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ciar e proferir parecer sobre os PL n2s 1.325195 e Moisés Upnik) _ Concede anistia aos acréscimos
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Deputado Gervásio Oliveira, como suplente, para Executivo) Mensagem nº- 91/96 - Dá nova reda-
integrarem a Comissão Especial destinada a ção ao parágrafo único do art. 488 da Lei nº
apreciar e dar parecer sobre os PL nlls 1.325195 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o
e 1.457/96. 05805 Código de Processo Civil. 05836
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Projeto de Lei nQ 1.490, de 1996 (Do Sr. e às alfneas c e d do inciso XIV do art. 40 da Lei
Edson Ezequiel) - Dá nova redação aos incisos 11 nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, que regula-
e IV do art. 57 da Lei nQ 8.666, de 21 de junho de menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede-
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da ral, institui normas para licitações e contratos da
Constituição Federal, institui normas para Iicitaçõ- Administração Pública, e dá outras providências. 05844
es e contratos da Administração Pública, e dá ou- Projeto de Lei nQ 1.500, de 1996 (Do Sr.
tras providências. 05837 Edson Ezequiel) - Dá nova redação ao § 4Q, inci-

Projeto de Lei n2 1.491, de 1996 (Do Sr. so 11, do art. 40 da Lei nQ. 8.666, de 21 de junho
Edson Ezequiel) -Acrescenta parágrafo único ao de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
art. 69 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, da Constituição Federal, istitui normas para Iicita-
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti- ções e contratos da Administração Pública, e dá
tuição Federal, institui normas para licitações e outras providências................................................ 05845
contratos da Administração Pública, e dá outras Projeto de Lei nQ. 1.501, de 1996 (Do Sr.
providências........................................................... 05838 Edson Ezequiel) - Dá nova re,o-,'<io ao inciso 111

Projeto de Lei nQ 1.492, de 1996 (Do Sr. do art. 55 da Lei nQ. 8.666, de' de junho de
Edson Ezequiel) - Dá nova redação aos §§ 2Q. e 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
3Q. do art. 32 da Lei n!l. 8.666, de 21 de junho de Constituição Federal, institui normas para Iicitaçõ-
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da es e contratos da Administração Pública, e dá ou-
Constituição Federal, institui normas para licitaçõ- tras providências.................................................... 05845
es e contratos da Administração Pública, e dá ou- Projeto de Lei nQ. 1.502, de 1996 (Do Sr.
tras providências. 05839 Edson Ezequiel) - Dá nova redação ao parágrafo

Projeto de Lei nQ. 1.493, de 1996 (Do Sr. único do art. 12 da Lei nQ. 7.102, de 20 de junho
Edson Ezequiel) - Dá nova redação ao art. 19 da de 1983, que dispõe sobre segurança para esta-
Lei nQ. 8.666, de 21 de junho de 1993, que regula- belecimentos financeiros, estabelece normas
menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede- para constituição e funcionamento das empresas
ral, institui normas para licitações e contratos da particulares que exploram serviços de vigilância e
Administração Pública, e dá outras providências. 05840 de transporte de valores, e dá outras providências.. 05847

Projeto de Lei n2 1.494, de 1996 (Do Sr. Projeto de Lei nQ. 1.503, de 1996 (Do Sr.
Edson Ezequiel) - Dá nova redação ao § 5!l. do Edson Ezequiel) - Concede adicional de remune-
art. 22 da Lei nQ. 8.666, de 21 de junho de 1993, ração àqueles que trabalham com sepultamento
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti- e exumação de cadáveres. 05847
tuição Federal, institui normas para licitações e Projeto de Lei nQ. 1.504, de 1996 (Do Sr.
contratos da Administração Pública, e dá outras Edison Ezequiel) - Possibilita, à população ca-
providências........................................................... 05840 rente, a utilização do exame de pareamento ero-

Projeto de Lei nQ. 1.495, de 1996 (Do Sr. mossômico (ADN), em casos de investigação de
Edson Ezequiel) - Dá nova redação aos incisos I patemidade, e dá outras providências. 05848
e 11 do § 12. e ao § 7Q do art. 30 da Lei nQ. 8.666, Projeto de Lei nQ. 1.505, de 1996 (Do Sr.
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. Edson Ezequiel) - Dispõe sobre a obrigatorieda-
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui de de as redes pública e privada de saúde reali-
normas para licitações e contratos da Administra- zarem teste imunológico para HIV-AIDS no perfo-
ção Pública, e dá outras providências.................... 05841 do pré-natal......................... 05848

Projeto de Lei nQ. 1.497, de 1996 (Do Sr. IV - Pequeno Expediente
Edson Ezequiel) - Dá nova redação aos §§ 1Q. e LAEL VARELLA - Contrariedade à polftica
22 do art. 5!l. da Lei nQ. 8.666, de 21 de junho de de reforma agrária implantada no Pafs. Publica-
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da ção, pela Tradição, Famflia e Propriedade - TFP
Constituição Federal, institui normas para licitaçõ- - do livro Reforma Agrária Semeia Assentamen-
es e contratos da Administração Pública, e dá ou- tos - Assentados Colhem Miséria e Desolação.... 05849
tras providências. 05842 MARCELO DEDA - Imediata adoção, pe-

Projeto de Lei nQ. 1.498, de 1996 (Do Sr. los dirigentes dos organismos e agências cultu-
Edson Ezequiel) - Dá nova redação ao § 79. do rais do Estado de Sergipe, de polftica acerca do
art. 7Q. da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, papel do Estado na vida cultural do Estado. ......... 05849
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti- NILSON GIBSON - Inconstitucionalidade
tuição Federal, institui normas para licitações e da proposta governamental de unificação dos sis-
contratos da Administração Pública, e dá outras temas de aposentadorias. Conveniência de repa-
providências........................................................... 05843 ro à provável injustiça imposta aos servidores,

Projeto de Lei nQ. 1.499, de 1996 (Do Sr. com indenização dos valores contribufdos a mais
Edson Ezequiel) - Dá nova redação ao inciso XI para obtenção da aposentadoria integral. 05851
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CORIOLANO SALES - Apoio às medidas to contrário à privatização da Companhia Vale do
restritivas do Banco Central ao fluxo de capital Rio Doce - CVRD. 05864
estrangeiro especulativo de curto prazo. Redução PAULO PAIM - Documentos Mais uma
das taxas de juros vigentes no Pars. Aplicação no contra reforma da Previdência subscrito pela As-
setor produtivo, ·pelo Banco do Brasil, de recur- sociação dos Funcionários do Conglomerado Ba-
sos arrecadados no exterior através de operaçõ- nespa e Cabesp - Afubesp, pela Federação dos
es amparadas pela Resolução riº- 63. 05852 Empregados em Estabelecimentos Bancários no

SIMÃO SESSIM - Contrariedade à preten- Estado do Paraná e pelo Comando Nacional Ba-
dida extinção de direitos dos servidores públicos, nespa, e A Farsa da Previdência, de autoria do
preconizada nas propostas de reforma adminis- orador. Inconformidade com o § 7Q. do art. 37 da
trativa e previdenciária. 05853 proposta de reforma previdenciária....................... 05864

EURIPEDES MIRANDA - Descaso do De- CIDINHA CAMPOS - Descoberta, pela Re-
partamento Nacional de ~stradas de Rodagem - ceita Federal, de acesso a computadores para
DNER - na manutenção da BR-364. Urgente ne- fraude no pagamento de Imposto de Renda por
cessidade de providências do Ministério dos empresas paulistas. 05869
Transportes para restauração da rodovia. 05854 ALCIDES MODESTO - Vignia no plenário

PAULO FEIJó - Eficiência da Polrcia Civil da Câmara dos Deputados do núcleo agrário do
do Estado do Rio de Janeiro na prisão do trafi- Partido dos Trabalhadores - PT, em solidarieda-
cante Ernaldo Pinto Medeiros, o Uê. Elogio ao de às lideranças dos sem-terra. 05870
Governador Marcello Alencar, do Estado do Rio SEBASTIÃO MADEIRA - Transcurso do
de Janeiro, pela decisão de retirada das ruas dos Dia Internacional da Mulher - 8 de março. 05870
chefes e agentes do crime organizado. 05855 LUIZ DURÃO - Razões justificadoras da

JOSÉ CARLOS VIEIRA - Incentivo ao tu- suspensão do processo de privatização da Com-
rismo interno. Transformação de Santa Catarina panhia Vale do Rio Doce. Urgente instauração de
no principal ponto de atração turrstica do Merco- Comissão Parlamentar de Inquérito para investi-
sul. Apoio à proposta de emenda à Constituição gação de irregularidades ocorridas em bancos
sobre a concessão de incentivos fiscais a pes- privados :..................................................... 05872
soas ffsicas e jurrdicas que investirem em ativida- MARCELO TEIXEIRA - Precariedade do
des de infra-estrutura, operação, desenvolvimen- estado de conservação das rodovias brasileiras.
to, manutenção e divulgação do turismó no terri- Formação da Frente Parlamentar SOS Rodovia. . 05872
tório nacional. 05855 CARLOS SANTANA - Constituição de Co-

INÁCIO ARRUDA - Exigência dos Estados missão Parlamentar de Inquérito - CPI - para in-
Unidos da América de ampliação, pelo Brasil, do vestigação do Sistema Financeiro Nacional. ........ 05873
uso de dispositivos instalados em redes de arras- ALEXANDRE CARDOSO - Subserviência
to de camarão para escape de tartarugas mari- do Congresso Nacional ao Poder Executivo. Con-
nhas - TED. Manutenção da Portaria nQ. 36, de trariedade à proposta de reforma do sistema pre-
1994, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente evidenciário brasileiro. 05874
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, relativa OSMÂNIO PEREIRA - Desempenho da
à matéria. Ratificação, pelo Governo brasileiro, Fundação Ezequiel Dias - FUNED, órgão da Se-
do posicionamento apresentado na primeira ses- cretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.
são da Convenção para Proteção de Tartarugas Elevação, pelo Governador Eduardo Azeredo,
Marinhas. Rejeição da proposta governamental dos investimentos no setor de saúde. Atuação da
de reforma previdenciária. 05857 Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. 05874

NELSON MARCHEZAN - Requerimento JÚLIO CESAR - Aumento, pela Receita
de destaque ao substitutivo do Relator da refor- Federal, da cobrança do Imposto Territorial Rural
ma da Previdência sobre constituição de fundo -ITR - no Estado do Piauí. 05875
de previdência privada. 05858 JOSÉ PIMENTEL - Repúdio à polftica de

AGNELO QUEIROZ - Documento intitula- recursos humanos implementada pelo Banco do
do Mais uma contra reforma da Previdência, Brasil. 05876
subscrito por entidades representativas dos tra- AYRTON XEREZ - Lançamento da segun-
balhadores. .. 05859 da edição do livro Geraldo Bezerra de Menezes,

MARCIO FORTES - Nova postura das au- Homem de Fé e Apóstolo Leigo, de autoria de
toridades policiais do Rio de Janeiro, Estado do Edmo Rodrigues Lutterbach, Presidente da Aca-
Rio de Janeiro........................................................ 05863 demia Fluminense de Letras. 05876

CHICO FERRAMENTA - Apoio dos Con- LEONEL PAVAN - Indicativo, segundo
selhos Regionais de Economia, reunidos em Belo pesquisa realizada pela Federação das Indústrias
Horizonte, Estado de Minas Gerais, ao movimen- do Estado de Santa Catarina - FIESC, do reflexo
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negativo ocasionado pelo desaquecimento da SANDRO MABEL - Expectativa da socie-
economia na geração de empregos. Responsabi- dade e dos Municfpios com a estabilização eco-
lidade do Poder Legislativo na busca de soluções nômica e financeira do Pafs. Homenagem aos
para a problemática do desemprego no Pafs. ...... 05877 Prefeitos e primeiras-damas dos Municfpios goia-

ZILA BEZERRA - Posse do Sr. Carlos Ro- nos pelo desempenho e pela proximidade do tér-
berto da Silva no cargo de Diretor da Área de U- mino do atual mandato ..
vre Comércio de Brasiléia e Epitaciolândia. Reati- PAULO ROCHA - Inexistência de vontade
vação da agência do Banco do Brasil nas áreas. polltica do Governo Fernando Henrique Cardoso
Empenho da oradora na implantação da Área de para implantação de reforma agrária no Pafs.
Livre Comércio na cidade de Cruzeiro do Sul, Es- Problemática dos sem-terra no sul do Estado do
tado do Acre. 05878 Pará .

TELMA DE SOUZA - Urgente instauração GONZAGA PATRIOTA - Importância da
de Comissão Parlamentar de Inquérito para apu- agroindústria sucro-alcooleira na economia na-
ração das irregularidades cometidas pelo sistema cional. Urgente necessidade de medidas gover-
financeiro. 05879 namentais para o revigoramento do setor .

AGNALDO TiMóTEO - Apresentação à UBALDINO JÚNIOR - Apoio à tese da ree-
Mesa de requerimento para realização de sessão leição de detentores de mandatos executivos, li-
de homenagem póstuma ao grupo musical Ma- mitada a possibilidade de reeleição, para os pró-
mornas Assassinas................................................ 05879 ximos eleitos. Contrariedade à extinção ou redu-

ANA JÚLlA - Cumplicidade do Governo ção dos prazos de desil'}compatibilizaç&o ..
Fernando Henrique Cardoso com as irregularida- CIRO NOGUEIRA - Participação do orador
des cometidas pelo sistema financeiro privado, no encontro Carta de Santo Ângelo, realizado em
em detrimento das camadas menos favorecidas Santo Ângelo, Estado do Rio do Sul. Extensão às
da Nação. Oportunidade da instauração de Co- empresas comerciais, industriais e de serviços da
missão Parlamentar Mista de Inquérito para apu- polltica adotada para os produtores inadimplen-
ração dos fatos. 05880 tes do setor agrfcola ~ .

JAIR BOLSONARO - Constituição de Co- NELSON MARQUEZELLI - Encerramento
missão Parlamentar de Inquérito - CPI - para in- das atividades dos CESEC - Centro de Proces-
vestigação do Sistema Financeiro Nacional. 05881 sarnento de Dados do Banco do Brasil. ..

SILVIO ABREU - Nota do Partido Demo- AUGUSTO CARVALHO - Resgate da dfvi-
crata Trabalhista - PDT - de contrariedade às da do Tesouro Nacional com o Banco do Brasil. ..
modificações das normas que regulam a Previ- FAUSTO MARTELLO - Transcurso do Dia
dência Social. .. 05881 Internacional da Mulher - 8 de março ..

ALBÉRICO CORDEIRO - Indignação e JOSÉ PINOTTI - Felicitações ao Ministro
perplexidade da população nordestina ao trata- Paulo Renato Souza, da Educação e do Desporto,
mento dispensado pelo Governo Federal à re- e ao Presidente Fernando Henrique Cardoso pela
gião. Editorial Reação em Cadeia, publicado em instalação do Conselho Nacional de Educação.......
o O Jornal, de Maceió, Estado de Alagoas. ......... 05882 JOÃO MENDES - Implementação, pela

CONFÚCIO MOURA - Combate, pelo Mi- Caixa Econômica Federal, do Programa de In-
nistério da Saúde, de endemias na Região Norte centiva ao Desligamento Voluntário. Recrudesci-
do Brasil................................................................. 05884 mento da taxa de desemprego no Pafs. Urgente

JOSÉ CARLOS LACERDA - Doação pelo necessidade da adoção, pelos Governos Esta-
escritor BiII Gates dos direitos autorais do livro A duais, de medidas restritivas ao gasto com pessoal.
Estrada do Futuro ao Programa Comunidade So- ARNALDO FARIA DE SÁ - Cumprimentos
Iidária. Cumprimentos ao empresário pela lição às mulheres pelo espaço conquistado nos seto-
de consciência sociaL.......................................... 05884 res profissional e polltico. Discriminação salarial e

CLÁUDIO CAJADO - Convênio entre o sobrecarga de trabalho da mulher. Preconceito
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID contra o negro e o idoso no Pafs .
- e o Governo do Estado da Bahia para despolui- JOSÉ CARLOS SABÓiA - Constituição de
ção da Bafa de Todos os Santos. 05885 Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI- para

CANDINHO MATTOS - Apresentação de investigação do sistema financeiro nacional. ........
projeto de criação do vale-remédio :..... 05885 MAX ROSEMANN - Urgente definição,

UBALDO CORR~A -, Posição dos Presi- pelo Governo Federal, do Programa Nacional do
dentes dos Poderes Judiciário e Legislativo pela Álcool- PROÁLCOOL. ..
não-recepção ao Presidente do Peru. 05886 JORGE TADEU MUDALEN - Medidas de

ITAMAR SERPA - Extinção do Instituto de recuperação e conservação do Rio Tietê, no Es-
Previdência dos Congressistas - IPC. 05887 tado de São Paulo .

05793

05888

05888

05889

05890

05891

05891

05892

05893

05893

05894

05895

05897

05897

05898
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ROLAND LAVIGNE - Estabelecimento,
pela Comissão Executiva do Plano de Lavoura
Cacaueira - CEPLAC, de linhas de crédito para
criação de pequenas indústrias de chocolate ca-
seiro, no Municlpio de Ilhéus, Estado da Bahia. ... 05900

PEDRO IRUJO - Manifestação de solida-
riedade ao Ministro Pedro Malan, da Pasta da Fa-
zenda. 05900

WELlNTON FAGUNDES - Déficit do Fun-
do do Amparo ao Trabalhador - FAT, provocado
por fraudes no Programa de Seguro-Desempre-
go. Urgente apresentação, pela Câmara dos De
putados, de alternativas para reversão do quadro. 05902

V - Grande Expediente
VALDIR COLATTO - Razões do cresci

mento da pobreza e da fome no setor rural. Re
flexos negativos do êxodo rural. Urgente adoção
de polltica agrrcola no Pars. 05903

ADÃO PRETTO - Comportamento do Po
der Judiciário diante de conflitos agrários. Reali
zação, por Deputados do Partido dos Trabalha
dores, de vigflia no plenário da Câmara dos De
putados em solidariedade aos Irderes dos traba
lhadores rurais sem-terra presos em São Paulo.
Implantação de reforma agrária autêntica no
Pars........................................................................ 05908

JOÃO PAULO (Pela ordem) - Necrológio
do jomalista e militante polftico Perceu Abramo... 05913

VI - Ordem do Dia
Apresentaram proposições os Srs. Deputa

dos JOSÉ FORTUNATI; INÁCIO ARRUDA;
MARCIO FORTES; OSMÂNIO PEREIRA; WIG
BERTO TARTUCE; JOSÉ PIMENTEL; ANA JÚ
LIA; HERCULANO ANGHINETTI; MARCONI PE
RILLO; CELSO RUSSOMANNO; JORGE AN
DERS; OSCAR ANDRADE; JAIR BOLSONARO;
GEDDEL VIEIRA LIMA; IVAN VALENTE; FEU
ROSA; ARY KARA; ANTONIO BALHMANN E OU
TROS; JORGE ANDERS E OUTROS; CIDINHA
CAMPOS; FERNANDO GABEIRA; OSVALDO
BIOLCHI; PADRE ROOUE E PEDRO WILSON. .... 05915

PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Continua
ção da discussão, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n2 33-e, de 1995, que
modifica o sistema de Previdência Social, estabele-
ce normas de transição e dá outras providências.... 05917

PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Votação
de requerimento de encerramento de discussão
da Proposta de Emend~ à Constituição n2 33-C,
de 1995. 05917

Usaram da palavra pela ordem, para orien
tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa
dos HUMBERTO COSTA, SÉRGIO CARNEIRO,
ALEXANDRE CARDOSO, JANDIRA FEGHALI,
ERALDO TRINDADE, JOSÉ ANíBAL, ALOYSIO
NUNES FERREIRA, INOC~NCIO OLIVEIRA,
LUIZ CARLOS SANTOS, ERALDO TRINDADE,

ARTHUR VIRGíLIO, SÉRGIO CARNEIRO,
HUMBERTO COSTA, RICARDO IZAR, MI
CHEL TEMER, JOSÉ GENOíNO, AYRTON XE
REZ, SÉRGIO CARNEIRO, ALEXANDRE CAR
DOSO, HUMBERTO COSTA, ERALDO TRIN
DADE, INOC~NCIO OLIVEIRA, RICARDO
IZAR, JOSÉ ANíBAL, SÉRGIO CARNEIRO,
MIRO TEIXEIRA, ERALDO TRINDADE, HUM-
BERTO COSTA..................................................... 05917

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA. ..... 05920

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Possibilidade de retificação de voto antes de
anunciado o resultado da votação......................... 05920

MICHEL TEMER (Pela ordem) - Possibili-
dade de retificação de voto antes de anunciado o
resultado da votação. 05920

GERSON PERES (Pela ordem) -Impossi-
bilidade de retificação de voto. 05920

ALDO REBELO (Pela ordem) - Possibilida-
de de retificação de voto.......... 05921

PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Resposta
ao Deputado Miro Teixeira. 05921

Usou. da palavra pela ordem, para orienta-
ção da respectiva bancada, o Sr. Deputado MI-
CHEL TEMER. 05921

PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Encerra-
mento da votação. Aprovação do requerimento. En
cerramento da discussão da PEC n2 33-G, de 1995. 05921

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES. 05927

JOSÉ PINOTTI - Questão de orqem sobre
abertura de prazo regimental destinada à apre
sentação de emendas ao substitutivo da Propos-
ta de Emenda à Constituição n2 33, de 1995........ 05927

PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Decisão da
Presidência sobre questão de ordem formulada
pelo Deputado José Pinotti.................................... 05928

JOSÉ PINOTTI (Pela ordem) - Impetração
de recurso à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação da decisão da Presidência sobre
questão de ordem formulada pelo orador. ..... ....... 05928

PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Votação
das Emendas nºS 2, parte final, 3, 4 e 5 da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Redação. . 05928

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a SP! Deputada CIDINHA CAMPOS. 05928

PRISCO VIANA - Questão de ordem sobre
as emendas ao projeto inicial oferecidas na Co-
missão de Constituição e Justiça e de Redação. . 05928

PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Decisão da
Presidência sobre questão de ordem formulada
pelo Deputado Prisco Viana. 05929

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DOMINGOS LEONELLI. 05929

PRISCO VIANA (Pela ordem) - Impetração
de recurso à Comissão de Constituição e Justiça
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e de Redação da decisão da Presidência sobre MATHEUS SCHMIDT (Pela ordem) - Im-
questão de ordem formulada pelo orador. 05929 petração de recurso à Comissão de Constituição

Usaram da palavra pela ordem, para orien- e Justiça e de Redação da decisão da Presidência
tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa- sobre questão de ordem formulada pelo orador. ..... 05934
dos INOC~NCIO OLIVEIRA, ALEXANDRE CAR- Usaram da palavra, para encaminhamento
DOSO, HUMBERTO COSTA, JOSÉ ANíBAL, de votação, os Srs. Deputados ARNALDO MA-
PRISCO VIANA, SÉRGIO MIRANDA, MATHEUS DEIRA, EDUARDO JORGE, EDUARDO MASCA-
SCHMIDIT, SÉRGIO AROUCA, PEDRO VALA- RENHAS................................................................ 05934
DARES :....................................... 05929 PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Indeferi-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- mento de requerimento da Uderança do PT de
do JOSÉ GENOíNO. 05930 preferência para votação da emenda substitutiva

Usaram da palavra pela ordem, para orien- global oferecida pelo partido. 05937
tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa- Usaram da palavra, pela ordem, os Srs.
dos MICHEL TEMER, INOC~NCIO OLIVEIRA. '" 05930 Deputados HUMBERTO COSTA e JOSÉ GE-

PRESIDENTE (lufs Eduardo) - Aprovação NoíNO. 05937
das Emendas nºS 2, parte final, 3, 4 e 5 da Co- PRESIDENTE (lufs Eduardo) - Resposta
missão de Constituição e Justiça e de Redação. . 05930 do Deputado José Genofno :............ 05937

ALEXANDRE CARDOSO - Questão de or- JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Impetra-
dem sobre explicitação no parecer proferido em ção de recurso à Comissão de Constituição e
plenário das emendas aprovadas e das rejeitadas. . 05930 Justiça e Redação da decisão da Presidência so-

JOSÉ PINOTTI (Pela ordem) - Apresenta- bre indeferimento de requerimento da Liderança
ção de requerimento de apreciação imediata, .do PT de preferência para votação da emenda
pelo Plenário, da decisão da Presidência sobre substitutiva global. .. 05937
questão de ordem formulada pelo orador. 05930 PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Votação

PRESIDENTE (lufs Eduardo) - Resposta do substitutivo da Comissão Especial, ressalva-
ao Deputado José Pinotti. 05930 dos os destaques........................ 05938

MIRO TEIXEIRA - Questão de ordem so- Usaram da palavra pela ordem, para orien-
bre córreção do substitutivo do Relator em virtude tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa-
da aprovação das emendas da Comissão de dos SÉRGIO MIRANDA, JANDIRA FEGHALI,
Constituição e Justiça e de Redação. 05931 SÉRGIO AROUCA, FERNANDO l YRA, MIRO

INOC~NCIO OUVEIRA - Contradita à TEIXEIRA, SANDRA STARLlNG, JOSÉ ANíBAL 05943
questão de ordem formulada pelo Deputado Miro Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
Teixeira. 05931 do MIRO TEIXEIRA. 05946

PRESIDENTE (lufs Eduardo) - Resposta Usaram da palavra pela ordem, para orien-
à questão de ordem formulada pelo Deputado tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa-
Alexandre Cardoso................................................ 05931 dos FERNANDO GABEIRA, GERSON PERES,

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) - MICHEL TEMER, INOCÊNCIO OLIVEIRA, lUIZ
Impetração de recursos à Comissão de Constitui- CARLOS SANTOS. 05947
ção e Justiça e de Redação da decisão da Presi- JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Pedido de
dência sobre questão de ordem formulada Pelo esclarecimentos da Presidência sobre a extinção do
orador. 05932 Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC. 05949

Usaram da palavr~ela ordem, os Srs. Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputa-
Deputados AGNALDO TI TEO, MIRO TEIXEI- do MIRO TEIXEIRA. 05949
RA, EULER RIBEIRO, HUMBERTO COSTA, PRESIDENTE (lufs Eduardo) - Resposta
MATHEUS SCHMIDT............................................ 05932 aos Deputados Miro Teixeira e José Genofno...... 05949

Usou da palavra, para encaminhamento de Usaram da palavra pela ordem, para orien-
votação, o Sr. ALDO REBELO. 05932 tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa-

MATHEUS SCHMIDT - Questão de ordem dos SílVIO ABREU, GERSON PERES, INO-
sobre sobre correção do substitutivo do Relator C~NCIO OLIVEIRA, JOSÉ ANíBAL, HUMBERTO
em virtude da aprovação das emendas da Co- COSTA, GERSON PERES, INÁCIO ARRUDA,
missão de Constituição e Justiça e de Redação. . 05933 INOC~NCIO OLIVEIRA, JOSÉ ANíBAL, AlE-

INOC~NCIO OUVEIRA - Contradita à XANDRE CARDOSO, WOlNEY QUEIROZ, INO-
questão de ordem formulada pelo Deputado Miro CÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ ANíBAL, MARIA El-
Teixeira.................................................................. 05934 VIRA, PEDRO VALADARES, PAULO PAIM,

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Resposta JANDIRA FEGHAU, JOSÉ MAURíCIO, CA~lOS
à questão de ordem formulada pelo Deputado SANTANA, CHICO VIGILANTE, JOSÉ ANIBAL,
Matheus Schmidt................................................... 05934 RICARDO GOMYDE, CHICO VIGILANTE, AYR-



ATO DA MESA N2 32, DE 1996

Dispõe sobre o número de membros das
Comissões Permanentes e a respectiva repre
sentação numérica das banc:adas. Sairá publica
do em suplemento a este Diário.
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TON XEREZ, PEDRO VALADARES, INOC~N- sumidor, Meio Ambiente e Minorias, e de Fiscali-
CIO OLIVEIRA, JOSÉ AN(SAL, CARLOS SAN- zação Financeira e Controle, em 28-11-95, 238-
TANA, MARIA ELVIRA, ALEXANDRE CARDO- Reunião (Audiência Pública), em 29-11-95, 24"-
SO, INOC~NCIO OUVEIRA, CHICO VIGILANTE, Reunião (Audiência Pública Conjunta) das Co-
MICHEL TEMER, PAULO PAIM, CHICO VIGI- missões de Defesa Nacional e de Fiscalização e
LANTE, INÁCIO ARRUDA, ALDO ARANTES, Controle), em 30-11-95, 25ª Reunião (Audiência
PAULO PAIM. 05950 Pública com a Comissão de Fiscalização Finan-

PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Encerra- ceira e Controle), em 5-12-95, 26! Reunião Ordi-
mento da votação. Rejeição do substitutivo do nária, em 13-12-95, 27ª Reunião Ordinária, em
Relator. 05951 14-12-95................................................................. 05971

Usou da palavra pela ordem, para registro 5 - MESA
de voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA.. 05957 6 - LfDERES E VICE-LfDERES

VII - Encerramento 7 - COMISSÕES

COMISSÕES SUPLEMENTO

4 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Defesa Nacional, 19!. Reu

nião Ordinária, em 9-11-95, 20ª Reunião (Audiên
cia Pública), em 23-11-95, 21!. Reunião Ordinária,
em 23-11-95, 22ª Reunião (Audiência Pública),
Conjunta com as Comissões de Defesa do Con-

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional apro

vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº-18, DE 1996

Aprova o ato que outorga conces
sao à TV Amazônia Ltda. para explorar
serviço de radiodifusao de sons e ima
gens (televisao) na cidade de Macapá,
Estado do Amapá.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º- É aprovado o ato a que se refere o
Decreto nº- 99.169, de 13 de março de 1990, que
outorga concessão à TV Amazônia Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na cidade de Macapá, Estado
do Amapá.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 5 de março de 1996. - Sena
dor José Sarney, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº-19, DE 1996

Aprova o ato que outorga permissao
à Zilinsky, Propaganda e Radlodlfusao
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
sao sonora em freqüência modulada na
cidade de Gaspar, Estado de Santa Cata
rina.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º- É aprovado o ato a que se refere a Por
taria nº- 130, de 13 de março de 1990, que outorga
permissão à Zilinsky, Propaganda e Radiodifusão
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de Gaspar,
Estado de Santa Catarina.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 5 de março de 1996. - Sena
dor José Sarney, Presidente.



DECRETO LEGISLATIVO Nº- 20, DE 1996

Aprova o ato que outorga permissao
à Rádio Panema Ltela. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Andirá, Esta
do do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a

Portaria nQ 83, de 9 de março de 1990, que outor
ga permissão à Rádio Panema Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Andirá, Estado
do Paraná.

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 5 de março de 1996. - Sena
dor José Sarney, Presidente.
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Faço saber que o Congresso Nacional apro- Faço saber que o Congresso Nacional apro-
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe- vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe-
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº- 22, DE 1996

Aprova o ato que outorga permis
&ao à Fundação Rádio Nazaré para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos na cidade de Ananin
deua, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a

Portaria nQ 1.122, de 15 de dezembro de 1994,
que outorga permissão à Fundação Rádio Nazaré
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Ananindeua, Estado do
Pará

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 5 de março de 1996. - Sena
dor José Sarney, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº- 21, DE 1996

Aprova o ato que renova a conces
&ao outorgada à Rádio Televisão Brasil
oeste Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisfto)
na cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o De

creto de 30 de julho de 1992, que renova a conces
são outorgada à Rádio Televisão Brasil Oeste
Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, a
partir de 2 de junho de 1990, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso.

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 5 de março de 1996. - Sena
dor José Sarney, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº- 23, DE 1996

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Libertadora Mos
soroense Ltda. para explorar serviço de
radiodifu&ao sonora em onda média de
âmbito regional na cidade de Mossor6,
Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere o De

creto s/nQ, de 27 de dezembro de 1994, que renova,
por dez anos, a partir de 27 de outubro de 1992, a
concessão outorgada à Rádio Libertadora Mosso
roense Ltda. para executar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia de âmbito regional, na cidade de Mossoró, Esta
do do Rio Grande do Norte.

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 5 de março de 1996. - Sena
dor José Sarney, Presidente.



"Art. 72. Integram o Fundo Social de
. Emergência:

1- ..
II - a parcela do produto da arrecada

ção do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre ope
rações de crédito, câmbio e seguro, ou rela
tivas a títulos e valores mobiliários, decor
rente das alterações produzidas pela Lei nº
8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas Leis
nºs 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro
de 1994, e modificações posteriores;

111 - a parcela do produto da arrecada
ção resultante da elevação da alíquota da
contribuição social sobre o lucro dos contri
buintes a que se refere o § 1º- do art. 22 da
Lei nº- 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual,
nos exercícios financeiros de 1994 a 1995,
bem assim no período de 1º- de janeiro de
1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de
trinta por cento, sujeita a alteração por lei or
dinária, mantidas as demais normas da Lei
nº-7.689, de 15 de dezembro de 1988;

IV - vinte por cento do produto da arre
cadação de todos os impostos e contribuiçõ
es da União, já instituídos ou a serem cria
dos, excetuado o previsto nos incisos I, 11 e
111, observado o disposto nos §§ SQ e 42.;

V - a parcela do produto da arrecada
ção da contribuição de que trata a Lei Com
plementar nº-7, de 7 de setembro de 1970,
devida pelas pessoas jurídicas a que se re
fere o inciso 111 deste artigo, a qual será cal
culada, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, bem assim no período de 1º- de janeiro
de 1996 a 30 de junho de 1997, mediante a
aplicação da alíquota de setenta e cinco
centésimos por cento, sujeita a alteração por

"Art. 71. Fica instituído, nos exercícios
financeiros de 1994 e 1995, bem assim no
período de 1º- de janeiro de 1996 a 30 de ju
nho de 1997, o Fundo Social de Emergên
cia, com o objetivo de saneamento financei
ro da Fazenda Pública Federal e de estabili
zação econômica, cujos recursos serão apli
cados prioritariamente no custeio das ações
dos sistemas de saúde e educação, benefí
cios previdenciários e auxnios assistenciais
de prestação continuada, inclusive liquida
ção de passivo previdenciário, e despesas
orçamentárias associadas a programas de
relevante interesse econômico e social.

§ iº- Ao Fundo criado por este artigo
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Faço saber que o Congresso Nacional apro- não se aplica o disposto na parte final do in-
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe- ciso \I do § 9º- do art. 165 da Constituição.
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento § 2Q O Fundo criado por este artigo
Interno, promulgo o seguinte passa a ser denominado Fundo de Estabili-

DECRETO LEGISLATIVO Nº- 24, DE 1996 zação Fiscal a partir do início do exercício fi
nanceiro de 1996.

Aprova o ato que renova a conces- § SQ O Poder Executivo publicará de-
sao outorgada à Rádio Excelsior da Ba- monstrativo da execução orçamentária, de
hia S.A. para explorar serviço de radiodi- periodicidade bimestral, no qual se discrimi-
fusao sonora em onda média, na cidade narão as fontes e usos do Fundo criado por
de Salvador, Estado da Bahia. este artigo."

O Congresso Nacional decreta: Art. 2Q O art. 72 do Ato das Disposições Consti-
Art. iº- É aprovado o ato a que se refere o De- tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguin-

creto s/nº-, de 8 de agosto de 1994, que renova, por te redação:
dez anos, a partir de 1º- de novembro de 1993, a
concessão outorgada à Rádio Excelsior da Bahia
S.A. para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Salvador, Estado da Bahia.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 5 de março de 1996. - Sena
dor José Sarney, Presidente.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº- 10

Altera os arts. 71 e 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitó
rias, Introduzidos pela Emenda Constitu
cional de Revisao n!!.1, de 1994.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § SQ do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional:

Art. iº- O art. 71 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguin
te redação:



VI- .
§ 1Q .

§ 2Q As parcelas de que tratam os inci
sos I, 11, 111 e V serão previamente deduzidas
da base de cálculo de qualquer vinculação
ou participação constitucional ou legal, não
se lhes aplicando o disposto nos arts. 159,
212 e 239 da Constituição.

§ 3Q A parcela de que trata o inciso IV
será previamente deduzida da base de cál
culo das vinculações ou participações cons
titucionais previstas nos arts. 153, § SQ, 157,
11, 212 e 239 da Constituição.

§ 4Q O disposto no parágrafo anterior
não se aplica aos recursos previstos nos
arts. 158, 11, e 159 da Constituição.

§ SQ A parcela dos recursos provenien
tes do imposto sobre renda e proventos de
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lei ordinária, sobre a receita bruta operacio- qualquer natureza, destinada ao Fundo So-
nal, como definida na legislação do imposto cial de Emergência, nos termos do inciso 11
sobre renda e proventos de qualquer nature- deste artigo, não poderá exceder a cinco in-
za; e teiros e seis décimos por 'cento do total do

produto da sua arrecadação."

Art. 3º- Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de março de 1996. - Mesa da Câ
mara dos Deputados: Deputado Lufs Eduardo,
Presidente - Deputado Ronaldo Perim, 1Q Vice
Presidente - Deputado Beto Mansur, 2Q Vice-Pre
sidente - Deputado Wilson Campos, 1Q Secretá
rio - Deputado Leopoldo Bessone, 2Q Secretário
- Deputado Benedito Domingos, 3º- Secretário 
Deputado João Henrique, 4Q Secretário - Mesa
do Senado Federal: Senador José Sarney, Presi
dente - Senador Teotonio Vilela Filho, 1Q Vice
Presidente - Senador Júlio Campos, 2Q Vice-Pre
sidente - Senador Odacir Soares, 1Q Secretário 
Senador Renan Calheiros, 2Q Secretário - Sena
dor Levy Dias,3º- Secretário - Senador Ernandes
Amorim, 4QSecretário.

Ata da 13ª-Sessão, em 6 de março de 1996
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente;

Ronaldo Perim; 1Q Vice-Presidente; Benedito Domingos, 3Q Secretário;
Alcides Modesto; § 2Q do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Lufs Eduardo
Ronaldo Perim
Beto Mansur
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Luiz Piauhylino
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB;
Luciano Castro - PSDB; Luis Barbosa - Bloco 
PPB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo 
Bloco - PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
Bloco - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio
Oliveira - Bloco - PSB; Murilo Pinheiro - Bloco -

PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio
Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes 
Bloco - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Gerson Peres 
Bloco - PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário
Coimbra - Bloco - PTB; José Priante - Bloco 
PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT;
Paulo Titan - Bloco - PMDB; Raimundo Santos 
Bloco - PFL; Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB.

Amazonas

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

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Ex
pedito Júnior - Bloco - PPB; Silvernani Santos 
Bloco- PPB.



05800 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1996

Acre

Chicão Brígido - Bloco - PMDB; João Maia 
PFL; Mauri Sérgio - Bloco - PMDB; Ronivon Santia
go - Bloco - PFL; Zila Bezerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB; Darci Coelho 
Bloco - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB; João
Ribeiro - Bloco - PPB; Osvaldo Reis - Bloco - PPB;
Udson Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhao

César Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves Sil
va - Bloco - PPB; Domingos Dutra - PT; Eliseu
Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB;
Magno Bacelar - Bloco - PFL; Márcia Marinho 
PSDB; Nan Souzà - Bloco - PSL; Pedro Novais 
Bloco - PMDB; Remi Trinta - Bloco - PMDB; Sar
ney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL;
Arnon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - Bloco 
PPB; Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro - PSDB;
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB; José Linhares 
Bloco - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristino
- PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco - PMDB;
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB; Roberto Pessoa
Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar
- PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo 
PSDB.

Piauí

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

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Ro
sado - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL;
Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves
- Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL;
Laire Rosado - Bloco - PMDB; Ney Lopes - Bloco
- PFL.

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abílio - Bloco 
PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim

Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco 
PPB; Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB; José
Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Roberto Paulino - Blo
co- PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Humberto
Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Jorge - Bloco - PFL;
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho - Bloco 
PFL; Nilson Gibson - Bloco - PSB; Pedro Correa 
Bloco - PPB; Ricardo Heráclio - Bloco - PSB; Ro
berto Fontes - Bloco - PFL; Sérgio Guerra - Bloco 
PSB; Severino Cavalcanti -:. Bloco - PPB; Wolney
Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Benedito de
Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PSDB; Moa
cyr Andrade - Bloco - PPB; Olavo Calheiros - Bloco
-PMDB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - Bloco - PPB; José Teles - Bloco - PPB;
Marcelo Deda - PT; Pedro Valadares - Bloco 
PSB; Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Cajado 
Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leo
nelli - PSDB; Eujácio Simoes - Bloco - PL; Félix
Mendonça - Bloco - PTB; Fernando Gomes - Bloco
- PTB; Geddel Vieira Lima- Bloco - PMDB; Haroldo
Lima - PCdoB; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jaques
Wagner - PT; João Leão - PSDB; José Carlos Ale
luia - 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; Mário Negro
monte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pe
dro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana - Bloco 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
Bloco - PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Al
ves - PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino
Junior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz:"" Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - Bloco



GOiés

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Maria Vala
dão - Bloco - PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco 
PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Cane-

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Bloco - PPB; Gilney Via
na - PT; Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma
- Bloco - PTB; Rogério Silva - Bloco - PFL.

Distrito Federal

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

SAoPaulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Al
berto Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo 
PCdoB; AntOnio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlin
do Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sã - Bloco 
PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco 
PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos
Apolinãrio - Bloco - PMDB; Celso Daniel - PT;
Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho 
Bloco - PFL; Cunha Lima - Bloco - PPB; Delfim
Netto - Bloco - PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco 
PTB; Edinho Araújo - Bloco - PMDB; Eduardo
Jorge - PT; Fausto Martello - Bloco - PPB; Fer
nando Zuppo - PDT; Hélio Bicudo - FlT; Hélio Ro
sas - Bloco - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Me
neguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL;
João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - Bloco
PPB; José Aníbal - PSDB; José Augusto - PT;
José Coimbra - Bloco - PTB; José Genoíno - PT;
José Machado - PT; José Pinotti - Bloco - PMDB;
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB; Koyu 'Iha 
PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos 
Bloco - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto
- Bloco - PFL; Marquinho Chedid - Bloco - PSD;
Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL;
Michel Temer - Bloco - PMDB; Nelson Marquezel
li - Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis
de Oliveira - Bloco - PFL; Salvador Zimbaldi 
PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT;
Vadão Gomes - Bloco - PPB; Valdemar Costa Neto
- Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB;
Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Zulaiê Cobra 
PSDB.
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- PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando Bloco - PFL; Simão Sessim - PSDB; Sylvio Lopes-
Costa - Bloco - PMDB; Carlos Melles - Bloco - PSDB.
PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta 
PT; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soares 
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Blo
co - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Francis
co Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino - Bloco
- PMDB; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ac
kel - Bloco - PPB; Jair Siqueira - Bloco - PPB;
João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PPB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael

. Varella - Bloco - PFL; Mãrcio Reinaldo Moreira 
Bloco - PPB; Marcos u'ma - Bloco - PMDB; Mãrio
de Oliveira - Bloco - PPB; Maurício Campos - Bloco
- PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso
- Bloco - PMDB; Nilmãrio Miranda - PT; Odelrno
Leão - Bloco - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Pau
lo Heslander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues 
Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto
Brant - Bloco - PSDB; Saraiva Felipe - Bloco 
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - Blo
co - PPB; Snvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT;
Zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espfrito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Nilton
Baiano - Bloco - PPB; Rita Camata - Bloco 
PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - Bloco 
PSB; Alexandre Santos - PSDB; Arolde de Oliveira
- Bloco - PFL; Ayrton Xerez - PSDB; Candinho
Mattos - PSDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Cam
pos - por; Edson Ezequiel - PDT; Eurico Miran
da - Bloco - PPB;Fernando Gabeira - PV; Fer
nando Gonçalves - Bloco - PTB; Francisco Dor
nelles - Bloco - PPB; Francisco Silva - Bloco 
PPB; Jorge Wilson - Bloco - PPB; José Carlos
Coutinho - Bloco - PFL; José Carlos Lacerda 
PSDB; José Egydio - Bloco - PL; José Maurício 
PDT; Laprovita Vieira - Bloco - PPB; Lima Netto 
Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Marcio
Fortes - PSDB; Maria da Conceição Tavares - PT;
Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - Bloco 
PMDB; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Paulo
Feij6 - PSDB; Roberto Campos - Bloco - PPB;
Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina-
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do - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Bales- lista de presença registra na Casa o comparecimen-
tra - Bloco - PPB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL. to de 405 Senhores Deputados.

Mato Grosso do Sul Está aberta a sessão.

Andre Pu€Cinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera- . S.ob.a. ~roteção de Deus e em nome do povo
fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - Bloco - PPB; brasileiro Inlc!arnos nossos trabalhos.
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB; Saulo Queiroz - O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
Bloco - PFL. sessão anterior.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Alexandre Ce
ranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL;
Basílio Villani - Bloco - PPB; Chico da Princesa 
Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Flávio
Arns - PSDB; Homero Oguido - Bloco - PMDB;
João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco 
PTB; José Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizzatto
- Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Max Ro
senmann - Bloco - PMDB; Nedson Micheleti - PT;
Nelson Meurer - Bloco - PPB; Padre Roque - PT;
Paulo Bernardo - PT; Renato Johnsson - Bloco 
PPB; Ricardo Barros - Bloco :- PFL; Ricardo Gomy
de - PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Vil
son Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer - Blo
co- PFL.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; E;dison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; João Piz
zolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz
Henrique - Bloco - PMDB; Mário Cavallazzi - Bloco
- PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Gouvea - Bloco
- PFL;Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - Blo-
co- PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMDB; Esther Grossi - PT; Ezídio Pi
nheiro - PSDB; Fetter Junior - Bloco - PPB; Hugo
Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - Bloco 
PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
Bloco - PPB; José Fortunati - PT; Luiz Mainardi 
PT; Matheus Schmidt - PDT; Nelson Marchezan 
S/P; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim 
PT; Paulo Rítzel - Bloco - PMDB; Renan Kurtz 
PDT; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi 
Bloco - PMDB; Veda Crusius"- PSDB.

I - ABERTU RA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A

11- LEITURA DA ATA
O SR. JOÃO COSER, servindo como 2º- Se

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

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Passa-se à leitura do expediente.

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

111 - EXPEDIENTE
OFfclOS

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

Ofício nQ 186-L-BI. Parl./96

Brasília, 26 de fevereiro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho satisfação de indicar a V. Exª, nos ter

mos regimentais, os Deputados abaixo relaciona
dos, como Vice-Líderes do Bloco Parlamentar
PFUPTB:

- Deputado Pedrinho Abrão (1 Q Vice-Líder), e
substituição ao Deputado Nelson Trad;

- Deputado Vicente Cascione;

- Deputado João Mendes;

- Deputado Osvaldo Biolchi;

- Deputado Paulo Cordeiro, em substituição ao
Deputado Hilário Coimbra;

- Deputado Albérico Cordeiro, em substituição
ao Deputado José Borba;

- Deputado Theodorico Ferraço.

Em face do art. 9Q, § 1Q do Regimento Interno,
solicitamos a retirada do nome do Deputado FÉLIX
MENDONÇA, da relação de Vice-Líderes do Bloco
PFUPTB.

Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos de
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OF/GAB/IINR 063

Do Sr. Michel temer, Lrder do Bloco Parla
mentar (PMDB/PSD/PSUPSC), nos seguintes
termos:

Brasília, 28 de fevereiro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência relação dos

nomes dos Deputados que compõem o Bloco Par
lamentar PMDB/PSD/PSUPSC que integrarão a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer sobre os Projetos de Lei nRs 1.325, de
1995, que dispõe sobre a criação do Cadastro Na
cional de Registro e Proteção de Cultivares 
CNRPC, institui o direito de proteção de cultivares
e dá outras providências e 1.457, de 1996, que
institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras
providências.

Titulares
Adelson Salvador
DUso Sperafico
Freire Júnior
Ivo Mainardi
Nair Xavier Lobo
Valdir Colatto
Suplentes
André Puccinelli
Roberto Paulo

elevada estima e consideração. - Deputado Inocên- Deputado Luís Eduardo
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar. DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Ao Sr. Diretor-Geral. Nesta
Em 6-3-96. - Ronaldo Perim, 1Q Vice- Senhor Presidente,

Presidente no exercício da Presidência. Comunico a V. Ex!! que o Sr. Deputado NEL-
SON MARQUEZELLI (PTB/SP) passará a ocupar a
vaga de titular do PTB na Comissão Especial desti
nada a apreciar e dar parecer sobre o Projero de Lei
nR 1.457/96, que institui a lei de proteção de cultiva
res e dá outras providências, em substituição ao De
putado HILÁRIO COIMBRA (PTBlPA).

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em 6-3-96. - Ronaldo Perim, 1Q Vice

Presidente no exercício da Presidência.

Ofício nR 192-L-BL. PARL.196

Brasília, 27 de fevereiro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!! que os Deputados ALBÉRI

CO CORDEIRO PTB/AL e MOISÉS L1PNIK 
PTB/RR permutam entre si a condição que ocupam
na Comissão Especial destinada apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição nR 01-N95, que dá nova
redação ao § 5Q do artigo 14 da Constituição Fede
ral, passando a exercer, a partir desta data, os car
gos de suplente e titular, respectivamente.

Cordialmente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em 6-3-96. - Ronaldo Perim 1Q Vice

Presidente no exercício da Presidência.

Ofício nR 202-BI. Parl.195

Brasília, 4 de março de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!! que o Sr. Deputado FER

NANDO GONÇALVES (PTBlRJ), passará a ocupar a
vaga de sq>lente, em sLbstituição ao Deputado HUGO
LAGRANHA (PTBlRS), na Comissão Especial destina
da a apreciar a Proposta de Emenda à Constituição nR
256-A de 1995, do Senado Federal, que outorga com
petência à União, para instituir contribuição provisória
sobre movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em 6-3-96. - Ronaldo Perim, 1Q Vice

Presidente no exercício da Presidência.

Ofício nQ 203-L-BI. Parl.l96

Brasília, 4 de março de 1996

A Sua Excelência o Senhor
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Silas Brasileiro
Outrossim, informo-lhe que as vagas restantes

serão preenchidas oportunamente.
Atenciosamente, - Deputado Michel Temer,

Líder do Bloco PMDB/PSD/PSUPSC.
Do Sr. Odelmo Leão, Líder do Bloco Parla

mentar (PPB/PL), nos seguintes termos:

Ofício nQ. 119196

Brasília, 28 de fevereiro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Dt.putado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

Partido Progressista Brasileiro - PPB, os deputados BE
NEDITO GUIMARÃES, FAUSTO MARTELLO, FET
TER JÚNIOR, JAIR BOLSONARO, e PAUDERNEY
AVEUNO corno titulares, e os deputados CUNHA
UMA, JOÃO PIZZOLATTI, LAPROVITA VIEIRA e US
HITARO KAMIA como sLplentes, para integrarem a
Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer
sobre o Projeto de Lei nº- 1.125, de 1995, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a ordenação do transpor
te ;::quaviário edá Oliras providências.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Ofício nQ. 124196

Brasília, 28 de fevereiro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, a Deputada
ALCIONE ATHAYDE e os Deputados FRANCISCO
DORNELLES, JOSÉ UNHARES, MÁRCIO REINAL
DO MOREIRA, e ROBERTO CAMPOS como titula
res, e os deputados EXPEDITO JÚNIOR, NELSON
MEURER, ROBERTO BALESTRA e TALVANE AL
BUQUERQUE como suplentes, para integrarem a
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição nº- 256-A, de 1995, do Se
nado Federal, que outorga competência à União,
para instituir contribuição provisória sobre movimen
tação ou transmissão de valores e de créditos e di
reitos de natureza financeira.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Ofício nQ. 125196

Brasília, 28 de fevereiro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Deputa
dos AUGUSTO NARDES, HERCULANO ANGUINET
TI, HUGO BIEHL, RENATO JOHNSSON e ROMEL
ANíllO como titulares, e os deputados ANIVALDO
VALE, AUGUSTINHO FREITAS, DILCEU SPERAFI
CO, e MÁRIO CAVALAZZI como sLplentes, para inte
grarem a Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer sobre os Projetos de Lei nº-s 1.325, de
1995, do Sr. Deputado Renato Johnsson, que dispõe
sobre a criação do Cadastro Nacional de Registro e
Proteção de Cultivares - CNRPC, institui o direito de
proteção de cultivares e dá outras providências e
1.457, de 1996, do Poder Executivo, que institui a Lei
de Proteção de Cultivares e dá outras providências.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

A SI"!!- Deputada sandra Starling, Líder do
PT, nos seguintes termos:

Ofício nQ. 102/PT

Brasília, 28 de fevereiro de 1996

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar o Deputado Carlos Santana, para
integrar, como titular, em substituição ao Deputado
Luciano lica, a Comissão Especial destinada a
apreciar a Proposta de Emenda Constitucional nº
81-A/95, que cria o imposto sobre distribuição de
combustíveis líquidos e gasosos. Como suplente, in
dico o Deputado Luciano lica, em substituição ao
Deputado Carlos Santana.

Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima e
consideração. - Deputada Sandra Starling, Líder
em exercício.

Defiro.
Em 6-3-96. - Ronaldo Perim, 1Q. Vice

Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado Sérgio Miranda, Líder do

PCdoB, nos seguintes termos:
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Df. 38/96

Brasília, 29 de fevereiro de 1996

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
MD Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado

SÉRGIO MIRANDA, como membro efetivo e o De
putado AGNELO QUEIROZ, como suplente, para
participarem da COMISSÃO ESPECIAL DESTINA
DA A APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO Nº- 256-A, DE 1995, DO SENADO
FEDERAL, QUE OUTORGA COMPET~NCIA A
UNIÃO, PARA INSTITUIR CONTRIBUiÇÃO PROVI
SÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMIS
SÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de elevada estima. - Deputado Sérgio Miranda,
Líder do do PCdoB.

Do Sr. Deputado Fernando Lyra, Lrder do
PSB, nos seguintes termos:

OF/NPSB/13/96

Brasília, 27 de fevereiro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
MD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência

a indicação do Deputado BETO LÉLlS, na condição de
titular, e do Deputado GERVASIO OLIVEIRA, como
suplente, para integrar a Comissão Especial destinada
a apreciar e dar parecer sobre os Projetos de Lei nºs
1.325, de 1995, do Senhor Deputado Renato Johns
son, que dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional
de Registro e Proteção de Cultivares - CNRPC, instihJi
o direito de proteção de cultivares e dá outras provi-

dências e 1.457, do Poder Executivo, que institui a
Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providên
cias.

Atenciosamente. - Deputado Fernando Lyra,
Líder.

OF/A/PSB/14/96

Brasília, 27 de fevereiro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
MD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência

a indicação do Deputado SÉRGIO GUERRA, na con
dição de tihJlar, e do Deputado RICARDO HERÂCLlO,
como suplente, para integrar a Comissão Especial
destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Consti
tuição nº- 256-A, de 1995, do Senado Federal, que ou
tqrga. competência a União, para instituir contribuição
provisória sobre movimentação ou transmissão de va
lores e de créditos e direitos de natureza financeira

Atenciosamente, Deputado FERNANDO
LYRA, líder.

Do Sr. Deputado Sarney Filho, Presidente
da Comissao de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:

OF. CIC. nº- 3/96

Brasília, 16 de fevereiro de 1996

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretârio-Geral da Câmara dos Deputados

Senhor Secretário-Geral,
A agradecer o ~io que V. Sª dispensou a essa

Comissão, encaminho-lhe, para conhecimento, cópia do
relatório das atividades desenvolvidas no afIO de 1995.

Atenciosamente, - Deputado Sarney Filho,
Presidente.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,

MEIO AMBIENTE E MINORIAS

RELATÓRIO SUCINTO DE ATIVIDADES
50" LEGISLATURA

1" SESSÃO LEGISLATlVA·1995

DeputadO SARNEY FILHO (PFL·MA)

c.put1ldO CELSO RUSSQMANNO (PSOB·SP)

DepulldalAARIA v'"-'DÁo (I'PR·GO)

D.pufM1o RE:AAJ TRINTA lPMDB·MA}

Brasika,1Q'W5

APRESENTAÇAo

A De"'.. do Consumidor também ocupou espaço da IIiIvlntl destlque

durantl OS Úlbll/hOs de 1995, tais como a regu/.mentlçlo de alMdades, de procedImantos,

CriIÇ'O I consoldaçlo de geranlias 10 consumidor, buscI de esclon>cimentos e invesbgBçlo do

denúncias, .ntra outros.

A ,.,0/ situlçlo dos In<fos. con<tçDes de Slúde e de sobte_nCÚl, e I

con/llJvettíc1ll demareaçlo de SUIS terras, pautaram os t./IlIS dscuticJos no ImlJilo des Minot1lls.

Em tennos numlricos, esta CO(J'jss'o superou todas BS demais no toeant" ao

númoro de ,.,uniDes ,.lIzldes, inctusiVI a Co~lo de Consli/UÍÇlo e JusUça e de Redaçlo.

com um total de 139 f8UniIleS. sendo: 47 Ord/nAri.s. 01 ExtrlOltfnlrIB, 36 Aucillnci.s PúblicIS.

33/nlbnnl/s, 15 Reunilles Conjunt.s com ou/rlS ComissDes, 02 TIlcnicas, 02 Slminlnos. 03

de Subcomisslo). eon_rando qui I Comi...o foi instaladl no <ia 2:>Al2ft.lS e que as duas

ptímIIIa semanls forem _s li orgenizaç'o do cronograma de IIIvldlldes pa'" os

ptImeiros moSls, ,.,st.ram 37 _nas pa,., desempenho dos tr.bll/hOs IM o encerrlmento da

SeSSlo Llfis/ltivll (15.12.95). Excluindo 07 s.manIlS, dellido a ocorrllnCla de fenados,

II/Clnçamos U/lll mldl de 4,6 ,.unilles ,,"zed.s por sem.na, um Incice "",d. nlo reristrodo

até o momento.

o toll/ de propostas IpteeiadaS superou o totll de ,.cebidas. Isto signi!lcl

que em 1995, forlm .fJlWC/ldls lIIllm c1IIs proposições racebid.s, outras propoSIÇ~s pendentes

do lno IInterior. som con_,.,r I aprecíaç'o de 74 (setlnta e quatro) roquenmentos. dos qullS

S5 deram origem a teuni6Bs. IIclndo os temsnosc.ntes pend.ntas da rea'z.çlo Im toe. do

tllrmino di Se..'o LegsllUva.

1895 foi um .no ._nll Imporl.nte pa'" IS A,.,S tem.tticlS de

• luaçlo <11 ComíoaIo do v.t.... do COIlsumidor, Maio AmbiInIl e MiIlotias d. C'/IlI,., dos

Deputldos. iWm <11 lfilzaçlo • do Incremanto nls 1ll1IidIcJes, tom.ncJo este ÓfVIo um dos

mais atuantlS. I IrInsparlncia <IIs .çlles I I dtmocnIUzaçlo nlS dscussOes I proclldmentos,

buscenrJo ...trlfn o conslnso. ""em I tOnic. di atuei Q8sflo.

Tltmls poMmicos I do (Tlndt lmporl'nc:II nl ,,.1 ombiIntel forem

dscutidos, tais como .s IIItraçlles <11~Io cJspondo sobro • Pro/IÇIo <11 FlUnl• • PoI/Ik;.

NlCIonlli de trr/glt;lo. o Fundo NICIonIli di Maio MIbienIt. I PoIItic. Agrtcol6. 11 NtfrIçIo do

C6cIflo Florestli. o SIstema NICIonIIi do U_S do ConseIVaçlo, I lJIMaçlo e Protaçlo dll

Mltl AII'nticl I I PoIIticI NICIonIli do Educaçlo AmbIentIli. Aprw:Iamos, 1lincJ1. no inicio c1II

S,"'o L.f1s/IIiv., a Proposta do Frscllzaçlo. Controll li" 011D5 mfe,.nte Akilaçlo paro •

Ixecuçlo do Sisltma do VigIInci. <11 AmlzOOil-StVAM, o RIliIJlor, lpóS oullir todos os

Involvldos nl questlo, IIn...Ils de 8 (oito) cJebll8s pIlbllcos, expressou SUl conllÍCçlo cJe que o

SNAM merecill uml pennlnentl dscusslo. lIsc"zaçlo e controle por palie desta CISI.

llisenrJo lo SlU Constlll!l oprimoramtnlo, e que o contrato para sua execuçlo 50 deVlria ser

IItmldo com a mais ampla QI,.,ntll do ttgoroso cumplimento di /lgisleçlo Im vigor, cujo _tOrio

foi IIprovldo por Iste CoIIí1ldo.

A metodoIo(il edoIlde pa'" dscusslo do Projeto de Lei n° 2.892192 qui

~ sob,. o SNUC (SIstema Nlciono/ de Un/dldts do ConSlIVaçlo) desclntrllzou os

trabllhos desta ConIssIo propIlIIJionlndo I ,.,lIzaçlo de vArlos dobates fIQ/onlJis nls cidlJdts

do Cuíabl, Curllíbe. SIo p_. Rio de Jonllro, SlIIvarJor e Maclpl, Invertendo IssIm o processo

normol de debites, llgilzando os /rlbll/hOS com custos In/fnitlmonte mlnoros, alAm de .proximar

ÓfVlo dos problemls • conflitos, llislndo I buSCI de soluçOes qui IItendlm IS pecufaridades

fI(JionIis do P.ls. Obs.: Devido a poI#fnickJade e cOmp/lxidlde da matMa, este Projeto serA

apreciado no S.ssIo LlfisllUva de 1996.

A Comisslo faz-se /Nflsente ainda om 15 abvidacJes extemas e promoveu a

raa,zaçlo di 02 Sltnlnlrios. entre elas. o " Encontro de Educador.s Amblenl8lS do Cerrldo'

Destaca-se também a malízsçlo de VISit.S ás áreas de Protoçlo AmblentBl do Cerrado (Jatdm

Botãnico, Aguas EmoncJedas e p.rque N.CIOI1a1). durante. Semans do MIIO Ambiente de 1995.

A publlclçlo I lançamento d. Agendl 21. Im portugulls, foi um marco paro

I ,,., ambiantll!. pois o acl"'O I informoçlo I prl-con<tçlo di patl1cipaçlo ltiv•• do .x.relcio

da cidadlnil I • Agenda 21 I lO masmo tempo o mlpa I o roteiro p"r. a construçlo de uml

sociedacJe sustantlve/. Flvoracar I SUl dlvuIQ6çlo I ""ntribuir pa'" I SUl etl~vI tellizlçlo.

No entlnto, este pódo 50 foi conquistldo devido lO empenho e eflJlivl

patticipaçlo dos PI_nte,.s mombros deste Ótglo, somado 10 apoio impres~dlvol de todo.

os s.us funcionArios, tllcnicos, e dos OfVIos de lpoio desf. Clsa. destlcando-se I A....ssoria

LegislaUvl.
Nlst. momento de encerramento dos /rIbalhos di presente Sesslo

Legslativa. quero IfTIdtcer o lpoio ,.c.bido por todos que direta ou inelratlmante tiveram

paTticiplç.o nos Úlblllhos lqui deslnvoMc1os. como as enticJllde' flOVlmlmontais e

nlo-govemlmln/ais. IspedIisIlS 19ados IB t._,S. profeSS0f8S, empresas privlclls •

demais cidadIos ,utOnomos _Ido. Is clUSlS ambIento/, de cJefaSl do consumidor e de

tJItJon.s.

Depu/Ido SARNEY RLHO
p,._ntl di CDeMAM

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

RELATÓRIO SUCINTO DE ATIVIDADES
50- LEGISLATURA
1" SESSÃO LEGISLATIVA-1995

NII IprecilÇlo do Projeto de Lei nO 3. 792-AlD3 que dlsp(Je sobra e educsçlo

Ambiantll, o Rllator inollll"rou uml nova tase para o Comiss.o, que all;m da consultar

entidades govemlmentais e nlo-govemlmentais Igac1lls li Aml - Secret.rias da EducaçlD,

Maio Ambiente, UniVlrsidlcJes e ONGS com projetos em Bducaçlo Imbientel e mlllzar rauniões

de au<Hncia pIlblca e sominlrio - criou umo Comisslo /ntlrinstiluciona( quo ana,sou e adequou

IS contribulçDes 00 subsliluUvo ore,.cido.

o Zoneemonto EcoIOgico-EconO!nico da AmazOnia Legal t.mbém mereceu

dostaqu. com o TlMzaçlo do a (oito) Reunilles de Au<Hncil Pública. com llistas I instruir a

Propost. de Flscllzaçlo • Con/fl>II nO l11DS.

I - Proposições Apreciadas em 1995 .

li, Outras Deliberações. . .

111- Audiências Públicas Realizadas em 1995 .

IV- Audiências Públicas Conjuntas em 1995 .

V- Outros Eventos Realizados pela Comisdo .

VI- Atividades Externas .
VII- Quadro de Atividades... . . .

..... 01

09

09

14
15

16

17
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• O Total de proPOSIÇoes apreciadas superou o total de recebidas; isto significa que em
1995 foram apreciadas, além das proposições recebidas, outras proposiçoes pendentes
do ano anterior, o que demonstra um resunado extmrnamente posftivo.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

RELATÓRIO SUCINTO DE ATIVIDADES DE 1995.
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-PROJETO DE LEI 11" ....018193 • do Senado Federal - (PLS 78192) que "dlsplHJ sobre a
arbitragem"
RELATOR:Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: favorável, com Emenda.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, com emenda, por unanimidade, nos termos do Parecer de
Relator.

-PROJETO DE LEI ti" 1.534.8191 • do Senado Federal - (PLS 33/91) que "1I1ten1 a Lei n'
6."2. de 25 do junho de 1919, que 'dfspóe sobre a PoIltlca Nacional de Irrigaçlo, e dIl
0UtnIs provldlnclas-.
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ
PARECER: Favorável, nos termos do Substitutivo apresentado na Comissao de Agricu~ura e
PoIJtica Rural, com Subemenda.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, nos termos do substttulivo da CAPR, com subemenda.

-PROJETO DE LEI 11' 2.546192 - do Senado Federal - (PLS 225191) que "altera a
redação do § 2" do Art. 5" da Lei n" 1.791, de 10 de julho de 1989, que cria o Fund<l
Nacional de Melo Ambiente e dá outnls provldénc/as".
RELATOR: Deputada RAQUEL CAPIBERIBE
PARECER: FAVORÁVEl.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, por unanimidade, nos termos do Parecer do Relator.

PARECER: FavoráVel, com emenda.
RESULTADO: Aprovado por unanimidade

-PROJETO DE LEI 11" .f.26M3. do Pod« Executivo -(Mvns. 143/93) que "dlsplHJ sobn
a segurança do trilfflgo aqwvIM10 fII1I ;iguas sob jurlsdlçlo nacional 11 ~ outnIs
proVhHncMS".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER' Favorável, com emendas.
RESULTADO: AprOVi!ldo, por unanimidade, o Projeto, nos lermos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 1.836119· do Senado Federal. (pU. 232115) que "Isenta de tofts
as custas judklMlas • cartorlrlas a açlo ou cOlltestaçlojUdkMI dll qualquer natureu.
vlsimdo 11 pl'HllIVaçio do melo ambiente".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES
PARECER: Favorivel a este, com emenda, e coontrário ao de nO 2.579/89, apensado.
RESULTADO: AprOVi!ldo, por unanimidade, o Projeto, e rejeilato o de nO 2.579189, apensade
nos termos do Parecer da Relatora.

-PROJETO DE LEI ti' ".51I-SfIO· do Senado FIId.,.I· (pU. 111119) que "dlsp6e SOMI
11~ comerciai de agrolóxkos, pesticidas. produtos congfneres".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES
PARECER: Conl'lirio a este, e ao de nO 1.112/88, apensado.
RESULTADO: Rejeitados. por unanimidade, os Projetos, nos tl!l"mos do Parecer da Relatora.

-PROJETO DE LEI ti' ....109193 - do Pod8l" Executivo. (MIIns. 541/93) que "dlsp6e sobn
11 Importaçlo de bens usados 1/ dá outnls provldlnctas".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: Favorável a este e aos PLs. de nOS 4.131193 e 4. 1nl93, apensados, com
Subst~utivo. Contrário as Emendas de nOs 1 e 2193; favorável às de nOs 3, 4 e 5193
apresentadas na ComissAo de Economia, Indústria e Comércio; favorável parcialmente à
Emenda n° 1, e contrário à de n° 2195, apresentadas nesta Comissao, na presente Sessao
Legislativa.
RESULTADO: Aprovado o Parecer do Relator, contra os valos dos Deputados Fátima Pelaes
Raquel Capiberibe, Socorro Gomes, Vanessa. Felippe, Fernando Gabeira, José Machado
Silvernani Santos, Sérgio Carneiro, Eurico Miranda e Marta Suplicy.
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-PROJETO DE LEI 11" 3M15· do Poder Executivo que
Impoltações e~ outnIs provldénclas"
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

-PROJETO DE LEI 11" 3.145193. do Poder Executivo (MSC no 218193) que "dlsplHJ sobre
11 vaclnaçlo contn /I fvbIe atrosa, altenl o Regulamento do Serviço de Defesa Animai,
aprovado pelo Decreto nO 2".543, de 03 de julho de 1934, e a Lei no 539, de 21 de
dezembro de 1941, • diI outnIS provld41H:las"
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: Favoràvel a este e ao de nO 4.171193, apensado.
RESULTADO:Aprovados os Projetos, por unanimidade.

-PROJETO DE LEI ti" .2.H3i9i~ dõ'Senailó'Federal que "altera a Lei ti" 5.191, de 03 de
janeiro de1H1, que dlsplHJ sobre a proteção à fauna e dá outras provldénclas".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: Favorável, com emendas.
VISTA: O Deputado Luciano Pizzato, que pediu vista , apresentou voto em separado pela
prejudicialidade
RESULTADO: Aprovado o voto em separado do Deputado LUCIANO PIZZATTO.



-PROJETO DE LEI li" 13M15 • do Sr. Elllls Murad. que "Institui li obrlgatorledJlde de
InstalJlçio de fomos Cremiltórtos em centros urbanos com populaçio superior a um
mllhlo de hJIb1tantes e di outras provldfnclJls"
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: Favorável. com emenda.
RESULTADO: Aprovado, o Projeto com duas Emendas, por unanimidade, nos termos do
parecer reformulado do relator.

-PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO li" 434IIU • da Com/sHo de Relações
Exterlorn (MSC '7M3) que "JIIl"OVa o texto das ElIJfIIIdu JIO Protocolo de MontrNi
som Substlnclu que Destroem li CanIMM de Oz6n1o, adotadas em Copenhague, em
Z5 de novembro de 1112".
RELATOR: Deputado GERVÁSIO OLIVEIRA
PARECER: FAVORÁVEL
RESULTADO: Aprovado. por unanimidade, o Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR li" 1271t2· do Sr. Max Ros8ll1111111n - que "crlll
reswva do Fundo de PM1lc1".ç1o dos Munklplos, dMUIflJChI aos Munkfplos que
abTlgam em seus twrltódos IrAs naturais prot8flldu".
RELATOR: Deputado VILSON SANTINI
PARECER: FllVOrl\vel, com emendas.
VISTA: O Deputado SALOMÃO CRUZ que sollcltou vista, devolveu o Projeto sem
manifesl8çlo escrila. .
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI Ir U.Mt • do Sr. FibIo FeIdInann • que "proIbe li concesslo de
incentivos ffscals e credlUcios paR fm~io e desenvolVimento de programas e
projetos na AntlIz6n1a Legal".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: CONTRÁRIO
VISTA: Os Deputados GILNEI VIANA e SILVERNANI SANTOS, que solicitaram vista
conjunta, devolveram o Projeto sem manifestaçao escrila. .
RESULTADO: Aprovado. por unanimidade, o Parecer da Relatora.

-PROJETO DE LEI Ir 1.1110191 - do Sr. Luiz MonIlra • que "dlspc5e sobro as tarifas de
bilhetes de PJISSlIfI8IfI HnIa".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: CONTRÁRIO
RESULTADO: Aprovado o Projeto, nos termos do Parecer da Deputada Socorro Gomes,
designada Relatora do vencedor. contra o voto em separado do Deputado Nelson Otach,
primitivo Relator.

-PROJETO DE LEI li" ".229/t3 • da Sra. sandra StwfIng • que. "dlspc5e som. Inclusio
de COIIfeúdo~tko em cunfcuios escol.wes".

RELATOR:DepuIada RAQUEL CAPIBERIBE
PARECER: CONTRÁRIO
VISTA: O Deputado JOSÉ MACHADO que solicitou vista, devolveu o Projeto sem
manifestaçao por escrilo.
RESULTADO: Rejeitado, por unanimidade, o Projeto. nos tl!fmos do Parecer do Relator

-PROJETO DE LEI Ir .....11lU • do Sr. Sérgio Arouca • que : "dispõe sobre as
cond~ões e funcionamento de serviços de uúde para u populações fndfgenas".
RELATOR: Deputado GILNEYVIANA
PARECER: FAVORÁVEL
RESULTADO: Aprovado. por unanimidade, o Projeto, nos tenTlCis do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI li" 1111t5. do Sr. 0deIm0 Leio-· que "IICrescllllta artigo à Lei
n' 1.171, de 17 dejMJeIro de 11ll1, que 'c/lspc5e sobre li poIftka agrlcola'".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

PARECER: FAVORAVEL.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Projeto. nos tl!fmos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 111/95· da Comlssio de Relaçóes Exter#ore!
• (MSC '95it5). que "aprova o texto do Acordo sobre Cooperaçlo para o CoItI"-te ,J(I

Tráfico IIklto de MMlelra, celebrado entre o Governo rh Repúblka FederaUvIII do Brast
e o Governo da República do Paraguai, em Brasllla, em 01 de setembro de 1894"
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: FAVORÁVEL
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Parecer do Relator..

-PROJETO DE LEI li" 3111I1· do Sr. Fjblo Feldmann· que. "disciplina li preSYçR
altematlvlll de serviços pelos que se eximirem rh obrlglllç40 dIII prestaçlo de S4lIYiç~

m/lftlllr, por motivo de cOllvfcçlo religiosa, filosófica ou polftlca, nos tlll1llOS do Incls~

VUI do artigo 5" da COlIstltulçlo Federa/".
RELATOR: Dep. FERNANDO GABEIRA
PARECER: Favorável. cOm substnutivo.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Projeto, com subslilutivo, nos termos do
Parecer do Relator

-PROJETO DE LEI li" 1.zt7191· do Sr. Jo4o MlIIIdes • que "dispõe sobre a CrlaçR
do centro de Tecnologia AmbIentM • CTA".
RELATOR: Deputado SILVERNANI SANTOS
PARECER: FAVORÁVEL
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade. o Projeto. nos termos do Parecer do Relator

-PROJETO DE LEI li" 3.421·M2 • do SlIIIJIdo Federal (PLS nlt2). • que "altera o artlgf.
... dIII Lei n" '."27, de 27 de ntlIlo de 1912, que 'dlspóe sobre a concessio de subvençl<
econ6mka nas operações de crédito rura/~.

RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: Favorável a este, com emenda. e ao de n° 3.829193, apensado.
VISTA: Os Deputados SILVERNANI SANTOS e RAQUEL CAPIBERIBE, que pediram vist<
conjunta, devolveram o Projeto sem manifestaçllo escrita.
RESULTADO: Aprovados, por unanimidade. os Projetos, nos termos do Parecer da Relatora.

-PROJETO DE LEI li" 125it5· do Sr. Laprovlta VIeIra que "acrescllllta ".rágnlfo 11(

artigo 23 da Lei n' '."7, de 13 de fvvenIlro de 1195, que 'dlsp6e sobre o regime dl
concess.lo • pennlsslo dIII prestaçio de slllViçOS públkos previsto no art. 175 dl
~ Federal e diI outras provIdMclJls-.
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: Favorável. com emenda.
VISTA: A Deputada SOCORRO GOMES, que pediu vista, devolveu o Projeto sen
manifestaçllo escrila.
RESULTADO: Aprovado. por unanimidade, o Projeto, com emendas, nos termos do Parecer d
Relator.

-PROJETO DE LEI N' 330191 • do sr. Telmo KIrst • que "altera li redaçlo do art. of5 di
Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 19115, que 1nsUtulo Novo Código Florestal-.
RELATOR: Deputado VILSON SANTINI
PARECER: FAVORÁVEL.
VISTA: O Deputado SALOMÃO CRUZ que pediu vista. devolveu o Projeto, com voto elT
separado, favorável. com relriçoes.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, nos termos do Parecer do Relator, contra o voto de
Deputado Gilney Viana.

- PROJETO DE LEI li" ".fIoffIItof •do Sr. PlnhJlfro Landim • que "lI(Ifortu li adlçlo de at~

20% (vinte por CfHJtO) de fvlnha de mandloclI à farinha de trigo pura e di outras
provld4nclu".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

~
00
o
00

'2
\1'
~
(D'
1:1'
\l:>
-J

t:í
~,

S
~
í.l

~'
t:í
O
tI.l

~

~
O
tI.l

~
~v<io
fS"
......
\O
\O

'"



t2
S'
11
;'
~.

!>'
.....:r

5;
00

~

o.§,
O

~
(':l

i'
O
O
CI.l

~
g
O
CI.l

~
~

'"8
g-\C
\C
0\

-PROJETO DE LEI Ir 3.127193 - do Sr. Jaclcson PeTeIra· que "alt.... dispositivo da L
fi· 1.137, de 27 de dezembro de 1110, para dennlr como crime con"" a onlem
a nlo axlgfncla de documento nscal nas compras de mwcadorlas e sllfVfços".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: CONTRÁRIO.
RESULTADO: Rejeitado, por unanimidade, o Projeto, oos termos do Parecer da Relatora.

-PROJETO DE LEI Ir 401195· do Sr. Rivaldo Macarf- que "altera os IncIsos la 11,
pang...fo 1·, do artigo 2", da Lei n· '.001, de 13 de nurrço de 1m, que 'denne
percentuais da dlstrlbulçlo da compensaçlo nnancelra de que "..ta a Lei li" 7.m.
Z' de dezembro de 1m, e dá outras provldélrclas-.
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: FAVORÁVEL
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Projeto, oos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI NO 2eMl5· do Sr. Gonzaga PatrlOOl· que "dispõe iobnl a desIlnaç,
do procifI(o de 1II1enaç1o das feiras devolutas da UnIIo".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA: OS Deputado Fernando Gabeira e Gilney Viana, que pediram vista conjunta, devolvera
o Projeto com voto em separado, conjunto, favorável, com emendas.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, com emendas, oos termos do Parecer conjunto d
Deputados Fernando Gabeira e Gilney Viana, designados Relatores do Vencedor, contra o voto
em separado, do Deputado Albérico Fijho, Primitivo Relator.

-PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 11" tMl5 - da Comlulo de ReIaçÓfis~

(MENS. .....,..) • que "aprova o texto do Acordo para a Conswvaçlo da Foi'
Aqu;itlca nos Cursos dos Rios Llmltrofus, celebrado entre o Governo da RefIdbIk
Federativa do B..-sJI e o Governo da República do Paraguai, em Brasllla, em 1·
setembro de 1'1'4".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO
PARECER: FAVORÁVEL.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Parecer do Relator. .

-PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Ir 28M0. do s-do FederlII (PLS 25711') • que
"detfne a hlpótua de 'reIevanfe Interesse público da 1JnIIo~ para 05 trns ",...".tos
attIgo 231, petignIIo r, da comtltlllçlo".
RELATORA:Dep. RAQUEL CAPIBERIBE
PARECER: Fll\'CriYeI, com subltilutivo.
VISTA: O Deputado FERNANDO GABEIRA, que pediu vista, devolveu o Projeto
manlfestaçlo escrita.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Parecer da Relatora

-PROJETO DE LEI Ir ".toeIt5· do S8nado Fedem (PLS 11M3) "altera o
1. da Lei li" '.001. de 1'73, dispondo sobnl o processo ".ra a~Io das
lncIIgeMs e di outru provldlnclu".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: CONTRÁRIO.
RESU~TADO: Aprovado,· por unanimidade, o Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI Ir 1.433It1 • da S.... SOCOlTO Gomes • que "altera dispositivos
Lei n· '.UI, de 31 de agosto de 1M1. que 'dlspde sobnl a PoIHJca Nacional do
Ambl8nte, s_ tfns a mecanismos de fonnulaçlo e apllcaçlo, a dá
pI'OV1dfnclu-.
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: CONTRÁRIO
RESULTADO: Rejeitado, por unanimidade, o Projeto, nos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI Ir &.I72-A19O • do Sr. FMJIo Ftidmann· que"proIbe a ImporlAJçlo,
pesquisa, fabrlcaçlo, o _to e o transporte de Mtefatos bélicos nuciNres,
bem como a partlclpaçto bfashka no rleunvolvlnMnto de tais annas, em
cOllfomlJdlHle com o attIgo 21. inciso XXIII, da Constltulçlo FfileraI, a di outru
pI'OV1dfncla". '
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: Favor6vel, com emendas.
VISTA: Os Deputadoa LUCIANO PIZZATIO e VILSON SANTINI, que pediram vista conjunta,
deYoIver.m o Projeto sem manifeslaçIO escrita.
RESULTADO: Aprovado, por unenilTlll»de, o Projeto, com emendas, nos termos do P.- do
Relator.

-PROJETO DE LEI Ir 4."7114 • do Sr. WeIInton Fagundu • que "concedelsfHIÇlo do
Imposto sobn Produtoslndustrftfllzados • IPI a ..... Imposto de Exponaçlo aos produtos
resuftan(u da Indusrn.tlzaçlo de madeiras de SWRrla a lamlnaçlo pt'OVfJIIIentes de
"-ta plantadas".
RELATOR:~ LUCIANO PIZZATIO
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA: Os Deputados SALOMÃO CRUZ e MARCOS LIMA que pediram vista conjunta,
deVolV601m o Projeto: o primeifo, com voto em separado, contrário; e o segundo, sem
rnanlfestaçlo escrita.
RESULTADO: Rejeitado o Proje{o, nos termos do Parecer do Deputado SalomAo Cruz,
designado Relator do Vencedor, contra o voto, em separado, do Deputado Luciano Pizzatto,
primitivo Relator.

-PROJETO DE LEI Ir 230115. do Sr. Rog4tto Silva· que "modltfca o 'caput' do artigo 43
e o inciso VJ do artigo .... da Lei li" ".502, de 30 de novembro de 1Hf, IM'" t_
obrigatória. nas notas nscals, a Indfcaçlo do plflÇo de venda a varejo".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: CONTRÁRIO
VISTA: Os Deputados AGNALDO TIMÓTEO e SOCORRO GOMES, que pediram vista
conjunta, devolveram o Projeto: o primeiro, com voto em separado, favorável; e o segundo, sem
manifestaçlo escrita.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, nos termos do Parecer dQ Deputado Agnaldo Timóteo,
designado Relator do Vencedor, contra o voto, em separado, do Deputado Remi Trinta, primftivo
Relator.

-PROJETO DE LEI Ir 3fU115 - do Sr. José Coimbra· que "determIna a expllcltaçio de
quantHllUvo calórico no rótulo dos alimentos Industrializados".
RELATORA: DeputadaZULAI~ COBRA
PARECER: FAVORÁVEL.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, por unanimidade, oos termos do Parecer da Relatora.

PARECER: FAVORAVEL.
RESULTADO: Rejeitado o Projeto, nos termos do Parecer do Deputado Aroldo Cedraz,
designado Relator do Vencedor, contra os votos dos Deputados Agnaldo Timóteo e Wilson
Branco e, em separado, do Deputado Freire Júnior, primKiVo Relator.

-PROJETO DE LEI N·1.12fII1· do Sellfilo Feder.lI· (PLS 72/91) que • "cria o Boous
IM'" Proteçlo Ambientai· BPA. com o trm de proporclonM aporte adicionai de recursos
/lO Fundo Nllclonal de Melo Ambiente, Instltu/do ".ta Lei li" 7.717. de 10 de julho de
1M•• e di outras pt'Ovldfnclu".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: Favorável, com emenda.
VISTA: O Deputado WILSON BRANCO, que pediu vista, apresentou voto em separado,
contrário. RESULTADO: RejeKado o Projeto, nos termos do Parecer do Deputado Wilson
Branco, designado Relator do Vencedor, contra o voto, em separado, do Deputado Celso
RUSSOITIlInno, primitivo Relator.



-PROJETO DE LEI N" 47195 - do si. Roberto Magalh4es - que "altera a Lei 7.881. de 18
de maio do 1918. que 'Insti1u1 o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 9 ctí outras
provId4neIas-.
RELATOR Deputado PIMENTEL GOMES
PARECER Favorável. com emenda
VISTA os Deputados GILNEY VIANA e CELSO RUSSOMANO, que pediram vista conjunla,
devolveram o Projeto sem manifeslaçao e&:rita.
R~SULTADO: Aprovado o Projelo, com emenda. nos termos do parecer do Relalor

-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N ° 435114 - da Com/SÃO de Relações
ExterlOl'lls • que "aprova o texto da Ata de RetlncaçiJo do Protocolo Adicionai sobre
Navegaç;lo. o Segurança ao Aconlo de Transporte F/uMal pela Hldrovla
Paragual.Paraná (porto de Cáceres - Porto de Nova Palmlra), lavrada em 23 deJulho de
1993, em Montevidéu"
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: FAVORÁVEL
RESULTADO: Aprovado por unanimidade o Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI N" tI.2-B11. SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N"
tll2-AII' qu.. do Senado Federal· que "proIbe a U1IlIzaçiJo de c/orotfuorcllrlJonetos
como JWOPfIlentes em HIOSoI do tipo 'spray' e dá outras provld4nc/as"
RELATORA' DeputadlI FÁTIMA PELAES
PARECER. pela PREJUDICIALIDADE
RESULTADO: Encaminhado à Pr~ncia da Camara para as providências lnel'entes.

-PROJETO DE LEI N" 1.336-81t1 • do sr. VIttóIfo Nledlolll e outros - que "D/$pile sobre a
cr1aç1o do SwvIço Civil VoIuntM1o"
RELATOR: Deputado GILNEY VIANA
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA: o Deputado INÁCIO ARRUDA. que pediu vista, devolveu o Projeto sem manifestaçao
escrita.
RESULTADO: Aprovado , por unanimidade, o Projelo, nos lermos do Parecer do Relator

-PROJETO DE LEI N" 1.701·EII1 • do Senado Fedwa/· que "EMENDAS DO SENADO
FEDERAL AO PROJETO DE LEI N" 1.701-D, de 1991, que "cria a Estaçlo Ecológica rkI
Ilha do Medo, na Ilha do _mo nome. Munklplo bparlca"
RELATOR:~ CELSO RUSSOMANNO
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA: o Deputado Freire Júnior, que pediu vista devolveu o Projeto com voto em separado
lawràvel" Emendas nO 2 e 3 e contnlrio a de n° 1
RESULTADO: Aprovadas as Emendas, conlra o voto do Deputado Freire Júnior em relaçao à
Emenda nO 1

-PROJETO DE LEIN" '.102IIt • do Senado Federal· que "proIbe o pune a
denu"". de seringueiras nativas, o1KIgando o seu replMJtIo respeitadas as condições
eeo/ógkas."
RELATORA:DeputadlI SOCORRO GOMES
PARECER: pela PREJUDICIALIDADE
RESULTADO: Encaminhado' Presidência da CAmalll para as providências inerentes.

-PROJETO DE LEI N ° 1.718-A111 • da Sra. Beth Azize • "EMENDAS OFERECIDAS EM
PLE~RIOAO PROJETO DE LEI". 1.711-A, de 1989, que 'dispõe sobre li oxportaçlo
de madeInI_ tora o cJj outras provldlnclas"
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO (AVOCADO)
PARECER:FAVORAvEL
VISTA: o Depulado LUCIANO PIZZATTO, que pediu vista, devotveu o Projeto sem
rnanifeslaçlo escrita.
RESULTADO: ApreMldo por unanimidade o Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI N" 1.741191 - do Sr. Maurl Sérgio· que "dlspile sobre a proteçlo OI

exp/orilçlo comerciai da castanheira nativa"
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES
PARECER: CONTRÁRIO
VISTA: o Deputado FREIRE JÚNIOR, que pediu vista, apresenlou volo em separado, favorável
com Subsmutivo.
RESULTADO: Aprovado o parecer contrário da Relatora através de votaçao nominal, contra 00

votos dos Deputados 5alomao Cruz. Remi Trinta, Vanessa Felippe. Agnaldo Timóteo, MarcOli
Lima e, em separado do Deputado Freire Júnioir

-PROJETO DE LEI N" 1.817191 • do Senado Federal - que "dIspõe sobre a destlmlçikJ
das multas 9indenlzaçiles docOlTlllltes de danos ao melo ambiente"
RELATORA: Deputada VANESSA FELlPPE
PARECER: favorável a este e à emenda apresenlada na Comissao, e contrário ao PL n'
1.684191, apensado.
VISTA: o Deputado SALOMÃO CRUZ, que pediu vista, apresentou voto em separackl
contrário a este e ao apensado PL 1.684191, e pela prejudicialidade da emenda nO 01195
apresentada nesta Comissao
RESULTADO:. Rejeitados este e o PL n° 1.684191, apensado, e prejudicada a emenda n'
01195, apresenlada na Comissao, nos lermos do Parecer do Deputado 5alomlo Cruz
designado Relator do Vencedor, contra o voto em separado da Deputada Vanessa Felippe
primniva Relatora.

-PROJETO DE LEI N" 2.543112 • do senado Federal - que "dlspile sobre I
obrigatoriedade do Poder Público de preservar e restMJraT os pI'OCllSSOS eeológlcot
llSSenclals o a navegaçlo nos rios os quais sejam construidos das bamtgens"
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: Conlrário a este e à Emenda n° 01195, apresentada na Comíssao; pela
desapensaçlo do PL 1.288191 deste, e pela sua apensaçao ao PL 710188, juntamente com a
emenda n° 02195, apresentada na Comissão
RESULTADO: Aprovado, por unanimidadedo parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI N" 2.l57-AII9 - "EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETe
DE LEI N" 2.'57-A, de 1m, que •asngura pr/orldMIe de atendimento _ insta/açõfM
t1nancelras a Idoaos, mulhwH grávidas e detlc/en tas trslcos".
RELATOR:~ SARNEY FILHO (AVOCADO)
PARECER: CONTRÁRIO
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Parecer do Relator

-PROJETO DE LEI N" 3.27HZ - do Sr. GlovaniBorges. que "AJtera o ar1Jgo" da Lei 11'
5.117, de 3 de janeiro de 1M7. que dlspile sobre a protvçlo à fauna o ctí outIaI
provIdInctas. "
RELATOR: DepuI8do SÉRGIO CARNEIRO
PARECER: Contrário a este e ao PL no 430195, apensado, e favorável ao PL nO 4.490194
apensado, com Emendas
RESULTADO: Rejeitados esle e o PL 430195, apensado, e aprovado o PL n° 4.490194.
apensado, com emendas, contra o volo do Deputado Gilney Vlélna, nos termos do Parecer~
Reletor.

-PROJETO DE LEI N" 3.311/12· do sr. Glovannl QueIroz· que "revoga o artigo 45 da Lej
no 4.711, de 15 de setembro de 1M5, que toma obrltItgódo OI'8flIstTo no 1nst11utd
Bras1lvlro do melo Ambiente 9 dos Recursos NmIntIs Renováveis • /SAMA, dotI
lIStabflIec1mentos comwcials responsáveis pela comerclallzaçlo, aqu1sIçlo o UtIIIzaçlq
de moto-aflllU. "
RELATOR: Deputado SILVERNANI SANTOS
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA: o Oeputadó FERNANDO GABEIRA, que pediu Vista, devotveu o Projeto~
voto em separado.
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RESULTADO: Rejeitado o projeto, nos termos do parecer do Deputado Fernando Gabeira,
designado Relator do Vencedor, contra os votos do Deputado Vilson Santini. e em separado, do
Deputado Silvemani Santos, primitivo Relator.

-PROJETO DE LEI li" 3.2U-M' • do Sr. lMuto de Conto • "EMENDAS OFERECIDAS
EM PLENARIO AO PROJETO DE LEI li" 3.2UA11I1, que dispõe sobre a obrigatorledadf
da inserçlo do nome comerciai dos conntes, cOllservantes 11 flSrabllizantes ousim""'" nas etrIINúfIens dos produtos. "
RELATORA' Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: favorâYl!l. com Subemenda.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade. o Parecer da Relatora.

-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO li" 3(lo'J5 • Ã Comlsslo de Relações Exteriores
• que "aprova tlHlCfo Ã Convençlo sobro ProIbIç6es ou Restrfçães ou Emprego de
CeffltS Annas Convencionais que podenn ser cOllsldetadas como excessIVamente
lesivas ou geradonI$ de efeitos indiscriminados conhecida como Coovençlo sobre
CIII1as Annas ConV8ilCIonaIs, adotada em GlIMbta, em 10 de outubro de 1910 e aberta
em 10deabrllde1111."
RELATOR: Deputado GERVÁSIO OLIVEIRA
PARECER: FAVORÁVEL
RESULTADO: Apreciado em Plenário, devido soIicitaçllo de urgência

21 SEMESTRE

-PROJETO DE LEI Ir Uoetll1 • do Sr. JacIcsOll PereIra - que "dispõe sobre o controle
de degnldaçlo ambientai em MAs de dunas".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: Favorável, com emendas.
VISTA' O Deputado PIMENTEL GOMES, que pediu vista, apresentou voto em separado, pela
prejudicialidade.
RESULTADO: Aprovado o Projeto. com emenda, nos termos do Parecer do Relator, contra os
votos dos Deputados Wilson Branco, Chicllo Brlgido, Luciano Pizzalto, Celso Russomanno,
Agnaldo Timóteo e. em separado, do Deputado Pimentel Gomes.

-PROJETO DE LEI N° 232195 • do Sr. Joio Mala - que "toma obrigatória a discrlminaçlo
dos impostos incidentes sobre o preço de mercadorias alienadas e de serviços
prestAdos".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: CONTRÁRIO.
VISTA: A Deputada VANESSA FELlPPE, que pediu vista, apresentou voto em separado,
favorável.
RESULTADO: Aprovado o Projeto nos termos do Parecer do Deputado Celso Russomanno,
designado Relator do Vencedor, contra os votos do Deputado Remi Trinta, primitivo Relator, e
em separado, da Deputada Vanessa Felippe.

-PROJETO DE LEI N° 4.0115193 • do Sr. Jackson Pereira· que "cria a Área de Proteçio
Ambientai. APA do Rio Jaguarlbe, no Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: Favorável, com substitutivo.
VISTA: O Deputado CARLOS DA CARBRÁS, que pediu vista, devolveu o Projeto sem
manífestaçao escirta
RESULTADO Aprovado o Projeto, com substitutivo. nos termos do Parecer do Relator. contra
o voto do Deputado Gilney Viana.

-PROJETO DE LEI N° 201195 - do Sr. Ubaldino Júnior • que "dispõe sobre a
intemrediaçlo do corretor de imóveis em transações Imobillárlas e dá outras
providMcias".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO

PARECER: FlvorAVfll, com substitutivo
VISTA: O DeputIdo StLVERNAI SANTOS, que pediu vista, devolveu o Projeto sen
rnanifestaçlo escrita.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, com subst~utivo, por unanimidade, nos termos do Parece
do Relator,

-PROJETO DE LEI ti" 2.111·A!92 - do Poder ExecutIVo (MSC. 1151l12). qIIlI "dlsp6e
sobtv I ",.vençlo. controle e a fiscalização Ã poluição c.usada por ~nçllfHlllto
de óleo, substlnclls noclVlts e outros po1uenlN em Iguas sob }urlsdlçlo
naclonlll, e di outras provIdfnc~s".
RELATOR: Deputado WILSON BRANCO
PARECER: Favorável a este e ao PL N' 2.794192, apensado, com lIdoçao do Substitutivo
da Comissllo de VllIÇlIo e Transportes, com emendas.
RESULTADO: Aprovados os Projetos. nos termos do substitutivo da CVT, com
emendas, por unanimidade, nos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI li" 4.141/94 • do Sr. Fábio Feldmann • qull "determina I
utilização • Embalagem Especial de Proteçlo i Criança • EEPC 9111
medicamentos e produtos qulmicos de uso doméstico que apresentllm potenc~I

de risco. saúde".
RELATORA: Deputada ZULAI~COBRA
PARECER: FavorâYl!l. com emenda.
VISTA: Os Deputados Vanessa Felippe, Celso Russomanno e Fernando Gabelra que
pediram vista conjunta, devolveram o Projeto: a Deputada Vanessa Felippe, sem
rnanifestaç!o escrita; o Deputado Cetso Russornanno, com voto em separado, favorável;
e o Deputado Fernando Gabelra. com voto em separado, favorável, com emenda.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, nos termos do Parecer do Deputado Celso
Russornanno, designado Relator do Vencedor, contra o voto, em separado, da Deputada
Zulaiê Cobra, primitiva Relatora.
Obs.: A sugestao apresentada pelo Deputado Fernando Gabeira, em seu voto em
separado, já estava contemplada no Parecer Vencedor.

-PROJETO DE LEI N" 4e5!95 • do Sr. Vk Pires Franco· que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de indicação do número telefônico e do endereço do PROCON.
por parte dos estabelecimentos comerciais e de prestaçlo de serviços".
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA
PARECER: Favorável, com emenda.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, com emendas, por unanimidade, nos termos do
Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI N" 401195 - do Sr. Marquinho Chedid· que "dispõe sobre a
veiculaç;io de propaganda visual e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA
PARECER: CONTRÁRIO
RESULTADO: Rejeitado, por unanimidade. o Projeto. nos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI N" 3.801/89 • do Senado Federal (?l..S 81/88) • que "dispõe
sobre aplicaçllo de recursos do Fundo de Investimentos da .l.Imazônia • FINAM, li
di outras providências".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES
PARECER CONTRÁRIO
VISTA: O Deputado LUCIANO PIZZATTO, que pediu vista, devolveu o Projeto sem
manifestaçao escrita.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Parecer da Relatora.

-PROJETO DE LEI N" 2.681/92 - do Sr. Sérgio Arouca - que "estabelece os direitos
dos usuirlos doS serviços de saúde e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
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PARECER: Favorável a este e ilI emenda de nO 2195, com emendas e contrário às
emendas de nOS 1195 e 3195, apresentadas na Comissao, e ao PL nO 364195, apensado,
RESULTADO: Aprovados, por unanimidade. o PL n° 2681192. com emendas. e a emenda
de nO 2195, apresentada na Comissao, e rejeRados o PL nO 364195, apensado, e as
emendas de n"5'1195 e 3/(,5, apresentadas na Comissao, nos termos do Parecer do
Relator..

-PROJETO DE LEI ti" 3.Z.6It2 • do Sr. FIbIo Feldmann • que "dlspóe sobre a
Uf#IIzaçlo e proteçlo da Ma,. AtUntlca. dI outras provIdfnclu".
RELATOR: Deputado WILSON BRANCO
PARECER: Favorável a este, com emendas. e contrário aos PLs. de nOS. 69195 e 635195,
apensados.
RESULTADO: Aprovado. por unanlmldade, o PL n" 3.285192, com emendas, e rejeitados
os PLs nOS 69195 e 635195. apensados. nos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI ti" ".265113 • do Sr. FIbIo Fe1dImInn • que "dIspõe sobre a
Instalaçlo de equlpamentos ".".. medir a IncIdtncÜl de radÜIÇIo ultravioleta
cancerfgena (IN-B) em todo o tmffórlo 1UC1onaI".
RELATORA: Depulad8 MARTA SUPlICY
PARECER: Favorjvel. com emendas.
VISTA: O Deputado PIMENTEL GOMES. que pediu vista. apresentou voto em separado.
favor6vel a este e às emendas de nOS 3 e 4, com emendas e contrário às emendas de nOS
1 e 2, da Relatora.
RESULTADO: Aprovado o Projeto. as emendas n° 3 e 4 apresentadas pela Relatora, com
emendas e rejeRadn a5 emendas nOS 1 e 2. apresentadas pela Relatora, nos termos do
Parecer do Deputado PIMENTEL GOMES. designado Relator do Vencedor. contra o
voto. em separado, da Deputada MARTA SUPlICY. primitiva Relatora.

-PROJETO DE LEI ti" "&MS· do Sr. SWglo c.meko. que "regula o dlsp05to no
inciso" do aItIgo ZO da ConstJtuIçMJ F....... dispondo aoor... ,.,.,. devoIufu
sob domInIo da UnIIo".
RELATOR: Deput8doALBÉRICO FILHO
PARECER: F....criveI. com emendlI
VISTA: O o.putado FERNANDO GABEIRA que pediu vista, devolveu o Projeto sem
rMnIfeetaçIo escrita
RESULTADO: Aprovado. por unanImidadlI, o Projeto, com emenda. nos termos do
P..ecer do Relator.

-PROJETO DE LEI li" 1.A4It1· do Sr. \IJnIIondN CnIVIneI· que "d/$póe sobIw a
recomposlçlo da cOilJel'tUR vegeIlII ds flllxas de rIomInIo das rodovias ffIderaIs".
RELATOR: Depuladc;l VILSON SANTINI
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA: ConcedidII vista conjunta aos DEPUTADOS SALOMÃO CRUZ e DOMINGOS
DUTRA. O Deputado SALOMÃO CRUZ devolveu o Projeto com voto em separado,
contrário; e o Deputado DOMINGOS DUTRA sem manifestaçlo escma.
RESULTADO: Aprovado, o Projeto, nos termos do Parecer do Relator, contra o voto em
separado do Deputado Salomao Cruz.

-PROJETO DE LEI li" 2.503-M2 • do sr. Paulo Bernardo • que "dispõe sobre o
pagamento do Imposto PredIal. TerrItodaI Urbano-IPTU nas locações residenciaIs
• di outras pl""VldfncÜlS".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO
PARECER: Contrário a este e ao de nO 3.600193, apensado, e favorável aos PLs nOs.
165195 e 64195, apensados, com emenda.
VISTA: Os Deputados GILNEY VI"'IA e CELSO RUSSOMANNO que pediram vista,
devolveram o Projeto. com voto em separlldo, favorável, ao Parecer do Relator.
RESULTADO: Rejeitados, por unanimidade, os PLs nOS 2.503-AI92. e 3.600193,
apensado. e aprovados os PLs nOS 165195 e 64195, apensados, com emendas, nos termos
do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI Ir ".33M3 • do Sr. IIftirlIo PInheiro· que "detenntna que os
estIJbBlec:lmentos COllfflR:IaIs coloquem, em IUfPlr v#$1veI, o preço de cada um dos
produtos oferecidos à venda".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: Favorável, com subslilutivo
VISTA: Os Deputados CHICÂO BRIGIDO e FÁTIMA PELAES que pediram vista
conjunta, devolveram o Projeto sem manifestaçao escrirta.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Projeto, com subslRutivo, nos termos do
Parecer da Relatora.

-PROJETO DE LEI Ir"'8116 .do Sr. V1c: PITes Franco· que "determIna a prestaçlo
dos slllVlços concedidos de tRnsnporte rodovllrlo de pasugelros • dei outriIIs
provldfnclu".
RELATOR: Deputado AGNALDO TIMÓTEO
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA: Concedidm vista conjunta aos Deputados RAQUEL CAPIBERIBE, CELSO
RUSSOMANNO E GILNEY VIANA. O Deputado GILNEY VIANA devolveu o Projeto com
voto em sepaTlldo, favcrivel, com substRutivo. Os Deputados RAQUEL CAPIBERIBE e
CELSO RUSSOMANNO nAo apresentaram rnanifestaçao escma.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, com substRutivo, nos termos do Parecer do Deputado
GILNEY VIANA, designado Relator do Vencedor, contra o voto, em separado, do
Deputado AGNALDO TiMóTEO, prim~ivo Relator.

-PROJETO DE LEI ti" 437J16 • da Sra. Marta Supllcy· que "dlspóe sobIw a
proIbIçlo de r.brlc1lÇlo, ImpoItaçIo • comerclallzaçlo de sedngu reutlIIzIveIs
., todo o twrttórlo 1UCIonaI, • di outnIs provIdfncÜlS".
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA
PARECER: CONTRÁRIO.
RESULTADO: Rejeitado. por unanimidade, o Projeto. nos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 1.121111 • rio Senado FedeRI (PLS 53111)- que "d/$póe sobre o
livre acesso à praIu de tenwJos de marinha • seu uso público".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: F8VlriveI a este, com subslilutivo. e contrifio ao PL nO 1.009191. apensado.
VISTA: Os Deputados Socorro Gomes, Vanessa Felippe, Chiclo Brlgido, Freire Júnior e
Pimentel Gomes que pediram vista, nIo apresentaram menifeslaçlo escrita.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, este, com subslRutivo, e rejeitado o PL n°
1.l109t91, apensado. nos lermos do Perecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 3.403-8112 • do senado FedeRI (PLS 217/91). que "di nova
prltNIdlIde de atwKIImento .. cllenltlÜl que espec:mc.. • dei outras provIlHncÜlS".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: FAVORÁVEl.
VISTA: Os Deputados CELSO RUSSOMANNO e SALOMÃO CRUZ que pediram vista
conjunta, devolveram o Projeto, com valo em separado, lavorável, com subslMutivo.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, com substRutivo, nos termos do Parecer do Deputado
CELSO RUSSOMANNO, designado Relator do Vencedor, contra o valo em separado do
Deputado ALBÉRICO FILHO, PrimRivo Relator

-PROJETO DE LEI ti" 3.'5M3 - do Sr. Paulo Bernardo· que "dispõe sobre
sistema de segurança na fnstalaçlo de tanques de lI/1IJóIzenamento de
combustlvels em todo o ten1tórlo nac#onóll".
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA
PARECER: CONTRÁRIO
VISTA: O Deputado INÁCIO ARRUDA que pediu vista, devolveu o Projeto sem
manlfestaçaD escriIa.
RESULTADO: Rejeitado o Projeto, nos termos do Parecer do Relator, contra os votos dos
Deputados Agnaldo Timóteo, Celso Russornanno e abstençao do Deputado Ivan Valente.
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PARECER: Favorável a este e à emenda de n° 2195, com emendas e contrário às
emendas de nOs 1/95 e 3195, apresentadas na Comisslo, e ao PL nO 364195. apensado.
RESULTADO: Aprovados, por unanimidade. o PL n" 2.681192, com emendas, e a emenda
de nO 2195. apresentada ne Comissao, e rejeitados o PL nO 364195, apensado. e as
emendas de n"s 1195 e 3195. apresentadas na COITIissao. nos termos do Perecer do
Relator..

-PROJETO DE LEI 11" 3.2I6Jt2 • do Sr. FibIo FeldlHlln • que "dlspóe sobre a
utlIIzaçlo e protaçlo da lfata AtllntJca e diI outras provIdfnclas".
RELATOR: 0epWId0 WILSON BRANCO
PARECER: FavoráVel a este. com emendas, e contrário aos PLs. de nOs. 69195 e 635195,
apensados.
RESULTADO: AproYl!Ido, por unanimidade. o PL nO 3.285192. com emendas, e rejeitados
os PLs nos 69195 e 635195, apensados. nos terrTlO$ do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 4.266193 • do Sr. FlbIo FeldlHlln· que "dlspóe sobre a
Instalaçlo da equipamentos para medir a IncId4ncIa de radlaçlo ultravioleta
cancarlgena tvV·S} em todo o ten1tórfo naclonar.
RELATORA: Deputada MARTA SUPlICY
PARECER: Favorável. com emendas.
VISTA: O Deputado PIMENTEL GOMES, que pediu Vista. apresentou voto em separadu,
favorável a este e às emendas de n"s 3 e 4, com emendas e contrário às emendas de nOs
1 e 2, da Relatora. .
RESULTADO: Aprovado o projeto, as emendas nO 3 e 4 aJlfllSllntadas pela Relatora. com
emendas e rejeitadas as emendas n"s 1 e 2, aJlfllSllntadas pela Relatora, nos termos do
Parecer do Deputado PIMENTEL GOMES, designado Relator do Vencedor, contra o
voto. em separado, da Deputada MARTA SUPlICY, primitiva Relatora.

-PROJETO DE LEI 11" 469195 - do Sr. S4rgIo carneiro. que "regula o disposto no
Inciso" do «lIgo 20 da Constltulçlo Federal, dispondo sobre as temls devolutas
sob domInIo da Unllo".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: Favorável, com emen):la
VISTA: O Deputado FERNANDO GABEIRA que pediu vista, devolveu o Projeto sem
manifestaçao escrita
RESULTADO: Aprovado, por unáriimidacfe, o Projeto, com emenda, nos termos do
Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 1.6Ult1 • do Sr. V1nnondes CnNInel· que "dls~sobre a
recomposlçlo da cobertura vegetal ds falxas de domlnlo das rodovias federais".
RELATOR: Deputado VILSON SANTINI
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA: Concedida vista coojunta aos DEPUTADOS SALOMÃO CRUZ e DOMINGOS
DUTRA. O Deputado SALOMÃO CRUZ devolveu o Projeto com voto em separado,
contrário; e o Deputado DOMINGOS DUTRA sem manifestaçao escrita.
RESULTADO: Aprovado, o Projeto, nos termos do Parecer do Relator, contra o voto em
separado do Deputado Salomao Cruz.

-PROJETO DE LEI N° 2.603-AlD2 • do Sr. P«u1o Bernardo· que "dlspóe soblll o
pagamento do Imposto Predial e Terrltorlal Urbano-lPTU nas locações residenciais
e diI outras provfdfnclas".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO
PARECER: COIltrário a este e ao de nO 3.600193, apensado, e favorável aos PLs. nOs.
165195 e 64195, apensados, com emenda.
VISTA: Os Deputados GILNEY VIANA e CELSO RUSSOMANNO que pediram vista,
devolveram o Projeto, com voto em separado, favorável, ao Parecer do Relator.
RESULTADO: Rejeitados, por unanimidade, os PLs nOS 2.503-"192, e 3600/93,
apensado. e aprovados os PLs nOs 165/95 e 64/95, apensados, com emendas, nos termos
do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI N- ".33M3 - do Sr. Mur/Io Pinhalro. que "determina que os
85tabeleclmentos ComKClaIS coloquem, em lugar vlslval, o preço de cad. um dos
produtos oferecidos i venda".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: FavorjveJ. com substitutivo
VISTA: Os Deputados CHICÃO BRIGIDO e FÁTIMA PELAES que pediram Vista
coojunta. devolveram o Projeto sem manifestaçao ·escrirta.
RESULTADO: Aprovado. por unanimidade, o Projeto. com subst~utivo, nos termos do
Parecer da Relatora.

-PROJETO DE LEI N- 4881'15 - do Sr. Vlc Pires Franco· que "detennlna a preslitçlo
dos serviços concadIdos de tramnporte rodovl4r/ô da paSAgelros e diI outras
provldlnclas".
RELATOR: Deputado AGNALDO TIMÓTEO
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA: Concedida vista cOlljunta aos Deputados RAQUEL CAPIBERIBE, CELSO
RUSSOMANNO E GILNEY VIANA. O Deputado GILNEY VIANA devolveu o Projeto com
voto em separado, favorável, com subst~utMl. Os Deputados RAQUEL CAPIBERIBE e
CELSO RUSSOMANNO nlIo apresentaram manifestaç30 escrita.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, com substitutivo. nos termos do Parecer do Deputado
GILNEY VIANA, designado Relator do Vencedor, contra o voto, em separado, do
Deputado AGNALDO TIMÓTEO, prim~ivo Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 432116 • da Sra. Marta Supllcy. que "df5p6e sobllla
proIblçlo da fabdcaçlo, Importação e comerelallzllÇlo de serfllga5 reutJllzlvels
em todo o twrft6do nacional, e dfI outras provldilnclll$".
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA
PARECER: CONTRÁRIO.
RESULTADO: Rejeitado, por unanimidade, o Projeto, nos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 1.821191 .• do Senado Federal {pLS 53111}- que "dlspóe soble o
livre lICesso is praias de temlnos de mar/nha e seu uso públ/t;o".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: Favorável a este. com substitutivo, e contrário ao PL nO 1.009191, apensado.
VISTA: Os Deputados Socorro Gomes, Vanessa Felippe, Chic30 Brlgido, Freire Júnior e
Pimentel Gomes que pediram vista, nao apresentaram manifestaçao escrita.
RESULTADO: Aprovado. por unanimidade. este, com substitutivo, e rejeitado o PL n°
1.009191, apensado, nos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 3.403-8192 - do Senado Federal {PLS 297111} - que "dá nova
prioridade de atendlmanto i clientela que especl"ca, e dá outras provfdêncla5 ".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: FAVORÁVEL.
VISTA: Os Deputados CELSO RUSSOMANNO e SALOMÃO CRUZ que pediram vista
conjunta, devtliwram o Projeto, com voto em separado, favorável, com substitutivo.
RESULTADO: Aprovado o Projeto. com substitutivo, nos termos do Parecer do Deputádo
CELSO RUSSOMANNO, designado Relator do Vencedor, contra o voto em separado do
Deputado ALBÉRICO FILHO, Primitivo Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 3.'64193 - do Sr. Paulo BlH7lardo - que "dfspóe soblll
sistema de segurança na fnst.'ação de tanques de arm.zenamento de
combustlvel5 llIII todo o terrltório nacfonal".
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA
PARECER: CONTRÁRIO
VISTA: O Deputado INÁCIO ARRUDA que pediu vista. devolveu o Projeto sem
manifestaç30 escrita.
RESULTADO: Rejeitado o Projeto, nos termos do Parecer do Relator, contra os votos dos
Deputados Agnaldo Timóteo, Celso Russomanno e abstençao do Deputado Ivan Valente.
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-PROJETO Dl: LEI ti" 51"5 .Q SIa. RIta CMnata • que "dj nova l'e<Mçlo ao
artigo 30 do CódIgo de Proc!J"O CIvil".
RELATOR: Deputado GERVASIO OLIVEIRA
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA: Os Deputados Celso Russomanno e Darci Coelho, que pediram vista, nao
apresentaram rnanifeslaçlo escrita.
OBS: O Deputado CELSO RUSSOMANNO apresentou voto em separado, favorl§vel,
com emende. anles da discussao da maléria.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, com emenda, por unanimidade, nos lermos do
Parecer RefOl1'11tJIado do Relator.

-PROJETO DE LEI ti" 3.1541112 • do Poder Executivo (AfSC 52.Q'J • que "elimina a
cobrança de taxa incidente soble a AnotIçIo de Responsabllkhdfl • ART,
refer&ntfl a serviços de flIIgenharla, arqultetURI e agronomia, InstltulQ pela Lei n°
IUH, de 07 de dezembro de 1177".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA
PARECER: FavorAvel a este com emendas, e contrário ao PL nO 2.634192, apensado.
VISTA: O Deputado NELSON OTOCH, que pediu vista, devolveu o Projeto com voto em
separedo favor6velao Perecer da Relatora, com emenda.
RESULTADO: Aprovado este, com emendas, e rejeitado o PL nO 2.634192, apensado, nos
termos do Parecer da Relatora, contra o voto em separado do Deputado NELSON
OTOCH.

-PROJETO DE LEI ti" 4.51CW4 • do Senado~ (PU 1131lJ3) • que "dlsp6e
sotn o antendImento prefwwJcIaI Q clientela que upecltfca na. óryIos Q
lIdlIfInIstraçI pc'íbIka r.dwaI clima e 1ndIIWa".
RELATOR: Dept.àdo CELSO RUSSOMANNO
PARECER: Favor6vel a este com lao PL n" 35195, apet'lllldo, com SubstHutivo.
RESULTADO: Aproyado por unanimidBde, o Projeto, nos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEIIr .111t5 • do sr. vaIdwnar Costa Neto • que "dIspóe sotn a
crlaçlo de um selo tlnIco, ÃtIdO em todo o pais, com intuito de ganntIr acesso
pdv1legllldo _ ~ de delrcllnclas lfs'Fu."
RELATOR: Deputedo PIMENTEL GOMES
PARECER: Favorotvel, com SubstHutivo.
RESULTADO: Aproyado por unanimidade, o Projeto, com lubslHutivo nos termos do
Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI ti" '.OI7-A11O • dos Sts. Ko)V lINt fi Nelton Friedrich • que
"dIsp6e sobr' dIst1IbuIf;lo _ IflIIIJ1cIplos de renda _adMIa com a cobrança
do 1/tgINso.",~ naclonal:s".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: Conlr;irio a este e ao 1.247191, apensado.
RESULTADO: RejeiIacIos os Proi"Ios, por unanimidade, nos termos do Parecer do
Relator.

-PROJETO DE LEI ti" 4.425IH • cio Senado Federal (pLS 931lJ3) • que "proIbe a
excluslo de cobettunI de despesas com tnttamento de determinarias dOflllÇas em
contnlfos que -lIfl'III'M' atwJdImwJto mUlco-hos"".,.,pelas lHI7pT8US prtondas
des~ou~".

RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: Favor6veI a este e parcialmente aos Pls nOS 929191, 4.417194, 4.572194,
apensados. com SubstHutivo.
VISTA: Os Deputados GILNEY VIANA, GERVÁSIO OLIVEIRA e CELSO
RUSSOMANNO nIo apresentaram manifeslaçlo escrHa.
RESULTADO: Aprovado o Parecer reforrnulldo da Relatora. O Deputado Fernando
Gabelra absleve-se de votar.

-PROJETO DE LEI ti" 1.5I7~1-doSenadO FfHjlKal jPLS 4M1). qu& "estabelece
nonnn ele protfIÇlo • Húde dos tr.JbalhacIores de biotério e dá outras provhMnclas".
RELATOR: DeputadO PIMENTEL GOMES
PARECER: Favorl§vel a esle, com emendas, e parcialmente à emenda de nO 01195,
apresentada na Comissao.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, este, com adoça0 do Substitutivo da CTASP,
com emendas. e parcialmente à emenda de nO 01195, apresentada na Comissao. nos
termos do Parecer Reformulado do Relator.

-PROJETO DE LEI ti" 3.'751lJ3 -do Senado FedflraI{PLS n" 125t1{J). que "dispõe sotn a
PoIltlca Nacional de Conslll'WÇlo e Uso Reclonal de Energia Elétrica e dá outras
provldOOclas".
RELATOR- Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: Favorl§vel, com emendas.
VISTA: A Deputada LAURA CARNEIRO que pediu vista, devolveu o Projeto com voto em
separado favor;§vel a este e às emendas nOS 3(adHiva), 1 e 2 (modiflCalivas) e contrário às
emendas nOs 1 e 2 (aditivas).
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Parecer Reformulado do Relator.

-PROJETO DE LEi ti" 4.511.A/N • do Senado Federal (PLS 0731lJ3) • que "dlsp6e
sobnla olJrIgetoriecta de Incllllr na nota trscaJ o villol' do hD do trenspotte dfI
combustlvels".
RELATOR: Deputadl;l AGNALDO TIMÓTEO
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA: O Deputado PIMENTEL GOMES que pediu vista, devolveu o Projeto sem
manlfestaçlo escrna.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, por unanimidade, nos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI ti" 21~ • do Sr. Nilson Gibson • que "regulamenta os
perigrato. 2" e 3" do artIfIo 41, do Ato QS DIsposIções Tnmsltórlas da
Constltulçlo Federal, fi dj outras provld4nclas ".
RELATOR: Deputado GERVÁSIO OLIVEIRA
PARECER: Favor6vel, com emendas.
RESULTADO: AprOYado, por unanimidade, o Projeto, com emendas, nos lermos do
Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI ti" 1.126-B1lJ1 • do Sr. Jacllson PfJreIn • que "dIspde sobnI a
apIIcaçio "" cnkllto rural de reclHSOS captados nas il'NS Q SUDAM fi da
SUDENE".
RELATOR: Deputado GILNEY VIANA
PARECER: Favorável, com emenda.
VISTA: Concedida vista ao Deputado LUCIANO PIZZATTO em 01111195, por ckJas
SessOes.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Projeto, com emenda, nos termos do
Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI ti" 4.751114 • do Sr. Luciano Plzutto • que "cria o Parque
Nacional de saInt.HI1aInJILange e dá outras provldOOcIas".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO
PARECER: Favor;§Vel, com emenda.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade. o Projeto, com emenda, nos termos do
Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI N" 13-M5 • do Sr. Zaire Rezende· que "estabelece requisitos
para a concesslo de benetJclo de Incentivo ffscal nas illNs de atuaçio Q SUDAM
e SlJDENE".
RELATOR: Deputado GILNEY VIANA
PARECER: Favorável, com emendas.
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VISTA: concEidida vista ao Deputado LUCIANO PIZZATIO em 01111195, por duas
Sessões.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Projeto, com emendas, nos termos do
Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 313195 - do Sr. Augusto cam.lho - que "dlspóe sobre a
IIdmlnlsrraç~ tk ÁIN de Proteçlo Ambientai ·APA CÚI Bacia do SIo Bartolomeu,
Iocl1lllzada no DIstrito FedentI, e di outRs pIOvldfnc~s".

RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: Favorável a este, com emendas, e contrário ao PL n° 480195, apensado.
RESULTADO: Apl'Ovado, por unanimidade, o Projeto, com emendas, e rejeitado o PL n°
480/95, apensado, nos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 590195 • CÚI Sra. Rita camata· que "dá nova redaçlo ao
artigo 1. CÚI Lei,.. 4.n1, de 15 de setembro de 1"5· Código Florestal".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: Favorável, com substitutivo.
VISTA: Concedida vista ao Deputado Paulo Bornhausen em 18109195, por duas Sessoes.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Projeto, com Substitutivo, nos termos do
PlIfeC6 do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 1.02tl91- CÚI Sra. Fátima~. que "dI nova reeúJçlo ao
lIlt. 32 da Lei ,.. 7.357, de 02 de setembro de 1115. que dlsp6e sobre o cheque".
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: Conlnlrio a este, e aos PLs nOs 2.230J91 , 4.025193 e 4.064193, apensados.
RESULTADO: Rejeitados, por unanimidade, este, e os PLs nOs 2.230191, 4.025193 e
4.064193, apensados, nos Ierrnos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI Ir 57M5 • do Sr. ChieI<> Srigldo • que "acrescenta patigrafo
,. ao arllf10 5" CÚI Lei ,.. 5..,1, de 17 de dezembro de 1973, que 'dlsp6e sobre o
controle sanitário do com4n:to de drogas, medlcam8fJtos, Insumos fannacfutlcos
e c~tos e di outras provldlnc~s".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: FAVORÁVEL.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Projeto, nos termos do Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" t101t5 • CÚI Sra. Rita camata • que "dlsp6e sobre a
InstalllÇ~ no fomectmento de ilgUII por falta de pagamento, e di outras
pIOvldlnctas".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: FAVORÁVEL.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Projeto, nos termos do Parecer da Relatora.

-PROJETO DE LEI 11" 771115 • do Sr. Mendonça Filho • que "estabelece a
obrigatoriedade de cOlltrllto especifico pr4vto ou solleftaçlo escrita para os
servlçcn prestados por melo de telefonia ou qualquer outro sistema de
telecomunicações".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO
PARECER: Favorável com emenda, e contrário ao PL 902195, apensado.
VI~TA: Concedida vista conjunta aos Deputados CELSO RUSSOMANNO e CHICÃO
BRIGIDO. O Deputado CELSO RUSSOMANNO devolveu o Projeto com voIo em
separado, favorável ao Parecer do Relator, com emenda. O Depulado CHICÃO BRiGIDO
devolveu o Projeto sem manifestaçêo escrita.
RESULTADO: Aprovado. por unanimidade este, com emendas, e rejeitado o PL 902195,
apensado, nos termos do Parecer relormulado do Relator.

-PROJETO DE LEI Ir 3.712·AII3 • do Sr. Filbio Feldmann· que "dlsp6e sobre a
educaç~ ambiental, Institui a PoIltlca Nacional de Educaç~ Ambiental e di
outras pIOvld4nclas".
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: Favorável, com Substitutivo.
RESULTADO: ApI'ovado, por unanimidade, o Projeto, com Substitutivo, nos termos do
Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 141195 • do Sr. VIc Pires Franco. que "dlsp6e sobre a multa
a ser aplleada" empresa de tnJnspone aéreo em caso de emlssto de bilhete de
passagem em número superior à capacidade CÚI aeronave destacada para o
respectivo trecho de viagem".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: Favonlvel, com Substitutivo.
RESULTADO: ApI'ovado, por unanimidade, o Projeto, com Substitutivo, nos termos do
Parecer do Relator.

-PROJETO DE LEI 11" 4.132·AII3 • do Sr. Luiz Carlos Hauly. que "DIsp6e sobre a
fonnaçlo técnica dos responslvels por cursos livres de lutas, nataçlo e
glnistlca. "
RELATORA: Deputada VANESSA FELlPPE
PARECER: favorável, com adoça0 do Substitutivo da CEIC, com Emenda.
VISTA: OS Deputados FERNANDO GABEIRA, AGNAlDO TIMÓTEO, GILNEY VIANA,
INÃCIO ARRUDA E LAURA CARNEIRO, que pediram VISta, devolveram o Projeto sem
manifestaçao escrita.
RESULTADO: ApI'ovado , por unanimidade, o Projeto, com adoça0 do substitutivo da
CEIC, com emenda, nos termos do parecer reformu/ado da Relatora.

-PROJETO DE LEI Ir 420195· do Sr. Raimundo Santos· que "Obriga as emprens
distribUidoras de GLP·Gls Liquefeito de Petróleo a colocarem plaquetas nos
botIJões, Indicando a CÚlta de engamIfamento. valleúJ'de do pIOdU1o acondlctonlldo
e data da última revl~do referido recipiente e di outras pIOvldénctas."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA
PARECER: CONTRÁRIO
VISTA: A Deputada LAURA CARNEIRO devolveu o Projeto com voto em separado,
favorável, com emendas. O Deputado Agnaldo Timóteo nao apresenta0 manifestaçao
escrita.
RESULTADO: Aprovado o Projeto, com emendas, nos termos da Deputada LAURA
CARNEIRO, designada Relatora do Vencedor, contra os voIos dos Deputados Agnaldo
Timóteo e, em separado ,do Deputado ITAMAR SERPA, prim~ivo relator.

- PROJETO DE LEI Ir 521115 • do Sr. Sérgio carneiro· que "Dlspóe sobre ôIS

exlgfnc~s ambientais para a concesslo de trnanc~entosoficiais"
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
PARECER: favorável, com emendas (4)
VISTA: O Deputado LUCIANO PIZZATIO, que pediu Vista, devolveu o Projeto, sem
manifestaçêo escrita.
RESULTADO: Aprovado, por unanimidade, o Projeto, com emendas nos termos do
Parecer do Rrelator.

-PROJeTO DE LEI NO 3.1f1M2· do Sr. Fábio Feldmann· que "Dfspóe sobre a
obrigatoriedade de realfzaçlo de auditorias ambientais nas Instituições cujas
atlvldlldes causem !'fJpacto ambiental;"
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO
PARECER: favorável, com Substitutivo
VISTA: Os Deputados GILNEY VIANA, CELSO RUSSOMANO IV AN VALENTE,
RAQUEL CAPIBERIBE, FERNANDO GABEIRA e CHICÃO BRIGIDO, que pediram
Vista, devolveram o Projeto sem manileslaçêo escrita.
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RESULTAOO:Aprovado o Piili8lO.~pOr~. nOS lermos do~ Ieformulado
dlRNlora.

-PROPOSTA DE FISCAUZAçAO E CONTROI.E li' O1JH - do SI:. FwnMdo GHeh •
que"~ que a CoIIIIssio de .,.,... do CofIsllmIdor. ltfeIo AIIIbIente e MInotin
Ifscallze li~ de ASSUIIfOSE~ e o 1IInIstIrio. AW'OIIiufkll no que se
,..,.,. j 1kIMç1o,.,.a uecuçIo do SIsI'WIR de \IJgIIncM • Amn6ftIe - SNAAf. "
RELATOR DepIUdo LUCIANO PIZZATO
RELATORIO FINAL: EIcpressando _ convicçIo de que o SIVAM mereça lIIl1II permanente
cIiscussao. fiscaliDçIo e controle por pIIIte di CJmara dos Depulados. visando ao seu
consIanIe apIimcomelllo. e que o contrato pera _ ececuçIo só deve ser firmado com a mais
-.npla lIll"'flIiI do rigorolIo cumpimelllo da JegisIIçIo em vigor, em especial no que respeita ao
cumprimenlo de todaa as CJbIigaçlles lIibutiries por perte das duas empresas selecionadas
Raylheon e ESCA.
RESULTADO: Aprovado o ReIaI6rio finei. com lIlleraçIo em sua conclusao, contra o voto em
MJ*ado do Cep. Ivan \faIenle.

-PROPOSTA DE RSCAUZAçAO E CONTROLE 11'11"5 - dos SIs. Mm v.IwIfe e Gllney
"'-te • que "so«dtlt ... CoIItIssIo de Detea do Consumidor, AffIIo Ambiente e
MnoriIs 1fsaIIze. SKIwCIrla de ASSUIIfOSE~ no que .. ""'" ao~
• ZoII_•."EcoI6fIIco-Econ&rtlco dII Amu6nIe L.,.,-.
RELATORA: 0epIDdI RAQUEL CAPIBERIBE.
RELAT6RIO PREVlO: Favor6YeI. nos let1llOl do plano de trabllho e meIOdoIogia de
IWÜÇIO.
RESULTADO: AprcMICIII. por unanimidade, a impIImentaçIo di PFC, nos~ do RetatórIo
Pr6Wl di R_ora.
Obs.: a PFC~ em processo de implemIntaçIo pelll RelItcn

*Obs.: Foram apreciados 74 Requerlment~, do& QUlIis 55 deram origem a Reunilles,
confonne os ilens 111, IV e V, fICando, ~~ pendenles de rIIIllzIçIo face 10
l*minoda SessIo Legislllliva..

-ReCLAAfAçAo $111' • do Sra. Eurldes Brlto - que "Enc""""" nclamltçlo a respWto
da~ do e.tio de Cridlto e _ consequ4nclu _ conalMllldorN bI'HIIeIros"
RELATORA: DepWIda VANESSA FEllPPE
CONCLUS6ES: a) Ausfncia de elementos nos autos que conflflllelT1 a denúncill contida na
ReclamaçlO da nobre cep. Eurides Brito. de 1991, assim como a eventulll omisslo de
autoridades ou entidades públicas b) a ReclamaçIO por sua vez. perdeu a am.1idade com a
completa mudança no cenirio atual relacionldo 10 uso do cart30 de crjdito, resultante da queda
das taxas de inllaçlo.
RESULTADO: AprovIKIas por unanimidade. as conclus6es di Relatora

-REPRESENTAÇAo li' '1"5 -do VWHdor de~ II..SON vrTóRto DE
SOUZA sobre "Desmonte de mono da S.". do MM', sem """'10 HcIflCIMrentO •
rINcMKfIrlzaçMJ da otM lJJII'ftIma, com t.". do mesmo mono"
RELATOR Deputado FREIRE JÚNIOR
CONCLUSÕES: t) Remessa de IndicaçlO. sugerindo a adoça0 de providencias. atraves do
MMAEHA. ao IBAMA; 2) Remessa de cópias da RepresentaçlO e deste Parecer à
Procurldoría Geral da RepúbliCa, para promover as investigaÇOes necessárias com vi6las a dar
inicio. se couber, • competente açlO civil pública por danos causados ao meio ambiente.
RESULTADO: aprovadas por unanimidade, as conclusões do Relator
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-DIman;açlo das ""'1ndIgenaa • contritos ..",.. /ndfos enio 1ndIos; - _tnltW'aç.
dos 6rgb~ de au/$Hnclas aoalndlos.
REQUERENTE: cep. GILNEY VIANA
DATA DE REALIZAÇÃO: 0614195
EXPOSITORES: Sr. EUCLIDES PEREIRA, Representando o Conselho Indlgena
Roraima-CIR;Sr. GERSEN BANIWA, Represenblnclo a FederaçIo das OrganizaçOes Indlgena,
do Rio Negro-FOIRN; Sra. ETELVINA SANTANA. Representando a ComIISIo de Articul
Indlgena LesteINordeste; Sr. AMILTON GUARANI, Representando • Aly Gunsu;
EDVALDO FELlX, Representando o Conselho de ArtlCulaçIo dos Povos e Organ
Indlgenas do BralM-CAPOIB; Sr. DAVIIANOMAMI, Represenlendo os IncIIos Ianomemi.

-A'"'-'Io do Processo de DemMc~ de ÁrNs lnd/genH,
AUfOriZlldu Pelo lMnIstério da Justlça, bem como das suu decocrinclu sociais
amIJIenUIIs.
REQUERENTE: cep. GILNEY VIANA
DATA DE REALIZAÇÃO: 1614195
EXPOSITORES: Sr. DINARTE NOBRE MADEIRO, Presidenle da FUNAI e Sr. VICENT
CHELLOTTI. Direlor do Dpl" de Policia Federal do Ministério da Justiça.

-DepoImento do Sr. DANIEL HENNER, RepntHntante no BruH da TlJoImon- CSF
ElIlr6nIca PrvIIuIonaI Lida., a respeito da PFC n· 011t5, do Deputado Fernando
GalMIra· que "solicita que • ComIssio de Defesa do Consumidor, Melo Ambiente
e MInoIIas tfsRllze a Sec"""'" de Assuntos Estratégicos - SAE • o MinIstérlo •
AlI'OMutIca no que SI ,.,.,. j Ikltaçio para li execuçio do SIs'- de VfgIIincIa
da Amaz6nla. SlVAM.
REQUERENTE: cep. LUCIANO PIZZATTO
DATA DE REALIZAÇÃO: 181lW95
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-Depolnrfilto do Sr. STEVE ANIBAL oRnz. Dlretor·Pres/dente da ESCA - Engenh.,.,.,
ft S/st_ de Controle e Automeçlo S.A..a respeito da PFC n- 01115, do Deputado
Fernando GabelRl • que "solicita que a Com/sslo de Defesa do Consumidor, Melo
Ambiente • MlfIOI'Ms tJscallze a Secretaria de Assutltos Estrat~lcos • SAE e o
Ministério da AeI'OlI4utka no que se refere à IlciQçlo para a execuçlo do S/sfenJa de
VIgilância da Amaz6n/a • SlVAM.
REQUERENTE: Dep. LUCIANO PIZZATIO
DATA DE REALIZAÇÃO: 1914195

-Depoimento do Sr. JAMES W. CARTER, V1ce-Pnls1dente da Rayfheon Company.a
respeito da PFC n- 01115, do Deputado F.emmdo GabelRl - que "sollctm que a Com/sslo
ft Defesa do Consumidor, Melo Ambiente e Mlnorlas tJscallze a Secretaria ft Assuntos
EstRlr~lcos • SAE e o Ministério da Aeronáutica no que se refere à Ilcltaçio para a
execuçio do Sistema de Vlgll4nclll dll Amaz6nlll- SIVAM.
REQUERENTE: Cep. LUCIANO PIZZATIO
DATA DA REALIZAÇÃO: 19104195

-Dlscusslo do PLC ti" 2eOIJO - SfIIlado FedenII - que deffne 11 hipótese ft 're/eVllllte
Interesse público da UnIIo'paR fins presvlsto no AIt. 2.11, S... da CF. matéria esta que
envolver a oc~, domInlo e po5H da temi que tradicionalmente destlnou-se aos
Indlos.
REQUERENTE: Cep. RAQUEL CAPIBERIBE
DATA DE REALIZAÇÃO: 2514195
EXPOSITORES: CeI. LESLIE ANTONIO ALCOFORADO E Tenente-Coronel PEDRO
ARAMIS; DINARTE NOBRE MADEIRO, Presidente da FUNAI - Fundaçao Nacional do indio;
Procurador AURELIO VIRGILlO VEIGA RIOS, Representando o Dr. HAROLDO FERRAZ
DA NÓBREGA. Coordenador da Defesa dos Direitos e Interesses das PopulaçOes indlpenas;

Sr. FÁBIO VILAS, Secretário do CIMI - Conselho Indigenista Missionário; Sr. MARCIO
SANT1LLI, Diretor-ExecutiVo do ISA - Instituto Sócio Ambiental.

-Depoimento dos SIS. RONALDO JOSÉ DE ARAÚJO, do Banco Centnll do SRlslI.
CARLOS TERSANDRO ADEODATO. do Banco do SRISII e USIRAJARA LEAo DA
SILVA, Procundor da Fazendll Nacional. 11 respeito da PFC n" 01116, do Deputado
Fernando Gabelra • que "solfelta que a Comlsslo de Defesa do Consumidor, Melo
Ambiente li Minorias "scallze 11 Secretaria de Assuntos EstTatég/cos • SAE e o
MlnlsMrlo da Aeronlutlca no que se refere • IIciQçlo para a execuçlo do Sistema de
V1glIIncIa da Amaz6n1a • SlVAM".
REQUERENTE: Dep. LUCIANO PIZZATIO
DATA DE REALIZAÇÃO: 2614195

-O Estado atual de abastecimento de água na Regl40 Nordeste, os mecllnlsmos
existentes de supll"""'o dessa ftmllllda, bem como as poss/vels alternativas, em
especial a Tecnologia de Dessallnlzaçio.
REQUERENTE: Dep. SERGIO CARNEIRO
DATA DE REALIZAÇÃO: 27/4195
EXPOSITOR: Dr. NELSON GUANAES, técnico e especialista na fabricaç30 de
dessallnizadores.

-DepoImento do Sr. JOSÉ AMARO PINTO RAMOS, Diretor dII EPClNC • Assessoria
Tknkll SIC Llda.a respeito dII PFC n" 01115, do Depuqdo Fernando GllbeIra· que
"solklta que 11 COIII1ssIo de Defesa do Consumidor, Melo Ambiente e Minorias tJscallze
a Secretaria de Assuntos Estnltéglcos • SAE e o Ministério dII Aeronáutica no que se
refere ;t IfeiQçlo para a execuçlo do Sistema de Vlglliinc/a da Amazônia· SIVAM".
REQUERENTE: Dep. LUCIANO PIZZATTO
DATA DE REALIZAÇÃO: 0315195

-Depoimento do Sr. JOsE MOACIR FAllEttI, CoonIenador·central dl
PoIlcla,represemancto o Sr. VIcente CheIIott/. Dinltor do Departamento ft PoIfel;
Federal do Ministério da justlçaa respeito da PFC n" 01155. do Deputado F8mand1
Gabe/ra - que "solicita que a eom/sslo de Defesa do Consumidor, Melo Ambiente I
Minorias rtscal/211 a Secretaria de Assutltos Estratégicos • SAE e o Ministério d.
Aeroniutlca no qua se refere • lfelta;io para a execuçlo do SIstema de VlgII4ncIa 11;
Amaz6n1a • ;:UVAM".
REQUERENTE: Dep. LUCIANO PIZZATO
DATA DE REALIZAÇAo: 0915195

- DepoImento do Sr. éoronel-Avlador JOSÉ ORLANDO BELLON, VIce-Presidente li;
Comlsslo para CoonIenaçIo do Sistema de Vlgll4ncla da Amaz6n1a • SIVAM.a respeltl
da PFC n- 01115. do Deputado Fernando GabelRl • que "solicita que a Comlsslo d.
Defesa do ConsumIdor, Melo Ambiente e Minorias rtSCIlI1211 a Secretaria de Assunto.!
Estnltéglcos • SAE • o MlnlstWlo dIIA~a no que se refere à IfeiQçio paR
execuçlo do Sistema de Vlglllncla da Amaz6nla • SIVAM".
REQUERENTE: Dep. LUCIANO PIZZATTO
DATA DE REALIZAÇAo: 10J5J95

-~Istro li tJs~"ZllÇioft produtos fllnnadutlcos li cosméticos no men:ado nacional.
REQUERENTE: Cep. LAURA CARNEIRO
DATA DE REALIZAÇÃO: 1615195
EXPOSITOR:Dr. ELlSALDO LUIZ DE ARAÚJO CARLlNI, Secretário Nacional de Vlllillnci
sanRária do Minlst~ da saúde.

- As raZÓf/5 dII para/lsllçio do processo de demarcaçlo das lreas Indfgenal
devldMflellte llutoriz«lo pelo enfio Ministro da Justiça, Or. Maurlclo ConN; • as Rlzõe.l
da Policia Federal nto ter ofenK:1rkJ as garantias necessárllls is empresas legalmente
contratadas paR proceder IIS demarcações das áreas Ind1gemls - AraRl do Rio BRlllCI
(Aripuanii-M1), MMllwtsede (Sulá-M/ssú, Manlc/plos de Alta Boa VIsta e SIo Félix dI
Araguaia. M1), RaposaISrma do Sol dos Macuxl. Taurepany, Igarlco, Waplxana. en
Roralmll, e Crlcatl, no Maranhlo; • as iniciativas do MlnlstWlo da Justiça no sentido de
evitar gRl/ldes contritos, principalmente armados, entre Indlos e nIo fndlos lIal
referidas lreas; • as conseqil~classociais e ambientais dec0fT8ntes dII constnlçio 11;
usina na área de Raposa Serra do Sol (RR); e quais os procedimentos legais que foran
tomados pelo MInistro paRI garantir os direitos dos povos Indlgenas em questlo.
REQUERENTE: Dep. GILNEY VIANA
DATA DE REALIZAÇÃO:18J5195
EXPOSITOR: Dr. NELSON JOBIM, Ministro de Estado da Justiça.

-A Real Repercusslo dII UtfIlzaç40 ft Cheques Pré-Datados na Elevaçio da Taxa ri<
Inrt.çlo", com Q objetivo ft colher subsldlos para a elabOl'llÇIo do Parecer do Relator,
Deputado Samey Filho, ao Projeto de Lei ti" 4.025/1.1, que "Dispõe sobre •
Canlcterfzaçlo do Cheque Pré-Datado como documento d. Ordem de Ctédlto".
REQUERENTE: Dep. SARNEY FILHO
DATA DE REALIZAÇÃO: 0116195
EXPOSITORES: Sr. GUILHERME AFIF DOMINGOS, Presidente da Confederaçao dal
Associações Comerciais do Brasil; Sr. PAULO GUILHERME MONTEIRO LOBATO RIBEIRO
Diretor Executivo, representando o Dr.. MAURíCIO SCHULMAN, Presidente da FEBRABAN.

-Dlscusslo Da Lei ti" 5.197, De 03 De Janeiro De 1967, Que 'Dispõe Sobre AFauna E D;
Outras Prov1dOOcIas~ Tendo Em Vista Vários Projefos De Lei Em TramiQç40 Nc
Congresso Nacional. Dispondo Sobre Alteração Desse Dispositivo Legal.
REQUERENTE: Dep. SERGIO CARNEIRO
DATA DE REALIZAÇÃO: 08I6J95
EXPOSITORES: ,MMA· Ministério do Meio Ambiente e da AmazOoia Legal; IBAMA· Institutl
Bras. do Meio Amb. e dos Recursos Naturais Renováveis; ABCC - Associaçao Brasileira d
Caça e Conservaç30; • CNPT - Centro Nacional das Populações TradicionaisJlBAMA;IEA
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Instituto de Estucloll AinazOnicoS; WWF· Fundo Mundilll Pari! a Vida selvagem; Fundaçlo
Pró-TAMAR - Tartarugas Marinhas; • FundaçIo 50S Mala AlIIntica; APANDE· Assoe,
Protetooa dos Animais e Defesa da Ecologia·PetTópohIRJ; FBCN· Fundaçlo 8rMileQ Pari! a
Conservaçlo da Natureza.

-o.swtJlfcltÇlo no 8nIsR. no Mundo.
REOUERENTE: cep. SARNEY FILHO
DATA DE REALIZAÇÃO: 14'6195
EXPOS!TORES: Sr. HEITOR MATALLO, Soci6Iogo e Pesquisador da FundaçIo Gl'Upo EsqueI
Brlsd; Sr. VALDEMAR RODRIGUES, 5eere!jrioM~ de Melo Ambiente de Teresina-PI e
Pesquisador da Unlvensidade FederIIl do Piaul • Núeleo de Pesquisa e Controle de
~.

-o Plano de TnIlMIho do AfInlstlrio Do Melo AmbIente, doa Recunos HIdrlca. • IM
A_z6nM LepI ".. mlnimlDr a. efeitos IM "" no NonIHIe, _ especW solKe o
ProJeIo deT""'~"Aguas do RIo ao Frant;laco.
REQUERENTE: cep. SÉRGIO CARNEIRO
DATA DE REALIZAÇÃO: 2916195
EXPOSITOR: sr. GUSTAVO KRAUSE, MlnilIlro de est.do do Meio Ambiente, dos Recursos
Hldricos e da AnwzOnIa Legal.

-A RwI Repercuado da UffIIzItÇIo de CheqIMs Pr6-DeClIdoa naE~1o ria Tua de
~".
REQUERENTE: cep. SARNEY FILHO
DATA DE REALIZAÇÃO: 03.181.95
EXPOSITOR: Sr. GUSTAVO JORGE LABOISSI~RE LOYOLA, PreaIdenle do Banco
CenlnII do BrIId.

-AJ PoI#fIclI de AutoI1zaçlo de lIaM/O Florestal PrlIIJcada pelo ISAMA; B)
~aoIKeaPHca c1eAnutlo.
REQUERENTES: Deps. GILNEY VIANA E ANA JÚLlA CAREPA
DATA DE REALIZAÇÃO: 10106I95
EXPOSITOR: sr. RAUL JUNGMANN, PI'llSidenle do InlIlituIo Brasileiro do Meio
Ambienle • doa Recursos Naturais RellClYMis ·IBAMA

-Eaclweclmenfos aoIKe a utlllzeçlo de honrJ6nIos • anaboI1zaIItN na carne bovina.
REQUERENTE: cep. JOSÉ MACHADO
DATA DE REALIZAÇÃO: 2418195
EXPOSITOR: Exmo. Sr. JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA, Mlni$lro de Estado
da Agricullura, AbalIlecimenlo e RefOlTl18 Agmia

-DIacusaIo Do Ptojeto De LIII li' 4.2.7113· Do PodwExecutIvo· Que 'DIap6e SoIKe A
Remwaçlo De Locaçlo o. imóveis ".,.. FInaE~~
REQUERENTE: Cep. LAURA CARNEIRO
DATA DE REALIZAÇÃO: 2918195
EXPOSITORES: Sr. GUILHERME AFIF DOMINGOS, Presideme da Confederação
Nacional das AssociaçOeS COIl1I!fCiais; SIS. GERALDO BEIRE SIMOES e HÉLZIO
lÍVlO FREDA MASCARENHAS, representando OI Sra. JULlANO RENNÓ, Presidente
da FedenIçIo Nacional do Mercado Imobililirio, e GEORGES DE MORAES MASSET,
Presidente do Sindicato das Empresas de Compras, Vendas, Locaçao e AdmlnistraçAo de
Imóveis e Condomlnios Residenciais e Comerciais do Rio de Janeiro; e Sr. NELSON
FARIAS LINS D'ALBUQUERQUE JÚNIOR, Diretor do Departamento Nacional de
Proteçlo ao Consumidor.

-C1tMI1olJ UtIlIzados Pelo BKen Na Flacallzaçlo, tnt.rvençlo E l.IquIdaçlo
Extnl-Judlf:1al o. E"""..... AdmInlstradolu o. Cons6n:1os
REQUERENTE: cep.CELSO RUSSOMANNO
DATA DE REALIZAÇÃO: 06.09.95

EXPOSITORES:Sr:IDüDICBIESS MAUCH,Diretor de NormiS e 0rgiIriIzaçI0 do
SlslemlI Firwlceiro do Banco cenlraI do 13r11d; sr. NELSON FARIA LINS
O'AlBUQUERQUE JÚNIOR, OIrelor do Depmlarnento.dt Proteçlo e Defesa do
Consumidor, da 5ecrNria de Dlretto EconOmico do MIrliaNio da JulIliça; sr. VITOR
CÉSAR BONVlNO, Preaidenle da Associaçlo Brasileira das Administradoras de
Consórcios; Sr. CIRALDO REIS, Presidente da Unilo N.cional dos COI1IUI11idcJfn
ConsoricadOI;

-TrataIMnfO~ ".. CompanhIn MRM CIvIs Aos PuNgeIros Not
Aempottos Btas1IIIII'oe.
REQUERENTES: Cep. GILNEY VIANA E CELSO RUSSOMANNO
DATA DE REALIZAÇÃO: 13o'Ollr'95 .
EXPOSITORES: Ttnenl.Brigadeiro-do-Ar MAURO JOSÉ MIRANDA GANDRA - Minlslro de
Estado da AeroMulicII; - Tenente·Brigadeiro-do-Ar JOÃO FELlPPE SAMPAIO DE LACERD~
JÚNIOR, Dlrelor-Geral do Deper1amento de AYlaçto Civil.

-AncNmwIto Do Progr-. De ZOMamento EcoI6fIIco-Econ6Iwko De Amu&IIa LegM.
REQUERENTE: Dep. SOCORRO GOMES
DATA DE REALIZAÇÃO: 19.'09195
EXPOSITORES: HERBERT ono ROGER SCHUBART - Coorden8dor·Geraf de
~E~con&nico, da SecreIarilI de AseuntOl Eslr*giCOS dI
PfesidIncia de RepIibIlca; MARIA TEREZA LUISA MARTIRES C. ROSA - lnstiUo dl
DesenvoMmento EconOmico e Socil/ do ElIlado do Pari; FRANCISCO DE ASSIS COSTA
Coordenador do Núcleo de Altos ElIlucIoII da AmazOnia·NAEAJUFPA

-A nova PoIItIca lItdIgenIsta da FUNAI, aoIKe a~Io .. Tenas 1IKIIf1eINIs, • i
PouNeI AIfeNçIo do DecI'eto !Z
REQUERENTES: oep.. GILNEY VIANA. FERNANDO GABEIRA, JOSÉ MACHADO E
DOMINGOS DUTRA
DATA DE REALIZAÇÃO: 271rS195
EXPOSITOR: Sr. MARCIO SANTILLI, Presideme da FundeçIo NICionaI do indlo - FUNAI

-8Ulc1dlo Dos lndIos Guaranls-1Calow1 Em MIto GIDAO Do Sul
REQUERENTE: cep. GILNEY VIANA
DATA DE REAUZAÇAo: 03.10.95
EXPOSITORES: sr. AURÉLIO VlRGILlO VEIGA RIOS· Procurador da República; ·Sr.
VALTER ALVES COUTINHO JÚNIOR • Antropólogo da FUNAI, Representante do
Mi~ da Justiça; Sra. OTILIA ESCÓCIA. Amropóloga da FUNAI. Representante do
Mlnist6rio da JlJItiça; Sr. ANTONIO BRAND • Pesquisldor do Povo Guarani-KaiowlI; Sra.
ROSELI APARECIDA ARRUDA Prol" da Universidade Federal do Mato Grosso do SUl;
sr. HAMILTON LOPES DE ALMEtDA· Cacique da Aldeia Piracu6 (Guaran·Kaiowá).

-CrltW#os UUIIzados Pelo Bacen Na Flar;a//zeçlo, Intwvençlo 11 Llquldaçlo
Extra-JudIcIaIo. EIfIIIftAS AdmlnlstnldoRs De Consórcios
REQUERENTE: cep. CELSO RUSSOMANNO
DATA DE REALIZAÇÃO: 10.10.95
EXPOSITORES: Sr. CLÁUDIO NESS MAUCH. Diretor de Normas e Organizaç!o do
Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil; Sr. NELSON FARIA LINS
D'ALBUQUERQUE JÚNIOR, Dlrelor do Departamento de proteçao e Defesa do
Consumidor, da Secrelaria de Direito ECOl1OmIco do Minist6rio da Justiça; Sr. VITOR
CÉSAR BONVlNO, Presidente da Associaçao Bras~eira das Administradoras
de Consórcios; Sr. CIRALDO REIS, Presidente da UniAo Nacion2al dos Consumidores
Consorciados;

-EsclltrecfnJentos solKe o Programa de Zonumento Ecológlco-Econ6mlco do Estadc
de Rond6nla com ris,. a Instrolr a Proposta de FiscMlzeçlo 11 Controle II'111t5· dOl
Srs. Ivan vaIenr.. G"".y W- . Que "solklta que a CMtIsslo de Detua de
Consumidor, Melo Ambiente. MInorias Fiscalize a Secretaria de Assunta. Eshfjg/colj
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no que se Refwe ao ProgI"lllN de ZOIfNIfMIIto Ecológko-Econõmko da AmazdRht
LegM"
REQUERENTE: Dep. SOCORRO GOMES
DATA DE REALIZAÇÃO: 10110195
EXPOSITORES: Sr. CARLOS ALBERTO PESSOA PARDELLAS, Coordenador da Comiss3o
do Zoneamento Ecol6gico-ECOOOmico da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República; Sr. ARLINDO SÉRGIO CARDOSO. membro da Comiss3Çl Técnica do
Zoneamento EcoIógico-EconO<nico do Estado de RondOnia : e Sr. JOÃO ALBERTO RIBEIRO,
Pf'e!;ldente da Açlo EcoIógtea Vale do Guaporé - ECOPORÉ, Representando o Fórum de Ongs
e Movimentos Sociais do Estado de Roncfó!1ia.

-comwe""z~1o De Linhas CfIIulBas Promovida Pet. TeIebRsI1la, No Ola
3<WIIIS
REQUERENTE: Dep. FREIRE JÚNIOR
DATA DE REALIZAÇÃO: 11/10195
EXPOSITOR: Sr. HASSAN GEBRIM, Presklente da TELECOMUNICAÇÕES DE
BRASiLlA S/A - TELEBRASíLIA.

-Olscusslo Do Projeto De Lei li" 4.2.7113. Do PodeI' EJ(I/Cut/vo. Que 'DIsp6e
Sobre A RMovlIÇIo DeLoc~1oDe imóveis P.,. Fins Emprwsarlals"'.
REQUERENTE: cep. LAURA CARNEIRO
DATA DE REALIZAÇÃO: 17110195,
EXPOSITORES: Sr. NELSON FARIAS LINS D'ALBUQUERQUE JÚNIOR, Diretor do
Departamento de Proleçao e Defesa do Consumidor do Ministlffio da Justiça; Sr.
RENATO FERRARI, Representando o Presidente da Confederaçao Nacional das
AssociaçOes Comerciais;Srs. GERALDO BEIRE SIMÕES representando os Srs.
JULlANO RENNÓ, Presidente da FENADI- Federação Nacional do Mercado Imobiliário.
GEORGES DE MORAES MASSET, Presidente do SECOVI - Sindicato das Empresas
de Compras, Vendas, Locação e Administraçao de Imóveis e Condomlnios Residenciais e
Comerciais do Rio de Janeiro e Associaçao Brasileira de Administradores de Imóveis e
Associaç40 Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário; Sr. HÉLZIO LíVlO FREDA
MASCARENHAS, representando os Srs. JULlANO RENNÓ, Presidente da FENADI 
Federaçao Nacional do Mercado Imobiliário, e GEORGES DE MORAES MASSET,
Presidente do SECOVI -Sindicato das Empresas de compras, Vendas, Locaçao e
Administraçao de ImóVeis e Condomlnios Residenciais e Comerciais do Rio de Janeiro;
Sra MARIA ELlZA JARDIM BARBOSA. Representante da Ex-Associaçao dos
InqOilinos Intranqüilos; AssociaçAo de lojistas de Shopping Centers de Belo
Horizonte/MG.

-Esc/af"Qclmentos soln o Programa de Zoneamento Ecológlco-Econ&nko do Estado
de~ com vistas a ImtnIlr a Proposta .de FlscaNuçlo e Controle li" 11115 • dos
SIS. Ivan Valente e Gllney lI7ana • Que "solicita que a Comlss;lo de Defesa do
consumldOl', Melo Ambiente e MlnorltIs Fiscalize a Secretaria de Assuntos Estratégicos
no que se R.fere ao ProgI"lllN de Zoneamento Ecoldglco-Econ6mlco da Amaz6n1a
Legar
REQUERENTE: Dep. SOCORRO GOMES
DATA DE REALIZAÇÃO: 18/10195
EXPOSITORES: Sr. GILBERTO INÁCIO DE ARAÚJO, Secretário de Meio Ambiente,
Interior e Justiça de Roraima; Sr. ÁLVARO LUCAS DO AMARAL. Coordenador do
Zoneamento Eco!ógico-EconOmico da Secretaria de Estado de Planejamento e
CoordenaçAo Geral do Mato Grosso; RUI MOURA BANANEIRA, Coordenador do
Zoneamento Ecol6gico-Econ6mico da Secretaria do Meio Amblente. Ciência e Tecnologia

do Amazonas; e BENEDITO VITOR RABELO, Coordenador Técnico-Executivo do
Zoneamento EcoIógico-Econ6mico da Secretaria de Planejamento e CoordenaçAo Geral
doAmepá

-esclarecimentos soIn o ProfIt'- de Zoneamento Ecológko-Er:on6mlco do EstMlo
de Rond6nIa com vistas a InstnJlr a Proposta de Flscallz~;Ioe controle li" 11115· dos
Srs. ivan Valente e Gllney lI7ana • Que "solicita qIIlI a Comlss;lo de Defesa do

Consumidor, AhIo Aiiibiente e MIIIOrlaSFlscaNze a Secretaria de Assuntos EstTatli1lc~
no que se R.,.,. ao Progtama de Z_to EcoI6gIco-Er:on6mlco da Amaz6nh
Lega/"
REQUERENTE: Cep. SOCORRO GOMES
DATA DE REALIZAÇÃO: 19110195 ,
EXPOSITORES: Sr. ENIO ALBERTO DE OLIVEIRA MACHADO, Secretário-Executivo
do Zoneamento Ecológico -EcOOOrnico da Secretaria de Planejamento do Acre; Sra.
JUDITH BOGEA BITENCURT. coordenadora do Zoneamento Ecológico-EconOmico da
Secretraria do Meio Ambiente e Recursos Hldrlcos do Maranhao; Sr. CARLOS ROMANO
RAMOS, Coordenador do zoneamento Ecológlco-EconOmlco do Instituto do

. Desenvolvirnenlo EconOmico-Social do Pará; JOSÉ CARLOS OTAVlANO. Coordenador
do Zoneamento Ecológico -EconOrnico do Sistema Estadual de Planejamento de
2Tocantiins; SÉRGIO LÚCIO VALADÃO DE MIRANDA, Coordenador da Subcornissao
Técnica do Zoneamento Ecológico-EconOmico da Secretaria de Estado do Planejamento
e coorcfenaçlo Geral de RondOnia e JOÃO ALBERTO RIBEIRO, Presidente da Açao
Ecol6glca Vale do Guaporé, Representando o FÓlUm de Ongs e Movimentos Sociais de
RondOnia.

-Olscuss;lo do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Non/este •
Prodefur.
REQUERENTE: cep. INÁCIO ARRUDA
DATA DE REALIZAÇÃO: 24/10195
EXPOSITORES: Sr. BISMARK MAIA. Representante do Presidente da Empresa
Brasileira de Turismo -EMBRATUR; Sr. EDUARDO DE SOUZA MARTINS,
Representante do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hfdrlcos e da Amaz6nilI
Legal; Srs. RAIMUNDO NONATO C. SOBRINHO e GIDEVAL MARQUES DE
SANTANA, Represenlantes do Banco do Nordeste do Bras" • BNB; Sr. ARILO DOS
SANTOS VERAS JÚNIOR, Representante da Superintendencia Estadual de Meio
Ambiente - SEMACE do Estado do Ceará; Sr SÉRGIO GONÇALVES FERREIRA,
Representante da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo do Estado de Pernambuco;
Sr. MARCOS DO ROSÁRIO PEREIRA, Representante do Movimento Nacional dos
Pescadores de sao LuisIMA;

-O/scusslo SobnJ A PoIltlca Nacional De Educ~1o

Amblental,ObJetIvandosubsldlar O Parecer Do Deputado SaI7l9Y Filho, Presidente,
Ao Projeto De Lei li" 3.7U·AII3 • Do sr. FibIo Feldmann· que "dlsp6e soln a
ecfuc:açlo ambientai, Instllul a poIItIca nacional de educaçlo ambientai e rU out1lIS
prov/dInclas".
REQUERENTE: Dep.SARNEY FILHO
DATA DE REALIZAÇÃO: 25110195
EXPOSITORES: Dr. SÉRGIO DIALEPACHI, Diretor Técnico Da Oivisao De Apoio À
Cidadania Da Coordensdoria De Educaçao Ambiental Da Secretaria De Meio Ambiente Do
Estado De sao Paulo, Representando O Secretário, Deputado Fábio Feldmann;
WASHINGTON NOVAES. Ex-Secretário De Meio Ambiente Do Distrito Federal E
Atualmente Comentarista Do Programa "Globo Ecologia"; Dr. CARLOS RODRIGUES
BRANDÃO, Professor Do Curso De Doutorado Em Antropologia Da Unicamp; Ora.
DORIS FARIA, Responsável Pela Área De Educaçlo Ambiental Na Graduaçlo, Mestrado
E Doutorado Em Ecologia Da Unb; E Ora. NANCI MANGABEIRA UNGHER, Professora
De Filosofia Da Universidade Federal Da Bahia.

-Esclarecimentos sobro os Convênios nnnados pela SAE para a eXI/CIIÇ;Io do
dIagnóstico ambientai com vistas a InstnJlr a Proposta de Flscallzaçlo e Controle fi'
11/15 • dos Srs. Ivan Valente e Gliney VIana - Que "solicita que a Comlss;io de Defesa
do consumidor, Melo Ambiente e MInorias FIscalize a Secnltarla d. Assuntos
Estratégicos no que se Reter. ao Programa de ZonNmfIfIto Ecológlco-Econ6mlco di
Amaz6n1a Legal"
REQUERENTE: cep. SOCORRO GOMES
DATA DE REALIZAÇÃO: 25110195
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EXPOSITORES: SR. CARLOS ALBERTO PESSOA PARDElLAS, Coordenlldor da
ComissIo do zoneamento EcoIógico-EconOmico da secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidencia da República - SAE; SR.S. ENEAS SALATI, Diretor-Técnico. e Walfredo
SchincJer, Diretor SUperintendente, represenando o SR. ISRAEL KLABIN, Presidente da
FlIIldaçao Brasileira para o DesenoIvimento Suslentllvel.FBDS; SR. ADAll CARLOS
PEREIRA. Diretor-Presidente da Fundaçao de Ci!ncia, Aplicaçoes e Tecnologia
Espaciais - FUNCATE; e - SR. ALARICO JÁCOMO, ex-secretArio Executivo da
SecIeIaria de Assuntos Estrat~cos da Presidência da República-SAE.

-Esclal'eclmentos soln os ConrinIos trnnMIos pela SAE para a _~ do
diagnóstico MfbIentaI com vIstM a instruir a Proposta de F/scallzaçlo e ConITole li"
11115 • dos Srs. Ivan VaIwIte. Gllney vr- . Que "solicita que a ComIsdo de De,....
do e-umIdcw. Melo Ambienta • lIIInorlas Fiscalize a Secretaria de Assuntos
EstIatéfIkos no que s. Refwe 110 Programa de zoneamento Ecológko-Econ6mlco da
AmazdnIa Legal"
REQUERENTE: Dep. SOCORRO GOMES
DATA DE REALIZAÇÃO: 26110/95
EXPOSITORES: SR. CARLOS ALBERTO PESSÔA PARDElLAS, CoordenIICfor da
ComéSIIO do ZOlMamenlo EcoIógico-EconOmIco da Secretaria de Assuntos Estrat~
di Presldtncia di República - SAE; SR. SIMON SCHARTZMAN. Presidente do InstKuto
EkasIleiro de Geog!aflII e ElIIallsticll - IBGE (acornpenhados 00. T6cmco. AnIonia Maria
Ferreira eW~ Cogoy de Menezes); SRA. RABAH BENA KOUCHE, .Professora de
EngenhariII MecInIca, representando o SR. JOÃO CLAUDIO TODOROV, Reitor da
UniverIldIde de IInIlIIlIa- UnB; SR. MARCOS XIMENES PONTE, Reitor di Universldade
F~doPari

-Esc:larKlmeldos soln os ConvInIos tImNHIos pela SAE para a execuçlo do
dlagn6stlco lIIIIbIentM com vIstM a Instnllr a Proposta de Flscallzaçlo • Controle li"
11115 • dos Srs. Iv"" Valente e Gllney vr- . Que "solicita que a Com/ssIo de Defv..
do CoImImIdor. Melo Ambiente e /IrfInodas Fiscalize a Secretaria cr. Assuntos
Estl'ltlglcos no que se Refln ao Programa de zonumento Ecol6glco-Econ6mIco da
Amez6nIa Lega/"
REQUERENTE: Dep.SOCORRO GOMES
DATA DE REALIZAÇÃO: 07/11195
EXPOSITORES: José Edil Benedito, Coordenador do Programa Pilolo para ProIeçAo das
Florestas Tropicais do BrasiIlPPG-7 no Minisll!rio do Meio Ambiente, Recursos Hldricos e
AmazOnia legal; Robert SChneider, Coordenador do PPG-7 do Banco Internacional para
Reconstruçlo e Desenvolvimento-BIRD; e Major-Brigadeiro Marco AntOnio de Oliveira,
Presidente da Comisslo de ImplantaçAo do Sistema de Controle do Espaço
Aéreo-CISCEA, do MinisI~rio da Aeronáutica.

-A PaltIclpaçlo Do CIscN No Repasse De Recursos PBa O Programa Do
Zoneamento Ec:oI6gko-Ecoo6mko"(Tema Do MInistro Da AIII'OIIiutIca) E
"Incentlvoa F/sC<lls PBa Pro}fios Ecoo6mkos Na Am1lZ6n1a LepI, cOm SU. Nos
Resultados De ,. Etapa Do ZonHInflfIto Ecológ/ca-Econ6nrko Da Reg1jo" (Tema
Dos ".",.,. ExposltOlU). Com Instas A Instrolr A Proposta De FlscallzaçH E
Controle li" 11115 • Dos Srs. Ivan Valente E Gllney In_ • Que "${J/klta Que A
ComIsdo De De,.... Do Consumidor, Melo Ambiente E IlIfnorlas Fiscalize A
Secretalla De Assuntos EstRtégkos No Que Se Refln Ao PrognIma De
za.-.to 'l:coIófIIca-Econ6mIco Da Amaz6n1a Legal"
REQUERENTE: Dep.SOCORRO GOMES
DATA DE REALIZAÇÃO: 21/11195
EXPOSITORES: Major-Brigadeiro-do-Ar MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA,
Presidente do CISCEA, representando o Ministério da AeronAuticll; Herbert Oito Roger
Shubart, Coordenador do Zoneamento Ecológico-EconOmico da Secretaria de Assuntos
EslraI~PR; FREDERICO ALBERTO DE ANDRADE, Sujlerintendente da SUDAM;
e PHILlP FEARNSIDE, Pesquisador di Coordenaçto de Pesquisas em Ecologia do
INPA.

-AnMlse dos ProbIfImaS Ambientais R-'aclonados 110 Modelo Uno ltfJh EIetTonIc
daFIat
REQUERENTE: Dep.FERNANDO GABEIRA
DATA DE REALlZAÇÂQ: 22111195
EXPOSITORES: Sra. SUElY MONTEIRO GAlVÃO DE SÃO MARTlNHO
CARVALHO - Diretora de Controle e FiscalizaçAo do Inst~uto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Rel10Viiveis - IBAMA; Sr. PAULO CÉSAR MACEDO
- Chefe do Departamento de Registro e licenciamento do Insliluto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais RenovAveis - IBAMA; Sr. AlFRED SZWARC •
Diretor de Engenharia Ambiental da Companhia de tecnologia em SIIneamenIo AmblenIat 
CETESB; Sr. ClEDORVINO BELlNI, Diretor-Geral, representando o Sr. PAcfFICO
PAOLl- Superintendente da FIAT AUTOMÓVEIS S/A.

-Esclarecimentos a respeito da Escuta Telef6nka InstMada IIOS Te/efoM$ da
PresIdtncIa de RepúblIca
REQUERENTE: Dep.CElSO RUSSOMANNO E ROBSON TUMA
DATA DE REALIZAÇÃO: 29111195
EXPOSITORES: VICENTE CHElOTTl, Diretor-Geral do Departamento de Policia
Federal; e MARIO JOSÉ OLlVlERA, ex·Chefe do Centro de Dados Operacionais di
Policia FedeI1II;

-EscIIIrec:Imento Sobre Danos À Saúde De Pacientes Que se SUbmeferMt A
HwrtodI4IIse Na Santa casa De MogI Das ClUzes (SPJ. No HospItal santa
Man:eIImt
REQUERENTE: Dep.JOSÉ COIMBRA
DATA DE REALIZAÇÃO: 07/12195,
EXPOSITORES: Sra. ISAURA CRISTINA SOARES DE MIRANDA, Diretora do
Grupo Técnico-Terapeuta do Centro de Vigilancia SanilArialSP; Sra. NEIDE REGINA
BARRIGUElLl Presidente da Associaçao de Pacientes Renais CrOnicos; e Sr. PEDRO
DE CARVALHO, Médico Nefrologisla do Hospital da Cana - PiracicabalSP

-Abuso cr. Poder Ecooómko li Formaçlo de CarleI Na ÁIN De Fertilizantes
AgrlcoIas".
REQUERENTE: Dep. VALDIR COLATTO
DATA DE REALIZAÇÃO: 13.12.95
EXPOSITORES: Sr. AURÉLIO WANDER CHAVES BASTOS, Titular da Secretaria de
Direito EconOmico do Ministério da Justiça; Sr. NELSON FARIA LINS
D'AlBUQUERQUE JÚNIOR
Diretor do Deperlamento de Proteçao e Defesa do Consumidor, da Secretaria de Direito
Economico do Ministério da Justiça; Sr. RUY COUTINHO DO NASCIMENTO
Presidente do Conselho Administrativo de Defesa EconOmica do Minist~ da Justiça;
Sr. LAIR ANTÔNIO DE SOUZA, Presidente da FERTIFOS AdminlstraçAo e
Participaçao S/A; - Sr. lUIZ ANTÔNIO VEIGA MESQUITA Diretor-Superintendente da
UlTRAFÉRTll S/A; e Sr. JOSÉ DEL CHIARO FERREIRA DA ROSA, Advogado e
Procurador da VOTUFÉRTll FERTILIZANTES l TDA.

-A Partklpaçlo Do C/sc.. No Repasse De Recursos Para O Prog,."". Do
Z_to Ecológka-Econ6nrko", Com Instas A instruir A Proposta De
Flscallzaç~ E Controle li" 11195 • Dos Srs. Ivan Valente E Gllney lIJMiJ • Que
·SoIIclta Que A Comlsslo De Dervaa Do Consumldol; Melo Ambiente E MInOlÚls
Fiscalize A Secretarúl De Assuntos Estratigkos No Que se Refere Ao Programa
De zoneaménto 'l:cológlco-Econ6mlco Da Amaz6n1a LegM
REQUERENTE: Dep. SOCORRO GOMES
DATA DE REALIZAÇÃO: 14112195
EXPOSITOR: Major-Brigadeiro-do-Ar MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Presidente
do CISCEA,re~ o Minist~ da 2Aeronáutica.
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1V.·:ÁüOíêficlAS POst.lêÀ$
CONJUNTAS

CQNJUNTA COM A COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
- Elfi'lIÇlo do Imposto de ImporlllÇlo sobre veIcuIos;
-Etevaçto do Imposto sobre Produtos IrIdusfriallZlldos dos CllfTOS populares;
-IInpotUç1o de pneus usados; e
• S.tança Comwelal-PoIftIca de ExporlllÇlo."
REQUERENTE: Dep. SARNEY FILHO
DATA: 29I3J95 e 04 e 0515195
EXPOSITORES: - Ora. DOROTHÉA WERNECK, Ministra de Estado da Indústria, do
Comércio e do Turismo; Dr. GUSTAVO KRAUSE. Ministro de Estado do Meio Amblente, dos
Recursos Hldricos e da Amazonia Legal. Dr. CEZÁRIO RUIZ, Presidente da AssociaçAo
Nacional da Indústria de Pneumáticos • ANIP - Dr. FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES,
Presidente da AssociaçllO Brasileira dos Importadores de Pneus - ABIP - Dr. ADEMIR
CHIAFARELT,'Presidente do Sindicato de trabalhadores da Indústria de Artefatos de Borracha
e Pneumáticos de do Paulo e da Frente Única da Borracha dos Trabalhadores de sao Paulo.•
MÁRCIO O. FERNANDES DA COSTA, Presidente da Assoclaçao Brasileira de Renovadores
da Pneumáticos e do Sindicato do Com6rcio de Pneus.. MÁRIO CORUJO, Presidente da
AssociaçAo dos Recauchutadores de Pneus do Rio de Janeiro· Dr. ALBERTO CARAPEBA,
Presidente da Associaçllo Brasileira da Indústria de Recauchutagem de Pneus. • Or.
FERNANDO REICHERT BELLO, Representante da Michelin. - Prof. ROBERTO
SCARINGELLA, Presidente do Instit2ulo Nacional de Segurança no TrAnsito. - Dr. JOSÉ
AUGUSTO LOZANA, Mestre em Estatlsllca pela Universidade de Michigan.

CONJUNTA COM A COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL.
-DepoImento dos Srs. MARCELO RIBEIRO TUNlS, DIretor da Secffltarla rhI
CoonMnaçlo pata Assuntos da~ Legaf. nlpr9Sentando o Sr. Ministro rhI
Estado do Melo Ambiente, dos RecIllSOS HIdrlcos e da Amaz6nla Legal e
Major-8rlgadelro MARCO ANTóNlo DE OLIVEIRA. a respeito da PFC nO 01195, do
Deputado FemafIdo Gabe1Rl • q«Hl "solicita que a Comlsdo de Defesa do ConsumIdor,
Melo Ambiente e ltfInodas IIscallze a Secretaria de Assuntos EstJ:atlgkos • SAE e o
MlnlstWfo da AfII'OIMutka no que se refere • /lc1t1lÇ1o para a execilçlo do Slstfllfla de
\llglllncla da Amaz6nla • SIVAM".
REQUERENTE: Cep. LUCIANO PIZZATTO
DATA DE REALIZAÇÃO: 1115195

CONJUNTA COM AS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO, DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL E DE DIREITOS
HUMANOS
_ D/scusslo sobre a questilo do trllbalho esc,..vo no S,..sll.
REQUERENTE: Dep. GILNEY VIANA
DATA DE REALIZAÇÃO: 3OlO5I95
EXPOSITORES: Exmo, Sr. PAULO DE TARSO ALMEIDA PAIVA, Ministro de Estado
do Trabalho; Exmo. Sr. NELSON AZEVEDO JOBIM, Ministro de Estado da Justiça;
Exmo. Sr. JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA, Ministro de Estado da Agricuitura,
Abastecimento e Reforma Agrária; Exmo. Sr. GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES
SOBRINHO, Ministro de Estado do Meio Ambiente, Recursos Naturais e Amazônia Legal.
(005.: Os Ministros da Justiça, da Agricuitura e do Meio Ambiente nao compareceram 
encaminllaram JustifICativas)

CONJUNTA COM A A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
-Ouvir o Sr. José Milton Inllari SOltnIS, SflCrefjrlo de Acompanhamento Econ6mlco do
Mln/stWlo da Fazenda, sobre o seu envolvimento com grandes grupos económ/cos,
objeto de Investigações pela Receita Fede,..' n a Empresa Declsáo Consultoria.

I
I

REQUERENTE: Cep. IVAN VALENTE
DATA DE REALIZAÇÃO: 1608.95

CONJUNTA COM A COMISSÃO DE DEFESA NACiONAL
-Acidente Ocomldo no centro de Munlçlo ela ftfarInha, na /Iha do Boqueirão.
REQUERENTE: Cep. FERNANDO GABEIRA
DATA DE REALIZAÇÃO: 06109I95
EXPOSITOR: Almirante-de-Esquadra MAURO CÉSAR RODRIGUES PEREIRA,
Ministro de Estado da Marinha

CONJUNTA COM AS COMiSSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO, DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE E ESPECIAL DO SISTEMA FINANCEIRO
-As Intenções do Governo a Respeito da Refonna Econ6mka.
REQUERENTE: Cep. SÉRGIO CARNEIRO
DATA DE REALIZAÇÃO: 28109195
EXPOSITOR: Exmo. Sr. PEDRO MALAN, Ministro de Estado da Fazenda.

CONJUNTA COM AS COMISSÕES DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL E DE
DIREITOS HUMANOS
-Ef&Itos do Projeto Grande carajú no Melo Ambiente Sócio-Econ6mko da Regllo
REQUERENTE: Dep. SOCORRO GOMES
DATA DE REALIZAÇÃO: 01/11115
EXPOSITORES: Sr. MAURICIO JOSÉ LIMA REIS, Gerente-Geral de Meio Ambiente da
Companhia Vale do Rio Doce; Sr. JOÃO URBANO CAGNIN, Coordenador-Geral da
Secretaria de Polllicas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento; Sr.
ALFREDO WAGNER BERNO DE ALMEIDA, Representante do GTA-BABAÇU; e Sr.
JOSÉ ÉDER BENATTI, Representante do GTA-CARAJÁS.

CONJUNTA COM AS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL
-Mapa da Fome entre os Povos Ind/genas
REQUERENTE: Dep, GILNEY VIANA
DATA DE REALIZAÇÃO: 21111195
EXPOSITORES: NELSON AZEVEDO JOBIM - Ministro de Estado da Justiça; ADIB
DOMINGOS JATENE - Ministro de Estado da saúde; PAULO DE TARSO ALMEIDA
PAIVA - Ministro de Estado do Trabalho; GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES
SOBRINHO - Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hldricos e da
AmazOnia Legal; - JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA-Ministro de Estado da
Agricultura, Abastecimento e RefOfma Agrária; • MÁRCIO SANTILlI - Presidente da
Fundaçao Nacional Indlo-FUNAI; EDMUNDO JUAREZ - Presidente da Fundaçao
Nacional de SlIúde-FNSIMS; IARA PIETRICOVSKY e RICARDO VERDUM •
Representantes do. Instituto de Estudos S6cio-EcooOmicos-INESC; JURANDYR
CARVALHO LEITE e FÁBIO ALMEIDA - CoordenadOfes .Regionals do Projeto de
Estudos sobre Terras Indlgenas-PETIlMuseu Nacional; - JOSE AUGUSTO SAMPAIO 
Coordenador Regional da Associaçao Nacional de Apoio ao indio-ANAI/BA - FÁBIO
ALMEIDA-PETllMuseu Nacional - JOÃO PACHECO DE OLIVEIRA - Presidente da
Associaçao Brasileira de Antropologia-ABA; e MARIA JOSÉ JAIME •
Secretária-Executiva do Fórum da Açêo da Cidadania contra à Fome.

CONJUNTA COM A COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
-Esclarecimentos a respeito da Escuta Telefônica Instalada nos Telefones da
Presldlincia da República
REQUERENTE: Dep. CELSO RUSSOMANNO E ROBSON TUMA
DATA DE REALIZAÇÃO: 28111/95
EXPOSITORES: NELSON AZEVEDO JOBIM, Ministro da Justiça' VICENTE
CHELOTT1, DiretOr·Geral do Departamento de Policia Federal; MARIO JOsÊ OLlVIERA,
ex·Chefe do Centro de Dados Operacionais da Policia Federal; e IRINEU DE OLIVEIRA
FILHO, Juiz da 2" Vara de EntOfpecentes e Contravençôes Penais do Distrito Federal.
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. v; ôütRôS EVENtos RtOO.:ItAOOs.
PELA COMISSÃO

REUNiÕES TÉCNICAS

-Dlscusdo do Proj«o de Lei". 5731t5 • do Sr. JúIto Rfi/«her· que ~dlsp6e

solJn o cW1lffcMlo de pantla de quI10InetngMJ l'OdafM de pn_ novos parac_ de pIISHIo e dá 0CIfrlIs provkHnclu.
DATA DE REALIZAÇÃO: 21109195
EXPOSITORES: NELSON FARIA LINS D'ALBUQUERQUE JÚNIOR. Direlor do
Departamento de ProIeçao e Defesa do Consumklor da Secretaria de Direito EconOmico
do Minl6t6ÍO da Justiça; CIRALDO REIS • Presidente da UniAo Naçional dos
Consumidores Consorciados; • GERALDO TOMMASINI • Presidente da Associaçao
Naçional da Indústria de PIll!IIIlItiIcos; e MARIA ISABEL VENY DE C. E SILVA 
Coordenadora do PROCONlPR

-D/$cusdo do Projeto de Lei ". 1.00IIH - do sr, GIIney \IJana - que "dIsp6e sobre
o COI1e e a exploRçlo do mogno (Sw""""mxrophylla)", oI1j«IvaIJ.do colher
subsldloc para a eIaboRçlo do pareccw do relator, deputado luclandplzzafto,"
DATA DE REALIZAÇÃO: 07/12/95
EXPOSITORES: EDUARDO MARTINS, 5ecrlltjrio de Desenvdvimento Integrado do
Minis\6io do Melo Ambiente. 00. Recursos HllIricw e da Am~la Legal; AÉCIO
GOMES DE MATOS, Diretor da DIretoria de Recursos HkIricos RenovâVeis do lBAMA; •
MARCUS VINicIUS, Engenheiro Florestal do Centro de Pesquisas AgroIlorestal da
AmazOnía Orlenta/- ACRElEMBRAPA; DANILO REMOR, Presidente da AssociBçto das
Indllslrlas Exportadoras de Madeira do Parll - AIMEX; ERALDO APARECIDO
TROMBOLE MATRICAR, Secrelllrio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental - RO; OZÓRIO JOSÉ MENEZES FONSECA, Presldenle do Instituto Nacional
de Pesquisas da AmazOnii!I - INPI'; ANDRÉ LOUBET GUIMARAES, Diretor do Instituto
do Hornr.m e Meio Ambiente da AmazOnla - IMAlON;
PAULO KAGEYAMA, Professor do Departamento de Ciências Floreslais da Escola
Superior da AgricuillKa Luiz de Queiroz; e EDSON LUIZ BERNARDE, Presidente da
Federaçao Nacional dos Trabalhadores da Indústria e da Construç80 da Madeira 
FNTMC

SEMINARIOS

-AbwtunI Ofklal Do Encontro, Com Palestra Do Depurado s.may FNho,
Presidente, SoIn "A PoIItJca NacIomI De EfIIIAçIo AmbIen""~EA~ IMugural
Do Ex«lentlsslmo GOlfWJIadof" Do DIstrito Federal, Crtstovam Bwwqull, SolKe
"Desenvolvimento SUSten1itvll1 E Educaçlo",
DMa: 21110/91
Local: Nl!reu Ramos, Anexo 11
CONVIDADOS: ANTONIO IBAt'lEZ RutZ, Secrell!rio De Educaç!o 00 Dl6trilo Federal;
FRANCISCO DANTAS, Secretário De Meio Ambiente, Ciência E Tecnologia 00 Distrito
Federal; ISAURA BELLONI. Diretora Executiva Da Fundaç!o Educacional 00 Distrito
Federal; ROBERTO CREMA, Presidente Da Fundaçao Cidade Da Paz; JOÃO
CLAUDIO TODOROV. Reitor Da Universidade De Brasllia; SÉRGIO OIALEPACHI,
Diretor Tétnico Da Divisa0 De Apoio A Cidadania Da Coordenadoria De Educaçao
Ambiental Da Secretaria De Meio Ambiente 00 Estado De sao Paulo, Representando O
Secretário, Deputado Fábio Feldmann; Representantes Dos Ministérios 00 Meio
Ambiente, Recursos Hldricos E AmazOnia Legal E Da Educação: E Entidades Nao
Govemamentlis

-SMtInádo sobre RemanNcentes de QuIIOIfrbos
Promoçao: Comiss6es de Defeaa do Consumidor. Meio Ambiente e MinoriH • AgriculUra
• PoIlIica Rural • Direllos Humanos· Educaçao, CuillK8 e Desporto
08ta: 2e e 27 de setembro
Local: Auditório do Anexo IV da Clmara dos Oepulados j

EXPOSITORES: MÁRIO NUNES DA SILVA, da Comunklade Negra do Rio das R8s(BA);
IVO FONSECA DA SILVA. Comunidade do Frechai (MA); JOAQUIM LIMA DE SOUZA.
Comunidade do rio Trombetas; MANOEL MOREIRA e SANTINO JOSÉ DOS SANTOS,
da ClllTlUIlidade dos Kalungll (GO); BENEDITO ALVES DA SILVA, da Comunidade do
Vale do Ribeira (SP) e ANTONIO LIMA DA SILVA. da Comunidade de Mocambo (SE)

SUBCOMISsAo ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR A
CONTAMINAÇAo E QUALIDADE DOS ALIMENTOS

-AudMncla Pública".,.. QuestIonar o controle do Estado li de suas instltulç6es
soblw a contamInaçlo e quaIIdlIde dos alimentos, bem como ..,isarse H
instituições de vlgBlncla SMIItMIlIe a1flg1s1aç1o vigente .sUo defaudu em
relaçlo a nova 1NIIdade",
DATA DE REALIZAÇÃO: 29111195
EXPOSITORES: Sr. NELSON FARIAS LINS D'ALBUQUERQUE JÚNIOR, Diretor do
DPOC • Dpt" de Proteçao e Defesa do ComIumidor~J; Sra. MARILENA LAZZARINI,
Diretora do IDEC • Inslilulo Bras. de Defesa do COIIlIumidor; e • Sr. Elizaldo Luiz de A.
Carlinl. Secrell!rio de Vlgllancla Saniiria do Mlnistirio da Saúde.

REUNiÕES EXTRAORDINÁRIAS

-Reunllo ExtnIonIIniI1II paR I/KKIar, as emendas ao Projeto de lei ". 31, de
11M, do CongRsso Nacional que "dIsp6e sobre o Plano PfuriamIaI paR o perlodo
de 11N11.Jt e dá outTH provIdInclltS, /I orem enc:MrIInhIIdas i Com/ssIo MIsta
de Planos, OIÇamontos PúblIcos e Flscllllzaçlo-CMPOF,
AprovaçlIo de 5 emendas atil1entes às temáticas desta Comissao: 01) EMENDA N' 01,
destinada a incluir no Titulo "Cuilura. Justiça. Segurança e Cidadania". Volume 111, Pllgina
94, o seguinte objetivo: "Fortalecimento dos Organismos Públicos e Entidades
N4o-Govemamentais de Defesa do Consumidor e do Usuário". 02) EMENDA N" 02,
destinada a incluir no Titulo "Cullura, Justiça, Segurança e Cidadania", Volume 111. Piglna
94. os seguintes objetivos: -Garantir aos Consumidores e Usuários: a) inf0rmaç40 e
educaçao integral e gratuita; e b) incorporaçao da dimensao da defesa do consumidor e do
usuário, de rorma interdisciplinar, durante a formaçAo e especializaçao dos profissionais
de ensino".03) EMENDA N" 03, destinada a incluir no Titulo -Meio Ambiente". Volume 111,
Piglna 43, o seguinte objetivo: "Implementaçao das Oe\erminaçOes da Agenda 21 em
Âmbito Naçionar'. 04) EMENDA N' 04, destinada a modificar o Tlilulo "Cuttura, Justiça,
Segurança e Cidadania", Volume 111, Pigina 89, o seguinte objetivo: "Promovef a
Regularizaçao Fuodiliria e a Proteçao das Terras Indlgenas". 05) EMENDA N' 05,
destinada a modificar o Titulo "Cuilura, Justiça, Segurança e Cidadania", Volume 111,
Pigina 86, o seguinte objetivo: "Promover Ações de Proleçao e Assistencia às
Comunidades Indlgenas".

DIVERSOS

-Reunllo ele LIIIIÇ_to da Publkaçio da Agenda 21
DATA: 06I12195(quarta-feira)
LOCAL: Plenélrio n' 14, do Anexo 11
Convidados·,Excelentlssimo Senhor Presidente da República; ExcelenlissilTlO Senhor
Governador do DistrRo Federal; Excelenllssimo Senhor Presidente do Senado ;
Excelenttssimo 5enhor Presidente da C4mara dos Deputados; Excelenlissimos Senhores
Ministros de Estadolnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recufos NatUfais
Renováveis - IBAMA; Secrelirios Estaduais de Meio Ambiente; Banco Mundial - BIRD;
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Banco ~llerameticanO de 0eIeriV0lvtrne0 • BID; Fundo das Nações Unidas para a

Inftneia e Adolesctncia • UNICEF; Entidades NIo GoYemamenlais de Defesa do Meio
Ambiente

::.,.:.;;;,:::r'.t~';!:A~~~k~·:t::.· ..·.. ':';;Y:: : ,';;?,:''::.

~
~
~
H'
P'
-l

o
Vl

~

~,
O

~
(i

i'
g
t/.l

t:J
~

~
O
t/.l

~
l;j
'o
g-
.....
'"'"0\

PALESTRANTE: o.p. SARNEY FILHO, Presidente

-'E~ IntemKloMIde Tecnologias Ambientais
CONFER~NC'ASOBRE: " A Questlo Ambienta' sob a Ólica da camara dos DepWdos
DATA: 19106195
LOCAL: Rio de JaneirolRJ
CONFERENCISTA: Dep. SARNEY FILHO. Presidente

-ReunI6es Tknkas RegIonaIs para Dlscasslo do PIO/fio de Lei 11" 2.I.2IlI2 que
"rn.p6e sobre os 0bjetIv0c NKIonaIs de Cons«v~1oda fRfInza, Cria o SIstema
Nacional de UnIdades de Cona8I'VaÇ1o
DATA: 23106195 (Mato Grosso),28I07195 (Paraná), 07108195 (Slo Paulo), 14108195 «Rio
de Janeiro), 2&'08195 ( Amapi).
PARTICIPANTES: Dep. FERNANDO GABEIRA, Relator e Membros da Comisslo

- VIsIta i Ilha de Alcatrazes com o objetivo d. acompanI/M o exerclclo de tiro rNI
na Rala de tiro de Alcatrazes • anallur al"8lllidade sobre os !I/egMlos tIanos
c-.dos~Melo Ambiente.
DATA: 01109195
LOCAL: AJcatrazesISP
PARTICIPANTES: Membros di Comlss3o

-21" CoonçIoN«1onaI de~.ASRASII5
DATA: 18109195
LOCAL: Rio de JaneirolRJ
PARTICIPANTE: Dep. SARNEY FILHO, Presidente

-Palestra sobnt o PL 3.7'2IlI3 • PoIItfQ NacIoMl de Melo Ambiente na Fundaçlo
Educacional Duque de Caxl....IU
DATA: 29109195
LOCAL:Duque de CaxiaslRJ
PALESTR!\NTE: Dep. SARNEY FILHO, Presidente

-Worlrshop da CIdadania, promovida pela Secrefarla de Estado de SoIldvIedade.
Cidadania AlfA
DATA: 04I10J95
CONFER~NCIA: " Mecanismos EfICientes e EflCêlZeS para Melhoria da Construçao da
Cidadania."
LOCAL: sao LulsIMA
CONFERENCISTA: Dep. CELSO RUSSOMANNb, VICe-Presidente

-I/fsb i ABMDRO • Assoclltçlo TKnlca BraslIeIt'a das Inctústrfu Auklmiitlca$
de lIJdro
DATA: 2OI10J95
LOCAL: R~J
PARTICIPANTES: Membros da Comissêo

-3' Conflrinr:1a RegIonal de Orga,,'z~õesde Consumidores: Cfdadlos para a
SoIIdarledade,IntegraçIo e DesIlllVOlvfmento promovida pelo Parlamento
Latfno-Amerlcano· Com/$SIo Pmnanente de Defesa do Consumidor e do Usuhlo,
DATA: 03 A 06I10J95
LOCAL:SIo PaulolSP
PARTICIPANTES: Deps. CELSO RUSSOMANNO e LAURA CARNEIRO

-Painel dII , BIwraI de Ecoturlsmo em Cmela-RS
PALESTRA: ·0 Papel do Ecoturismo na Conservação da Natureza e no Desenvolvimento"
DATA: 07/11195 '
LOCAL: CanelslRS
PALESTRANTE: Dep. SARNEY FILHO, Presidente

AUD. pua CJTAS

SEMtN"-1OS

INFOnt.us

:1\)Rl''ltS.\J\1 ;\.'i

:......:

~ J AllD Pl·BUC....s

\0
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\1
O10

20

30

50 i i I

-lO

-ConYenÇio • Feira da Food M#flllllnfJ InsfftUfe· FMf" enfldade do vaTejo
aIImentltrde~o~_

DATA: 05105 113105195
LOCAL: AtlantaIEUA
PARTICIPANTE: Dep. SARNEY FILHO, Presidente

-1I7sIta~ JMrIIm BotInIco de Braflla dentro da sem- do Melo AnibIent.
DATA: 05lO5I95 'I
LOCAL: BrasIIlalDF ~.
PARTICIPANTES: Membros da Comisslo

-VJsIta i EstlIçIo EcoI6f1ka de Águas EmencIMIas
DATA: 09lO6I95
LOCAL: Brasf1i&lDF
PARTICIPANTES: Membros da Comissao

-ReunMo de Procona Estadwls
DATA: 08 1 09lO6I95
PALESTRA: " Propostas de alteraçOes ao Código de Defesa do Consumidor em
tramitaçlo na Ctmara Fedefal"
LOCAL: CurllibllPR
PALESTRANTE: Dep. CELSO RUSSOMANO, VICe-Presidente

- Ten:eIro SfImInádo Int«nK1oMI sobR "Problemas Amblent./$ dos Centros
UrfJanos" denII'O da EMIfRONTECH .6
PALESTRA DE ABERTURA: "A GeslIo das Cidades e o Meio Ambiente"
DATA: 19f'06195
LOCAL: Rio de JaneirolRJ
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-Reun16es • Comlsslo de CfH1ltft:~1oAmblentM do lnatJtuto NacIonM de
"'-troIogIa, NomMllzaçlo • QuaIIúde 1ndustrhII· INMETROIMICT
DATA: 2205'95 (1' reuniao), 15108195 (2' reuniao) e 10110195 (4' reuniao)
LOCAL: RiO de JaneirolRJ
PARTICIPANTE: Oep. FERNANDO GABEIRA

Março de 1996

:', .

1. TRAMITAÇAo DE PROPOSiÇÕES

1.1. PROPOSIÇÓES RECEBIDAS:
1.2. PROPOSIÇÓES APROVADAS
1 3. PROPOSIÇÓES REJEITADAS
1.4. OUTROS PARECERES
1.5. RELATADAS EM PLENÁRIO
1.6. PREJUDICADAS

TOTAL DE PROPOSIÇÓES APRECIADAS:

136
103
32
03
02
05
145

• O Total de proposlçOes apreciadas superou o total de rec:ebldn; Isto signifICa que em
1995 foram apreciadas, aI6m das propoIIçGes recebidas, outras propoliç6es penderbs
do ano anterior, o que demonstra um resultado extremamente poIItivo.*. Foram apreciadoB, ainda, 74 requerimentos lIOIIcItando a reaIizIIçIo de reunlOea
de Audilncias PúbllculTKniculSernk1trlos

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. REUNIÓES ORDINÁRIAS
2.2. REUNIÓES EXTRAORDINÁRIAS
2.3. REUNIÓES DA SUBCOMISSÃO
2.4. REUNIÓES CONJUNTAS
2.5. REUNIÓES DE AUDI~NCIA PÚBLICA
2,6. REUNIÓES TÉCNICAS
2.7. REUNIÓES INFORMAIS
2.6. SEMINÁRIOS
2.9. OUTROS EVENTOS
2.10.EXPOSITORES CONVIDADOS

3. ATIVIDADES DE SECRETARIA

3.1. ATAS
3.2. TERMOS DE REUNIÃO
3.3. ORDEM DO DIA
3.4. PROP. RELACIONADAS NA ORDEM DO DIA
35. N' DE DISTRIBUIÇÓES
3.6. PROPOSIÇÓES DISTRIBUIDAS
37. TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
3.8. PARECERES DA COMISSÃO
3.9. AVISOS DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
3.10.PROPOSIÇÓES RELACIONADAS NOS AVISOS
DE RECEBIMENTO. DE EMENDAS

3.11.RESUL·1AUO DE REUNIÃO
3.12.PROP.RELAC. NO RESULT. DE REUNIÃO
3.13.CORRESPOND~NCIAS RECEBIDAS
2.14.CORRESPOND~NCIAS EXPEDIDAS

47
01
03
15
36
02
33
02
02

199

96
5
47
257
37
181
139
131
56

190

36
278
627
8574
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MEMBROS TID&ABE'

Presidente: Deputado SARNEY FILHO (PFL-MA)
Vice-Presidentes: Deputado CELSO RUSSOMANNO (PSDB-SP)

Deputada MARIA VALADÂO (PPR-GO)
Deputlldo REMI TRINTA (PMDB-MA)

MEMBROS SUPlENTES

• CHICÂO BRIGIDO
-INÁCIO ARRUDA(PCdoB)
- MARCOS LIMA
• TETE BEZERRA
- VALDIR COLATTO

- DARCI COELHO
-LUCIANO PIZZATIO
- RAQUEL CAPIBERIBE (PSB)
- SÁLOMAo CRUZ
- SARNEY FILHO
- VILSON SANTINI

- ALBttRICO FILHO
• FREIRE JÚNIOR
• REMI TRINTA
• SOCORRO GOMES(PCdClB)
• WILSON BRANCO

PFIHTB
(TO) 5309 - AROLDO CEDRAZ
(PR) 5541 - JOstt CARLOS VIEIRA
(AP) 5734 - JOSÉ COIMBRA
(RR) 5578" - JOSÉ CARLOS ALELUIA
(MA) 5202 - RICARDO BARROS
(PR) 5633 - TELMA DE SOUZA (PT)

PMOB
(MA) 5554
(TO) 5601
(MA) 5S43
(PA) 5404
(RS) 5472'

(BA) 5312
(SC) 5713
(SP) 5823
(BA) 5856
(PR) 5412
(SP) 5467'

(AC) 5801
(CE) 5582'
(MG) 5220
(MT) 5802
(SC) 5662

• CELSO RUSSOMANNO
- PIMENTEL GOMES
- VANESSA FELlPPE

• AGNALDO TIMÓTEO
- FERNANDO GABEIRA(PV)
- MARIA VALADAO

- B. SÁ (PSDB)
- GllNEY VIANA
- JOstt MACHADO

-LAURA CARNEIRO
• SILVERNANI SANTOS

- SttRGIO CARNEIRO

PSOB
(SP) 5756
(CE) 5231
(RJ) 5517

PPR
(RJ) 5302
(RJ) 5374'
(GO)552O

PT
(PI) 5643
(MT) 5376*
(SP) 5276'

pp
(RJ) 5516
(RO) 5625

PDT
(BA) 5214

• NELSON OTOCH
- ROBERTO FRANÇA
• ZULAI~ COBRA

• EURICO MIRANDA
- JAIR BOLSONARO
- JOSE CARLOS LACERDA

• DOMINGOS DUTRA
-IVAN VALENTE
- MARTA SUPlICY

- FRANCISCO SILVA
• VALDENOR GUEDES

• AIRTON DIPP

(CE) 5536
(MT) 5822
(SP) 5546

(RJ) 5420
(RJ) 5482'
(RJ) 5936

(MA) 52BO'
(SP) 5671'
(SP) 5360

(RJ) 5716
(AP) 5848

(RS) 5556

- ROBSON TUMA (PSL)
PLlPSDlPSC

(SP) 5834- ELTON ROHNELT (RR) 5739

- GERVÁSIO OLIVEIRA
PSBlPMN .

(AP) 5574' • JOÃO COLAÇO (PE) 5419

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS
SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR A CONTAMINAÇÃO
E QUALIDADE DOS ALIMENTOS

~SPELHO DA SUBCOMISSÃO

Pruldente: Deputada LAURA CARNEIRO
Vice-Presidentes: Deputado PIMENTEL GOMES

Deputado CHICÃO BRIGIDO
Deputado JOS~ MACHADO

Relator:Deputado GERVÁSIO OLIVEIRA
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MEMBROS 11TULARES MEMBROS SUPLENTES

PFLlPTB
• DARCI COELHO (TO) 5309 • LUCIANO PIZZATTO (PR) 5541
• SALOMÃO CRUZ (RR) 5578" • RICARDO BARROS (PR) 5412
- VILSON SANTINI (PR) 5633 • AROLDO CEDRAZ (SP) 5467"

PMDB
- CHICÃO BRIGIDO (AC) 5801 • FREIRE JÚNIOR (TO) 5eo1
- MARCOS LIMA (MA) 5529 • WILSON BRANCO (RS) 5472"

PSDB
- PIMENTEL GOMES (CE) 5231 • VANESSA FELlPPE (RJ) 5517

PPR
- MARIA VALADÃO (GO) 5520 • AGNALDO TIMÓTEO (RJ) 5302

PT
- JOSÉ MACHADO (SP) 5276" • GILNEY VIANA (SP) 5376"

Março de 1996

• LAURA CARNEIRO

- MARTA SUPLlCY (PT)

- ROBSON TUMA

- GERVÁSIO OLIVEIRA

pp
(RJ) 5516 - SILVERNANI SANTOS

PDT
(SP) 5360 • SÉRGIO CARNEIRO

PLlPSDlPSC
(SP) 5834 • ELTON ROHNELT

PSBlPMN
(AP) 5574" • VALDIR COLATTO (PMDB)

(RO) 5625

(BA) 5214

(RR) 5739

r» •gabinetes Ioc.RzHoS no Anexo RI

COMlssAo DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

QUADRO DE FUNCIONARIOS

SECR~TÁRIO
Aurenilton Araruna de Almeida

1° SUBSTITUTO
Carlos Domingos Bimbalo

SECRETÁRIA DO PRESIDENTE
Juanila Figueiredo Galeazzi

SETOR DE TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÓES
Ana Maria de Faria

SETOR DE INFORMÁTICA
Ayres Almeida Silva Filho

SETOR ADMINISTRATIVO
lvanaldo Leite dos Prazeres
CorInto Elhan L. Virglllo
LiZete Rosa CallxIo
Paulo Roberto Affonso
DiOnia VIeira de Paula
Jod Zacarias da Silva
Raul da SHva

ASSESSORIA TÉCNICA
~nlo Roberto Nugenl da Rocha
Wlamlr Leandro Motta Campos
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Do Sr. Deputado Pauderney Avelino, Presi
dente da Comissao de Economia, Indústria e Co
mércio, nos seguintes termos:

Ofício-Pres. nº- 35/96

Brasília, 27 de fevereiro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 5.489-B, de 1990.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu
blicação do referido projeto e do parecer a ele
oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Pauderney Ave
IIno, Presidente.

Ofício-Pres. nº- 36/96

Brasília, 28 de fevereiro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cl,lmprirnen
to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 1.729-A, de 1991.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele referido.

Atenciosamente. - Deputado Paudemey Ave
lino, Presidente.

Ofício-Pres. nº- 38/96

Brasília, 28 de fevereiro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 3.033, de 1992.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Pauderney Ave
lino, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.307, DE 1995
(Do Sr. Marcelo Teixeira)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da transcrição do Hino Na

cional na capa de todos os c~dernos escolares.
(AS COMISSOES DE EDUCAÇAo, CULTURA E DESPORTO; E DE CON~

TITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Fica obrigada a transcrição do Hino Nacional na capa ou

contracapa de todos os cadernos escolares.

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 Hino Nacional é um dos simbolos da nllCionllidade defWdOJ.JI&

COllllituiçlo FedonI. Imcpdo à cultura nacional represelll& a gênese do Estudo brasileiro

lIDlJUIIIlO EIl&do independente.

ALei n' 5.700171. preceituaem .... artiso 39 a obrigatoriedade do
onoino "do canto e da ínterptetaçio da leIra de Hino Nacional em todos os
~os de OIIIÍno. públicos e porticulares, do primoiro e oqpmdo lfpus". N~
mais coerente, POll&lllo. que o inSlromemo de trabalho do alunado - caderno escolar 
propicie este aprendizado.

Observe-se que a leIra do Hino Nacional. declarado oficial pelo

Deaeto 15.671122. é de propriedade plena da Unilo. adquirida nos termos do Deaeto
4.559122. Nlo há ânus, pois. no tocante ao pagamento de direitos autorais. Tal medida virà
reacender o civismo no seio da juventude, base da unidade e desenvolvimento nacionais.

Pelo exposto. espenmos o acolhimento da iniciativa por porte dos
nobres pares.

"_=G;Si.J.C~Q CrrADA ANEXAOA PEi..A
COOROENAÇÃO OS esTUOOS LEGiSI.ATlVos-e,or'

LEI N9 5.700 - DI: 1 DE SrrIMBRO
DI: 1971

Dispõe sóbre 11 forma. e 11 l1praenta
ç40 do, Símbolo, Nactonail, fi dá
outra, providtncta.t:,

........................•....................

Art. H. E' obrigatório o ensino do
desenho e do Ilgntncacto da Bandeira
Nacional, bem como 110 canto e da
interpretaçAo da letra do Hino Na
cional em todos os estabelectmentos
de ensino, púbUcos OU- particulares,
do primeiro e segundo graus.

.....•...•.•......••..~•....•... ;~.:.~~ .
................................-.....-... ~ .•.~...

lJECRETO ~. 1~.671 - UI; li UI; ~I:TI:.\!Gl\O UI: IV;!:?

iJC('/"reI ufficiul (I lelra ti" 1111/1/110 ,\'ar.íeJllul Brtl~,.ldr", tscl'i
p/u 11')" JO(lI}III"' ()":lI'iu QUfj1J.C f;strado.

o !'l'csiucnlc lI:: RCIJuLlicu du. E.lauv. Vllidlli ,lu 1:ll'a~J1,
t~m10 em vista a ul)lcrmmacã.) constant.) du art. 2' 01.) decret,o
:e~i:'11at.iYl' 11. i. 55~). de 21 oe ag'osLo dll COrl'l!l1tc anuo, I'c~olve
d"c!:Ir:lr MIielal 1I letra d.., H)'mno :Xacwnal Bnl..;ill:!m. es
l'I •.lJla 1)01' Joaqllim OSO!'!() lJuque Estx:ada c quo a est.e decreto
n':L.mp:lnha.

Rio de .Janeiro. G de setembro de 1922, 101" da lndepcn
d~lIci:t c 3i" da nepubliea.

~ITAClO Pl::lSô,.".

loaquim Ferreira C"alJcs.

DECRE':ro ~. 4.559 - DI!; 21 DE AOOITO DS 1922

AIIl0ri:o Il Poder E,UClItivo a adquirir, pclll importancÜ! dr.
!i:O{/()$. 1In mazimo. a propriedadr plena I' drfinitiva da
lettra do HlImno .'racional Brasileiro, escripto pOr loa
quim Olorio Duque Eltrada, e tornai-a official

o Pre!idente da Republiea do~ Estados Unidol do Brasil:.
Faço 'abrr qllP I) CongrM5(' Xn~ional decl'ploll ,. cu

;:nncciollll a 1~!i'lIjnlp )'esolurlio:

Ar!. t.' Fica o Poder Execulivo autorizado a adguirir a
Jlroprieda:I ,> plE.l1a e definitiva da letlra do H5IIlno Nacional
Rrs~i1piro. escr.pla ppln ~r. Joaquim Osorio Duque Estrada.
rlespendendo para tJ.1 fim até a quantia dp cinco contos de réis
f' nhrindo 05 ne~e!Sari05 cr~dil os. .

Art. 2.' Feila a llCqul,lclio. o Poder Execullvo. expedirA
decreto dl"clarando oW~ial n leUra do hyrimo a que se refere
o art.• ~o.

Art. 3.' Revogam-se 111 disposições em contrllrlo.
Rio de Janeiro, 21 de Igostn de 1002. 1010 da. Indapen-

rtencia e 34' da Republlea. .

EPlTACIO Pn!l~A.

Joaquim FI"7'f'li7'a ChlJ1lrl.

PROJETO DE LEI N° 1.317, DE 1995
(Do Sr. Rieardo Gomyde)

Revoga o artigo 57 da Lei n9 5.672, de 6 de julho de
1993, que tlinstitui normas gerais sobre desportos e

dá outras providências".

OIS COMISSOES DE EDUCAÇll.O, CULTURA E DESPORTO; E DE

CONSTITUIÇll.O E JUSTIÇA E DE REDAÇll.O (ART. 54) - ART.

24, II)

oCllClpS*> Nr.eialol doc:nla:

Art. I'Fica revogado o artigo 57 da Lei n'S.672, do6 dojulhode 1993.

Art. 2' Esta bi etII%ll em visar na data de sua publ.ieaçlo.

Art. 3' RmIgam·se.. diapooiçlleI em 00JlI%Ui0.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n' 5.672, de 1993, que institui ai oormu gltllia aoln deIpc<toI,
expteUL do maneira~ a hõetdado da ptatica do dotpono, e:ataCIItizaDdo
lX&DO um direilo social para o <pII1 .... garmúdo o ......, democ:atico do lodoI ""
iDIonuadoo.

Cotloeitu&"'. aIim diuo, como um meio destinado a ptIlIDOWt' o
dooottYolvimomo integral do :>duIIoc • crim;&s. N_ sentido, a tlferida Loi delotmiDo o
deve< do Estado no iDeetIriw • prátic4 detponiva, Wl10 OI tixmois como ai nio lIlrmm,
definiDdo tegIU jundicaa e do~ do sí.stemA fodonl e duo simmu n1llduoilI
dedotpono.

Vorifioa-... -. pcIo acomecÍIIlltllOl que 00mdaDm !la
lCISIÍIllição de uma Ccmiado PorllIm<utar do Inquérilo _ C.... deotitlada a
caminar a atuaçio duo bingoo 110 pois, que a Lei IIOCOIIÍIa 1JtBODlemon1t de eatIIÇIlot.
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CCC:=l:C:5NA:;Ãe CS !STUOCS LEGíSL':"TlVCS.e...O'"

LEI N! 8.672, DE 6 DE JULHO DE 1993

l,utítlJi tlormas .,tais JObre duporttn
e dá ouu" providlncill.

...........................................................................
CAPíTULO X

D.s Disposiçõos Ger.is

Art. 57. As enUd.dos de direçlo e de pritica desportiva
fili.das • entidades de administraçlo em, nO mlnimo, tris mo·
dalídades olímpicas, e que comprovem, n. forma d. relUlamen·
taçlo desta lei, ativid.d. e • p.rticip.çlo em competições ofl·
ci.is oraaniz.das pel. m.sm., cred.nci.r·..·lo n. Secretaria d.
Fazend. d. respectiva Unid.de da Feder.çlo para promover
reuniões destinad.s • ana.ri.r rlCursos p.r. o fomento do des·
porto, medi.nte sorteios de mod.lidade denominada BiD80, ou
similar.

f I! O 6ralo competente d. c.d. Estado e do Distrito Fe·
der.1 norm.tizará e fisc.liz.rá • re.liz.çlo dos ev.ntos de que
tr.t...te .rtllOo

f 2! Qu.ndo se tr.tar de entid.de de direçlo, • comprov.·
çlo de que tr.ta o c.put desta .rtiao limitar·s.·á à fUi.çlo n.

. o~,:,~.i~~.~!••~~. ~!:!.~~ .'.'o~~!?o':'~! .~~ .~'.'~~'.'.~~.i~'.'.~!: ••••••••o••••••• 0 oo.•o••.

PROJETO DE LEI
N° 1.484, DE 1996

(Do Sr. Moises Lipnik)

concede anistia aos acréscimos patrimoniais a descoberto

apurados na declaração de Imposto de Renda das pessoas
físicAs relativa ao exercício financeiro subsequente ao

da publicação desta lei, com tributação atenuada e dá 0O!:!
tras providências.

lAS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAçAO, E DE CONSTITUI

çl\o E JUSTIÇA E DE REDAçAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

AI!. 1° Ficom anistiados OS acréscimos patrimoniais. descoberto
apurados na declaraçlo do Imposto de Renda das pessoas flsieu relativas ao exercleio
financeiro imedi.tamente subseqtlente ao da publicaçlo desta lei. desde que .,endidos 05

sesulnle5 requisilOl:

I • pogamento prévio do Imposto de Renda, calculado à allquota
•de 3% (tr!s por cento) sobre o valor do acréscimo patrimonial, até o último di. do prazo pera
.presentaçlo da declaraçlo de rendimenlOl do exerclcio financeiro;

n - Aplicaçlo do valor do SCJésCimo patrimoníÍ1 em bens
situados no tctrilário _iona!, em apIicaçlles tlnanceitu no Pais, 0\1 na subocriçio e
inlejralizaçlo de açlles de sociedades anõnimu b!asíleiru de capilal aberto ou de ações 0\1

quoIu de empresas blUileiru de pequeno ou médio porte, constituidas .té • data da vipi.
desta lei. . .

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará a presenle lei no prazo de 60
(sessenta) dias.

AI!. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A perversa politlca tribuUri. adolllda no Pais bà quase tres décadas, que
premia o sonegador e aumenta a incidCncia dos impostos sobre 05 segmentos da sociedade
que ainda pagam alguma coisa ou que nIo tem como evadir-se da imposiçlo fiscal vem
trazendo crescentes e nefastas conseqnmcias pua a economia nacional

O problem. remonta há quase lICS décadas, quando se instalou a
chamada Comissão de Rcforma do Ministério da Fazenda que. com grande alarde e a
publicaçlo de trinta volumes deslinados a sugerir supostu medidas pera modernizar •
administraçllo fiscal, propôs a extinçlo dos departamen:os (especializados) do Imposto de
Renda, de Rendas Internas e de Impostos Aduaneiros e a proibiç50•• nivel de norma
constitucional. da porticipoçio de servidores públicos 110 produto da anecadação de trlbulos e
multas.

Na estrulUla no Ministério da Fazenda criou-se a Secrelaria da Receita
Federal, em substituição aos deportamenlos especializados. as carreiras especificas de fiscais
especializados foram fundidas numa única, de agenle fiscal de tributos federais. com
inevitàvel perda da especialidade.

Alé outubro de 1969, os agenles fiscalizadores percebiam. além de
elevados salários, uma psrtícipaçlo no produlo das multas decorrenles dos aulOs de infração
por eles lavrados, o que constituía eficaz estímulo pera o desenvolvimento de um trabalho
intenso. honesto e compelente. Naquela época, o Departamento de Rendas Internas e o do
Imposto de Renda, com um contingenle de cerca de mil fiscals cada um, mantinha eficaz
controle do cumprimenlo da legislaçlo tributária federal em lodo o País.

M mudançss então introduzidas foram principelmente as sesulnles:
proibiçio da perticipoçlo de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e
multas, com a conseqilente extinção das chamadas quotas-portes das multas, percebidas pelos
fiscais na administmçio pública federal, estadua1 e municipal; brusca redução dos niveis
salariais dos agenles fiscalizadores, principelmente na esfem federal; ccntralizaçio excessiva
da .tividlde fiscalizadolll, submetida a programações nacionais ineficazes; supress10 da
iniciativa pessoa1 dos agenleS do Fisco; extinçIo das carreitu de agenle5 fiscals
especializados nas áreas do Imposto de Renda, de Rendas Inlernas e dos Impostos
Aduaneiros, na ..fem federal.

As nefastas conseqüências das mudanças efetuadas não tardaram a
chegar. O desestimulo dos agenles fiscalizadores em todos os niveis (federal. estadual e
municipal), a perda da especialização, a deliberada omissão promovida pelos próprios órgãos
centrais responsáveis pela ação fiscal, associados à incompetente e ilusória política
econômica do "milagre brasileiro", geraram a certeza da impurudade (penal e pecuniária) dos
crimes de sonegação fiscal e do contrabando.

As empresas em geral, iludidas, lambém, com o ganho fácil do
chamado ....caixa dois", passaram a competir deslealmente com suas concorrentes. à custa dos
tributos sonegados, numa «bola de neve" crescente e incontrolável. Os escrúpulos dos
empresários ais conscenciosos não tinham como resistir à l'ressão dos concorrentes desleais,
tendo como cúmplice (por omissão) o próprio Estado. Â medIda que a prática da sonegação
avançava, a adesão das empresas foi se tomando uma questão de sobrevivência.

Hoje. poucas sio as empresas cujo "caixa dois" nio seja maior do que o
seu "caixa um", O produto de tão volumosas importância sonegadas encontra·se
principalmente em bancos suíços e outros paraísos fiscais.

A inflação e a ameaça potencial do Fisco constituiram sempre o
principal empecilho ao retomo ao País dos capitais desviados ao exterior.

A estabilidade econômica. sobretudo monetária. alcançada pelo
Go.vemo F~m?"do He'iJ'ique Cardoso pode ensejar o retomo das divisas deSVIadas para o
PaiS, com obVias vantagens para o crescimento da economia. Para tanto, basta que o Governo
estimule esse retomo, através de uma anistia adequada.

Esse é o objetivo do presente projeto que, ao mesmo tempo que
promove o retomo de capitais ao país, fixa uma tributação atenuada sobre os valores
repatriados, além de outros que, por força. das circunstâncias, tenham sido omitidos na
declaração de bens da pessoa fisica.

Saladas Sessãooem rde \\.,~ de Im.

DeputadoM~S LIPNIK

PROJETO DE LEI N° 1.487, DE 1996
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Dispõe sobre prorrogação de prazo para renovação de Ce,!

tificado de Entidades de Fins Filantrópicos e de Rec~

dastrarnento junto ao Conselho Nacional de Assistência

Social _ CNAS e anulação de atos emanados do Instituto

Nacional de Seguridade Social - INSS, contra institu,!

ções que gozavam de isenção da contribuição social, pe

la não-apresenta.ção da pedido de renovação do certific~

do em tempo hábi1.

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA, DE FINA!!

ÇAS E TRIBUTAÇl\O, E DE CONSTITUI~O E JUSTIÇA E DE ~EO~

GER 3 21 01 007 'IOEZ >941

çAo (ART. 54) - ART o 24, II)

o Congresso Nacional decreta~

Art. Ifi Fícam prorrogados ate 31 de maio de 1996 U3 prazos para

requerer a renovação do Certificado de Entídade de Fins Fílantropicos e de

Recadastramento junto ao Conselho Nacional de Assistência Social. contemplando as

entidades possuidoras deste titulo e do registro em 24 de julho de 1994
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Art. 2° Revogam-se os Atos Cancelatórios e decisões emanadas

do INSS contra instituições que em 31 de dezembro de 1994 gozavam da isençio da

Contribuição Social, motivados pela não apresentaçio da renovaçio do Certificado de

Entidade de FiM Filantrópicos ou do protocolo de seu pedido.

Parâgrafo único. Para fins de enquadramento neste artigo,

considera-se também no gozo da isençio as ín5tituições atingidas por cassação da isençio e
que tenham recorrido desta decísio por via administrativa ou judicial, estando os processos

pendentes de julgamento.

Art. 311 Ficam revogados os Atos Cancelatõríos e decisões do

rNSS contra instituições motivadas pela nio-apresentação do p~ido de renovação da

isençio da Contribuiçio Social.

expressiva aus~ncía de pleitos para o recadastramento e Renovaçio
do Certiticado de Filantropia. propondo ao Minísterio da
Previdência e Assistência Social. com a maxima urgencia. o
recurso cabivel. aliás o único. que é a de propiciar abertura de
novos prazos via disposição de Lei. para permitir as instituições
sociais. acossadas pela tiscalizaçio do INSS. requererem o que
lhes cabe de direito

o (NAS tem o respaldo da LOAS. ja citada. e mais
recentemente da Lei 8 909194. que no Artigo 21». Paragra(o 31» e
An. 10 dispõe sobre a clareza para os criterios das procedimentos
burocraticos a serem atendidos pelas instituíções privadas e
tambem quanto a seu custo. O legislador de forma clara e objetiva
atribui ao CNAS esta importanl~ tarefa de informar. darear e
desburocratizar relatórios e pre1taçóes de contas. \ale dizer.
tambem para a Renovação do C'c:rmicado e Recadastramento. tàce
a importância destes procedimemos na vida admmistratlva e
financeira de instituições sociais"

Art. 48 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio

Art. 5° Revogam-se 15 disposições em contrário

Em face da relevãncia sot:ial dessas in:jtituições no nosso Pais e

acatando como fundamentação os argumentos expandidos na sug~stão retrocitada.

conelamos nossos ilustres Pares no sentido da aprovação deste Projeto de Lei

"LEcaISLAÇlo CITADA ANIXADA IIILA
COOftDlNAçlo DIII'TUDOI LlCJJlLATIVOI-CeDI

LEI N.O 1.493 - DE 13 DE DnnntaO

DE 1951

Di6p6e s6bre O pcagamenw de auzUiOl
e IUlm~

CAP1TOLO I
DA COOPERAçÃo J'IlfAKCEIIA DA UlUlo

Na
se-

o Presidente da Repúbl1ca:
Faço saber que o Congresso

cional decreta e eu sanciono iL
lr\linte 'Lei:

~".'7i.~,J::
DePU,ado,t}LSON MARCHJ&AW

~ /
"A CONFEDERAÇÃO :-iACIONAL DA SAL:DE. com o

apoio do Movimemo de Entidades Sociais rvfES e do Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil ~ CONlC tendo presente
situações vivenciadas por inumeras institUições sociaiS brasil~jras.

no que concerne ao cumprimento de exigências regulamentares na
area de filantropia e no desejo de colaborar com este colenda
Conselho. vem apresentar. a utulo de sugestão. um esboço de
projeto de lei dispondo sobre a prorrogação de prazos e
cancelamento de atos de cassação do INSS.

Jl:STIFICAÇÁO

Segundo dados que obtivemos junto a este (NAS. das cerca
de 29 000 entidades registradas decorrente da Lei 1.493/51. menos
de JO'Á1 destas requereram seu Recadastramento em cumprimento
ao Decreto 984/93. Em proporção ainda menor se constata que
nos pedidos de Renovação do (enificado de Entidade de Fins
Filantropicas. das 3.200 instituições ponadoras deste titulo
somente cerca de 800 requereram sua renovação

As causas são identíficàveís. Uma apreciável parcela das
ínstituições registradas e portadoras do certificado de filantropia se
extinguiram ou estão acefalas. Outro grupo de entidades deve ter
~ desinteressado pelo Registro no CNAS, face a ínexistência de

subvenções sociais antes distribUldas pelos parlamentares
Contudo. sobram. ainda do conjunto de institUições que possuiam
registro no antigo CNSS. um apreciável contingente que. estando
em pleno funcionamento deixaram correr os referidos prazos
regulamentares. A maioria deste grupo de entidades não teve a
devida assimilação destes prazos. confundindo~os com as entregas
obrigatorias e i!l..!.l.iI.is de dossiês. a saber no Ministerio da Justiça
(utilidade pública). no INSS e no Conselho Nacional da Seguridade
Social. (Art. 55-V ~ Lei 8212/91 e ARTs 30. V e 33 Decreto
612192), isto somente no ámbíto da filantropia.

A referente proposta decorre de sugestào da ('ontêderação

Nacional d~ Saúde. do Movimento de Entidades Sociais ~ \lES e do Conselho Nacional de

Igrejas Cristãs do Brasil ~ CONlC Por entendermos de crucial imponância os dados

apresentados. passamos a transcrever o texto desse documemo. vazado nos seguintes
termos

Realmente o exercicio de 1994 foí totalmente atípico ao
impor às instituições. muitas diuturnamentc atormentadas quanto a
sua manutenção, mais tres encaminhamentos: Recadastramento no
CNAS. Renovaçio do Certificado de Filantropia e Renovação da
Isençio junto ao INSS.

Desta inadimplência das entidades quanto aos prazos.
equivoco plenamente compreensivel. resulta a pennanente ameaça
de amargarem prejuízos irreparáveis face as investidas fiscais do
INSS que lhes inflige o cancelamento da isençào e píor. promove o
lançamento de debitas a partir de janeiro de 1995. Muitas recorrem
a justiça arcando mais com o custo do processo nesta esfera.

Como é do amplo conhecimento deste CNAS esta situação atingiu
na sua quase totalidade as pequenas instituições e algumas de porte
médio. pois que as grandes entidades, graças a uma melhor
estrutura admini5trativa requereram a tempo os pleitos apontados

o CNAS como órgão superior de deliberação coletiva e
coordenador da Política de Assístencia Social. com respaldo no
Art. 1S, VII do seu Regimento Interno e. de acordo com o Art. 17

da Lei 8 742/93 ~ LOAS. e no âmbito das competêncías que lhe
conterem o An. 18 da citada Lei. especialmente no que lhe ambui
o inciso 11 "fixar normas para a concessão de registro e certificado
de fins tilanlropicos as entidades pri..-adas prestadoras de serviços e
assessoramento de assistência sodal". deve considerar esta

Art. 1.0 A cooperação financeira
Proporcionada pela Untlo 1 institui
ções públicas, autirqu1cas, semi-es
tataia ou privadas far-se-á mediante
auxill05 e subvenções, para o que ha
verá consignação própria no Orça~

menta Geral da República.

Art°. 2.° Os auxWos serão concedidos
em virtude de lei, decreto, tratado ou
convênio, para atender a ônus ou
encargos assumidos' pela União para
com instituic;6és públicas, autárquicas
ou semi-estatais.

Art.. 3.0 As subvenções, ordloárias
ou extraorc:Unáriu, serãc concedIdas.
independente de leg1s1açao espe~ial. a
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institUições privadas de .carater assis-
t~nclal ou cultural, regUlarment.e or
gantzadaa.

I 1.° ·As subvenções ordinárias, que
serio concedidas anualmente. em ca
ráter continuado, terlo por fim ajudar
as insttiUiç6es no custeio normal de
seus serviços.'

I 2.0 As subvenções extraordiDirlas,
que terão caráter eventual e serio
concedidas sem prejuizo das subven
ções ordinár1u porventura atribuldas
as respectivaa institUições, destinar-
se-io a reallzações de natureza es
pecial e temporária, principalmente
execução de obras, melhoramentos e
ad~p~ções, aquisições ele imóve!3.
tns:aJaçóes e eqUipamentos.

CAPttuLO n
lfOIWAS O1lÇAm:ln'Á1lWI

Art. 4.0 Para atender à despesa coDi
o pagamento de subvenções ordinárias
e extraorcliclárias, o Orçamento Geral
da Replibllea, no Anexo do M1n1sténo
da Educaçio e saúde, destinará.
unualmente, ·sob a consignação ..Au
xí110J e SUbvenÇÕeS", importlnc1a não
interior à estimativa da renda de l~

teriu espec1f1cadas no anexo da Re
ceita.

I 1.0 A dotac;io correspondente •
~ubconsignação "SubvenÇÕes ordInâ
rto.1=" não poderá ser inferior a '20%
n'inte.por cento) do total estabele
:'ido com base neste artigo e será dis
~l'tminada. Dor 'unidades federattvas e
por Instituições.

§ 2.° . A dotação correspondente j.
Sü bCoiisignãção- U Subvenções- Extra~"
dlnárias" será dh'idida em duas par'"
tes: uma, atribuida ao Conselho Na-·
cional de Ser\'lçO Social e não irlfenor
a 4% (quatro por centc)) do total a
que se refere o parágrafo anterior,
rara atender· a necessidades ocorre!1
tl'"S, mediante· solic'itatão de entidades
nfto contempladas na discriminação
orcamé'ntária: outra. discriminada por
unidades federativas e por insttiulções.
para atender a jUizo do legislador, ao
ctisposto no § 2.0 do art. 3.°.

§ 3.° Excepciooalmente, e para.
atender a· necessidade inadiável, po
derá. serbenef11c:Ld~ pela cota atn
l)u1da no t .2~Q ao C.' N. S. S., enti~

dade já contemplada na discri!!1inação
do Orçamento.

I 4.0 Vetado.
I 5.° Vetado.

cAPtTULO m

DAS DTIDADES Qt1E PODEM SER
BENEFICIADAS

Art. &.0 SOmente poderão ser bene
·ficiadas com subvenções entidades que
visem especificadamente aos seguintes·
fins:

I - Promover a educação e de
senvolver a cultura;

n - Promover a defesa da saúde
e a assistência médico-social;

m - Promover o amparo social ds
coletividade.

Art. 6.0 Não se coocederã. subvençAo:
I - A instituição que: .
4) vise à distrlbuiçfl.o de .lucros ou

dividendos a seU! participantes:
b> constitua patrimómo de individ'ij.D

ou de sociedade sem caráter fllan-
uópwo; .

C) tenha finalidades precipuamente
recreativas, esportivas ou cOmerCIais;

c!) distribua beneficios apena! aàs
próprio! membros ou proprietários e
respectivas familias;

4!) não tenlla sido fundada até 31
de dezembro do ano anterior ao. d90
e!aDoração da lei orçamentâr1a;

f) nio esteja resrularmeote QÍ'!tanl~
zada ate' 31 de dezembro ao .no d~
elabora.ção da lei orçamentárta~.

(1) não tenha ~do re~ no
Conselho Nacional de .serviço Social
ou CUjo t'eg1..~ tIn!1a .sido ugado
det1n1tlvamente•

U - A caixa de apcsentador!a e
pe11!ão, sociedade de montepio e eon.
gên~s.

CAP1TULO IV
IJO umsno DAS I1'l8'I1'1'tJIçõa

Art. 7.° O· reJ1st;ro daa mstltu1ç6es,
no Conselho Nacional, ele 8erV1ço
Social, será feito mediante requeri
mento. lmtru1do com os se9:Uintes ele·
mentos:
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I - Certidão do inteiro teor dos es
t:uutos, re~ul!unentos ou compromissoS'
c.a instttUl~aG. fornecida pelo Registro
Público d~s Pesso:lS Jur1dicas;

II - Prov~ do mand2do da dire
toria em exerc:cio;

m ...:.. Preenchimento do questio
nário adotado o pelo C. N.S.S.
o Art. 8.0 O ConseUlo Nacional. de
Serviço Social, à vista da documenta
ção apresentada, concederá ou não o
registro, de cujo indeferimento haverá
recurso para o ~n1stro da Educação
e saúde.

Parágrafo único. Se o requerimento
de registro não fOr despachado dentro
de 3 <trê5) meses de sua apresen~ação.

considerar-se-á. como registrada a ins
titUlÇão, provtsOriamente até que se
qê o despacho.

Art. 9.0 Sempre que fOr feita qual
quer alter:lção nos estatutos, re:;-:.la
mentos ou comt')!"omissos das entid~:des
registr:ld:ls. del-e ser comunicada ao

C. N. S. S. com a remessa. da cer
tidão t!-o respectivo registro.

Art. 10. Tem seu registro cancelado
e perderá O, cl1re1to ao recebimento
de subvenção a Jnstituiçlo:

I - Que intringir qualquer d1!pa-
sição desta Lei; .

Il - Que· 1110 'possua diretoria
com mandado regular;

m - CUJo funcionamento tenha
sofrido o SOlUçA0 de continut

- dade;
IV - Cuja prestação de contas coa

tenha vicio J.n.sanáve1.
I 1.° Do cancelamento do registro

pelo C.N.S.S. caberá recurso para o
M~tro ~ Ed~~ão e.&d~.

I 2.0 No caso previsto no n.0 m
dêste artigo. restabelecido o funcia.
namento da ~t1dade, poderá esta tir-

o querer a renovação do reg1stro.

CAPrruLQ V
DO PAGAKEIn'O DE SllBvE!iç6zs

Art. 11 e seus parágrafos - Vetado.
Art. 12. O pagamento de subvenção

ordinária não depende de requeri
meoto, mas na ocastão de recebe-la a
entidade interessada deverá razer. pe
rante a repartição pagadora. prova do
mandato de sua diretoria e do seu
regul3.r tm1c1C?namento, 'em atendi-

mento a sua l1nal1dade. atestado !!te
pelo juiz da Comarca, promotor pú
blico. coletor federal da respecttva ju
risdição. prefeito ou coletor estAdual.

Art. 13. O pagamento de mbv~"!'
ção extraorC;f.1nária consignada no O~
çnmento depende de requer1mento da
iustituição ao Mln1stério da Educação
e Saúde, instruido com oa seguintes

.documentos:
I - prova do mandato de sua di

retoria;
II - Plano de apUcação da l1Íb-

nnção e.nraordinár1a: .
:..m - Projeto, especificações e or

çamentos dos serviços a serem reaU
zados. se ~ tratar de inicio de obras;

IV - Prova do estado em 'que se
encontram as obras se ae tratar de
prosseguimento ou concludo de ser
viços.;

V - Relaçfio do material a ser &d
qu1r1do se se tratar de equipamento. '

§ 1.0 Na ocasião do recebiment,o de
SUbvenção extr~ordinárla. ao entid~lle

interessada deverá fazer, peracte a
agênCia do Banco do Brasil, as me~
mas provas a que se retere o art. 12.

I 2.° O pagamento de subvenção e:t
traordinária concedida por conta da
dotação atribUída aO Conselho Na
CIonal de Serviço social, a que se re
fere o § 2.° do ano 4.°, obedecerá ao
disposto nas Instruções que torem oal
xadas a respeito e que deverão an·,
servar, no que rOr aplicável, as e:d
gências e disposlcóes dêste Ca.pitulo.

CAP!'Í'ULO VI
DA PREStAÇÃO DE CONTAS

Art. 14. As instituições contempla
das com sUDvençoe6 extraoraull~nas

sào obrIgadas a remeter ao Mlmster10
da Educação e Saúde os comprOV81lttaS
das despesas efE'tuadas por conta das
mesmas. devidamente autenticadOS.

f 1.° A prestaçâo de contas será
examinada pelo órgão competente do
M1nísteno. que jUlgando-a com ViCIO
ou defeito sanável, prOVidenciará junto
à entidade para que a mesma pro
mova sua rcl'U1ar1zação.

I 2.° Após o seu pronUDc!~ent.o
s6bre a prestaçlo de contai, o Orgio
a que se refere o artilo anterior sub
mete-Ia-' à apreciaçio deffnitiva do
Tribunal de Coat&a.
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I 3.° As instituições contempladas.
com subvenções. ord1nál1as do obri
gadas a remeter ao Ministério da Edu
cação e Sa1ide o relatório de suas ati
vidades, inclusive o balanço finan
ceiro.

Art. 15. As subvenÇÕes serão apli
cadas rigorosamente aos fins a que
se destinam, não podendo correr à
conta das mesmas, em nenhuma hi
pótese, o pagammto de qualquer tipo
de remuneração pelo exercicio dos.
cargas de dirigentes superiores da ins
tituição, gratificações, representações,
festas e homenag~ns ..

Parágrafo l1nico. Entendem-se como
dirigentes superiores, para os fins d!ste
artigo, o Presidente, o Provedor,' os
membros da Diretoria e demais
ocupantes de cargos eletivos.

Art. 16. O ~rio da EducaçAo
e Saúde não expedirá ordem de pa
gamento enquanto a 1nst1tuiçAo inte
ressada não houver apresentado a
prestação de contas de subvenção or
dinária recebida no primeira semestre
do exercicio anterior ou da llltima
.subvenção extraordtnRrt& recebida até
~s!e exercício.

CAP:tT'CLO vn
DISPOSIÇ6a GE!.U!S

Art. 17. São isentos- de dlo os re
querimentos previstos nos Capitulos
IV e V desta Lei e bem asstm os
documentos destinados à sua instrução
e demais papéis referidoi elOS citados
capitulos.

Art. 18. As Instituições Ji re;istrs
das no C.N.S.S., • data dest..a Lei,.
slo cUspensadas de novo registro, de
vendo apenas fornecer os elementos
necess!rtos l sua atuallzação. na con
formidade das Instruc;õea que forem
baí."tadaa a respelto.-

Art: 1'. O Orçamento .nio po(ter6,
COnsignar mais de uma subvençio or
cUnária, nem mais de uma extraordt
Oária, &. uma mesma 1Dst1tu1f;Ao.

Parágrafo único. Poderá haver, en
tretanto, mais de uma SUbvenção atI1
bu1da.à, mesma entidade mantenedora,
desde que se destinem a instItUlções
ou departamentos diferentes por ela
custeados.

Art. 20. O pagamento de subven
ções e auxiUos constantes do Orça
mento de 1951, regular-se-a, no Que

fOr ap!1cável pelas- disposições desta
Lei, inclusive pelo disposto no § 2.° do
art. 3.°, e excluída a coodiçâo esta
belecida no art. 6.lI, n.O I, letra e.

I 1.° Não é obris~tórl0, para os efei
tos dêste artigo, o registro estabelecido
no art. 7.°. Exigir-se-á, entretanto,
para o pagamento de subvenções e au
x1I1os a entidades que ainda· não
hajam apresentRdo ~eus Estatutos ao
Ministério da Educação e Saúde, o
preenchimento dessa formalidade.

I 2.° Serão baixadas, se preciso,
novas instruções para o cumprimento
do disposto neste artigo.

Art 21 Enquanto a matéria .não
fOr regulãda em legislaçâo especial,
estendem-se, no que _torem apJ!cávels,
as disposições desta LeI, aos processos
de pagamento de subvencões ord1nà-.
rias e extraordinárias consignadas nos
Anexos dos MinisterioS da Aeronáu
tica, Agricultura e Justiça e Negócios
Interiores.

Parágrafo único. Não se concede!"á i
subvenção ordinária nem extraordinà
ria no Ane:to do Ministério da JustIça
e NegÓCIOS Interiores senão a mstl
tu1~Oes de assistênc1a ou proteção a
menores, desde que não estejam com
preendidas na proibIção do art. 6.°,
n.o I, desta Lei.

Art. 22. As restrições contidas no
art. 19 não se aplicam aos auxtUos e
!ubvenções ccosignadas no Or~.amento
de 1952.

Art. 23. Enquanto não fOr adotada
na Lei orçamentária a nomenclatura
estabelecida nesta Lei, entendem-se
como aux1l1os, SUDvenções ordinarlas e
subvenções extraordinanas, respectiva
mente e para todos os efeitos, as con
tribU1çOes, subvenções e awdllos con
signados no orçamento para 1952 e
anteriores.

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor
na data da sua publicação. revogadas
as dispOSIÇõeS em contrário.

Rio -de Janeiro, 13 de dezembro de
1951: 130.° da Independência e 63.0
da República.

GE'l'l1LIo VARGAS.

E. Simões Filho.
Frant.'Í8Co Negrão de Lima.
Ilorado !Ater.
João Clttofa,.
Nero Moura.
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DECRETO N. 984 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1993

SUlpende o repa.ae c pagamento de subvenções lociais e
determina o rccndn&tramcnto das entidados

O Presidente da República, no uso da atribuiçiio que lhe confere o artigo 84,
inciso IV, da Constituição, decreta:

Art. l' Ficam luspenSOI, pelo prazo de noventa dias, contados da publica
çio deite Decreto, o. repal.el e paramentos de subvenções do 'Thlouro Nacional a
entidades de fins filantrópicol registradu junto ao Conselho Nacional de Serviço
Social.

11' Findo o prazo previsto no "cnput.", somente poderão receber subvenções
ou fruir da benerício legalmente estatuído a. entidade. titularea do Certificado de
Entidade de Fino Filantrópicol rererente a regiltro concedido pelo Conselho Nacio
nal de Serviço Social em proccuo de recadastramento, de acordo com o dílJpolto no
artieo 2'.

§ 2' Excepcionalmente, decorridos se'"enta dial da publicação deIte Decre
to, o Prolidente da República, mediante proposto fundamenteda do Ministro de EI
tado, poderá autorizar o paramento de subvenção a entidade que já tenha obtido no-
vo certificado de regi_tm.

Art.2' O Conselho Nacional de Serviço Social expedirá, no prazo de quin·
ze diu, aa inltruçães para o recadastramento das entidades registradas, bem co..
mo para a concealilo do l"Cliltral nOVOI, tendo em vista aa diapoaiçiiel legai. e re..
IUlamentare. pcrtin~nte.,especialmente 81 do Decreto n. 752(1), de 16 de feverei
ro de 1993.

Art. 3' Elte Decreto entra em vigor no dota de suo publicação.

Itamar Franco - Presidente do República.
~rcj.io Cll'lol de Almeida Cunha.

LEI N2 8.212, DE 24 DE
JULHO DE 1991'

Dispõe sobre a organização da Segu
ridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBUCA

Faço saber que o Congresso Nadonal de
creta e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI ORGÂNICA DA
SEGURIDADE SOCIAL

Tftulo VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

' •.......•............ _.•.•........•..•••....••.•.

Art. 55. Fica isenta das contribuições de
que tratam os artigos 22 e 23 desta Lei a enti·
dade beneficente de· assis.tência social que
atenda aos seguintes requisitos cumulativa·
mente:

I - seja reconhecida como de utilidade pú·
blica federal e estadual ou do Distrito Federal
ou munidpal;

11 • seja portadora do Certificado ou do
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, for
neddo pelo Conselho Nacional de Serviço SOA
cI!!l, renovado a cada três anos;

111 - promova a assistência social benefl·
cente, inclusive educadonal ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoà!l-e&
rentes;

IV - não percebam seus diretores, conse·
Iheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, re
muneração e não usufruam vantagens ou
benefícios a qualquer título;

V - aplique integralmente o eventual resul·
tado operadonal na manutenção e desenvolvi
mento de seus objetivos Institucionais,
apresentando anualmente ao Conselho Nacio
nal da Seguridade Sodal relatório drcunstan
ciado de suas atividades.

§ 111 Ressalvados os direitos adquiridos, a
isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Soda! (INSS),
que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despa
char o pedido.

§ 211 A isenção de que trata este artigo não
abrange empresa ou entidade que, tendo per
sonalidade jurídica própria, seja mantida por
outra que esteja no exerclcio da isenção.

DECRETO N2 612 - DE 21
DE JULHO DE 19921

Dá nova redação ao Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade·
Social, aprovado pelo Decreto n g 356, de 7
de dezembro de 7997, e incorpora as alte
rações da legislação posterior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV,
da Constituição, e de acordo com as Leis nRs
8.212, de 24 de julho de 1991, 8.218, de 29 de
agosto de 1991, 8.222, de 5 de setembro de
1991, 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
8.422, de 13 de maio de 1992, e 8.444, de 20
de julho de 1992, e Lei Complementar nll 70, de
30 de dezembro de 1991.

DECRETA:

REGULAMENTO DA
ORGANIZAÇÃO E DO
CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL

Parte 11
DO CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL
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Título I
DO FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo IV _
DAS CONTRIBUIÇOES DA ~MPRESA

E DO EMPREGADOR DOMESTICO

Seção 11
DA ISENÇÃO DE CONTRIBUiÇÕES

Art. 30. Fica isenta das contribuições de
que tratam os arts. 25, 26 e 28 a entidade
beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:

v-aplique integralmente o eventual~~
tado operacional na manutenção e desenvolvi·
mento de seus objetivos institucionais, apresen
tando anualmente ao Conselho Nacional da
Seguridade Social relatório circunstanciado de
suas atividades;

.........•...••................................•...
Art. 33. A entidade beneficiada com a isen

ção é obrigada a apresentar, anualmente, até
30 de abril, à Gerência Regional do Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS jurisdicionan
te de sua sede, relatório circunstanciado de
suas atividades no exercício anterior, assim
como as seguintes informações:

• Redação dada pelo Decreto n' 1.038. de 07 de
janeiro de 1994 (0.0.10-01-1994).

I • localização de sua sede;

11 - nome e qualificação completa de seus
dirigentes;

111·· relação dos seus estabelecimentos a
obras de construção civil;

IV • descrição pormenorizada dos serviços
de assistência social, educacional ou de saúde,
prestados a menores, idosos,. portadores de
deficiência e pessoas carentes, mencionando a
quantidade de atendimento e os respectivos
custos.

§ 112 O relatório será instruído com os se
guintes documentos;

a) cópia da publicação do Balanço Geral e
do Demonstrativo de Receita e Despesa do

.exercício anterior;

b) declaração firmada por pelo menos 2
(dois) dirigentes, com firma reconhecida e sob
pena de responsabilidade, de que a entidade
continua a satisfazer plena e cabalmente os
requisitos constantes do art. 30.

§ 212 A entidade apresentará, ainda, as fo·
lhas de pagamento relativas ao período, bem
como os respectivos documentos de arrecada
ção que comprovem o recolhimento das ~ontri.

buições dos empregados ao INSS, alem .d~
outros documentos que possam vir a ser soliCI
tados pela fiscalização.

§ 312 Aplicam-se às entidades no exercício
do direito à isenção todas as normas de arreca·
dação, fiscalização e cobrança de contribuições
estabelecidas neste Regulamento.

.......................................................................................................

.......................................................

LEI N. 8.742 - DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a organizaçil.o da Assistência Social
e dá outra. providência.

o Presidente da República.

Faço 8sber que o Congrea.o Nacional decreta e eu aaneiaDo a aeguinte Lei:

LEI ORGÂNICA DA ASSIStl:NCIA S6CIAL

CAPiTULO III

Da Organização c da Gestão

Art. 17. Fica ínatituído o Conselho Nacional de Auistência Social- CNAS.
órgão luperior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do ór,Ão d. Admi
nistração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de 11..
eiatência Social, cujos membros, nomeadoa pelo Pre.idente da República, têm man
dato de 2 (doia) anoa, permitida uma única recondução por ieual período.

§ I" O Conselho Nacional de Auistência Social - CNAS é compoato por 18
(dezoito) membrol e respectivOlI suplentes, cujos nome. são indicadol ao óreão da
Administração Pública Federal reaponJIável pela coordenação da Política Nacional
de Assiatência Social, de acordo com OI critério. seguintes:

I - 9 (nove) repreaentantes governamentais, incluindo 1 (um> repréaentante
doa Eatadoa e 1 (um) doa Municípioa;

II - 9 (nove) representantes de sociedade civil. dentre representantea doa uauá
rios ou de organizaçoo. de usuários, daa entidade. B organizações de a..iltineia 80
cial e do. trabalhadores do .etor, escolhidos em foro próprio .ob fiacalização do Mi
nistério Público Federal.

'" . § 2" O Co"".lho Nacional de Asaiatêncía Social - CNAS é presidido por um
de Reus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, per·
mitida uma única recondução por igual período.

§ 3" O Conaelho Nacional de A.aiatincia. Social - CNAS contará com uma
Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Exe
cutivo.

§ 4" O. Conselhos de que tratam os incisos lI, III e IV do artigo 16 deverÃo
ler instituídos, reBpectivamente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelo. Mu
nicípios, mediante lei específica.

Art. 18. Compete ao Conselho Naciopal de Assistincia Social:

I - aprovar a Política Nacional de As.i.tência Social;
II - normatizar as ações e regular a prestação d. serviços de natureza públi

ca e privada no campo da assistência social;

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LEI N. 8.909 - DE 6 DE JULHO DE 1994

Dispõe, em caráter emergencial, sobre a prestação de serviços por
entidades de assistência social, entidades beneCicentes de

assistência social e entidades de fins Cilantr6picoB e
estabelece prazos e procedimentos para o recadastramento

de entidades junto ao Conselho Nacional de Assistência
Social, e dá outras providências

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
......................................................_ .

Art, 211 As entidades registradas no Conselho Nacional de Serviço Social ou
no Conselho Nacional de Assistência Social devem requerer o seu recadastramen·
to junto ao Conselho N acionaI de Assistência Social até 31 de março de 1995.

§ 111 As entidades que não observarem o disposto no "caput" deste artigo te
rão seus registros cancelados.
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§ ZO o Conselho Nacional de Assistência Social divulgará, por Resolução, no
prazo máximo de sessenta dias, a contar da publicação desta Lei, Os critérios para
realização do recadastramento, que devem ser de fácil entendimento e de baixo cus·
to para as entidildes.

§ 311 Às entidades que, por força do Decreto n. 984'21, de 12 de novembro de
1993, tenham apresentado o pedido de recadastramento, até fi d3ta de publicação
desta Lei. será assegurado o direito de terem seus pedidos analisados à luz do. le
gislação então vigente ou à luz dos critérios Que serão estabelecidos, conforme de·
termina o § 211 deste artigo, prevalecendo a situação que bcnp.ficiar a entidade re·
querente.

Art. 10. O Conselho Nacional de Assistência Social e o Conselho Nacional
de Seguridade Social deverão. no prazo de cento e oitenta dias, a partir da publi·
cação desta Lei, estabelecer as normas para a apresentação de relatórios períodi·
cos e prestação de contas das entidades beneficentes. com vistas a reduzir procedi·
mêntoB burocráticos e custos às entidades beneficentes de assistência social.

Art. 11. Os Certificados de Entidade de Fins Filantrópicos, emitidos pelo Con··
sclho Nacional de Serviço Social para as entídades beneficentes de assistência so·
cial. filantrópicas e de assistência social. a que se refere o artigo lI! desta Lei, que
tenham sido emitidos até 31 de maio de 1992, têm sua validade prorrogada para 31
de dezembro de 1994.

Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provi·
sória n. 501HIl• de 20 de maio de 1994.

Art. 13. Revogam·se o Decreto n. 984, de 12 de novembro de 1993, o Decre·
to n. 1.097(7). de 23 de março de 1994. e todas as disposições em contrário.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Itamar Franco - Pr12sidente da República.

Sérgio Cutolo dos Santo&.

Leonur Barreto Franco.

PROJETO DE LEI N° 1.489, DE 1996
(Do Poder Executivo)

~fensagenl nel 91;96

Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 488 da Lei

n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973. que institui o Có

digo de Processo Civil.

tA COMISS)\Q DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" O parágrafo único do art. 488 do Código de Processo Civil passa a vigorar
com a seguinte redação:

"An. 488 ..

Parágrafo tlnico. Não se aplica o disposto no n" II à União, aos Estados. aos
Municípios e respectivas autarqui.as e fund.açõe~, e ao Ministério Pliblico.OI

Arl 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

BrasOia.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE SSTUOOS L5GISLATtVOS~CeCI "

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAsn.,

1988

T1Tl1.o IV

D.\ ORG.\"7••<:ÁO DOS POOf.Rf.S

C."'lnn.o I

Do PODER LEGISL'JI\'O

SEç..io r7Il
De, PROCESSO LEtjJS:"4T/~V

Art. 61. A InJClalJ\3 das lel~ complementares e ordln:inJ~ C:lbe a qu::\lqucr membro
ou comIssão da Cãmara dos D~ptI134os. do Senado Fedeml ou do Congresso SacIO·

nal. ao PreSldeme da Repubhca. ao Supremo Tribunal Fc<leral. aos TribunaiS Superl'
ores. ao Procurador-Gcr.ll da R~pubhca c nos Cld:ld.àos. ml forma e nos casos prc\ Istos
nesla ConslllUlção

§ I: São de InICl.'ltl\:l pmnll\3 do Prcsidcnle da Rcpúbhc:l as leIS q~c

I - [hem ou modifiquem os cremos da!: forças Armadas.
11 - dISponham sobre

aI cnação dc cargos (unçocs ou empregos pubhcos na admmlstra;áo direta e
aUlarqUlca ou aumenlo de SUJ rcmun~raçjo.

. bl organllÁ1çfio admlnl5trau\'a e judiciána. m:uena tnbutãna e orçamentãna.
scn Iças publlcos e pessoal dn administração dos Temlónos.

c' scn-Idores piJbh.:os da t:mão e Temtónos. seu reglmcJun'dlcQ. pro\'lmemo
de cargos, estabIlIdade e3p.:tsemadona de CI\'15. reforma e transferência de mlluares
para a m3t1\ Idade.

di organlzaçãd do Mlmsténo Publico e da Defensona Pública da LImão, bem
como norm.1S ger:m para a org.amzaçào do Mlmsteno Púbh.:.o e da Defenson3 Pubh~
ca dos ESlajos do DISlnlO Federal e dos TerritóriOs.
ç:'io púN~~;:a';i1o. cSll1Jluraç.io e alnbUlç5cs dos Mlnlslcnos e órgãos da administra.

§ :! ( A imClall\:1 po.....pul:u pode ser e\cr':lda pela aprc~~nlaç:1o li Câmara dos
Deputados de:- projclo de lei sups.:nl0 por, no minI mo, um por c~mo do cleJlorado
nacional. d:slnpUldo pelo menos por CinCO Esladm. com n:ia menos de três déCimos
p?r. ~:.n.l~ d.~: e~~~I.~~r:~ ~~ ~.ada um deles
. ~ :::::::::::::.: ~:::::::::: .: ':.'::.~.~::~.::::::::::::::

LEI N? 5.869, DE li DE JANEIRO DE 1973

lnslíluí o Códígo de Processo Civil.

TiTULO IX
DO PROCESSO NOS TRIBUNAIS

CAPITULO IV

DA AÇÃO RESCISÓRIA

Art. 488. A petição inicial será elaborada com observãncia dos requisitos essen-.
ciais do art. 282, devendo o autor:

I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, °de novo julgamento da causa:
11 - depositar a importância de 50]'0 (cinco por cento) sobre o valor da causa. a

mulo de multa. caso a ação ~eja, por unanimidade de votos. declarada inadmissivel.
ou improcedente.

. Parágra!o. ú~i:o. Não se aplica o disposto no n? 11 a Uníão. ao Estado, ao Muni.
ciplo e ao MlOlSleno Público.

Are 494. Julgando procedente a acão, o tribunal rescindirá a semença, proferirão
'>c, fo: o caso: novo julgamento e determinará a restituição do deposito; declarando inad.
ml'islvel ou Improcedente a ação. a importância do depósito revertera a favor do réu
sem prejuizo do disposto no art, 20. '

Senhores !I.1cmbros do Congresso i'iacional.

Nos tcnnos do anigo 61 da Constíluição Federal. submeto à elevada deliberação de

Vossas Exccl~ncias, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministro de Estado da
Justiça c Advogado-Gera! da União. o texto do projeto de lei que ·'Dá nova redação ao parágrafo
único do ano 488 da Lei n" 5,869. de 1I de janeiro de 1973. que instilui o C6digo d~ Processo
Civil".

Brasma~ 19 de fevereiro de 1996.

EXPOSIÇJ\O DE MOTIVOS CONJUNTA N" 0002, de 26 de Janeiro de 1996
do Sr. ADVOGADO-GERAL DA UNIAo e do Sr. MlNISTRO DE ESTADO DA JÚS
TI~. -

Excelelltisslmo Senhor Presidente da Repúbhca~

Temas a honra de submerer a Vossa ExcelênCia o projeto de leI em
anexo. que estende as autarquias ~ as fundações públicas o benefiCIO previsto no paragrafo
umco do an 488 do Código de Processo CIVil



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 05837

Atenciosamente.

Senhor Primeiro Secretário.

Bra...i1ia. :.., de :e·:ere::.r':l de IQ96.

Essas, E...l.nti..imo S.ribor President. da Repóblica, as razõe, que nos
levam a submeter ao alto dcsconino de Vossa Excelência o projeto de lei em anexo.

o inCISO 11 tem muna ImponâncI3 no di~-a-dll1 da ~x~cuçào orçam~ntl1n3.

uma \'ez que n:gula !:'1'ande massa. de contratos de fornecimento (lU de e...ecução contmua no

decorrer do exerCICIO. en\olvendo Importâncias significativas. não apenas para os adJudicatanos.

mas tambem para a Admmistração Pública.

Com a 00\3 redação dada pela Lei ncr 8.883 94 ao texto deste inCISO. caiu

se no absurdo de pennitir a. um admmistrador. em final de mandato. a faculdade de contnltar

forneCimento de alimentação ou serviço de limpeza. por exemplo. para todo o penodo de

mandato de seu sucessor e mais um ano. aproxlmadamente. de mandato de quem o suceder

Quanto à Inclusão dos planos de saude no mClso IV. deve-se ao fato de a

implantação Junto aOS beneticiários ter ~m custo. sem contar os transtornos de e\entu3lS

mudanças de •com novos cadastramentos, medicas, casas de saude. etc. Trata-se. porem. de uma

faculdade. nio uma obrigação o utilização do prazo maximo prevISto,

Releva aímia salientar que a M.r. nO 1.081/95. pelo seu art. 1". acrescentou

O § 4- ao art. 51 com a seguinte redaçio: ·'Em caráter excepcional, devidamente justificado

mediante autorizaçlo da autoridade superior. o prnzo de que trata o inciro 11 do COflUl d.st. onigo

podetá ser prorrogado em até doze meses",

Trata·se, a nosso ver. de píOW' na ~i5posiçio legal o que jli era ruim.

permitindo mais um ano além dos cinco, ampliando para ~is anos a possibilidade de contrntos

dessa natureza., o que subvene. drasticamente. o princípio licltatório. sobretudo numa economta

que, atualmente. tem apresentado variações negativas em preços de cenas insumos e .serviços.
em consequência da queda da inflação. como tem Sido amplamente divulgado pelos orlJãos

conlroladores d~ preços.

IV .. ao aluguel de eqUipamentos, a utilização de programas d~ mfanmitlca

e ã conrraração de planos de satidc. podendo a duração estender..sc pelo prazo de: ate 48 (quarenra.

e oito meses), desde que não ultrapassem em 11 (doze) meses ao penado de gestão do sucessor"

Art. 1° . Esta lei entra em \:igor no. data de 5W1 publicação.

Art. 311
• Revogam~se as disposições em contráno.

.J1'5T1FICAÇ..\O

/;~
.. /"-'

NELSO RIM
. Minlst justiça

~
Respeitosamente,

,. ~ 'l
GE ~Ak~U1NTÃO

Advogo~G.ral da Uniio

Ao tratar da açào rescisona.. o legislador delcnmnou. no ano 488, inciso
11, o depósito da importincra de S~. (cinco por cento) sobre o valor da ca~ a titulo de
multa. caso a lçio 5Cjl, por unanimidade de votos. decl.radA inadmissível, ou
improcedente. Essa multa rem como objetivo impedir que o vencido se aventure a ajuizar I

açlo rescisória se nlo liver fundamento serio poro pretender a desconSlituiçio da COIsa
julpla. sendo a tmponincia do depósito revenida, se for o CISO, o favor do réu C&n, 494),

O panigrafo único do ano 488 reza que 010 se aplica o disposto no inciso
lI. ou ..ja, o depósito de importância a titulo de multa. à Vniio. ao Estado. ao Municiplo •
ao Ministério Público, 010 sc ref.rindo às autarquias. às fundações públicas,

. Ora, lanto aqueles entes políticos e o Ministério Público, quanto essas
entidades, todas de direito pUblico, realizam seus pagamentos, em vinude de sentença
judiciária, por meio de precatório. asseguranoo..sc. assim. ao reu das ações rescisórias por
clú propostas o recebimento da mulla de S% (cinco por cento I sobre o valor da causa. na
hipólCse de inadmi..ibilidad. ou ImprocedêncIa da açjo.

Nio ha razio, ponanto, para que as autarqUIas • fundações póblicas
alCjam obrigadas ao depósno aCIma ref.rido. o que lhes causa grandes lranstornos
decorrentes dos trimites burocráticos exigidos para a obtenção das verbas necessáriu •
realizaçio do ref.rido depósIto,

Encaminho a essa St.'Crctaria Mensagem do Exceh:ntissimo Senhor Prc~ddenle da

República rel.uiva a projeto de l~i que "Dá nova redação ao parágrafo único do :In. 488 da Lei nll

5.869, de 1I de janeiro de 1973. 4u~ institui o Código de ProC'csso Civil".

Aviso n~ ::0 . Sl"PARlC. Chil.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Minhilro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

Saio das S..sões. em)2-d. ('1"éU de 19%,

~
Depurado EDSO:-Õ EZEQl'IEL

A Sua Excelência o Senhor
DepUl.do WILSON CAMPOS
PrimclS;O secretário da Cámara dos Deputados
IlRASILlA·DF.

PROJETO DE LEI
N° 1.490, DE 1996

(Do Sr. Edson EzeqUldl

"LEGiSLAÇÃO CITADA ANEXAOA PELA
COORDENAÇÃO OE ESTUOOS LEGISLATlVOS·CeOI "

LEI NII 8.666. DE 21 DE JUNHO DE 1993

Dá nova redação aos incisos II e IV do artigo 57 da Lei

n9 8.666, de 21 de junho de 1993, que "regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui

normas para licitações e contratos da Administração P,ª

blica e dá outras providências 11 •

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.161, DE 1993)

RquJammtIJ O l1It 31, indso XXI. do ConstilrÚçiio Fedeal,
iflStinú lIDI'1rIM [JDrD licillJÇÕt!S e conmuO$ do

AdtnitrinTtJçiio PIíbliCJJ e d4~providlnciQ$.
... _ , _ ..

CAPtnJLo lU .
DOS CON'lltATOS

o Congre.550 N.u:íonal decreta:

SEÇÃOl
DISPOSlÇ(JES PREUMINARES

......... _ ..
Ar!. \' , Os incisos II • VI do an. S7 da L.i n' 8,666, de 21 de junho de

1993, alterada pela Lei n' 8,883, de 08 de juribo de 1994, passam a vigorar com a seguinte

redaçlo:

"Ar!. S7 " " ..

11 • a prestaçlo de serviços a serem utados de fonna continua, que

deverlo ser dimensionodas com vistas. obt.nçlo de preços • condições mais vantajosas poro a

administraçlo, limitada a duraçio a 48 (quarenta. oito meses), desde que nio ultrapossern .m 12

(doze) meses ao periodo de geslio do sucessor.

Art. 51. A duraçád doi colltrllD& repeso. por esta Lei lIc:art adstrita 1
viFJICia dos mpectivOA CI'idüO& orçameDlúlal, m:eto qllUlto ao. relal1·
voe

I • _ projetclll c:ujcM prodUkll estejam coatempllldol MI metlII eslabe·
leddII 110 Plano Plurianual, OI quail poderio ser prorropdOl se houver
i111e_ da Admluiltnoçio e desde que iSIO teIIha sido prwisIo 110 lIlo
ClllIIWlClIt6ri;

D • l pRàçio de servil;oI • .em. C'll1IlCldalIlM de torma COIIlInua, que
~ ter • sua duraçlo~ COIII vIItaIl obtaDçio de preÇllI e
CIDIIdIç6ea ... vUItajoua pua • AdIIIiDiItraçIo lImltade • d1nçio • lei·

leIIta-: (RetJDrdo dodDpcIiJ Lei",4~ • H.fJ6.94)
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m-(VETADO)
IV - ao a1u&Ue1 de equipamento. e à~ de prolJ'lUDM de infor

mática, podeDdo a dlUaÇio esteDda'... pelo prazo de~ 48 (quarenta'e
oito) meses apóI o início da vi&focia do coDtnto.

f 1-. Os prazOll de inicio de etapu de execuçAo, de conclusão e de
enIn!p '!'Imitem prorropçio, maDtldM u demais cláusulas do contrato e
-aurada a manuleDçio de seu equib1>rio ecoDÔmico·financeiro, desde

que acoITa algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em proces
so:

I - alteração do projeto ou ~cações,pela Adminislrllção;
11 - superveniência de fato excepcional ou imprevisiveL estranho à von·

tade das partes que allere fundamentalmente as condições de execução do
contrato;

111 - interrupção da execuçio do contrato ou diminuiç50 do ritmo de
trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos
limites pelÍnilidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administraçio em documento contemporâneo à 5Ull

ocorrência;
VI • omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, incluo

sive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedi·
mento ou retardamento na execução do contrato, sem prejulzo das sanções
le!ftÍS aplicáveis aos responsáveis.

f 2". Toda prorrogação de prazo deverá ser justifICada por escrito e pre·
viamente autorizada pela autoridAde competente para celebrar o contrato.

i 3". É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado............. ..
................................................................................................................................... .

PROJETO DE LEI N° 1.491, DE 1996
(Do Sr. Edson EzeqUiel)

1\crescenta parágrafo único ao artigo 69 da Lei n9 8.666,

de 21 de junho de 1993, que "regulamenta o art. 37, i,!l

ciso XXI, da Constituição Federal, institui nomas para

licitações e contratos da Administração pública e dá o.!:!.

tras providências".

IAPEN8E-8E AO PROJETO DE LEI N9 4.161; DE 1993)

o Congresso NaCional decreta:

Ar!. I' . Acre,cente-,e ao art. 69 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993,

altel1lda pela LeI n' 8.883, de 08 dejuoho de 1994, o seguinte parágrafo úmco:

"Ar!. 69.

Parágrafo Único. O contratado re,ponderá pelas obrigaçõe, con,tante, do

caput deste artigo durante cíoca anos, a panir da aceitaçào do objeto do contrato, nos tennos

prevístos no art. 1,245 do Código Civil, ou nos casos não cobertos ou que não se enquadrem

nestes termos, responderá pelo prazo previsto em edital, desde que nio superior a cinco anos."

Art. r .Esta lei entra em vigor na. data de sua publicação.

Art 3° . Revogam-se as disposições em conb'ário.

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1,D81,DE 28 DE JDLIiD DEl995:.
JUSTIFICAÇÃO

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA, 110 uso da IlIibuiçlo que lhe confe:e o Ill. 62 d
CDlISlilUiçlo, adola aIClUiDte Medida Provisória, com força de lci:

Art. tO O li!. S7 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, p.... a viJonr ac=cido do
<1", com aICJlIÚlIe redaçIo:

0' <I" Em c:anIor =epcionaL devldamenlc jDIliflcado e mediante autori%Içio
lIIIlDridade superior, opruo de que lrIla o iDciso n do c:apllt deste artíSO podeI:i lCr prorroga
em ali! doa: IIICIOL°

Art. 'Z' EIla Medida Provisórla eolra em viaor na data de sua publicaçlo.

BIUIIia, 28 de julho de 1995; 17<1"dalndepeodenciaelll7"daRepilblica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis dt Barros Carvalho

Cláudia Costin

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.279 • DE 12 DE .:J:l)NEII1O DE 1"'-

Aauc:e parigralb 00 Ill. 57 da Lei D' 8.666, de 21
junbo de 1993, que regulameota om. 37, inciJo XXI,
Constituiç1o F~ iostitui DDnou pua licitaçk
~ AdnJinistraçIo Pública e clt OUl

o PRESIDENTE DA REl'ÚBUCA, no uso da Ilribuiçio que lhe confm: o Ill. 6:
CODJIituiçlo, &dou a JegUime Medida Provisória, com fbrça de lei:

Ar!. I' O Ill. 57 da Lei D' 1.666, de 21 de junho de 1993, passa a viSO'"" aaesddo c
4-, com. JegUime redaçIo:

'§ 4° Em _ -.pcioaaI, devidamente justificado e madiaote autoriDçio
~~"'~lO pruo de que Ullla o iDciso ndo c:apllt des<e artigo poderi ter pro:ros

Art. 'Z' F= COIIYI1idadoa OI atol prIlicarloo com bale na Medida Provisória n" 1.2
de 14 de dezembro de 1995:

Ar!. 3° EIla Medida Provisória entra em visor na data de lUa publicaçlo.

Brullía,12 de jllneiro del996;175°da!odep<sld&ciaeIDS'daRepúbIica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bruser Pereira
Clóvis de Barros Carvalho

A presente proposição, com fulcro no art t .245 do Código Civil, visa

aperfeiçoar a lei, que não estabelece prazo ao contratado para corrigir eventuaIS vicios, defeitos

ou incorreções no objeto do contrato

O art 1~45 do Código Civl1 preceitua: "Nos contratos de empreitada de

edificlos ou outras construções consIderáveis. o empreiteiro de materiais e execução respondera.

durante 5 i CinCO) anos. pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos matenais. como

do solo. t:xceto, quanto a este. se não o achando firme. prevemu em tempo o dono da obra'·

Outrossim. pretendemos, com a pane final deste parágrafo UnlCO. estender

tambem aos contratos que não sejam de empreitada ou construção. as responsabilidades e prazos

para corrigir eventuais viclos. defeitos ou incorreções no objeto do contrato

SaladasSessões,em:tde ~V de 1996

-=ff!j-
Deputado EDSON EZEQUIEL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA'
COORDENAÇÃO DE ES'lUDOS LEGISLATlVOS-CeDI "

Código Civil

LEI N? 3.071, DE I? DE JANEmO DE 1916 (*)

CMigo Civil.

TITULO V
DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE CONTRATOS

..............................................................................................

CAP(TIJLO IV

DA LOCAÇÃO

Seção 111
Da Empreitada
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Art. 1.245. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções coosia
deráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante 5 (cinco) anos, pea
la solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, excca
to, quanto a este, se, não o achando firme, preveniu em tempo o dono da ohra.

Art. 1.246. O arquiteto, ou construtor1 que. por empreitada. se incumbir de exe·
cutar uma obra segundo plano aceito por quem a encomenda, não terá direito a exigir
acréscimo no preço. ainda que o dos salários, ou o do material, encareça, nem ainda
que se altere ou aumente, em relação à planta. a obra ajustada, .salvo se se aumentou,
ou alterou, por instruções escritas do outrO contratante e exibidas pelo empreiteiro.

• Vide tlrI. lJJ do Cddi,o Comudo/.

Art. 1.247. O dono da obra que, fora dos casos estabelecidos nos n•. m, IV e V
do art. 1.229, re,cindir o contrato, apesar de começada sua execução, indenizará o em·
preiteiro das despesas e do trabalho feito, assim como dos lucros que este poderia ter,
se concluisse a obra.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EST1JDOS LEGlSLATlVOS.coDI H

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
(COIII as alttl'tJfln. introduzidas pela Lei n.·8.883, de 08 dejunho de 1994 - DOU 09/06194)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constlhlição
Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá Ol/trasprovidências

O PRESIDENTEDAREPúBUCA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinteLei:

CAPÍTULo m
Dos Contratos

SEÇÃO IV

Da Execução dOs Contratos

Art. 69. O contratado é obrigado a reparar. corrigir. remover. reconstruir ou substi
tuir. às suas expensas, no total ou em parte. o objeto do contrato em que severifica
rem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiaisempregados.

Art. 70. O contratado éresponsável pelos danos causados diretamenteà Admini5tra
çio ou a terceiros. decorrentres de sua culpa ou dolo na execução do contrato. nIo
excluindo essa responsabilidadeafiscalização OU o acompanhamento pelo órgão inte
ressado.

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários.
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

........................................................................................................ ~ -_ ' .

PROJETO DE LEI N° 1.492, DE 1996
(Do Sr. Edson Ezequiel)

Dá nova redação aos parágrafos 29 e 39 do artigo 32 da

Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, que IIregulamenta

a art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, inst!

tui normas para licitações e contratos da Administr~

ção pública e dá outras providências".

IAPEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 4.161, DE 1993)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. (•. Os §§ 2" e 3" do ar!. 32" da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993.

alterada pela Lei n" 8.883. de 08 de junho de 1994, possam a vigom com a seguinte~:

"Ar!. 32 ..

§ I" .

§ 2" . O certificado de registro cadastral a que se refere o § I" do art. 36

emitido pelo órgão ou entidade licitante, substitui os documentos enumerados nos arts. 28 e 29,

exclusive aqueles que traIam os incisos UI e IV do art. 29. obrigada a pcu1C a declarar, sob as

penalidades cabivei•• a superveniência de fato impeditivo da habililafão, e a apresentar o restante

da documentaÇio prevista nos arts. 30 e 31 desta Lei.

§ 30 . Poderá igualmente, o certificado de" registro cadastr::tl emitido por

outro órgão ou entidade pública, substituir os documentos e nas mesmas condições do parágrafo

anterior, desde que previsto no edital e {) regIstro tenha Sido feito em obediência ao disposto

nesta Lei'·.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 30 , Revogam-se as disposições em contrário,

JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto visa daf'malOr clareza ao texto e dirimir dúvidas de

interpretação dcs menCionados pambrrafos.

A redação proposta busca dar maior clareza a dois pontos: priJIleiro. o

órgão ou entidade pública é obngado a aceitar o certificado de registro cadastral por ele mesmo

fornecido. independentemente de constar no editat segundo. podem ser aceito o mesmo tipo de

cenificado expedido por outro órgão ou entidade pública, desde que previsto no ediial.

Este é. fora de dúvida., o propósito da Lei (mens iegis).

SaladasSessões,enrl-de ~t/ de 1996.

~
Deputado EDSON EZEQUIEL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EST1JDOS LEGISLATlVOS.coDI "

LEI NU 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

~oan. 37, _XX!. da Constindt;iloFtd<m/,
institui lIOI'mlJSparo Jidtnçóu ~ COIUTIJIOS da

AdInhrist1rJç60 1'IlbIka t dá oumuJR'U'Ifdlncias.

CAPlTvLon
DAUClTAÇÃO

SEÇÃO 11
DA HABILITAÇÃO

Art. 32. Os documentos necessários à habililllção poderáo ser apresen·
tados em original por qualquer processo de cópia autenticada por cart6rio
competente ou por servidor da Administração. ou publicação em órgão da
imprensa oficial. (lUdação dDda pda IA n" 8.883, di! 08.06.94)

§ I'. A documenlllção de que tralllm os arts. 28 a 31 deslll Lei poderá
ser dilpensada. no todo ou em parte. nos casos de convite, concurso. fome·
cimento de bens para pronta entrega e leUAc.

§ 2'. O certificado de reptro cadastral a qu.. se relere o f l' do arl. 36
substitui os documentos enumerados nos arts, 28 e 29. exclusive aqueles de
que tratam os inci50s JII e IV do arl. 29. obrigada a parte a declarar. sob
ai penalidades cabíveis, a superveniancia de fato impeditivo da habilitação.
e a apresentar o reslllnte da documentação prevista nos arts. 30 e 31 desta
Lei.

§~. A documenlllção referida neste artil!O poderá ser substituída por
repuo cadastral emitido por órgAo ou entidade pública, desde que previtl·
to no edital e o registro tenha sido feito em obediancla ao disposto nesta
Lei.

§ 4'. As empresas estrangei.... que Rio funcionem no Pais. tanto quan·
to pouivel atenderão, nas licitações internacionais, às exigêneill5 dos pará·
grafos anteriores mediante documentos equivalentes. nUlenticndos pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado. devendo ler
representação legal no Bruil com poderes expressos para receber cil.ação e
responder administrativa ou judÍCÍlllmente.

t S·. Nio se exigirá, para a habilitação de que trllla este artlso. prévio
recolhimento de taxas ou emolumentos, salYo OI referentes a fornecimento
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do edital, quando solicitado, com os se.. elementol COIIItilutivos, limitados
ao valor do CUlto efetivo de reproduçio sr'fJca da documentação forneci·
da.

f 6". O diIpoIto DO f 4" deste arlilo. 110 f 1" do ui. 33 e DO f 2" do ui.
SS Dia se aplica .. 1icilaç6es iDtemac:IoaaiI para a aqllÍliçio de be1II • 1e1'

~ cujo~ seja feito com o produtD de liDaDc:Iamento coDCedi
do pai' OIJIIÜImo fiDaDc:eiro IDIernacionaI de que o Brasil faça parte, ou
pai'~ esttluIFira de coopetaçio, nem DOa CIlIIOI de coutrataçio com
empresa estIaDpira, para a compra de equipuuentOl fabricadOl e entR!
S- 110 exIerior, desde que para este caIO tenha baYIdo prévia autorizaçio
do Chefe do Poder Executivo, nem DOa CIlIIOI de aquiliçio de bens e setYi.
ÇOI realizada por unidades adminiItratw. com sede 110 esterior.

PROJETO DE LEI N° 1.493, DE 1996
(Do Sr. Edson Ezequiel)

Dá nova redação ao artigo 19 da Lei nQ 8.666, de 21 de í!:!.
nho de 1993, que "regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da

Constituição Federal J institui normas para licitações e

contratos da Administração Pública e dá outras providên

cias ll
•

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 4.161, DE 1993)

o Congresso Nacional decreta:

Art 1°. am. 19da Lei 0° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei

n° 8.883, de 08 de JUnho de 1994, passa a vigorar coma seguinte redação:

UM. l!r' . Os bens móveis c Ímóvcis da Admínistraçio Pública, cuja

aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de daçilo em pagamento, poderão ser

alienados por ato da autoridade competente. observadas as seguintes regras:"

Art. 2- . Esta lei entra em vígor na data de sua. publicação.

Art. 3° . Revoga.m~se as disposições em contrário,

JUSTIFICAÇÃO

A proposiçio em causa visa dirimir dúvidas Ip<esentadas na pnitica sobre a

aplicaçilo da presente lei que lrIta. no caso presente, apena.o de ben5 imóveis, .i1encillldo sobre

oufros hens cUJa aquIsição tenha ongem. IgualmcDte. ~m procedImentos JudiciaiS ~ dação ~M

pagamento. como por exemplo, \elculos. semoventes. m.aqumas. etc. que poderão ser objeto do

mesmo procedimento licltatoTlo

Sala das S<ssões. em-I-de ,r:=(?V .del996

~
t:::::=-'~1; "

Deputado EDSO:-; EZEQl"IEL

·~IOII~AIp.lo CITADA' ANUAD.t: PI~k
cDOIalINAI:ÃO~ HTIJOOI~~ •

. ~ ..........: :; , ~ : ~ .

PROJETO DE'LEI N° 1.494, DE 1996
(Do Sr. Edson Ezequiel)

Dá nova redação ao parágra fo 59 do art igo 22 da Lei nl? 8.666,
de 21 de junho de 1993, que"regulamenta o artigo 37. inciso

XXI, da Constituição Federal, institui-normas para licitações
e contratos da Administração Pública e dá outras providência~'.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 4.161, DE 1993)

aCongresso Nacional decreta:

Art. I·. a § 5° do art. 22' da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, altel&da

pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1994, passa a vigollreom I seguinte redaçio:

"Art 22" .

§ 5• . Leilão é • modalidade de lieitaÇio entre quaisquer ioteresudos pua

venda de bens imóveis inserviveis pua a AdministnlÇio ou produtos legalmente ap<eendidos, ou

para a alienaçio de bens imóveis prevista no art. 19, I quem oferecer o maior lmee, igual ou

superior ao da avaliação."

Art 2" . Esta lei entrll em vigor na data de sua publicaçio.

Art. 3° . Revogam~se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A redaçilo atual do § 5° do art. 22 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, é I

segumte: "Lellão e a modaIídadc de licitação entre quaisquer interessados para venda de bens

móveis mserVI'-ClS para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados.

ou para a alienação de bens Imóveis preV1Sla no ano 19. a quem oferecer o maIOr lance, igualou

superior ao da a'-ahação.··

A expressão "QU penhorados" (grifada) conduz a erro judiciirio, vez que

em hlpotese alguma a Administração podena alienar bens penhorados. O bem penhorado e
aquele apreendido em processo dt: execução, por ato do Estado-Junsdição, para garantia da

sattsfação do direito do devedor mumdo de titulo exccuttvo,

A nova redação. supnmmdo a expressão "'ou penhorados", visa aperfeiçoar

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LIiiQlS1.ATlVOS-e,DI li

LEI NU .8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

~
Deputado EDSON EZEQUIEL

LEI N2 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
(c_ tU QIIUOf~SIn_das pola lA, n.•8.883... OIJ"J- .. Im - DOU 0910fi,9.J)

RegJIlantmuJ o·an. 37, InciSO XxI. da ConsrUJllçDo
Fetkral. llISlllJll nomoas para /icIlDÇ&s e contralos
da AdmlnrstraçiSo PidJliCD e dá ootnJsprovllllnclDS

OPRESIDENTEDAREPÜBUCA
FIÇO SIber que oCoogresID NlICionII decrelae cu lIIICiono a seguinte Lei:

CAPb1JLo I,., .
Das Dispos~Geraia

a lei.

Sala das Sessões, em)-de ;:::r;=-v de 1996.

, 'c.. s:':;-; .. :.""'!~~-.'~'~ .~''''i i ~ .. ' .• ~, . (

o. AII.reç'a..
... ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ..

Rqu/amenID O tIIt. 37, incúo XXI, do CotUtiJuiç_ FedemJ.
hutitui__pomlJciltl{;6a e COIfIIr1IOS do
A~_PúbIictJ e dd OIIIIWprovidhlcias.
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

...............•.••...•...•......

SEÇÃon
LWSAUENAÇtJES

§ S.. ~ vedada a criaçio de outras modalidades de licitação ou a combi
nação dai referidas neste artigo.

f 9". Na bip6tese do f ~ deste arti!O, a Administração somente poderá
exigir do Iic:itante nio cadaItrado os documentos previstos 1105 arts. 27 a
31, que comprovem habilitaçio compativel com o objeto da licitação, 110II

termo& do edital. (PanJgrafo tldacDJllJdo pela Lei nll 8.88J, ~ 08.06.~)

...................... ·"'a"' •• •• ..

.....................................
Art. 1', o. beM ÍIIIÓ\W da Ad8IlúItraçIo P6bIka, cuja aquillçlo haja

derivado de proc:edimeDloa judidall ou de daçio em papmeato, poderio

ser alienados por ato da autoridade competente, observadas AI seguintes
regra:

I : avaliação dos bens alien'veis;
11 - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação;
l1I - adoção do procedimento 1icita16rio, sob a modalidade de concor

rência ou leilão. (RBJoçõo dada ao wiso IIIpelaúi n ll 8.88J, di! 08.06.~)
................................................................................................................................... .

PROJETO DE LEI
N° 1.495, DE 1996

(Do Sr. Edson Ezeqllld)

Dá nova redação aos incis~s I e 11 do parágrafo 19 e ao par~

grafo 79 do artigo 30 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de

1993, que " r egulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constitui
çâo Federal, institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública e dá outras providências" .

CAPiroLOn
DAUClTAÇÃO

SEÇÃO I
DAS MODALIDADES, LIMITES E DISPENSA

..............................................................................................

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.161, DE 1993)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I'. Os incisos [e li do § I' e o § 7" do art. 30 da Lei 8.666, de 21 de

junho de 1993, alterada pela Lei 8.883, de 08 de Junho de 1994. passam a vigorar com a seguinte

redação:

J1.~STlFlCAÇ.~O

§ 7' - A comprovação da capacidade tecmco--operacional será

dispensada nas licitações cUJo valor estimado for inferior a SO°!cl (cinqüenta por cento) do valor

estabelecido na alínea "b·'. do inCISO I do art. 23 desta Lei:'

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° . Revogam·se as dispoSições em contráno

"Art. 30" .

§ I' - ..

11 ~ quanto à capacitação técnico operacional: comprovação do licitante

de ter executado, no somatório de até 3 (três) contratos, quantitativos de no minimo 30 % (trinta

por cento) daqueles previstos na mensuraçio e exclusivamente nas parcela! de maior relevância

técnica ou de valor' significativo, do objeto da licitação, e a SO"Á> (cinqQcnta por ccnto) das

relaçõcs quantitativos/prazo global destas, admitida a soma de contratos."

E indi~pensà\et manter nas e'<lgêncl:ls ltcn3tonas. quando for o caso. a

compro\ação de experiência prê\'ía das empresas interessada!. de sua capacitação tccmco·

operacional. o que não se pode confundir com··a mesma expenência de seu pessoãt técmco.

Oe\'e-se eXigir da empresa licitante capncldade admInlstram'a e estrutura operacional compatlwl

com a obra ou serviço a ser executado.

ProfissionaiS habilitados podem ser contratados de ocasião por empresas

sem qualquer tradição. pennitindo a aventureiros tümultuarem o processo hcnatório e a própria

execução dos contratos, cujos exemplos estão ai, numerosos e de conhecimento geral.

O § -r dá as empresas miciantes, ou sem tradição. a oportunidade de se

habilitarem dentro da exceção nele permitida. sendo medida democratlca.

~ del996

DePuta~L
Sala das Sessões, em fae

Art. n São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II . tomada de pl'eÇOl;
m-convite;
IV - CODCUl'lO;

V -Ieillo.
f 1-. Coocom!ncia é a modalidade de licitação eDtre quaíIquer íDten!s

sados que, na fase inlcial de babilltaçio preliminar, comprovem poullir OI

requiaitol núnimoI de qualificação exigidos DO edital para exeeuçio de seu
objeto.

f~. Tomada de preços é a JIIOdalidade de licltaçio eDtre iIIIeraIadoI
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas AI coadiç6cs exiJidu
para cadMtnmento até o ten:eiro dia anterior à data do recebimento das
pltlpOllU. obIervada a necessária quali1lcaçio.

f~. Coavite é a modaJidade de Iicilaçio entn: internIadoI do ramo
pertiDente ao seu objeto, cadaItrados ou aio, esco1hldol e COIIVidadolI em
lI~romínimo de 3 (tris) pela unidade administnüva, a qual aIJDrá, em
loc:aJ apropriado, cópia do instrumento coDVocat6rio e o esteDcleri aOl
demaiI caduUadOI Da conapondente especialidade que manifellUem leU

illtereue com amecedellCia de até 24 (viDte e quatro) .AI da apresen.
taçio dai propclIl&

..... CGanrao é a modalidade de lIdtaçio entre quaisquer illlereaadol
pua lICOIIIa de trablúbo técIlico, científico ou artfstico, medialIte a iaIlltui
çio de prfmioI ou remuneraçio lIOI veDeedores, comom. critériIlI COIII

...... de editai pub1lc:ado Da imprenaa oficial COIll an&ecedfDda mfDima de
45 (quamlla e c:lDco) diII.

•se. LeiJIo é modI11dade de lIdtaçio entre quailquer iIIten:sIadIlI pua
a YeDda de bem m6Yeis Ü!IeIYfYeiI para • AdmiDiItnçlo ou de prochJtoa
lep1meDte apreeDdidoI ou peDboradoI, ou pua • a1ieDaçIo de beIII im6
wiI prwiIta DO ara. 19, a quem oferecer o maior laDce, lpal CMlIUpCrioI' _

valor da waIiaçIct.(~ t/QdQ pda lA1fII1N3, de ."H>
§ 6·. Na hipótese do § 3· deste artigo, existindo na praça mais de tr&

possíveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto idêntico
ou assemelhado é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interesl&do,
enquanto existirem cadMtrados não convidados 11M últimas licitações.
(R~ão dada pela Lei n118.883, di! 08.06.94)

§.,.. Qwmdo, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos
convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes m
gidOl 110 f 3· deste artigo, essas circunstAncias deverão ser devidamente
justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EST\JDOS LEGlSLATlVOS-C.DI ..

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
(Com eu aJttroç&s introduzideu pela Loi n.•8.883. do 08 dojunho dt /994 - DOU 09/06194)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI. da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá Ol/trasprovidências
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oPRESIDENrEDAREPúBUCA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO n
Da Ucitação

SEÇÃO I
Das Modalidades, limites e Dispensas

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem OI incisos I a mdo anigo
anterior serão detem1Ínadas em funçio dos seguintes limites, tendo emvista o valor
estimado da cornrataçio:

para obras eserviços de engenharia:

a)convite-atéCrS IOO.OOO.OOO,OO(cemmilhllesdecruzeirol);

b) tomadade preços -atécrS 1.000.000.000,OO(umbilliodecruzeiros);
c) collCOlTência-acWadecrS 1.000.000.000,00(umbilhiode cruzeiros);

n para comprase serviços nio referidos 110 incito anterior:

a) convite- até crS 2S.000.000,OO(vinte e cinco núlhõesde cruzeiros);

b) tomada de preços - até CrS400.000.000,OO (quatrocentos núlhões
de cruzeiros);

c) concorrência- acima de crS 400.000.000,00 (quatrocentosmilhões
de cruzeiros).

................................................................................................

SEÇÃOD
Da Habilitação

.................................................................................................

Art. 30. A documentação relativa á qualificação téclÜca Iimitar-sc·á a:

registro ou inscrição na entidade profissional competente;

n comprovação de aptidão para desempenho de atividade peninente e
compatível em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
téclÜcoadequados edisponíveis para a realização do objeto da licitação,
bem como da qualificação de cadaum dos membros da equipe técnica
que se responsabilizará pelos trabalhos;

m comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os docu
mentos, e, quando exigido, de que tomou conbecimento de todas as in
formações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação;

N prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial quando for
ocaso.

§ I.•A comprovação de aptidão referida no inciso II da "caput" deste artigo,
no caso das licitaçõespertinentes a obras e serviços, seráfeitapor ates
tadosfornecidos porpessoasjurídicas de diTt!itoplÍblico ouprivado, de
vidamente ngislrados nas entidades profissionais competentes, limita
das as exi~ncias a:

capacitação t~cnico-profissional: comprovação do licitante de pos
suir em seu quadro permanente, na data pTt!vista para entrrgo da
proposta, profissional de niVilI superior 011 outro devidamente reco
nhecido pela entidade competente, detentor de atestado de nS[JOll
sabilidade t~cnica por execução de obra ou serviço de carQCteristi
cassemelhantes, limitadas estasexclusivamente àsjX1TCelasde maior
Tt!levdncia e valor significativo do objeto do licitação, Vildadas as
eri~nciasde quantidades mínimas ouprazos máximos;

n (VETADO):

a) (VETADO);

b)(VETADO).

§ 2.•Asparcelasdemaiorrelevância técnicaede valorsignificativo, mencionadas
noparágrafo anterior, serão definidas no instmmento COfTIIOCatório.

§ 3.· Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de cenidões ou
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e ope
racional equivalente ou superior.

§4.· Nas licitações para fornecimento de bens, acomprovação de aptidão, quando
for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoajuridica de
direito público ou privado.

§ S.· Évedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limita·
ções de tempo ou de época ou ainda em locais especificos, ou quaisquer
outras não previstas nesta Lei, que ilÜbam a panicipação na licitação.

§ 6.· As exigências minimas relativas a instalações'de canteiros, máquinas, equipa·
mentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cum
primento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de
relação explicita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabíveis, vedadas as exigências de propriedade e de localização prévia.

§ 7.· (VETADO).

I (VETADO);

n (VETADO).

§ 8.· No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade
técnica, poderá aAdmilÜstração exigirdos licitantes ametodologia de execu
çlo, cujaavaliaçio, para efeito de sua aceitaçio ou não, antecederá sempre á
análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.

§ 9.·Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta
especiaIizaçIo, como fator de extrema relevância paragarantir aexecução do
objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidadeda presta
ção de serviços públicos essenciais.

§ 10. O.f profi.~rionais indicados pelo licitante parafins de comprovação tia
'"apocitação técnico-operacional de que trata o inciso I do § I.· deste'
artigo devtlrão participar da obra ou serviço objeto da licitaçqo, admi-

/int/o-se a substituiçiJo por profissionai.r de experiência eqllivalente ar.
superior; desde que aprovada pela Administração.

§ 11 (VETADO).

§ 12 (VETADO).

PROJETO DE LEI
N° 1.497, DE 1996

(Do Sr. Edson Ezequiel)

Dá nova r~dação aos parágrafos 19 e 29 do artigo 59 da Lei
n'? 8.666, de 21 de junho de 1993, que "regulamenta o art!.

go 37 J inciso XXI J da Constituição Federal J institui no!.

mas para licitações e contratos da Administração Pública

e dá outras providências".

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 4.161, DE 1993)

o Congresso Nacional decreta:

Art. t' . Os §§ t' e 2' do ar!. S' da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993,

alterada pela Lei n' 8.883, de 08 dejunho de 1994, possam a vigorar com a seguinte redaçio:

"Art. S' .

§ l- . Os créditos a que se refere este artigo terio 5CUS valores atualizados

por critérios previstos no ato convocatório e que lhe preservem o valor. observado o que dispuser

a legis1açio sobre a matériL

§ 2" . A correçio de que ttata o porígrafo anterior correrá à conta das

mesmu dotações orçamenW1as que atenderem lOS créditos a que se referirem.tt
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t

Art. 2° . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam·se as disposições em contrário.

Jl!STlFlCAÇÃO

A proposição em tela visa compatibilizar os procedimentos licitatórios com

a política de establlízação de preços, dando, ainda, a ,e<!ação, a possibilidada de se adaptarem os

parágrafos a qualquer alteração que venha a ser mtroduzí~na referida política.

saladasSessões,emftt. ~V de 1996.

--ffff
Deporado EDSON EZEQUIEL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EIl1JDOI LEGlSLATlVOI.caD! "

LEI N2 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
tc- asQII.~sintroduzidas ptla LAi n.• 8.883, de 08 dejunho do 1994 - DOU 09106/9ol)

Regulamen/Q O art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e cií (}fltras providlncias

oPRESIDENfEDAREPÚBUCA

FlIÇO saberque o Congresso Nacional decretae eu sanciOIlll a seguinteLei:

CAPÍTULo I
Das Disposições Gerais

SEÇÃO.
Dos Princípios

...............................................................................:. .
Art. 5.' Todos os valol"CS, preços e custosutilizados nas licitaçõcs terio como ex
prcssio monetáriaamoeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta
Lei, devendo cadawúdade daAdministração, no pagamento das obrigações relativu
ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, 0be
decer paracadafonte diferenciadade recursos, aestritaordem cronológica das datas
de 5UU exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público
e mediante préviajustificativada autoridadecompetente, devidamente publicada.

§ I.·Os créditos a quese refere este artigo terão seusvalores corrigidos porcrité
rios previstos no ato CDIIVDCatório e que lhes preservem o valor.

§ 2.•A ClJI'nção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento seráfeito
junto com o principal, clJI'nrá à conta das mesmasdotações orçamentá
rias que atenderam aos créditos a que se rrferrm,

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PROJETO DE LEI N° 1.498, DE 1996
(Do Sr. Edson Ezequiel)

Dá nova redação ao parágrafo 79 do art igo 79 da Lei 09 8.666,

de 21 de junho de 1993, que "regulamenta o artigo 37, inciso

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licit!,

cões e contratos da Adm.inistração Pública e dá outras provi
dências".

(APEN5E-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.161, DE 1993)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10. O § 7"doan. 7" da Lei n· 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada

pela Lei n· 8.883, de 08 dejunho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redaçio:

uArt. 7" .

§ 7" . Nio será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins

de juJaamento das propostas de preços, as atualizações das obrigações de pagamento, quando

couber, que será calculada pêlos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato

convocatório>9.

Art. 2" . Esta lei eolra em vigor na data de sua poblicaçio.

Art. 30
• Revogam-se as disposições em contrário.

JI:STlFICAÇÃO

o presente projeto VIsa escOImar da lei dJSPOS1ÇàeS que. se retiram a

atuahução diária de valores a pagar.

Ea seguinte a atual redação:

"~Io sera ainda computado como valor da obra ou serviço, para tins d~

julgamento das propostas de preços, a atualização monetària das obrigações de pagamento. desde

a data final de cada oenodo de afericão até a do respectivo oagamento. que sera calculada pelos

mesmos critérios estabelecidos obrigatóriamcgte no ato convocatório,"

Sala das Sessões, em70e;=r.;V de 1996.

~.
Deputado EDSON EZEQUIEL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-C:eDl "

LEI NII 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

~ O arL 37, inciso XXI. dD cotÜtiluiçõo Federal,
iIutiIIIi__ ptrlllicitiIç6G C~M dD
~60 PIJI1IicD C d6 outras providbtdas.

o PresideDte da República
F8ÇO llIber que O Coasr-o NKionaI decma e eu sanciono ale8Uinle

Lei:

CAPtroLoI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO 111
DAS OBRAS E SERVIÇOS

An. "0 M lidIaç6es pua a CBCUÇio de Clbr-. e pua a prestaçio ck:
leIViçoI obedecerio ao diIpoáD DeIte uticO eo em particular, • seguinte
leqii&lcil:

1- projeto bMico;
fi • projeto executivo;
lU - eucuçio dII obrai e serviçoL
f I'. A exec:uçio de cada etapa será obriptoriamente precedid8 dII

0DIId1llio e aprovllÇio, pela autoridade competente. doe trabalhol relativos
.. etlpu aDteriores, • ac:eçio do projeto executivo, o qual poderá ser
desenvolvido CODIXIIIIÍtIDteDIe1It com a aecuçio da obl'llS e serviços, des·
de que também autorizado pela Administraçio.

f 2'. M Clbr-. e OIleIYÍÇOIlOmeute poderio ser licitadOI quando:
1- bouver projeto bMico Iprovado pela autoridade c:ompeteDte e dispo

llivel para eume doe inleresu.dol em participar do proceuo licitatório;
fi - elliItir orçamento detalbado em pIaailhas que expreuem a compo&i

çIo de todOl OI __ CUIloI UDitáriOI;
_ m. bouver pcmIio de _ orçamentáriOI que .-eprem o pap
meDfO dII obripç6el decorrenteI de obrai ou selVÍÇOla setem executadas
110 eun:ic:io lIDaDceiro em cuno, de acordo com o respectivo croIIDp'lIlDII:

~ - o produto dela esperado estiver coatemplado Dal meta estabele
c:idaI DO PIaao Plurianual de que trata o an. 165 da Constituiçio Federal.
quaado ror o caIO.
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I~. É vedado iDcluir DO objeto da~ • obteDÇio de _
fiDaDceiros para lUA esecução, qualquer que seja • lua oripm, e:scdo _

ClIIOI deemp~erecvtedol e ezploradollsob o resime de coa
ceaio. IIDI termoa da 1qis1llçio eepecílica

I 4-. É vedada, liDda, • iDcluIio, DO objeto da Iicitaçio, de fonIcci
memo de lDIleriaiI e serviçoI sem previIio de qlWltidadel ou c:u;o. quu
titIlivoI DIo correspoDdam àI pm1s6es reais do projeto I*ico ou erecvti-
1/0.

I". É ftdada • reaIlzaçio de licitaçIo cujo objeto i8c:Iua beIII e leI'Yi
ÇOI sem limi1aricIIde ou de-. aamc:teriIlical e apec:iJIcaç6es erdUli·
VAI, sa1Yo IIDI ClIIOI em que for tec:DicuIIeIIte jllllificiyeJ, ou aiDda quaDdo
o l'orDecimeDto de laiI lIIMeriaiI e leI'YÍÇOI for feito sob o repne da admi·
DiItraçio collUatada, pn:viIto e diIIcriJDinlIdo DO ato~

I 6-. A iDfriD&êzx:ia do diIpoIto DeSIe artiBo impJic:a • nuJidade doi .tOI
ou CODlrúoI rea1izadoI e a respoDAbiIid3de de quem Ibes tenha dado cau·
IL

I"'. NIo.n aiDda computlldo como valor da obra ou leIYiçD, pua
Im de juJpmeDto daa PropoItM dep~ • atualizaçio JDODetária dai
Clbdpç6eI de pqameuto, desde a data liDaI de cada periodo !Se aferiçio
116 • do rapec:tivo pqameuto, que será caJc:uJada pelai __ c:rilério&

"MoeJer:id'. obriptoriameDte DO ato CODVOC:at6rio.
111'. Qualquer cidadIo poderá requerer l AdmiDiltraçio Póblic:a OI
~ daa obrai e preÇOI uaitúiOI de ddermiDada obra ......,dad.

I~. O CÜIpOáO _te artiSO aplica.... também, 80 que couber, _
_ de dispeDIa e de iDeJisibiIidade de liciIaçio..........................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N° 1.499, DE 1996
(Do Sr. Edson EzeqUIel)

Dá nova redação ao inc iso XI e às 3.1 íneas "c" e "d" do inc i
50 XIV do artigo 40 da Lei n9 8.66b. de 21 de junho de 199!
que "regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituiçiio
Federal, institui normas Rara licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras pro vidências".

(APE?';SE-SE AO PROJETO DE LEI X9 4.161, DE 1993)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. O inCISO XI e as alineas "c" e "d" do inCISO XIV do art. 40 da Lei

nO 8.666. de 21 de Junho de 1993. alterada pela Le. nO 8.883. de 08 de Junho de 1994, passam,a

ter a segumte redação:

"Art.40,

XI· critério de reajuste que deverá retratar a vanaçio efetivã do custo de

produçio. admitida a adoçio de indice, e'pecificos ou setoriai,_ observada a legisla<;io

especifica, de forma a manter o equilíbrio ecooômico--financeiro do contrato,

XIV·,,,,,.,,,,,,,,,,, .. ,, .. ,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,.,,,,...,,,,,,,,,,.,,

c) compensaçio financeira e penaJizaçio por eventual atraso de

pagamento, que deverá estar previsto no editaI.

d) desconto por eventual antecipação de Jl8l!8ITIento, que deverá e'tar

previsto no editaL"

Art. 2D
• Esta lei entra em vigor na data de' sua publicação,

Art. 3D Revogam-se as disposiçõcs em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Objetivamos com o presente projt:to. adequar as diSpoSiÇões h:gal5

mencIOnadas a polillca de eSlablhzação e desmdexação da economia,

A M~dida Provisória n<l 1.053. de 30.06.95. que ··J,s/Hie sohre med,da,\

t:umpll!nu.'lluJrI!S Jo I'ft,mo Ruill" ..·• ~stabelece no * ID do ano :!o. ··f nulo de pleno J,reuo

qUl1lquer l!.'iupuluçuu de rl!ilJuste ou L'orreçüo monetária dI! perwdu:ldude m/erwr r.I I funil

uno"

Nestas condições não pode a lei exigir que o edital contenha

obngatonamente dispoSição que contrane nonna vigente. tornando~se. pois letra mona no texto

legal.

A redação proposta mantém apenas compensâção financeira, penalidade

por atraso de pagamento e desconto por eventual antecípação.

Sala das Sessões, en0m: ~ de 1996.

~
Deputado EDSON EZEQUIEL

"LIiGISLAÇlo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃo DE EllTlJOOS LliGlILATlVOS-e.DI "

LEI N!! 80~66, DE 21 DE JUNHO DE 1993
(C- IBQ/luaçiJts jlllrodlnidas[N/a Lei li, o8.883, dt 08 dt jMMo dt 1994 - DOU 09/06194)

RefPl1aJMnla o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui lIOI7IlQS para licitações e contratos
da Administração Pública e cü OIllras providêncig.s-.

O PRESIDENfEDAREPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta eeu sanciono a seguinteLei:

CAPÍTULo n
Da Ucitação

SEÇÃO IV
Do Procedimento e Julgamento

Art. 40. Oedital conteráno preâmbulo onúmero de ordem em série anual, o nome da
repartiçio interessadae de seu setor, a modalidade, o regime de execução eo tipo da
licitaçio, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebi·
mento dadocumentação e proposta, bemcomo para inicio daabertura dos envelopes
e indicará, obrigatoriamente, oseguinte:

Xl critério de reajuste, que deverá relratar a variação efetiva do custo
de prodllçllo. admitida a adoção de indices especificos 011 setoriais,
desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orça
mento a que estaproposta se referir, até a data do adimplemento de
cadaparce/a:

XII (VETADO);

xm linútes para pagamento de instalaçio e mobi!izaçllo para execuçllo de
obraiou serviçosque setio obrigatoriamenteprevistosem separado das
demais parcelas, etapas ou tarefas; .,

XIV condição de pagamento, prevendo:

c) critério de Q/lIali:açãofinanceira dos valoresa serempagos, des
de a data final do periodo de adimplemento de cada parcela até a
dala do efetivo pagamento:
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e
descontOS, por eventuais antecipações de pagamemos;

MEDmAPROVISÓRlAN" 1.053 ,DE 30 DE JUNHO DEU95.

DiIpOe aobre lIICdidas """,pIementan:s ao P11DO Rcal e
di llIIlnI provid!nciu.

o PRESmENTE: DA REPÚBLICA, no wo·da atnbuição que lhe conrere o art..62 da
COIlIliwiçlo. adola a seprinle Medida Provisclri.. com (OIÇa de lei:

Art. I" M estipulaçlles de paprnento de obrigaçlles pn>:unWiu exeqUlvei5 no lerritório
aacionaJ deverio ser reilU em REAL, pelo seu valor nominal,

PangraCo dnico, Slo vedadaJ, sob pena de nulidal!e, quai5quer estipulaçlles de:

a) pagamento expressas em. ou vinculadas a ouro ou moeda estranl\l'ira. J"CSIa1vlllo o
~,~ro,":'2f~~~~tlei n" 857, de 11 de selembro 10 1969, e na parte final do 1ft. 6

0
da

b) reajulle ou comçIo moneliria expressas em, ou vinculadas a wiidade monetJria de
conta de qualquer nalUleZa;

c) e«reÇio monetJria ou de reajusle por lndice5 de preço gerai&. setoriais ou que reflitam
a vuiaçlo dos custos de produçio ou dos insumos utilizados, ressalvado o di5pOSlO no anigo seguinu:.

Art. li" ~ admitida estipulaçlo de e«reÇão monetJria ou de reajU5le por útdices de
preços genis. setoriais ou que remiam a variaçio dos custos de produçio ou dos insumos utilizados nos
conttalos de prazo de duraçlo igual ou superior a um ano.
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t 1° é nula de pleno direito qualquer CJÚpulaçlo de reaj..", ou corre<;lo monetária de
periodicidade inferior a um ano.

t 'l" Em caso de revido contratual, o termo inicial do periodo de corre<;ão monetária ou
reajlWe. ou de nova revislo, xIi a data em que a anterior rcvido tiver ocorrido.

§ 3° R<ssalvado o dispo.110 110 § 7" do ar!. 28 da Lei 0° 9.069, de 29 de junho de 1995,
do nulos de pleno di..ito quaisquer expedien"", que. na apunção do lodice de ...jus"', produWll
efehos financeiros equivalenU!S aos de reaj..", de periodicidade ioferior a anual.

An. 3" Os COCIlIltos em que seja parU! 6'110 ou entidade da AdmioislnÇlo Pllblicl
direta c indireta scrIo reajuslados ou corrilidos monetariamen&e de acordo com as disposições desta
Medida Provisória. na forma de ..culameollÇlo a .... baixada pelo Poder Executivo.

An. 4° Os COCIIIItOI celebrados no Imbito dos mercados ..feridos 00 § s· do ar!. 27 da
Lei D" 9.069. de 1995, inclusive as contI~OOI de romuneraçlo da puupança fioanceira, bem assim 00 da
providencia privada fechada. permanecem "&idos por IeCislaçlo própria.

................................................................................-_ .
• 0.0 ..

III:DIDA PJlDVISóRIA N" 1.277, DI: 12 DI: JANEIRll DI: 1"'-

DiIpae lObre medidas complementarei ao Plano RaI e
diouuu prcMdâlcias.

o PIIJ:SDlJ:llTJ: DA REPÚBUCA, no UJO da atribuiçIo que lhe confere o ar!. 62 da
e.-iluiçIo. adoca alqlllÍllll MocIda Provioória, COOllilrça de lei:

Art. 1° AI CIlipuIaçiloI de papmento de obriJllÇÕel pcaIIlÍiriu exeqülveis no tmit6rio
llICÍOCII! dcv..Tlo .... fâlu em REAL, pelo seu valor nominal.

ParígrafO único. Sio vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulaçõ.. de:

a)~ exprasu .... ou vinculadas a ouro ou moeda 0SIIlDgeíra, rwalvado o
t.::r.::';,~:':i7~::t:=Iei a'IS7, de li dolClODlbro de 1969, o na pano final do ar!. 6° da

b) nojuJle 00 c:oneçIo lIIOIIOÚrÍl expresau em, 00 vinculadas a Ullidade moneúriI. de'
COIIll de qualqua' llIlUrCD;

e) comçio lftODOlária ou do rcajuJte por lodiccs de ptCÇO serais, sctoriaia ou quo rr4Iitam
a variaçIo dos ...... de produçIo ou doa insumo~ utilizados, ressalvado o disposto no aniso seguinte.

Art. 'l" li admitida cstipulaçlo de coaeçIo lllOIIClÚÍl ou de reajuste por lodiccs do ptCÇOS
prais, SCIoriaia ou que rr4Iitam a variaçlo doa custoa de produçlo ou dos insumos .utiIizado. DOS

COIIUIIDs de praao de dunçio igual ou superior a um lOD.

I 1° li mia de pIcno direilo qualqua' cstipuIaçIo do reajuste ou correçlo molldiria de
pariodicidadc inferior a um lOD.

I 'l" Em cuo de rcvis&o conttlltlll. o termo inicial do período de cerreçlo 0Kl1Idiria ou
najuslc, ou de 00Vl rcviaIo, será a data em que allllCrior rcvis&o tiver ocorrido.

t 3° ~odispollO no § 7" do ar!. 28 da Lei D"9.069, de 29 dejlJllho do 1995, o
no poráirafu lIlPJÍIIIC, s&o nuIos de pIcoo dirciro qlllÍlqUCl' cxpcdicntes que, na apuraçio do indico de
'"""'"'"' produzam c&i<os fiDaDceiro. equivalelllOS 'os de reajusIe de periodicidado inferior. 11IIII1.

14" Nos COlIUItOS de praao de dunçIo igual ou sup<rior a trCs anos, cujo objeto aejaa
produçio do bens pora 0IIlr0gl thtura ou a aquisiçIo de bens ou direitos a eI.. reIalivos, as panes
pcdcrio JllClIIlI' a asuaIizaçio das obrigações, a cada~ de um ano, contado a partir da
COIIUlUÇIo. e no__ fíIIaJ. considerada a periodicidade de papmento das JlRSIIÇ4es, I

lIlIlidos os~ llUIIiDdos da mesma fonna, cfi:tuados no período.

t 50 O m-o no parjgrafu amcrior apliCHC 101 conlrllOa celebrados a partir da data
de puillicaçlo dCsla Medida Provis6ria lIé 1i de outubro de 1996.

I fi' Oprazo a que aJude o parisrafo ."miar po<Ied .... prorrogado mediamc ato do
Poder Exccuúvo.

Art. 3" OI COIIlIllOS em 9"" seja parU! 61'1Io 00 emidadc da Administtaçlo Pllblica direta
00 ....... da UniIo, dos EJladoa, do Dislrilo FOdcral e dOi Municípios, sc:rio I'CIjustados ou corrigido.
IIIOCICU<ÍIIIIC do _ com u disIlosições deu Medida Provisória, .. no que com da aio
coa8nar- daLci D" 1.666, de 21 dejunho di> 1993.

11° A paiodicidade anual 001 COIIlIllOS de que trata o capa. deste anij!O será COlIlado a
ponir da data Iimice pora~ da propoaIl 00 do orçamcnlo aque .... se referir•

.. ~ .

PROJETO DE LEI N° 1.500, DE 1996
(Do Sr. Edson Ezequiel)

Dá nova redação ao parágrafo 49, inciso 11, do artigo -la da

Lei n'? 8 .. 666 t de 21 de junho de 1993, que "regulamenta o ar.
tigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui no!,

mas para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências" ..

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.161, DE 199~)

o Congresso Nacional decreta;

Art. 1° . O § 4' e seu in<:iso II do art. 40 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de

1993,alterada pela Lei 8.883, de 08 de junho de 1994. passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40 ..;:..~ _ ..

§ 4° . Nas compras de entrega Imediata. assim entendidas aquelas com

prazo de entrega ate trinta dias da data prevista para apresentação da proposta. serão d~spensados:

I· .

11 • a atualização financeira a que se refere a alínea c do inciso XIV

deste artigo."

Ar!. 2° . Esta lei eotra em vigor oa data de sua publicação.

Art. 3° . Revogam·se as dispoSições em contrârio.

.nISTIF1CAÇ.~O

A revogação ·proposta \,Isa ildequilr as dispoSIções legais mencIOnadas a

política de estabilização e desindexação da economia que. pela ordem natural das COISas

tornaram mocuOS os dISpoSlttVOS em causa

Sala das Sessões. emtue ;97<./ de 1996

~
Deputado EDSO:-; EZEQl'IEL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS.ceDI ..

LEI NU 8,666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

RquJamenIa o an. 37, iN:iso XXI, dtI Constituiçdo Ft!túm/,
í1lStÍIUÍ nomtIU pom licílDÇÕt!S t! c_os dtI

Ad1tUnUCnJçdo 1'IJbIit:JJ " d4 0Ul1fJSpruvidlrrdas.

CAPtroLon
DA. UClTAÇÃO

SEÇÃO/y
DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

An.. 40. O edltaI cooIerá no prdmbulo O nlimero de ordem em .me
anual. ° nome da repartlçio iJltaaaada e de ..... aetor, a modalidade, o
regime de execução e o tipo da 1IdIac;io, a meaçio de que será regida por
esta LeL o local. dia e bora para recebimento da dOCllJlletllaçio e pl'OpOlll'll.
bem como para início da abertun dOi envelopes. e indicar8. ohripto
,.~nte,o sepIiJItr..............................................................................................

f 4". Nu compru para entrep imediata, assim entendidas aquelns com
prazo de elIUep~ ttiD1a dlaa da data prevista pua apresentação da pro
polia. podetio ler dilpelll&dol:

I" o dlapoelo 110 inciso XI date artiSO;
U • a lIWl1izaçio liDanceira 11 que se refere 11 alÚlell c do inciso XIV des·

te artlco. correspondente ao periodo compreendido entre :u datas do
adimplemento e a prevista pata o pqamento. desde que aio superior li

.'!~~~~·f!'.~.~!!.~.~~.~!~~~~~! :.

PROJETO DE LEI N° 1.501, DE 1996
. (Do Sr. Edson Ezequiel)

Dá nova redação ao inciso III do artigo 55 da Lei n9 8.666,

de 21 de junho de 1993, que "regulamentá o artigo 37, ine.!

50 XXI, da Constituição Federal, institui normas para lic!

tações e contratos da Administração Pública e dá outras pr,e.

vidências" •

(APENSE.SE AO PROJETO DE LEI N9 4.16' .- 1q93)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I" . O incISO III do ar!. 55 da LeI 0° 8.666, de 21 de junho de 1993.

alterada pela LeI n" 8.883, de 08 de junho de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 55 .
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1lI - o preço e as condições de pagamento. os critérios. data-base •

periodicidade do reajustamento de preços na fonna da lei."

Art. 2° . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3- Revogam-se as disposições em contrârio.

JUSTIFICAÇÃO

Objetivamos com o presente projeto. adequar a disposiçio legal à política

de estabilizaçio e desindexação da economia e li MP. n" \.OS3, de 30.06.9S que, "dispõe sobre
medIdas comp/r!mentares úo Pluno Real .. ··• ~stabelece no § 1° do ano 2"; "1~' nula de p/tino dmmo

'lua/quer I!vllpuluçtio de rl!uJu.w! ou t..'orreçiíu monetária dI! perwdu•.'ldade mferwf [J J luml

tInO",

Nestas condlçÕt:s não pode a leí çonter disposição que contran~ norma

\ 1}Jt:nte. tomando-st:. poiS letra morta no texto legal.

Sala das Sessões. en7-ae r~r../ de 1996.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUOOS LEGISLATlVOS-eoDI "

LEI NQ 8.666, DE·21 DE JUNHO DE 1993

o PItF.SIIIt!NTE DA REl'ÚIILICA, 110 UIO da ItribulçIo qIIC lIIe coaf.... o ar\. 61 do
CoaIllllliçlo, odola "1eIDinte MedIda ProviIllria, com forçl de lei:

AJ1. I· ~ estlpuloçlles de popmenlO de obripçDes prceunl4rill exeqIIf>eiJ 110 lOniUlrio
lIICiouI dcverIo .... feitas em REAL, pelo .... valor llOII1inaL -

PJd&Dlb-..SIo vedadas, JOb pe:Il de nulidade, ljlllÍIqIICI" estlpuloçlles de:

a) PIa-to expreIUI em, 011 vlDculadu I ouro ou moeda estraopO, reuaIYIdo o
~ 1IOIans. ro 3" do Dccreto-1ei I· 857, de 11 delClembro de 1969, e ..pane 1lIIll do IIL 6" da
Lei ri' 8,880, deri de maio de 1994;

b)~ ou c:omoçIo lIlOIleIIria UpreIIlI em, ou Wx:lIIadas I lIIIidade lIlMOIIria de
c:oata de quaJquer_

c) c:omçIo monetma 011 deIa_ por fndicea de preço JCI1ÍS, lOlOriaia 011 qllCIlfJ1laIII
I YIriaçIo dos CU!lOl de produçIo 00 dos iMumoa utiliDdoI, JaIllYldo o diIpOIIo ao lr1ÍIO IOJIIÜIIC.

AJ1. 'Z' ~ admitida estlpulaçlo de comçio mooeWiI ou de lajllll<: por lndíces de
.....os genis. setoriais ou q... remiam I variaçio dos custos de produçlo 00 doe insumOl utilizados JIOl
contratos de praw de duraçlo igual ou superior I um IDO.

§ I· ~ null de p1e1lO direito qualquer estlpulaçio de reajuste ou correçlo mooeWil de
periodicidade inferior I um IDO.

§ 'Z' Em cuo de reYlsio contratuIl. o I<mlO inicial do perlodo de correçIo monedr\a ou
reajUSle, ou de novl revislo, 10ft I data em que I anterior revisio tiver ocorrido.

§ 3' Rwalvldo o disposto no i 7" do IIL 28 da Lei .. 9.06~. de 29 de junho de 1995,
sio nulos de pleno d1reilO qulisqtJer expedienles que. na apuraçio do fndice de reljusle, prodllDll1
efeitos financeiros equivalenleS aos de reljusle de periodicidade inferior I anual.

AJ1. 3' OI contratos em q... lejl pule Mglo ou entidade da AdminíJtraçlo PIIbl.,.
direta e indireta serio reljwtad05 ou corrigidos mo""tari:unenle de acordo cem .. dispoaíçlles desIa
Medida Provisória. na forma de FezulamcntaÇJo I ser baixada pelo Poder Executivo.

AJ1. 4" OI COIIInIlos celebrados no ImbllO doa men:adoa referidos no § 5' do arL ri da
Lel .. ~.069, de I99S,iDClusive .. coodiçlles de remuneraçlo dapou~ financeira, bem assim no da
pre_ncil privada techacla, pennanecem regidos por 1egisiaçio prdpriL

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(Com as alteraçõ.. introduzidas pela Lei n.•8.883, de 08 de junho tiL 1994 - DOU 09/06194)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI. da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos
da Ad"'.inislração Pública e dá ol/trasprovidências

O PRESIDENTEDAREPÚBUCA

Faço saber que o Congresso Nacional decretae eu sanciono a seguinteLei:

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.277 ,DI: 12 DI: JANEIRO DI: 1"'-

Dlsplle _ medidas complemen!llel1O P11J1O RoII e
lU OUUIS~nciu.

CAPÍTULo m
Dos Contratos

SEÇÃO I
Disposições Preliminares

Art. 54. Os contrlltos administrativos de que trlIta esta Lei regulam-se pelas SUIS

cJâusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
principios dateoria geral dos contratos e as disposições dedireito privado.

§ 1.0 Os contratos devem estabelecercom clareza eprecisão as condições para sua
execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e res
ponsabilidades das partes. em confonnidade com os tennos da licitação e da
proposta aque se vinculam.

§ 2.0 Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem
atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva propo~

Art. 55. São cláu!lUlasnecessárias em todo contrato as que estabeleçam:

o objeto e seus elementos caracteríslicos;

n o regime de execução ou aforma de fornecimento;

m o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-basee periodi
cidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária
entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

N os prazos de irúcio dé etapas de execuçio, de: conclus!o. de entrega, de
obSC1Vação ede recebimento definitivo, coofoone o caso;

oo-"'da~~:~=:::'~~=~~=c::....,~==::
monetarlamen<e de acordo com u disposíçlies data Medida Provisória, .. no que com da DIo
conIIitarem, di Lelo" 8.666, de 21 de junho de Im.

§ I· A periodicldade llIUI1 no< COlllrItOO de que trItl o ..pu deote~ .... coatado I
ponir da data limite para spraencaçio da_ 00 do~o I que _ .. referir.

O PRJ:SIDJ:NTJ: DA RJ:PÚBUCA, ao UIO da lIribuiçIo que lho COIlf"ono o lIt. 61 da
e.-icuiçio, odola I JeilUÍIItl Medida Pnwiaória, com fiJrça de lei:

. AJ1. I· ~~ de lJOIIllll'lI'O de obripç6a peamiirlu aeqlllvoio ao t<rritilrio
aocioaoIdovorIo..CâIaa em REAL, pelo .... valor llll<IIiaoI.

J'IriaroIb ÓIlÕCO. !lo vedadu, oob _ de DUIidede, quaioquor 0IâpuIaç6eI do:

I) pqamaJIO~ .... ou viDcuIodu a ouro cu lIIllOda .......,;ri. .-Indo o
~001-' ro 3" do J>oc:Rto.Iã "157, de 11 de lIelaIlbro de 1969, ... porte fiIlaI do .... 6" de
Lei ri' 1.810, de 27 de moia de 1994;

b) ...... ou comçIo lIlClIlldrla llqXllIMI .... cu viDcuIodu I lIIlidade lIlDIIIdria de'
.... de quaIquer_

c) comçIo -'ria cu do roejuote por fadícoI de pnlÇO seraiJ, ldOriIiI ou que rolila
I wrieçIo doi CUIlOI de pmduçIo ou doe ÍIIIIJDlOI uiíiDdoI, lOIIIIYIdo o ciIpoIlO ao ortiF ........

AJ1. 'Z' É adoIióda 0IlipuIaçi0 de comçIo..-iria ou de~ ladIca do
..... ldOriaiI ou que n&am I wrieçIo doi ..- de produçIo ou doi ..::.,.~
CClIIInIoI de prlZIl doliJraçlo itluaI 00 lIIperior I _ ....

i I· É llIIa de pleoo din:ito qualquot estlpuIaçIo de rajuste ou comçIo llIOOdirla de
periodicidade inftrior I um IDO.

i 'Z' Em caso de revi.., contratual, o termo i1W:lal do perlodo de comçIo llIOOdirla cu
lUjuJk ou de nova revisio, .... I data <lll qIIC llIllerior revisio tiver ocorrido.

§ 3· RcuoIvado o diJposto no ~ 7" do .... 2g daLel" ~.069, de2~dejullllo da 1995,.
no parígr>fo 1ClJUÍ'Ilc, sio nuios de pleoo dirato qUIiIquc:r expediaueI que, na~ do indica de
relIJUSlc, produzam el"cítos tinancoiros equivalentea lOS de n:ojuJto de periodicidade inftrior à lIlIlll

§ 4" NOl COlIttaIOl de praw de duraçio igual 00 superior I três lIlOI, cujo objeto sejl I
produçio de bens pan. entrop futura 00 I aqulsiçio de b<m ou direíloI I dos reIaúvoI, u pen..
poderio pactuar I llUaIizaçIo du obrisações, I cada~ de um 100, contado I pariIr da
ClllltraUÇIo, e no .... vencimc:ftto fins/, conoidcnda I periodicidIde de JllllllllO'ItO du pn:sUçdes, •
abaIidOl os psssmetltos, llUllizadoI da lIlCSlIIl fO<llll, ol'etuadot no período.

§ s' O di!nooto no porjpCo lIIlorioc aplíca-se 101 c:ootralOI ceIdndoo I penir da data
de pubIicaçio dClll Medida Provisória até Ii de oulIJbro de 1996.

§ 6' O praw I que alude o JlIdirafo ...orioc·poderi ser prorropIo medíIIIle ato do
Poder Execulívo.

DE 1995.MEDIDAPROVISÓRIAN" 1.0S3 ,DE 30 DE Jl1lIHO
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PROJETO DE LEI N° 1.502, DE 1996
(Do Sr. Edson Ezequiel)

Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 19 da Lei nQ

7.102, de 20 de junho de 1983, que "dispõe sobre segura!!

ça para estabelecimentos financeiros, estabelece normas

para constituição e funcionamento das empresas particula

res que exploram serviços de vigilância e de transporte

de valores, e dá outras providências".

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 50, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O parágrafo úmco do art. In da Lei n° 7 102. de 20 de janeiro de

1983, passa a vigorar com a seguinte redaçio:

"Art. 1° .

Parágrafo Único. Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo

compreendem bancos oficiais ou privados. caixas econômicas. sociedades de crédito. associações

de poupança, stJaS agências, subagencias. seções e caixas automãticos.··

Art. 2" . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° . Rt:vogam~se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Procurando atender ao anseio dos usuános dos caixas eletrônicos,

eventualmente vitimas de assaltos. vimos propor seja dada nova redação ao parágrafo único do

arC. i li da Lei n° 7.102, de 20 de Junho de 1983. O texto vigente omite a expressão "caixas

automàticos", desobrigando. portanto. os estabelecimentos financeiros a dot3~los de segurança.

Vale r~ssaltar. que na cpoca da promulgação da lei supracitada. era pouco

comum que os estabelecimento; financeIros trabalhassem com caIxas automaticos. talvez sendo

este o motivo da falta de prc\ Isão legal

ASSim. taz~se Imperioso qut: se 3JXrfelçoe a lei em questão. de modo que

os estabeleCimentos financeiros promo.. am Sistemas de segurança que \enham eticazmcntt:

proteger os usuáriOS de seus caixas 3utomaUcos.

Sala das Sessões. ernj-de I~l/ de 1996

~
Deputado EDSON EZEQUIEL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EsnJDOS LEGISLATlVOS-CeOl "

LEI N? 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983

DilJ[}6e !Jobr" Sft8Ur.nça par. ~tJt.Mle
cimento. fín.nceiro!l, "5t11lJ"l~ce nOI nu :-r••
ra constítuíç60 e funcion.m"nto di" ~;..]pre·
JJU p.rtículu"lJ que uploram JJervíços d~
v;6il'nci. e de trntSporu d" vaIore5, e d.
outr•• providlnciu.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1~ E vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento .fi
nanceiro onde haia guarda de valores ou movimentação de numerárlo,
que não po••ua .i.tema de segurança aprovado pelo Banco Central do
Brasil, na forma de.ta lei. .

Parágrafo único. Os estabelecimentos financeiros referido~ ~este

artigo compreendem bancos oficiais ou privados. caixas. ec~nomlcas,
sociedades de crédito, associações de poupanças, suas agenclas. suba·
iências e seções.

..................~.~ ~.~ ~ .

LEI N~ 9.017, DE 30 DE MARÇO DE 1995

E.t.belfICe norm•• de controle e fi.c.li
zaao sobre produto. e insumo. químicos
que po•••m ••r de.tin.do. Ai el.bor.çlo d.
cocaína em !lU." diver••• formas e de ou..
tra• • ub.t'nei•• entorpocente. ou quo de-

tarminem depend'nci. fi';c~ ou psiquic., e
.Itar. diapo';tivo. d. L.i n! 1.102, de ZO de
junbo de 1953, qu. diap"" sobre ....pr.n~
par. e.tabelacim.nto. fin.nceiro., e.tabe
IfIC. norm.. par. constituiçlo • funciona
m.nto d. empre.a. p.rticulare. qu. uplo·
rem ....rvi"'. d. vi6illncia e d. tran.porta
d. valore., • dá outra. provid'ncia•.

...... ~ ~ ~ ~ .

Art. 14. Os arts. 1!, 3!, 4!, 5~, 6!. 7!. 13, 20. capu.t e pará
Il'afo único e 23, inciso lI, da Lei n! 7.102, de 20 de Junho de
1983, passam a vigorar com a selllinte redaç4o:

..Art. 1~ Ê vedado o funcionamento de qualquer esta
belecimento financeiro onde haja lIlarda de valores ou mo
vimentaçAo de numerário, que nlo possua sistema de Belll
rança com parecer favorável à sua aprovaçAo, elaborado
pelo Ministério da Justiça, n_forma desta lei.-

...........:~.:..~.-..:::::::::::::-.:::- :e:._..:: :::::::::::::-..::::::-.::-.:..::::::-..::-.::: :: '.

PROJETO DE LEI
N° 1.503, DE 1996

(Do Sr. Edson Ezequiel)

Concede adicional de remuneração àqueles que traba.lham

com sepultamento e exumação de cadáveres.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇ1l0 E SERVICO

POBLICO, E DE CONSTITUICAO E JUSTIÇA E DE REDACAo

(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° . É assegurado um adicional de 30% sobre a remuneração

mensal àqueles que trabalham na abertura e fecha~cnto de covas para sepultamento ou

exumação de cadáveres.

Art. 3° , Esta lei entra em vigor na data de s~ p~:,licaçilf),

Art. 4° . Revogam~se as disposições em contrario

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal, no seu art. 7", inciso XXIII. confere status de

direito fundamental do trabalhador a percepção de "adicional de remuneração para as

atividades penosas. insalubres ou perigosas, na forma da lei".

Em nível infraconstitucional. encontram-se regulamentadas as

concessões dos adicionaIS de insalubridade e de penculosldade para as atividades

relacionadas nas leis especificas,

Pois bem. por maís absurdo que pareça, aqueles que trabalham na

abenura e no fechamento de covas para sepultamento ou exumação de cadáveres, os

populannente conhecidos como coveIrOS. em decorrência de evidente falha na legislação
regulamentadora. não percebem nenhum desses adicionaiS de remuneração.

constitUCionalmente garantidos

O projeto que ora apresentamos .. em sanar essa tlagrant~ lO,justiça.

razão por que contamos com sua aprovação

Sala das Sessões.e~e F V de 1996.

~
Deputado EDSO:'/ EZEQI!IEL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE eSTUDOS LEGISLATlVOS-CeDI •

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
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crorn~sômlco tADNl. apresento este projeto de lei na cc:neza de que estamos contribuindo com

esta justa causa. r~sgatando o dever do Estado e o ducito constitucional do cidadia.

.....;- .
CAPfN.oU

Dos DIum:ls Soc:ws
Art," 81;0~~ aeducaçlo, aaúde, otraba1llo, o Iuer, aquru
ÇI, a pmidbcia lOCiaI, a prlICCÇIo illlltcmidadc c i iJIIIDda, allliltâlcia
- cIcraD:IpmdoI, Da formia cIea CODIIituiçIo

Are. ,. SIo cIireiloI doi trabübadoteIlIIbm:lI c rurais, além de QUttOI que
YiIem. i melhoria ele _ COIIdiçIo 1OCiaI: . .

I - nIaçIo ele'empI'CIO prot.qida COIIIra deIpedida lIbittária ou ICIII
juIla "'-. DOI tenDOI ele lei IXImpJemealar, que pmerá .iDclellizaçlo c:om
peIII&l6ria, dcIIln: OUII'OI direi&ol;

fi-~.em caso ele deseiDprqO ÍIMliIllllário;
....................................................................................................

XXII - reduçIodoi riscos iDercDles ao trabalho. pormeio dellOIIlIU ele
sa6de, hiPDe c lCJIII'IIIÇa;

XXIII - adicioDaI ele mmIIICDÇIo pII& U llividIcIes .JICDOIU.~.
brcs ou periJOSlS, Da forma da lei;
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PROJETO DE LEI
N° 1.504, DE 1996

(Do Sr. Edson Ezequiel)

Possibilita, â populaçio carente, a utilização do exame
de parezunento cromo&sôlIlico (ADN), em. calõos de investi9,!

ção de paternidade e dá outras providências ..

(As COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E !'AlttLIA, E DE CONÊ

TITUIçAO E JUSTIÇA E DE REDAçXO - ART. 24. II)

oCongresso Nacional decreta:

An. 1· . Quando a invcstigaçio de paternidade envolver invcstipndo sem

recursos, o e>Wne de porcarnento cromossômico (ADN) podctá ser requerido pelo illlCrcSSlldo

sem acrescimo dos respectivos custos.

An. 2" . Para os fins buscados pelo artiflO anlmor e enquanlO o órjIo de

medieina legal nio se dotar do instrumental adequado para a rcalizaçio do referido exame. o

Poder Judiciário celebrará convenio com entidades, públieas ou privadas. que se cnconlmn

capacitadas a efetívi.lo.

Ar!. 3· . Esta lei entra em YÍflOr na data de sua publicaçio.

Ar!. 4· . Revopm-sc as disposiçlles em contririo.

JUSTIFICAÇÃO

A preIOIlle proposta leIO duas vertentes que o fundamentam: a primeira

alude juswnenle ao avanço cientlrlco que tomou irmpondivcis "" tuU11adlls dos exames de

pareamento cromOllÕm!.. (AON), vinculando. por isso. a Justiça à sua ulllizaçio: e a segunda.

que não permite deixarcm·sc fora do circulo doi seus beneficios os jUrisdicionados ..:arentes. só

porque os mfelicita a condiçio de penilria.

Tratando-se de inqucstioni.vel interesse publico e com a expectativa de que

os orgamsmos públicos. dentro em breve, pooam rcaJizar os exames de paream~l"jto

~
Deputado EDSON EZEQUIEL

PROJETO DE LEI
N° 1.505, DE 1996

(Do Sr. Edson Ezequiel)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de •• redes pública e pr.!
vada de saúde realizarem teste 'imunológico para HIV-AIDS

no p..r!~ pré-natal.

IAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 791. DE 19951

o ConBfCSSO Nacional decreta:

An. ' •. Ficam as empmas conveniadas ao Sistema Único de Saúde • SUS.

no imbito do Pais, obripdas a realizar teste imunolÓ!lÍCo pora HIV no periodo prê-nalal. desde

que as mulheres a serem submetidas ao exame consintam na SUl. realizaçio e sejam esclarecidas

das precariedades de seu resultado.

Paráirafo Único. O resultado do late im\lllOlÓ!lÍCo pora HIV. scri do

exclusivo COIIhoc:imcnlo da aestal1te. sendo vedada a sua divulpçio. sem o pRvío contcnrill1C1llO

dcsla, a qualquer outra pcsICMl ou instilUiçio.

AJl. 2" . O'Podcr Executivo "'lUlamcntari a pracntc lei no pnzo máximo

!Ie 60 (seucnta dias) a contar da data de ... pubJicaçio.

Ar!. 3· . Esta lei entra em visor na data de ...publicaçio.

Ar!. 4· . Revopm... as disposiçacs em contrário.

Jt'STlFICACÃO

A adoçio da InlClll1va precOnizada no ProJcto de Lei em cnusa.

posSIbilitara delec'ar-sc a presença ou nllo do HIV no perindo pré-natal. de mndo que. em caso

positivo. se possa eSlabelecer tratamento adequado para os pais e pnnclpalrncnle para a cnança.

mediante os mClosdlsponiveis,

Ecrescente o número de crianças que adquirem congemtamente o HIV.

~
Deputado EDSON EZEQUIEL
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O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Finalmente, Sr. Presidente, o livro da TFP des-
Finda a leitura do expediente, passa-se ao faz um mito pernicioso. Nasce daí a pergunta: por

VI- PEQUENO EXPEDIENTE que continuar insistindo em levar avante tal reforma
agrária?

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

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Ou o Brasil acaba com a reforma agrária, ou a
Srs Deputados, ou o Brasil acaba com essa reforma reforma agráriaaca,ba com o Brasil.
agrária, ou essa reforma agrária acabará com o Brasil. O SR. MARCELO DEDA (PT-SE. Pronuncia o

Tive o prazer de receber em meu gabinete o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs De-
mais recente livro da TFP, intitulado Reforma Agrá- putados.
ria Semeia Assentamentos - Assentados Colhem O Estado de Sergipe, como sabem V. ExªS, é o
Miséria e Desolação, que constitui uma verdadeira menor Estado da Federação em dimensão territorial.
radiografia dos resultados da malfadada Reforma Entretanto, essa liinita~o geográfica jamais foi ca-
Agrária que vem sendo aplicada há mais de seis lus- paz de pôr fronteiras à" criatividade e à inteligência
tres em nosso querido e tão sofrido Brasil. do povo sergipano, cuja contribuição à cultura nacio-

Enquanto brasileiro e Parlamentar dói-me con- nal é das mais ricas. Nomes como os de Tobias Bar-
cordar com o grande estadista De Gaulle ao classifi- reto, Silvio Romero, João Ribeiro; Manuel Bomfim,
car nosso País de pouco sério. Com efeito, Srs. De- Carvalho Neto, Paulo de Carvalho Neto, Paulo Dan-
putados, só se reforma aquilo que necessita ser re- tas, Joel Silveira, Mário Jorge Vieira e, mais recente-
parado e, portanto, para que fique em melhor esta- mente, Francisco· Dantas, entre outros, teimam em
do. Por exemplo, este microfone aqui, só teria senti- comprovar a saborosa tese do escritor, político e di-
do reformá-lo, mandá-lo para o conserto, se estives- plomata Gilberto Amado - outro talento sergipano
se estragado: manda-se reformar uma poltrona ou compartilhado com o Brasil - de que Sergipe é pe-
uma cadeira a fim de que apresente melhores condi-· queno para não competir com a grandeza dos seus
ções de uso. E assim por diante. filhos.

Entretanto, eis-nos diante do paradoxo no que A singularidade da cultura sergipana, a autono-
diz respeito à terra neste nosso imenso Brasil. Cria- mia dos seus valores e a rica diversidade de sua cul-
se um Ministério com o nome de Reforma Agrária, tura popular, aliados à trajetória do seu povo que, do
não para apresentar uma solução que propicie aos litoral aos sertões, inventa com tenacidade, cora-
proprietários corrigirem as deficiências que possam gem, luta e alegria a sua própria história, tem sido a
haver no setor, para melhor aproveitamento, mas re- matéria-prima utilizada pelos nossos artistas e inte-
forma-se para favelizar, lançando tanto patrões lectuais para produzirem obras de indiscutível valor
como empregados na miséria, uns pela injusta espo- artístico.
liação de bens e outros pela falsa promessa de uma As raízes regionais, mergulhadas na universi-
melhor situação. dade do drama humano, tem possibilitado o surgi-

Isto posto, nosso Ministério da Agricultura e mento de uma literatura de excelente qualidade, pre-
da Reforma Agrária parece uma irrisão. Se não, parada para oferecer uma contribuição vigorosa ao
vejamos. debate cultural do nosso País, tencionando os mar-

Uma report~em da TFP percorreu 44 assenta- cos estéticos dos movimentos que sacudiram o de-
mantos em 13 Estoclos da Federação, efetuando 369 bate de idéias neste século. Talvez um dos meIho-
entrevistas em fitas magnéticas e tirando mais de 1.200 res exemplos desse potencial possa ser encontrado
fotografias testemunhando o fracasso rotundo da refor- na obra do escritor Francisco Dantas, especialmente
ma agrária que vem sendo ~Iicooa desde 1964. os seus dois últimos romances Coivara de Memórias

A devastação provocada pela reforma agrária é e Os Desvalidos, este rapidamente transformado em
generalizada: antigas plantações são destruídas; as objeto de culto por grande parte da crítica que per- .
novas instalações do .Incra transformam-se em ruí- cebeu ali a recuperação da literatura regional por um
nas; nos assentamentos, os líderes exercem uma prisma de renovação temática e estética comparável
verdadeira ditadura; há brigarias internas e promis- a de grandes criadores do romance brasileiro como
cuidade moral; os assentados vivem de doações e Graciliano Ramos e Guimarães Rosa.
de bicos; os proprietários expropriados caem na mi- Permitam-me, ainda, V. ExªS que traga à cola-
séria etc. ção outro exemplo: a obra do ficcionista simão-dien-
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se Paulo de Carvalho Neto, autor do hoje clássico e tável distância, sonítica de comentários, de modo a se
premiado romance Meu Tio Atahualpa que já conhe- apropriar do melhor modo possível do drama humano
ceu alentado "número de traduções e fez por mere- que registra, recriando-o em alguns momentos com a
cer um destacado lugar dentre as obras mais signifi- assumida mediação do fantástico e do inusitado.
cativas da moderna literatura latino-americana. As histórias falam de tudo; dor, revolta, alegria,

Esse longo exórdio, Sr. Presidente, eminentes esperança. E morte. Em vários contos percebe-se
colegas, se faz necessário para devolver à memória sua indefectível presença. Uma presença fatídica,
nacional a real significação da cultura e particular- violenta e inescapável e paradoxalmente discreta.
mente da literatura sergipana. ~ que nos últimos Aliás, nos contos de Vladimir ela parece querer fugir
anos a ausência de urna política cultural que seja de qualquer relevância, quase que buscando pare-
digna desse nome tem-se transformado, para lem- cer inútil a trama, pois não liberta, não resolve, não
brar Drummond, numa gigantesca pedra no caminho promete, não abrevia. Existe somente: inexorável
da nossa produção cultural. Num inexistente merca- contraponto da vida. Ela está na ponta do saber que
do editorial, a única possibilidade de levar ao prelo a tortura e mata o menino que, afinal, não roubou a
obra dos novos escritores sergipanos é o custeio cabra (O Suspeito). Lá está ela, pressentida, queri-
das edições pelo próprio autor. Não dispondo o ro- da, buscada pelo velho Isidoro num inusitado exílio
mancista, ensaísta ou poeta de recursos, corre o ris- na embaixada da morte, o cemitério (Saco Vazio)
co de morrer inédito. Não se tem notícia de que o trazida, porém, por aqueles que não vêem razão no
Governo do estado tenha em mente uma política seu gesto. Olha ela lá, outra vez, aninhada na alian-
editorial capaz de oferecer alternativas e de emular ça que queima e estimula o ressentimento curtido,
a produção cultural sergipana. Não se reclama aqui amolando a mágoa da mulher infeliz, mas, sobretu-
a participação de um Estado dirigista na Cultura que do, conduzindo os passos do cavalo que leva o ma-
pretenda substituir a sociedade numa atividade em rido bêbado ao cadafalso conjugal (A Aliança). E ve-
que a vocação instrumentista e repressora do poder jam-na, sobretudo, naquele conto que com justiça e
político sempre produziu péssima obra, viciada pelos acurado senso crítico o grande Jackson da Silva
gostos e objetivos dos seus episódios titulares. O Lima classifica de obra-prima em sua apresentação,
que queremos é que os dirigentes dos organismos e (O Pequeno Eucalipto). Ali ela se acumplicia com a
agências culturais do nosso Estado estabeleçam um felicidade incompreendida da mulher metamorfosea-
diálogo com a sociedade e com a intelectualidade da, ansiosa pelo destino de flor. Ei-Ia travestida na
sergipana, com o objetivo de produzir democratica- voz do médico aconselhando que se lhe dê mais e
mente uma formulação política que encontre o lugar mais espaço até que, finalmente, como um pequeno
e defina o papel do Estado na vida cultural sergipa- eucalipto, cumpra a mulher o seu ciclo e perfume o
na, sem perder de vista o indispensável envolvimen- machado que o ceifará.
to do setor privado. Em todos os contos, entretanto, Sr. Presidente,

Não obstante as dificuldades, a inteligência estão a nossa paisagem, os nossos tipos, a nossa
sergipana teima em manter acesa sua chama. Não fala, os nossos sonhos, o nosso jeito de lidar com a
deixa de ser estimulante, pois, o testemunho de re- vida. Não como trincheiras de um regionalismo es-
sistência encenado por nossos intelectuais. Agora téril, mas como veículos singulares para a realização
mesmo, mês de fevereiro, foi lançado o livro de con- de dramas humanos e exposição de temas universais.
tos Mulungu Desfolhado de Vladimir Souza Carva- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, não sou
lho. Juiz Federal, com uma obra jurídica respeitada, como está fácil de perceber, um crítico literário, lon-
publicada pelas melhores casas editoras do País, o ge de mim a intenção de parecer um expert em cul-
itabaianense Vladimir Carvalho reencontra-se com a tura e muito menos em literatura. No máximo, um
ficção no mesmo gênero no qual estreou em 1971, o leitor indisciplinado que, sem método, mas com mui-
conto. reunindo trinta e três contos, o livro de Vladi- ta paixão, busca encontrar para a literatura sergipa-
mir se constitui em agradável aragem a oxigenar o na o espaço que ela está por merecer no cenário da
mundo das letras sergipanas. Dono de um estilo pre- cultura nacional. No entanto, como representante do
ciso e conciso, marcado pelos períodos curtos e povo de Sergipe nesta Casa, creio ser de meu dever
pela eficiência narrativa, Vladimir passeia por uma cobrar do Governo do meu Estado a imediata aber-
variedade temática e de pontos de abordagem, ora tura de um debate que já está se ressentindo da de-
apostando na perspectiva psicológica facilitada pela mora. Um debate que sirva par estimular os nossos
narração em primeira pessoa ora se pondo a respei- intelectuais e acordar a nossa sociedade para o de-
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safio de conhecer e estudar a nossa cultura, criando equivale a R$ 720,00; DAS 5, R$ 624,00 e DAS 4,
os instrumentos políticos e sociais necessários à sua R$ 456,00, sempre 12% sobre a remuneração.
divulgação e à sua promoção, recuperando, dessa Aqueles que não ocupam cargos efetivos e não
forma. o respeito que o País sempre dedicou à nos- podem ser aposentados com os vencimentos do
sa produção. Assim, quem sabe, autores como Vla- Cargo em Comissão, estando vinculados apenas à
dimir Souza Carvalho poderão, cada vez mais, fazer aposentadoria previdenciária comum, mesmo OCU-
circular seu talento e enriquecer a nossa tradição pando DAS, de qualquer nível, recolhem a contribui-
cultural. ção sqbre o teto da aposentadoria previdenciária,

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun- que equivale a apenas R$ 91,59 (11 % sobre o salá-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e rio referência).
Srs.. Deputados, a modificação do atual sistema de
aposentadoria dos servidores públicos nos moldes Sr. Presidente, grandes diferenças também
que se pretende votar hoje contém inconstitucionali- ocorrem entre os cargos de nível superior, cujo des-
dades, injuridicidades, injustiças e grandes prejuízos conto previdenciário também é de 12% sobre a re-
para os funcionários. muneração e a previdência comum tem como des-

Sr. Presidente, os servidores vêm contribuindo, conto máximo 11 % sobre o salário referência.

ao longo do tempo, para a obtenção de determinado Observe-se a diversidade de situações: Os que
tipo de benefício e custeando essa concessão com pagam pela aposentadoria integral recolhem contri-
contribuições proporcionais à vantagem contratada. buição correspondente a várias vezes o valor da

Assim é que os servidores recolhem contribui- contribuição daqueles que pagam apenas a aposen-
ções previdenciárias em valores muitas vezes supe- tadoria previdenciária. É evidente, Sr. Presidente,
riores aos trabalhadores e empresários vinculados à que não se pode tratar igualmente duas situações
previdência social comum. Essa contribuição, a tão desiguais. Aqueles que, durante muitos anos,
maior, conforme se verá adiante, se destina exata- contribuíram com valores elevadíssimos, calculados
mente a custear um benefício de melhor valor, data sobre a totalidade de sua remuneração para ter di-
venia, o que não ocorre com os demais segurados reito a uma aposentadoria integral, não podem ago-
pela previdência social comum. ra ser equiparados aos outros que contribuíram

Sr. Presidente, enquanto os servidores reco- sempre com valores muito inferiores, exatamente
Ihem mensalmente aos respectivos órgãos previden- porque o benefício que estavam pagando era de va-
ciários um percentual de 12% sobre a total idade de lor reduzido.
sua remuneração, exatamente para obter um benefí- A ruptura dessa situação atual, da forma como
cio de aposentadoria integral, os demais contribuin- ora se propõe, data maxima venia, atenta contra o
tes vinculados à previdência social urbana recolhem princípio basilar do Direito segundo o qual pacta sunt
apenas um percentual correspondente ao teto do sa- selVanda. Acresce que os servidores não tiveram di-
lário de contribuição, que será, mais tarde, o valor reito de escolha. Não lhes foi dada a oportunidade de
de sua aposentadoria. decidir por qual forma de previdência desejavam optar.

A atual divergência entre as duas fórmulas é Desde o início eles foram obrigados a contri-
bem interessante. buir com 12% de sua remuneração integral para

Os servidores recolhem sobre a totalidade de custear um plano de aposentadoria integral que ago-
sua remuneração para obter uma aposentadoria ra lhes querem retirar.
igual a essa mesma remuneração. Os demais segu-
rados da Previdência recolhem apenas um percen- Sr. Presidente, é sabido que a verdadeira iso-
tuaI sobre determinado teto, já que sua aposentado- nomia consiste no tratamento desigual para situaçõ-
ria corresponderá a esse teto sobre o que calculam es igualmente desiguais.
as contribuições. Para se ter uma idéia da diversida- Assim, nem se pode excluir o direito dos servi-
de de situações, faça-se uma comparação das situa- dores ao sistema especial de aposentadoria por que
ções dos servidores que ocupam cargos de DAS no pagaram, nem se pode estender esse mesmo sistema
serviço públicO. aos demais trabalhadores que não pagaram por ele.

Aqueles que ocupam cargos efetivos e podem Como se pretende efetivamente unificar os sis-
se aposentar com os vencimentos do cargo em Co- temas de aposentadoria, sem respeitar a situação
missão recolhem a contribuição sobre a totalidade especial dos servidores que contribuíram durante
da remuneração, o que, no caso do DAS Nível 6 longos anos para um sistema mais favorável, há que
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se respeitar pelo menos a regra basilar do Direito tabelecimento de um período de permanência no
que prevê a indenização pela ruptura contratual. País (quarentena), como ocorre, por exemplo, no

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, assim, Chile.
por um mínimo dever de justiça, deve-se estipular Considero importante que os recursos arreca-
que todos os servidores, uma vez submetidos ao re- dados no exterior, através de operações no amparo
gime normal da previdência social comum, sem a da Resolução nQ. 63, somente sejam usadas no re-
percepção da aposentadoria integral por que paga- passe, daqui para frente, ao tomador final ou a ou-
ram, devem receber de volta, devidamente corrigi- tras instituições financeiras. Melhor seria que esses
dos monetariamente e aplicados juros de mercado, recursos somente pudessem ser captados e repas-
os valores de todas as suas contribuições que exce- sados ao tomador final para investimento na produ-
deram o teto das contribuições da previdência social ção. A longo prazo, com o mínimo de 3 anos, para
comum. permitir alguma maturação e retorno financeiro das

Como visto, as diferenças são vultosas já que aplicações. De qualquer sorte, é triste saber que es-
a variação entre as contribuições para a aposenta- ses recursos de captação, autorizados pela Resolu-
doria integral dos servidores e aquelas destinadas ção nQ. 63, vinham sendo utilizados pelos bancos
ao regime normal da Previdência Social é bastante para compra de NTN, com cláusula cambial, ProCe-
considerável. dimento que era adotado pelo Banco do Brasil, que

. . não fez uma única operação de repasse de 63 - Ru-
Sr. PreSidente, sem que se preveja ao menos ral, de longo prazo, no ano de 95. É triste saber que

essa co.mpe~sação, estar:se-á com~tendo um esbu- o Banco do Brasil não está preocupado com o de-
lho patrimomal e um estelionato o~clal, uma vez que senvolvimento do País. É uma vergonha ter conheci-
se estará rompendo um ~n~rato já celebrado, sem, mento de que essa notável instituição de crédito utili-
pelo~~~nos, reparar o prejulzo da parte contratante za recursos de captação externa, com base na Re-
que OI esada. solução 63, para comprar Notas do Tesouro Nacio-

Era o que tinha a registrar. nal, ao invés de aplicâ-Ios na produção, no investi-
O SR. CORIOLANO SALES (pOr - BA. Pro- mento de médio e de longo prazo, mediante repasse

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e direto ao tomador final.
Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa nesta Embora muitos eConomistas de renome achem
tarde para me associar à iniciativa do Banco Central as medidas adotadas para ingresso de capitais es-
do Brasil que, dentre o~as medidas, restringiu o f1u- trangeiros descomprometidas com o desenvolvimen-
xo de capl~1 es~angelro de cuy!D prazo, favor~~- to como de pouca eficácia e relativamente inócuas,
do, c!ara e. IneqUivocamente, o Ingresso de capitaiS de que a criatividade do mercado financeiro é maior
para investimentos na produção. do que a do BC, insisto na importância das medidas.

É salutar que essas restrições se verifiquem O País não pode apoiar-se em capitais especulati-
para impedir que o capital especulativo continuasse vos, fugazes, sanguessugas para fazer o seu desen-
crescendo sem qualquer preoc~ação com o desen- volvimento, incentivar a sua produção, que é o único
volvimento do País. Ademais, o Fundo de Privatiza- caminho para gerar emprego, renda e trabalho. O
ção para capital estrangeiro passa a pagar uma alí- Goverm> não pode mais postergar a redução da taxa
quota correspondente a 5% de IOF (Imposto sobre de juros. Ele está diante de um falso dilema: manter
Operações Financeiras). um diferencial muito elevado entre os juros internos

Por outro lado, a medida de estímulo ao capital e externos. Os juros internos elevados servem ape-
estrangeiro para investimento, que possibilita o in- nas para impedir a produção, sufocar os médios e
gresso de recursos externos, isento de Imposto so- os pequenos empresários, e favorecer os capitais
bre Operações Financeiras (IOF), aplicados em Fun- especulativos sem compromisso com a Nação. Os
dos Mútuos de Empresas Emergentes e Fundo de capitais de curto prazo em nada ajudam o nosso de-
Investimento Imobiliário, é de grancle importância senvolvimento. .
para ir ajustando as necessidades do País à gera- Por isso, Sr. Presidente, entendo salutar a ini-
ção de mais emprego, trabalho e renda. De mais de- ciativa do Banco Central contendo, parcialmente,
senvolvimento fundado no investimento produtivo. restrições, ainda que timidamente, do ingresso de

É preciso reduzir os juros. Os capitais voláteis, capital estrangeiro especulativo e predatório, sem
apátridas, especulativos, somente serão afugenta- qualquer compromisso com o desenvolvimento do
dos com a diminuição da taxa de juros, ou com o es- País.



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 05853

O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pronuncia se pode também cogitar que a administração poderá
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. manter em seus quadros servidores qualificados sem
Deputados, o Poder Executivo, após geração de um mínimo de direitos que garantam sua segurança e
grande expectativa, diversos discursos e laboriosa liberdade para a atuação profissional. Quando falamos
construção de um ambiente político adequado em em segurança, referimo-nos à remuneração e aposen-
busca de conquista do respaldo público, enviou a tadoria dignas que convençam o servidor de que seu
este Congresso Nacional seu projeto de reforma ad- futuro estará assegurado em troca de sua dedicação
ministrativa e previdenciária. fiel e contínua ao serviço público. Quando falamos em

Inicialmente, adormecidos os sentidos críticos liberdade para atuação profissional, importa-nos desta-
da opinião pública e da própria mídia, em face do car que a estabilidade não é mero direito do servidor,
marketing feito pelos elaboradores da proposta, mas da própria sociedade! Pois somente com tal ga-
propagou-se a idéia dessa reforma como a grande rantia, o servidor público desempenhará suas ativida-
salvadora da pátria. Foi assim que um projeto pinta- des livres de pressões políticas e circunstanciais, ten-
do com a imagem de modernização e reestruturação do liberdade de atuar tecnicamente e sempre em con-
da administração pública e colocado como instru- sonância com o real interesse público.
mento de inelutável aptidão para viabilizar a concre- Há quem confunda direitos com privilégios. Di-
tização dos meios nacionais tomou fôlego e foi apre- reitos do servidor, em latu sensu, é direito da socie-
sentado como algo quase intocável. dade! ~ a garantia da continuidade dos serviços pú-

Pouco a pouco, porém o conceito inicial foi se blicos com a tão propalada necessidade de qualida-
descortinando, e o projeto de reforma tomando no- de, eficiência e moralidade na atuação do agente
vos contornos à medida que novas variáveis eram público. ~ necessário desmitificar o preconceito for-
introduzidas ou ganhavam relevância nas inúmeras mado em torno dessa questão. Para tanto, recorre-
discussões, realizadas nesta Casa, com especialis- mos aos primórdios do Direito Trabalhista (que se
tas, representantes dos mais diversos setores e com refere ao trabalhador em geral). Há mais de um sé-
a sociedade em geral. A propedêutica deu lugar a culo, o estabelecimento de uma legislação protecio-
profundos estudos em torno do tema. nista tornou-se imprescindível. O trabalhador, ape-

De todas as variáveis discutidas, destacamos a sar de se equiparar juridicamente ao empregador,
importância do servidor público nesse contexto. O sempre foi o lado mais fraco na relação de emprego,
servidor público está sendo esquecido. A reforma e, portanto, necessitava a tutela estatal contra o
administrativa não pode visar somente às mudanças abuso do poder econômico. De tal manifestação sur-
que implicarão a redução de despesas públicas. Nas giram diversos diplomas legais consagrando direitos
palavras do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Fe- e garantias especiais para o trabalhador, além da
deral, Sepúlveda Pertence, em entrevista dada ao Justiça do Trabalho, caracterizada como um ente
periódico Tribuna da Imprensa, de 26 de dezembro que tem por princípio a busca do equilíbrio da rela-
de 1995, a reforma administrativa não deve baixar a ção empregado X empregador.
auto-estima do servidor público. Sem funcionário pú- No entanto, na administração pública, a rela-
blico não se faz reforma administrativa; empresário ção de trabalho é de natureza institucional, decor-
não fará reforma administrativa. rente do fato da inserção do trabalhador no serviço

Os direitos do servidor não devem ser qualifica- público. Não há aqui a bilateral idade contratual- ân-
dos como mera decorrência da defesa de interesses cora dos direitos do trabalhador em geral. Conse-
corporativos. Prospera <> errôneo pensamento de que qüen~emente, surge a necessidade imperativa de
os gastos com o funcionalismo são responsáveis pelas outros meios de proteção ao servidor, caso contrá-
difICuldades vividas pelo País. O servidor plblico toma- rio, o servidor ficaria à mercê do abuso do poder po-
se o vilão da histólia, na verdade, o bode expiratório, Iítico, não tendo condições de atuar segundo o inte-
posto à execração da opinião pública. Daí o falso fun- resse público. Assim, respeitada a natureza e a es-
darnento que ampara o sofisma de uma ampla reforma pecificidade da atividade pública, explicam-se e justi-
a partir da supressão de direitos indevidos, tais como a ficam-se os direitos típicos dos servidores públicos,
estabilidade, aposentadoria com proventos integrais sem os quais nenhuma reforma constitucional será
vinculados ao da atividade, gratificações, etc. ~ a nova capaz de criar uma estrutura adequada para desem-
solução mágica que emerge! penhar a máquina pública!

Da mesma forma que não se pode cogitar a Outro aspecto que merece especial atenção or-
administração pública sem servidores públicos, não bita em torno da reforma previdenciária. A proposta
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foi apresentada à sociedade como instrumento mo- cando prejuízos com produtos perecíveis, bem como
ralizador da Previdência, amparada no argumento os proprietários dos veículos têm reclamado de que
da necessidade de se eliminar mordomias e privilé- em toda viagem realizada, é difícil evitar despesas
gios para salvar o sistema da falência total. Entre- com oficinas e autopeças.
tanto, o que na realidade contemplamos é a subtra- Apenas ontem o engenheiro residente do DNER,
ção e conquistas e garantias sociais arduamente de- lotado em Manaus, se propôs a viajar para Rondônia
fendidas em períodos eleitorais. Maior equívoco é com a intuito de negociar com os caminhoneiros, res-
afirmar a falência de um sistema que continua apre- ponsáveis pelo fechamento da BR-364.
sentando superávit, apesar da notória sonegação e Ontem, a partir das 11 horas, teve início a Iibe-
precariedade da fiscalização. ração do trânsito na BR-364, em razão de negocia-

Por fim, a mudança que não merece qualquer ções dos caminhoneiros com o Diretor de Obras do
defesa é a que contém a discriminação imposta aos DNER, Rivaldo Cafagni e o Senador Odacir Soares.
s~~idores p~blicos com a proposição de fix~r I!.~ite Em síntese, a liberação da estrada resultou do
mmlmo de ~dade para. aposenta~o e extingUir a compromisso do Diretor do DNER, na presença do
aposenta?on~ voluntá~a propo~clonal. ~~~ há ra- Senador Odacir Soares, de que seria iniciada ime-
zão que justlfi~ue a dlferenclaçao de cntenos n?S- diatamente a operação tapa-buraco da BR-364, bem
ses casos, poiS tanto a regra de tempo de serviço como dentro de 30 dias sua restauração.
como da aposentadoria proporcional estão funda- ' . , ' ' .
mentadas na expectativa de vida dos cidadãos bra- AI~da ontem, no final da.tarde, ~hegou na clda-
sileiros, e não na natureza do serviço prestado, por- de d,e JI-Par~n~, em Rondônra, o Diretor de ~ng~-
tanto, tais regras devem ser universais, tanto para nhana Rodovlána do DNER, Volney Wagner SI~uel-
os trabalhadores da iniciativa privada, quanto para ra, acompanhado do Governador, para negociar a
os servidores públicos. ab~rtura da BR-364, no entanto, felizmente a estra-

. , . da já estava reaberta.
Concluindo, repetimos o que citamos no iniCIO: .,. . ,

sem servidor público não se faz reformas! Isso não é Os camlnhonelr~s dlvulgar~m nota nos Jornais
novidade. É princípio básico de administração. do Estado de Rondônr~, com o titulo Ao Senador da

BR-364 nosso agradecimento.
Era o que tínhamos a dizer. Srs. Parlamentares, a bem da verdade, se o
O ~R. EURf~EDE~ MIRANDA (PDT :- RO. DNER tivesse realizado a manutenção de rotina

Pronuncia o segumte diSCUrso.) - Sr. Presidente, nessa estrada, o seu fechamento não teria.ocorrido.
srªs e Srs. Deputados. A justificativa do DNER para tal omissão é a

Há questão de dias, denunciei o descaso do falta de números financeiros.
DNER com a BR-364, estrada esta querfaz a ligação É inadmissível faltar recurso financeiro para a
da Região Norte com as demais regiões brasileiras. manutenção de uma estrada federal tão importante

Já disse aqui desta tribuna, por várias vezes, como essa, aliás, a única que serve a região.
que essa rodovia federal está ficando de difícil tráfe- O descaso das autoridades federais com rela-
go, no trecho Cuiabá/Porto Velho, assim como a si- ção à falta de manutenção da BR-364 é tão grande
tuação não é diferente no trecho Porto Vel~o/Rio que coloca os Parlamentares federais numa situa-
Branco, por falta de manutenção da estrada. E bom ção muito delicada perante a população de Rondô-
lembrar, Srs. Parlamentares, que grande parte dos nia, tendo em vista que as ações necessárias junto
transportes rodoviários de Roraima e do Amazonas ao Ministério dos Transportes e ao DNER são feitas,
também é feita por essa rodovia, utilizando o trans- no entanto, a resposta esperada não acontece.
porte fluvial, no Rio Madeira. Aproveito a oportunidade para solicitar ao

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, como Ex~ Sr. Ministro dos Transportes Odacir Klein pro-
eu havia dito aqui desta tribuna, os caminhoneiros vidências necessárias e urgentes para a execução
fecharam, no final da semana passada, a BR-364, da restauração da BR-364, tão importante para o
em virtude do seu estado de quase intrafegabilidade. povo do meu Estado e da Região Norte.

Existem trechos dessa rodovia federal com bura- O povo de Rondônia já não suporta descaso
cos enormes, que vêm provocando constantes aciden- tão grande do DNER, que tem responsabilidade com
tes, inclusive, lamentavelmente, com vítimas fatais. relação às rodovias federais, no entanto lamentavel-

Afora esses acidentes, que têm deixado a po- mente nada faz.
pulação revoltada, o transporte fica moroso, provo- Era o que eu tinha a dizer.
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o SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, a polícia do Estado do Rio de Janeiro atuou
nesses últimos dias de modo extraordinariamente
eficiente ao prender, em Fortaleza, Estado do Cea
rá, o traficante Ernaldo Pinto Medeiros, conhecido
pela alcunha de Uê. Era o criminoso mais procurado
em razão do seu grande envolvimento com o crime
organizado, tendo participação no tráfico de drogas,
em seqüestros, em assaltos a bancos e, possivel
mente, em outras ações criminosas.

Denunciada por comparsa anteriormente pre
so, a localização de Uê em Fortaleza levou à capital
cearense uma equipe de policiais do Estado do Rio
de Janeiro, os quais executaram ações eficientes
prendendo o marginal em dependências de um hotel
à beira-mar, onde se hospedara em companhia de
sua mulher. Sabe-se que Uê pretendia ampliar os
seus negócios, implantando no Ceará um braço de
suas ações criminosas relacionadas com a distribui
ção e o tráfico de entorpecentes.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro tinha
corno ponto de honra em sua luta de combate ao cri
me organizado a prisão de Uê. Havia ordens expres
sas do Governador Marcelo Allencar nesse sentido.
Era uma questão de honra, e todos os esforços de
veriam ser despendidos pela Secretaria de Segu
rança Pública. O sucesso da empreitada foi marcan
te, acontecendo aquela prisão em cenas que evita
ram derramamento de sangue ou troca de tiros.

Faço este registro, Sr. Presidente, para enalte
cer as ações da polícia do Estado do Rio de'Janeiro
nesse episódio marcante. Aliás, a eficiência do apa
relho policial do Estado do Rio de Janeiro vem sen
do evidenciada na medida em que a violência no Es
tado vem sendo contida, caindo os números nas es
tatísticas da criminalidade. Isto reflete a determina
ção do Governador Marcelo Allencar no sentido de
oferecer ao povo maior segurança e absoluta tran
qüilidade.

Já se foi o tempo em que a população temia
sair às ruas, em que os trabalhadores não podiam ir
e vir ao trabalho com segurança, em que as famílias
mantinham-se trancadas em casa enquanto os mar
ginais transitavam livremente pelas ruas. Hoje a po
pulação percebe que as ações voltadas para a segu
rança pública, praticadas a partir das orientações
pessoais do Governador Marcelo Allencar, realmen
te produzem efeitos sérios e imediatos, sobretudo
quando a maioria dos grandes chefes do crime orga
nizado já se encontra fora de circulação, em mãos
da polícia e à disposição da Justiça.

Quinta-feira 7 05855

Louvo a ação que resultou nessa prisão e re
gistro o fato para enaltecer as providências que, a
partir do Governador e envolvendo toda a Secretaria
de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro,
traduzem o propósito de retirar das ruas do Rio de
Janeiro os chefes e os agentes do crime organizado.

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

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (Bloco/PFL-SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, o. Departamento Econômico
do Banco Central acaba' de divulgar o balanço de
pagamentos do País em 1995, onde consta que os
gastos de brasileiros com viagens a outros países
cresceram quase 50% em relação ao ano anterior,
saltando de US$ 2,2 bilhões para US$ 3,4 bilhões.

Estes gastos contribuíram significativamente
para o déficit das nossas contas externas, sendo
que só com as despesas de cartão de crédito inter
nacional os brasileiros desembolsaram US$ 2,285
bilhões, o do~ro das compras realizadas em 1994.

Com passagens aéreas e outras despesas no
exterior, os turistas brasileiros gastaram outros R$
1,106 bilhões, constituindo-se a Disneylândia no
principal destino dos brasileiros.

Esta preferência pelo turismo no exterior deve
se em grande parte ao fato de que o custo de finan
ciamento de uma passagem aérea para o exterior é
bem menor que o da passagem para uma cidade
brasileira, além do que os prazos dos crediários para
o exterior são bem maiores devido às restrições im
postas pelÔ'S'C Iib mercado interno.

Resulta deste quadro que a maioria dos turis
tas brasileiros não conhece as nossas belezas natu
rais fora do seu Estado, mas já fez mais de uma via
gem ao exterior, gerando, com isso, a manutenção
de empregos Já fora e concorrendo para a sangria
de nossas divisas, quando esses recursos poderiam
ficar aqui mesmo, se o turismo interno se tomasse
mais acessível ao bolso sobretudo da nossa classe
média. Todos ganhariam com isso: o Governo pela
economia de divisas e arrecadação de impostos, o
empresariado, peja ampliação dos seus negócios, e
a população pela oportunidade de desfrutar de um
lazer mais acessível e pela geração de milhares de
empregos, entre outras coisas.

Com um pouco de apoio, Santa Catarina pode
se transformar na Flórida brasileira e no principal
ponto de atração turística do Mercosul.

No Município de Penha, a oito quilômetros do
Aeroporto de Navegantes, rota de diversas linhas
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nacionais, e a poucos quilômetros do Porto de Itajaí, pois serão obras que darão muito retorno financeiro
de Camboriú, Blumenau e Florianópolis, portanto, na até ao próprio Governo, transformando aquele em-
porta de entrada do Mercosul, localiza-se um em- preendimento no mais importante pólo irradiador de
preendimento que nos enche de orgulho. Trata-se turismo na Região Sul do País, em especial no meu
do Beto Carrero World que vem sendo erguido em Estado e na região mais próxima do parque, consti-
uma área de 14 milhões de metros quadrados, onde tuída pelos Municípios de Piçarras, vizinho de Pe-
a preocupação ambiental é uma constante, tanto nha, do qual é separado pelo Rio Piçarras com boa
que as faixas de Mata Atlântica permanecem intoca- infra-estrutura de balneário, oferecendo nas praias
das (5 milhões são de preservação permanente) e de Piçarras e do Flamboyant excelentes áreas para
se constituem em alvo da admiração dos freqüenta- banho, pesca e esportes náuticos; Balneário Cam-
dores do parque, notadamente dois estrangeiros, boriú, considerado um paraíso tropical pelos argenti-
acostumados, no mais das vezes, a nos ver como nos, a cidade é hoje o principal balneário do Sul do
predadores e seres destituídos de qualquer cons- País, sua praia principal com 6.540 metros, que for-
ciência ecológica. ma a baía, tem um mar calmo, excelente para diver-

Fruto do sonho de um homem - o empresário sos esportes aquáticos, além de diversas outras
João Batista Sérgio Murad, mais conhecido como praias, o Balneário conta em sua Costa Brava com a
Beto Carrero - que nos ensina que o sonho só é im- Praia do Pinho, primeira praia oficial de naturismo do
possível pela inércia de quem sonha, este grande País, de inúmeras outras opções de lazer e da maior
parque temático brasileiro, o maior território de diver- rede hoteleira do Estado; Brusque, colonizada por
sões da América Latina e um dos maiores do mun- europeus, a cidade merece hoje o título de Capital
do, tem características singulares, pois reúne num das Tecidos, da Pronta Entrega e dos Out Let Gentes.
só lugar flora, fauna, diversão e praia. Com mais de 2.000 lojas, vendendo produtos têxteis

Ali já foram gastos US$105 milhões (US$4,3 para lojistas e turistas com preços direto da fábrica, a
milhões em janeiro), gerando emprego direto para cidade entrou para o circuito da moda. Em outli:>ro,
1.150 pessoas e só neste mês teve 250 mil visitan- mês da':) festas no Estado, em Brusque é realizada a
tes e o afluxo, no último fim de semana, de 750 ôni- FENARRECO - Festa Nacional do Marreco, que é
bus de turistas, de diversas partes do País. considerada uma da':) maiores festas gastronômicas

São atrações daquele parque: teleférico que do Bra':)i1~ Bh.menau, famosa por su.a indústria têxtil e
leva o visitante a um passeio panorâmico de 600 pela qualidade de seus produtos, a Cidade conserva as
metros; a maior montanha russa da América Latina' tradições dos imigrantes europeus na arquitetura, na
sofisticado simulador de movimentos, com imagen~ música, .na gastronomia e n~ festa':) típica':). ,Em outu-
de filme de 70mm- trem-fantasma de 400 metros im- bro, reahza-se a segunda maJor festa do Bra':)ll: a Okto-
portado da Itália;' trem para até 276 passageiros, ~rsfest, que reúne o melhor d~ tradição alemã em 17
com linha de quatro quilômetros e diversos outros dias que transformam toda a cidade numa grande fes-
brinquedos, praças de alimentação, múltiplas am- ta e Florianópolis, ~ravilhosa Capital de ?anta Catari-
bientações e shows. Neste ponto vale aduzir que na, tarrbém co~hS?id~ C?mo Ilha da M~Ia, com suas
embora sejam contratados permanentemente artis- belezas naÍlxaJs dlstnbulda':) por 42 praia':). O centro
tas internacionais, há uma preocupaÇão em formar e urbano combina t~anqüilidade com a descontr~ na-
dar oportunidade a artistas locais. tural de seus habitantes. Dotada de excelente Infra-es-

Dentro em breve, deverão começar as obras trutura é um pólo turístico de nível internacional.
do segundo parque, de um campo de golfe e de um Por tudo isso, Sr. Presidente, é que não pode-
autódromo, além de um moderno hotel cinco estre- mos também negar apoio à emenda constitucional
las com 350 apartamentos. ora em tramitação nesta Casa, que acrescenta pará-

Tudo isto vem sendo feito com capital privado, grafo ~nico ?O arl 1~0 da Carta Magn~, dispondo
mas pelo seu vulto torna-se indispensável agora o sobre ~n?entlvo~ fi~ls a serem conc~chdo~ a pes-
apoio do poder público no sentido de melhorar as soas flslcas e Jundlcas que fizerem Investimentos
vias de acesso terrestre àquele empreendimento nas atividades de infra-estrutura, operação, desen-
notadamente neste momento em que o Banco Mun~ vo~im.ento, ,manute~ção e divulgação do turis~ ~o
dial liberou um grande financiamento para a duplica- te~óno nacIOnal, POiS, C<?~ destacado em Sua.Justl~-
ção da BR-1 01, no trecho de Florianópolis, Santa ~IVa, ele ch~a a cons!ltulr-se na segunda maJor atl-
Cantarina, a Curitiba, Paraná, além de ampliar as vld~e econômICa de paJses C?~ a França e Estados
instalações dos aeroportos e portos mais próximos, Umdos, sem contar que tal atIVIdade tem por caracte-
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rística ser intensiva de mão-dEH>bra, fato que pode Coincidência ou não, findam em maio os certifi-
vir a diminuir o atual índice de desemprego no Bra- cados de exportação brasileira de camarão para os
si!. Estados Unidos. A 11 Sessão da Convenção para

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pro- Proteção e Conservação de Tartarugas Marinhas
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e está convocada para início de abril na Venezuela,
Srs. Deputados, paira mais uma ameaça dos Esta- precisamente nas Islas Margarita, onde, com certe-
dos Unidos da América do Norte, no sentido de fazer za, os Estados Unidos utilizarão os artifícios possí-
valer a ferro e fogo os seus interesses nos países veis para aprovar novo texto da Convenção de acor-
periféricos. do com seus interesses.

Foram várias as pressões dos EUA para que Chamo a atenção da Frente Parlamentar em
se apressassem e votassem o Projeto Sivam de Lei Defesa da Pesca para a gravidade da situação, e do
de Patentes, a Lei de Cultivares. Atualmente, o lta- Governo brasileiro, para não se submeter às imposi-
maraty tem recebido constantemente notas verbais ções da legislação norte-americana, mantendo a
da embaixada norte-americana exigindo a aceitação Portaria nQ 36/94, ratificando a sua posição apresen-
pelo Brasil na ampliação do uso dos conhecidos tada durante a primeira sessão da Convenção para
TED - dispositivos instalados nas redes de arrasto Proteção de Tartarugas Marinhas. .
de camarão com vistas a possibilitar o escape de Outro assunto, Sr. Presidente, esta Casa inicia
tartarugas marinhas. hoje a votação da proposta de reforma da Previdên-

Ressalto que a Lei nQ 101.162, seção 609, pro- cia Social num momento em que o País acompanha
mulgada pelo Governo dos Estados Unidos, impõe estarrecido a chamada Crise dos Bancos. Para nos-
severas sanções aos países exportadores de cama- so povo, que sofre com a deterioração dos serviços
rão; tal legislação determina que os Estados Unidos públicos, é muito difícil compreender a destinação
da América do Norte somente importem camarão de de bilhões de reais para salvar bancos falidos e ban-
países que adotem os dispositivos de escape de tar- queiros fraudadores. Mas este fato evidencia, mais
tarugas nas redes de arrasto. uma vez, a opção do Governo FHC em favor dos

grandes grupos econômicos e dos especuladores.
Em função da exigência americana, o Brasil A proposta de reforma da Previdência é mais

adotou o programa de instalação da TED na frota uma prova desta opção. Bancos, seguradoras e
camaroeira nacional, e o Governo brasileiro através grandes investidores acompanham de perto a tra-
do Ibama baixou Portaria nQ 36194, obrigando todas mitação desta matéria na Câmara dos Deputados.
as embarcações industriais que pescam camarão O volume de recursos faz brilhar os olhos dos es-
rosa a usarem os TED. Anualmente, chegamos ao peculadores. No ano passado, a arrecadação das
absurdo de recepcionar missões norte-americanas principais' recêitas da Seguridade Social totalizou
de monitoramento para certificarem-se do uso dos 61 bilhões e 810 milhões de reais. Este montan-
TED, o que já vem ocorrendo desde 1994. te poderia chegar a 100 bilhões se fosse feito um

O fato é que hoje o Brasil está sendo pressio- eficaz combate à sonegação e não fossem concedi-
nado pelo Governo norte-americano para modificar a das tantas anistias e parcelamentos das dívidas dos
Portaria nQ 36/94 do Ibama. Em reunião na sede do sonegadores.
Ministério das Relações Exteriores, realizada em Sob o argumento de corrigir as distorções e
agosto de 95, com a presença de representantes combater privilégios, o que se pretende é privatizar o
da missão norte-americana e Ibama, a delegação único instrumento que propicia a distribuição de ren-
americana solicitou a ampliação da utilização dos da em nosso País, cuja renda é uma das mais con-
TED para todas as embarcações de tamanho igual centradas do mundo. O modelo a ser seguido é o
ou superior a 10 metros que pesquem camarão. que foi adotado no Chile, mas o exemplo não é dos
Tal medida, se implantada, atingiria grande parte melhores. É o próprio conselheiro da embaixada do
da frota camaroeira nacional, inclusive a pesca ar- Brasil em Santiago, Afonso Cardoso, quem afirma,
tesanal. na Revista Notrcias, da FIESP, que a previdência

Ressalto ainda que os Estados Unidos estão chilena atende apenas à população de renda média
ameaçados de embargo comercial às exportações e alta. A mesma publicação informa que os recursos
brasileiras de camarão, penalizando ainda mais o dos fundos estão sendo aplicados em títulos da dívi-
setor pesqueiro nacional, renegado a segundo plano da pública, ações e bônus das principais empresas
por parte dos sucessivos governos. privadas do país e depósitos nos bancos comerciais.
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Acrescenta ainda que os resultados alcançados até trabalhadores, servidores públicos, aposentados e
agora refletem o crescimento extraordinário das 001- seus dependentes. Não podemos permitir que as
sas de valores. Ou seja, apenas especulação finan- condições de vida do povo agravem-se ainda mais.
ceira, benefícios sociais nada. Muito pelo contrário, A frieza do ajuste fiscal, do equilíbrio dos números,
os trabalhadores que antes tinham um desconto de não pode prevalecer sobre as necessidades dos se-
12% em seus salários, passaram a ter descontos de res humanos.
20%, sendo 13% para a previdência e 7% para o· Era o que tinha a dizer.
sistema de saúde. . O SR. NELSON MARCHEZAN.(RS. Pronuncia

Ora, srªs e Srs. Parlamentares, é algo assim que o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
esta Casa vai aprovar para nosso povo? Foi isto que Deputados, venho a esta tribuna para chamar a
V. EXªS prometeram aos que lhes confiaram um man- atenção para um aspecto importante sobre o assun-
dato popular? Pois o substitutivo que logo mais será to que estaremos discutindo à tarde, neste plenário:
submetido à votação se encaminha em direção ao mo- a reforma da Previdência.
delo chileno e ainda contém verdadeiras barbaridades. Solicitei, nesse substitutivo da proposta da re-

Em primeiro lugar, rege-se pelo critério de forma previdenciária, destaque a um item que enten-
equilíbrio financeiro e atuarial em detrimento da as- do de fundamental importância ser levado ao esgo-
sistência social e proteção ao cidadão brasileiro. tamento da discussão, antes que qualquer decisão
Além disto, quebra a universalidade do sistema, con- seja tomada. Refiro-me à questão dos Planos de
quista importante obtida na Assembléia Nacional Previdência Complementar que são objeto de revi-
Constituinte. Outras aberrações também devem ser são nesse momento.

destacadas: Estou absolutamente convencido de que o sis-
- a substituição do tempo de serviço pelo tem- tema de previdência privada caracteriza-se como um

po de contribuição ignora completamente nossa rea- dos pontos positivos conseqüentes da estabilização
Iidade em que um grande número de trabalhadores do Plano Real.
subempregados e desempregados não tem como A expectativa de uma aposentadoria sem trau-
contribuir para o sistema e assim fica impedido de mas no orçamento familiar, traduzida em negócios
se aposentar; efetuados, já responde por 10% do Produto Interno

- a adoção do tempo de contribuição aliada à Bruto (PIB) brasileiro, ou seja, o equivalente a tudo o
pretendida eliminação dos direitos trabalhistas agra- que o País exporta em um ano.
vará ainda mais a situação dos trabalhadores po- É preciso estarmos alertas e considerar que
dendo excluí-los completamente do sistema de pre- desestabilizar os fundos é uma atitude que não inte-
vidência; ressa ao trabalhador, pois perderia uma garantia

- os trabalhadores rurais que se deslocarem com a qual já conta, nem ao País, que deixaria de
para as cidades não poderão somar o tempo de ser- consagrar um instrumento de crescimento da sua
viço no campo quando desejarem aposentar-se e fi- economia através desta nova e necessária modali-
carão limitados a receber apenas um salário mínimo; dade de poupança.

- a centralização de todas as receitas num cai- Os fundos, na minha interpretação, repre-
xa único do Tesouro Nacional possibilita que conti- sentam a democratização do capital e nessa reforma
nue havendo desvio de recursos da Previdência previdenciária temos de admiti-los na proporção de
para outros fins, como a construção de obras faraô- dois por um, no que se refere aos índices de contri-
nicas, pagamento de encargos da dívida pública e buição da União, Estados, Distrito Federal, autar-
até para socorrer bancos falidos através do PROER; quias, fundações, empresas públicas e sociedades

- provocará o agravamento da situação das de economia mista em relação à cota de contribui-
pequenas cidades onde o dinheiro pago aos aposen- ção do segurado em seus respectivos Planos de
tOOos constitui parte significativa dos recursos que cir- Previdência Complementar.
culam nos Municípios, inclusive nos bancos oficiais. Os fundos que garantem uma aposentadoria

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o que sem traumas nasceram na Europa e nos Estados
está em jogo neste momento é muito mais do que Unidos e foram vistos como molas propulsoras tanto
privilégios deste ou daquele setor da sociedade. A em termos sociais como econômicos, passando a
votação que se dará logo mais poderá mudar subs- ser rapidamente adotadas pelos profissionais de Re-
tancialmente a vida de todos os cidadães brasileiros: cursos Humanos das empresas como parte de suas
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políticas, com resultados positivos, uma vez que
passaram a representar um benefício ao funcionário,
uma forma de salário indireto em que a empresa
contribui com algo que é propriedade do seu traba
lhador.

O retorno dos Planos de Previdência Comple
mentar tem apresentado resultados de tal forma sa
tisfatórios que IBM, Rhodia, Atlantic, BASF e Itaú,
por exemplo, optaram por assumir todo o custo so
cial do sistema, dispensando a contribuição dos em
pregados.

No Brasil, o Banco do Brasil, a Petrobras, a Te
lebras e a Rede Ferroviária Federal foram as primei
ras instituições a enxergar as vantagens dos fundos
de pensões e alcançaram resultados positivos com
suas análises. Essa matéria foi regulada, lembro
me, no período em que exerci a Liderança da maio
ria nessa Casa.

Hoje, quando procedemos à revisão dos Pia
nos de Previdência, quero reiterar minha preocupa
ção no sentido de que o assunto seja discutido à
exaustão e se decida pelo método menos perverso
ao futuro aposentado, pois a experiência do Primeiro
Mundo atesta que os fundos só trouxeram ganhos
às nações que os adotaram.

Por esta razão, mesmo antes de ser votado o
substitutivo do Relator, quero deixar claro que divirjo
do seu parecer quanto aos fundos de pensão, razão
por que anuncio que vou apresentar requerimento
de destaque para votação em separado, anexo a
este pronunciamento, de forma a assegurar uma re
lação contributiva de dois para um no sistema de
previdência complementar.

REQUERIMENTO A QUE SE REFE
REOORADOR:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeremos des
taque para votação em separado da expressão parti
cipação dos segurados, devendo a lei complementar
prevista no caput deste artigo estabelecer regras
que permitam ultrapassar esse limite, de modo que
a participação dos referidos entes patrocinadores
atinja no máximo a , contida no § 1Q do art. 202, ref
erenciado no art. ~ do Substitutivo, ficando o dispo
sitivo com a seguinte redação:

"§ 1Q A participação, a qualquer título,
da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios, de suas autarquias, funda-

ções, empresas públicas e sociedades de
economia mista no custeio dos respectivos
planos de previdência complementar, não
poderá exceder a duas vezes a participação
dos segurados."

Sala das Sessões, 6 de março de 1996. - De
putado Nelson Marchezan.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que
fosse registrado nos Anais desta Casa, e devida
mente divulgado por A Voz do Brasil, documento
de extrema importância, que também faremos che
gar às mãos dos Parlamentares, subscrito pela As
sociação dos Funcionários do Conglomerado Banes
pa e Cabesp; Federação dos Empregados em Esta
belecimentos Bancários no Estado do Paraná; Co
mando Nacional BaAespa; Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria; Confederação Na
cional dos Trabalhadores em Transportes Terres
tres; Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Turismo e Hospitalidade e Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito 
CONTEC.

Trata-se de documento primoroso, sobretudo
neste momento em que discutimos a reforma da
Previdência. Aponta as causas da atual situação
previdenciária e o porquê de a reforma, chamada de
contra-reforma da Previdência, não resolyer os pro
blemas. Pelo contrário, agravará a situação, já que
não toca nas questões essenciais. E vai mais longe,
aponta até mesmo os interesses econômicos e de
grupos que existem na atual reforma.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

MAIS UMA CONTRA REFORMA DA PREVID~NCIA

Excelência,

É unânime, há mais de 30 anos, o reconheci
mento da necessidade, cada vez mais urgente, de
uma verdadeira reforma capaz de eliminar as maze
las da previdência pública, sem o que não será pos
sível recuperá-Ia para o efetivo cumprimento de
suas reais finalidades de proteção social contra os
riscos de redução ou perda da capacidade produtiva
daqueles (e seus dependentes) cuja renda dependa
do trabalho, ou seja, contra os riscos de enfermida
de, invalidez, velhice e morte. Que, ao mesmo tem
po a transforme no grande (e mais do que necessá
rio) instrumento de redistribuição de renda e em im
portante fator de acumulação da poupança intema



Sobre o mesmo assunto, a revista Veja, de 21
2-96, em reportagem sob o título Um salto no escu
ro, subtítulo Na mais profunda ignorância o Congres-

"As informações relativas à real situa
ção financeira da previdência social, divulga
das pelo Poder Executivo, além da ausência
de embasamento atuarial e da parcialidade
no tratamento, apresentam imprecisões téc
nicas."
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destinada a financiar os investimentos produtivos dadeira reforma, mudando hábitos e costumes noci-
geradores de novos empregos. vos ao País e à previdência, teria atuado com rigor

Sendo consensual o reconhecimento dessa ne- técnico e seriedade na formalização de suas propos-
cessidade, torna-se aparentemente difícil compreen- tas, atacando as verdadeiras causas do descalabro
der as causas do fracasso das sucessivas reformas da previdência, mesmo sabendo, como sabe, que
a que o sistema foi submetido desde sua implanta- enfrentaria a resistência dos privilegiados e dos gru-
ção, impostas, com uma única exceção, na vigência pos econômicos ali instalados.
de regimes autoritários. Quatro de tais reformas fo- Diferente, no entanto, foi a postura adotada
ram impostas nos últimos 30 anos, o que dá, em pelo governo.
média, uma reforma a cada 7,5 anos, fato sem simi- Não realizou nenhum levantamento demográfi-
lar no mundo, com o agravante de que a reforma se- co-estatístico-atuarial e de viabilidade financeira, no-
guinte já está prevista para daqui a cinco anos. tadamente em relação aos diferentes regimes (Fe-

Para os analistas isentos e os estudiosos da deral, Estaduais e Municipais) dos servidores públi-
previdência, as reformas fracassaram porque nelas cos assim como da composição dos recursos das
prevaleceram as ambições dos grupos interessados entidades públicas e privadas, sua organização e
na mercantilização da previdência e da saúde. Por- funcionamento, para fins de sua contribuição.
que deixaram de adotar medidas efetivas contra as A gravíssima revelação sobre a inexistência de
mazelas do sistema, tais como (a) o não recolhimen- estudos técnicos consta do relatório final, de setem-
to habitual das contribuições devidas pela União, Es- bro de 1995, do Deputado Federal Confúcio Moura
tados, Municípios, e empregadores inadimplentes; relator da Subcomissão Especial para Assuntos da
(b) as fraudes; (c) a sonegação; (d) a aplicação in- Previdência Social, da Comissão de Fiscalização Fi-
devida e o desvio de fabulosas parcelas das contri- nanceira e Controle, da Câmara dos Deputados, no
buições arrecadadas; (e) a corrupção generalizada; item 111 - Proposta de Reforma Constitucional da
(f) a malversação das reservas técnicas; (9) a des- Previdência Social.
continuidade administrativa e a incompetência ge- Depois de observar que a proposta de emenda
rencial. Em vez disso, as agravaram com medidas constitucional - PEC - fundada na alegada necessi-
inadequadas, a exemplo da unificação dos IAP no dade de reformar a previdência social para garantir a
Instituto único (o erro do século); da centralização sua viabilidade financeira em diversos horizontes
autoritária da gestão, sem controle da sociedade; e temporais, não foi acompanhada de estudos e proje-
da instituição demagógica de benefícios assisten- ções financeiras e atuariais que corroborem tais a1e-
ciais sem que para eles o governo contribuísse. gações, o Deputado Confúcio Moura, revela:

Por isso mesmo, e apesar dos seguidos sacrifí- "Esta subcomissão solicitou ao Minis-
cios a que vêm sendo submetidos os segurados tério da Previdência e Assistência Social-
contribuintes, não foi evitada a progressiva inviabili- MPAS dentre outras informações, projeções
zação da previdência pública. de receitas e despesas para os próximos 15

Fatores conjunturais e causas externas con- anos, com explicitação das hipóteses atua-
tribuíram para agravar a situação, para o que mui- riais assumidas em cada projeção. O MPAS
to contribuiu a ação ou a omissão criminosa dos respondeu ter encomendado tais estudos a
governantes: a crônica inflação (ainda não debela- consultores de renome, que ainda não estão
da); a rotatividade da mão-de-obra com a imposi- concluídos" (SIG).
ção do FGTS; a deliberada redução dos salários
reais; e o crescimento do mercado informal de tra- A observação seguinte de S. Exª foi no sentido
balho. de que:

Conhecidas, como são, as causas do fracasso
das reformas anteriores, e as circunstâncias de ain
da vivermos em uma sociedade mal constituída, ca
racterizada por uma relação promíscua entre a ad
ministração da res pública e os interesses mercan-
tislistas dos grupos privados infiltrados no aparelho
do Estado, o governo atual (comandado por um so
ciólogo que conhece muito bem a situação brasilei
ra), se estivesse motivado para promover uma ver-
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so prepara-se para votar a reforma da Previdência, Na realidade, a PEC é uma versão caricata dos
confirma a impressionante revelação do Deputado projetos de emenda de números PRE-1974-2, 1976-
Confúcio Moura: O, 1977-3, 1988-1, 8929-2, 11412-8 apresentados na

"O projeto de reforma passou quase legislatura passada pelo Deputado Federal Reinold
um ano no Congresso. Agora quando faltam Stephanes. Compare-os, quem tiver dúvida.
quinze dias para decisão final, descobre-se Preocupante é que a PEC já tramitava no Con-
que falta o principal: números confiáveis a gresso quando o Ministro da Fazenda, Pedro Malan,
partir dos quais se possa separar o funda- em maio de 1995, em conferência a empresários,
mental do acessório, o prioritário do secun- em Santiago, Chile, tenha afirmado que o governo
dário. O que será votado é um salto no es- brasileiro tem a intenção de privatizar o sistema elé-
curo... Ouça-se o Ministro Reinold Stepha- trico, a indústria petroquímica, a previdência (Gazeta
nes, autor da proposta de reforma: Não sei do Povo, 11-5-95). Afirmativa que começará a ser
qual é o impacto das medidas. Só sei que viabilizada com o anunciado projeto governamental
do jeito que está não pode faicar. Confio na que cria a poupança de complementação de apo-
minha intuição. Na mesma reportagem outra sentadoria, individual, capitalizável, cópia incompleta
grave revelação: uma explicação para a falta do modelo mercantilista chileno.
de dados está num documento reseNado do O qual, se aprovado, poderá ser lucrativo para
Ministério da Previdência a que Veja teve os bancos, mas será um previsível risco de prejuízos
acesso: A previdência não sabe quem são para os que nele acreditarem como já aconteceu
os seus segurados, não sabe quem são os com os sócios do Montepio da Família Militar e do
seus beneficiários, não sabe quem são os Montepio Nacional dos Bancários, com os consor-
seus contribuintes, não sabe se o que rece- ciados lesados pelas empresas administradoras e
beu deveria de fato receber, não sabe se o como está acontecendo com os acionistas minoritá-
que entrou no caixa é o que foi pago efetiva- rias e os depositantes do Banco Nacional e do Eco-
mente pelos contribuintes, não sabe se o nômico da Bahia.
que pagou é o que deveria de fato ter pago." Outro fato preocupante está nas notórias vincu-

Seria cômico se não fosse trágico! lações do Ministro da Previdência com os grupos pri-
Sem a existência de estudos técnicos fica in- vados que já exploram planos complementares de

viabilizada a apreciação da PEC pelo Congresso previdência, e de saúde com fins lucrativos.
Nacional ainda que ela não estivesse comprometida Corno Deputado Federal, conforme consta nos
por insanáveis vícios de constitucionalidade. registros do Congresso, o atual titular do MPAS apre-

Como se isto não bastasse, faltou ao governo sentou os seguintes projetos cuja principal finalidade
uma postura ética, transparente, democrática, isen- era a promoção dos interesses daquelas empresas:
ta, acima dos interesses em disputa (que envolve os PRE-19789-1 - Dando nova redação aos §§ 1Q.
bilhões de dólares movimentados anualmente pela e 4Q., e suprimindo o § 29., do art. 199, da Constitui-
Previdência Social) o que, desde logo comprometeu, ção. A redação proposta para o § 1Q. eliminava a pre-
pela suspeição, suas propostas de' mudanças desti- ferência das entidades filantrópicas e das sem fins
nadas a afetar o futuro de milhões de pessoas. lucrativos, em relação às instituições privadas lucra

tivas na participação de forma complementar do Sis-
Propostas de mudanças que só teriam o selo tema Único de Saúde. A supressão do § 2Q. tinha por

de legitimidade se estivessem em escrupulosa con- objetivo eliminar a proibição da destinação de recur-
sonância, com os compromissos para a reforma da sos públicos para auxílios ou subvenções às institui-
previdência assumidos publicamente no programa ções privadas com fins lucrativos.
de governo - FHC, para o qual o candidato Fernan- PRE-1974-2 - Para suprimir o inciso li, os §§
do Henrique Cardoso pediu votos e foi eleito. 1Q. e 8Q., e dar nova redação do § 7Q., do art. 201, da

Mas a PEC é a negação dos compromissos do Constituição. A modificação do § 7Q. acabava com a
candidato: prejudica os atuais e os futuros segura- competência da previdência social de manter segu-
dos, não concretiza a seguridade social na forma ro coletivo, de caráter complementar e facultativo,
atualmente inscrita na Constituição, extingue a apo- abrindo espaço para o ingresso de empresas se-
sentadoria por tempo de seNiço e investe contra os guradoras. O § 8Q., cuja supressão o Deputado
conceitos constitucionais de universalidade, unifor- Reinold Stephanes propôs, tem a seguinte reda-
midade e eqüidade. ção: É vedado subvenção ou auxílio do poder pú-
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blico às entidades de previdência privada com fins podem ser interrompidos e precisam estar
lucrativos. perfeitamente definidos antes que o Con-

Em sua prestação de contas dos financiamen- gresso Nacional aprove as mudanças que
tos recebidos para a sua campanha de reeleição a criarão poupanças compulsórias destinadas
Deputada Federal, o atual titular do MPAS forneceu a injetar algo próximo de US$30 bilhões
apenas o CGC de seus financiadores. Cruzamento para financiar as atividades produtivas do
de dados efetuado pelo Departamento Intersindical país."
de Assessoria Parlamentar,. possibili~u a identifica- A concepção da PEC não consulta os interes-
ção de alguns desses financladores. EI-Ios: ses dos segurados e da sociedade.

- Paraná Banco Em vez de votá-Ia dever-se-á, primeiro se
- Real Banco S/A deve, ou não privatizar a previdência e a assistência
- Cia Real de Investimento médico-hospitalar, entregando-as às empresas pri-
- SL S/A Assistência Médica S/A vadas com fins lucrativos. Ou se devemos mantê-Ia
- Seisa - Serviços Integrados de Saúde Uda no setor público, sob gestão da sociedade e fiscali-
_ São Camilo Assistência Médica S/A zação do governo, a exemplo do que acontece no

SAMP A . tê . Méd' S/A mundo civilizado, nos países capitalistas, exceto no
- - SSIS nc~a . Ica , Chile, no Peru e, parcialmente, na Argentina.
- Oswal~~ Cruz ~sslst~ncla ~édlca Tais indicações são pertinentes. Porque apesar
- Interchmca AssistênCia Médica das emendas aprovadas na Comissão de Constituição
- Banco Itaú S/A e Justiça e de Redação, da Câmara dos Deputados, a
- Intermédica Assistência de Saúde Uda PEC da Previdência permanece inadequada como so-
- Clinihauer Uda lução para os males da previdência, incç>nstitucional,
Seria natural que o Deputado Federal apresen- discriminatória, contraditória e mistificante.

tasse projetos de lei favorecendo os setores empre- Vejamos.
sariais com os quais está relacionado. Mas não pa- Não propõe solução para as verdadeiras cau-
rece eticamente aconselhável atribuir ao Ministro a sas das mazelas que corroem a previdência. Limita-
iniciativa de projeto que envolva os interesses da- se (a) a pretender o equilíbrio financeiro do sistema
queles setores, sobretudo em um governo cujo Pre- através da supressão de direitos e do aumento das
sidente critica a atuação dos lobistas parlamentares. taxas de contribuição; (b) a instituir normativamente

O interesse das seguradoras pela aprovação tratamentos discriminatórios; (c) é mistificado e eiva-
da PEC da previdência foi expresso em artigo no O da de falhas clamorosas.
Estado de S. Paulo, de 27-3-95, de conhecido con- A redação proposta para o § 7º-, do art. 40, da
sultor de seguros, Diretor do Centro de Comércio do Constituição (art. 2º-), assegura pensão por morte
Estado do São Paulo: correspondente à totalidade dos proventos do servi-

"Com recente envio pelo Governo Fe- dor falecido, mas aosimu~tânea supressã~ ~o inciso
deral de sua proposta de reforma da previ- V, do art. 201 (art. 6º-) extingue este benefiCIO para o
dência social para o Congresso, iniciou-se o segurado do RGPS.
processo responsável pela criação da maior Extingue a aposentadoria especial dos profes-
fonte de financiamento de longo prazo já vis- sores, mas a mantém por cinco anos para os da pré-
ta no Brasil. A reforma da previdência pode escola, primeiro e segundo graus, excluídos o de ní-
significar para a atividade seguradora nacio- vel universitário, em uma discriminação inexplicável.
nal e para a nação como um todo, já que se- A redação proposta para o § 1º-, do art. 202 (art.
guradoras eficientes e capitalização são 6º-) introduz uma discriminação normativa contra os
umas das ferramentas mais efetivas que empregados dos entes estatais (autarquias, fundaçõ-
existem para a distribuição de renda e gera- es, empresas públicas e sociedades de economia mis-
ção de emprego. Projetos como a quebra do ta) ao limitar a contribuição patronal daqueles entes a
monopólio do resseguro do Instituto de Res- uma vez, permitindo ultrapassar aquele limite no máxi-
serguros do Brasil, a implantação de contro- mo a duas vezes a contribuição do respectivo segura-
les das margens de solvência das segurado- do. Se aprovada (e o Instituto de Previdência dos Con-
ras e a abertura do mercado segurador bra- gressistas - IPC for extinto, ou transformado em um
sileiro para as companhias estrangeiras não fundo de pensão, em nome do corrbate dos privilé-
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gios), teremos, pela primeira vez em nossa história, podendo conduzir a previdência pública, em um cur-
por força da combinação ardilosa do novo texto to prazo de tempo, a um impasse de conseqüências
constitucional com dispositivo de lei ordinária, instituí- imprevisíveis.
do para os empregado_s e dirigentes das empresas pri- Com o exposto, alertamos o Congresso Nacio-
vadas, nacionais e multinacionais, o privilégio exclusi- nal para a tremenda responsabilidade que vai assu-
vo (por isto mesmo escandaloso, injustificável e ina- mir perante o povo brasileiro se votar projeto desti-
ceitável) de serem os únicos (brasileiros e estrangei- tuído de bases técnicas que permitam avaliar suas
ros) com direi~o a previdência complementar e assis- . conseqüências para o futuro de milhões de segura-
tência médico-hospitalar gratuita, ou, melhor, inteira- dos do RGPS e dos sistemas públicos.
mente pagas pelos contribuintes, muitos destes, tra- AFUBESP - Associação dos Funcionários do
balhadores de baixa renda, sem direito à previdência Conglomerado Banespa e Cabesp, Antônio de Pá-
complementar e à assistência médico-hospitalar. dua Chagas.

O mecanismo ardiloso desse privilégio está no Federação dos Empregados em Estabeleci-
texto constitucional proposto, combinado com a Lei mentos Bancários no Estado do Paraná, Gladir An-
nQ 9.249/95, art. 13, inciso V, que autoriza para de- tônio Basso.
terminação do lucro real e da contribuição social so-
bre o lúcro, a dedução de todas as contribuições não Comando Nacional Banespa, José F. Fuma-
compulsórias destinadas a custear seguros e planos galli Martins.
de saúde e benefícios complementares assemelha- Também subscrevem este documento as se-
dos aos da previdência social e instituídos em favor guintes entidades:
dos empregados e dirigentes de pessoas jurídicas. Confederação Nacional dos Trabalhadores na

Custa crer que os autores da PEC não tenham Indústria - CNTI, José Calixto Ramos - Presidente.
percebido o absurdo desta proposta. Será mais fácil Confederação Naéional dos Trabalhadores em
aceitar a noção de que os chamados neoliberais jo- Transportes Terrestres _ CNTTT, Ornar José Go-
gam com a falta de informação e de conhecimento mes _ Presidente.
por parte da maioria, para submeter os interesses do
povo, até no campo da previdência, transferindo Confederação Nacional dos Trabalhadores em
para o Tesouro Nacional o custo da complementa- Turismo e Hospitalidade - CONTRATUH - Moacir
ção das aposentadorias e da assistência médico- Roberto Tesch Awesvald - Presidente.
hospitalar dos altos funcionários e dirigentes em- Confederação Nacional dos Trabalhadores nas
presariais, agravando o que já é a mais iníqua Empresas de Crédito - CONTEC - Lauro da Silva
concentração de riqueza do mundo. Não é preciso de Aquino - Diretor de Finanças.
dizer que esta proposta liquida com o princípio da O SR. MÁRCIO FORTES (PSOB - RJ. Pro-
igualdade estabelecido no art. 5Q

, e violenta o art. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
19, inciso 111, da Constituição, que proíbe à Srs. Deputados, aparentemente, e não é desprezí-
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos vel, a polícia do Rio de Janeiro lavrou um grande
Municípios, criar distinções entre brasileiros ou tento ao prender o considerado mais famoso crimi-
preferências entre si. noso do momento. Apelidado de Uê, ainda jovem, o

O texto proposto para o inciso X, a ser acresci- criminoso coleciona uma ficha horripilante de assas-
do ao art. 167, da Constituição (art. 4Q), aparente- sinatos, estupros, invasões da privacidade e tantos
mente destinado a atender sugestão das Centrais outros ítens. No mesmo dia, noticia-se a morte de
Sindicais, desejosas de coibir o desvio das contribui- um tal de Jorge Luís na prisão. Não podendo entrar
ções previdenciárias, praticado há longo tempo por na descrição de certa forma cheia de admiração da
sucessivos governos, é um sofisma. Se for aprovado vida dos criminosos, chefes ou chefinhos do tráfego,
como está eventualmente poderá até evitar o desvio que era o meio de vida desses dois criminosos, cha-
apenas das contribuições de empregados e empre- mo a atenção para uma nova postura das autorida-
gadores (veja-se o desvio da receita do FSE) mas des policiais do Rio de Janeiro, na área da Polícia
o(s) governo(s) poderá(ão) continuar desviando as Civil, ao mesmo tempo em que o Delegado Hélio
demais contribuições. Luz substitui antigos, às vezes cansados, às vezes

Como assinalado em declaração de voto na viciados policiais, por gente nova e interessada - o
dissolvida Comissão Especial, sua eventual aprova- que é um processo difícil- promove uma radical mu-
ção não serve ao Brasil de hoje, nem ao de amanhã, dança de métodos e objetivos, privilegiando a inves-
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tigação inteligente, em contraposição à coação e à turado de privatização, a Vale do Rio Doce estaria
chantagem. fora dele, pois, vender a Vale é jogar pelo ralo patri-

Na área da Polícia Militar, aflora hoje uma nova mônio que o País construiu em décadas, já que a re-
realidade. Premia-se não apenas com condecoraçã- ceita apurada, que avaliam em torno de R$10 bilhõ-
es e promoções, mas com gratificações pecuniárias es, seria consumida em um ano com pagamento e
aqueles policiais que estão nas ruas, na frente de juros da dívida interna. Segundo, a política de juro
combate, ostensivamente expondo a presença da altos alvo das críticas dos economistas reunidos
autoridade policial. neste Fórum, mostra a contradição dos projetos do

Importante é o fato de as prisões terem ocorri- Governo Federal, pois, estamos trocando patrimônio
do em Estados do Nordeste, o que não apenas indi- por dívida, sem obter qualquer ganho no processo.
ca que os morros do Rio não mais são esconderijos Segundo ela, estatais dos setores siderúrgico, fertili-
seguros, bem como revelam a novidade de identifi- zantes e petroquímico já foram vendidas sem, no
cação de cooperação entre várias polícias. entanto, a União ter reduzido qualquer ponto em sua

Estão de parabéns o Governador Marcello dívida mobiliária. Ao contrário, no ano passado a dí-
Alencar e o seu Secretário de Segurança, o nosso vida interna passou de R$43 bilhões para R$103 bi-
companheiro Deputado Federal Nilton Cerqueira. Ihões," se~ ter o País se beneficiado com a venda
Não apenas pelas prisões, mas pela postura renova- das estatais.
da da autoridade que visivelmente começa a inspirar Quero aqui, Sr. Presidente, S!ª-s e Srs. Deputa-
segurança à população, cumprindo uma-promessa dos, parabenizar os participantes do Fórum Nacional
do Governador do Rio de Janeiro: quem tem que ter dos Economistas realizado em Belo Horizonte, no
medo é o bandido e não a polícia. início do mês, pela importante contribuição que de-

O SR. CHICO FERRAMENTA (PT _ MG. Pro- ram ao deba~e em torno. d~ proposta de privatização
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e da Vale do RIO Doce, pnnclpalmente neste momento
Srs. Deputados, a imprensa mineira, em sua edição em que o próprio Gover~o ~e<:!eral anunciou a des-
do dia 2 de março de 1996, publicou matéria sobre o coberta no Pará, da maJor Jazida de ouro do País,
Fórum Nacional que reuniu os preside:ltes dos Con- com res~rvas de 150 toneladas, aval~a.das em
selhos Regionais de Economia de 24 Estados do US$1,6 bilhão. Segundo declaração do MInistro das
País. Segundo o jornal Estado de Minas, o movi- ~inas e Ene~gia, Raimundo,Brito, a CVRD continua-
mento contrário à privatização da Companhia Vale ra as pesqUisas,. e é ~sslvel. que as reservas d~
do Rio Doce - CVRD ganhou, neste Fórum, o apoio 150 tonela~as seJa~ al.nda ":laJores. O que nos del-
de uma categoria de peso na sociedade brasileira. xa estarrecidos é a inSistência absurda e completa-

Tanto o jornal Estado de Minas como o Diário mente desprovida de zelo pela soberania do País
do Comércio trazem a opinião de alguns participan- por parte do.Go~erno ao manter a Vale no seu pro-
tes do encontro, como o economista .Luiz Carlos grama de pnvatlzação.
Prado, membro do Conselho Federal de Economia, Este Parlamento, Sr. Presidente, não pode par-
que ao analisar a privatização da CVRD afirmou: O manecer alheio à depredação do patrimônio nacio-
governo Fernando Henrique Cardoso não conseguiu nal. Nesse sentido, quero aqui solicitar ao Presiden-
apresentar proposta sobre a função do Estado, so- te de~ta Casa e ~o futuro Presidente da Comissão
bre o que pretende com essas privatizações, não de Minas e ~nergla que faça gest?es junto ao TCU
tem um plano de desenvolvimento onde esteja inse- para que envie ao Congresso NaCional posição de a
rida a proposta de desestatização. q~antas. anda a ~uditoria :atrimonial, Imobiliária e

Chamou-me particularmente a atenção a avali- FI~ancelra P?r mim requ.enda e aprovada pela Co-
zação da Profª. da Universidade Federal de Pernam- missão de Minas e Energia.
buco, Tânia Bacelar, com a qual concordo integral- A Vale não pod~ ser ~rivatiz~da e este Parla-
mente, até porque seja nq plenário desta Casa seja mento tem o dever de Impedir que Isto aconteça.
na Comissão de Minas e Energia, por diversas ve- Sr. Presidente, requeiro que este pronuncia-
zes, numa delas em pronunciamento no Grande Ex- mento seja publicado no jornal Hoje na Cêmara e
pediente, manifestei a mesma posição sobre o pro- noticiário em A Voz do Brasil.
grama de privatizações do Governo e, mais especifi- Era o que tinha a dizer.
camente, com "relação à inclusão da Vale do Rio O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
Doce ~ess.e prograr:n~. Afirma a ilustre professora do orador.) - Sr. Presidente, peço que V. Exã consi-
que: pnmelro, se eXistisse um programa bem estru- dere como lidos dois documentos: um faz uma análi-



Excelência,

É unânime, há mais de 30 anos, o reconheci
mento da necessidade, cada vez mais urgente, de
uma verdadeira reforma capaz de eliminar as maze
las da previdência pública, sem o que não será pos
sível recuperá-Ia para o efetivo cumprimento de
suas reais finalidades de proteção social contra os
riscos de redução ou perda da capacidade produtiva
daqueles (e seus dependentes) cuja renda dependa
do trabalho, ou seja, contra os riscos de enfermida
de, invalidez, velhice e morte. Que, ao mesmo tem
po a transforme no grande (e mais do que necessá
rio) instrumento de redistribuição de renda e em im
portante fator de acumulação da poupança interna
destinada a financiar os investimentos produtivos
geradores de novos empregos.

Sendo consensual o reconhecimento dessa ne
cessidade, torna-se aparentemente difícil compreen
der as causas do fracasso das sucessivas reformas
a que o sistema foi submetido desde sua implanta
ção, impostas, com uma única exceção, na vigência
de regimes autoritários. Quatro de tais reformas fo
ram impostas nos últimos 30 anos, o que dá, em
média, uma reforma a cada 7,5 anos, fato sem simi
lar no mundo, com o agravante de que a reforma se
guinte já está prevista para daqui a cinco anos.
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se da reforma da Previdência; o outro, também so- Para os analistas isentos e os estudiosos da
bre a Previdência, tem o título A Farsa da Previdên- previdência, as reformas fracassaram porque nelas
cia. Quero acrescentar também que estou absoluta- prevaleceram as ambições dos grupos interessados
mente certo que se essa reforma for votada hoje na mercantilização da previdência e da saúde. Por-
será derrubada, porque o grande escândalo da refor- que deixaram de adotar medidas efetivas contra as
ma, sobre o qual ninguém fala, está no art. 37, § 7Q

, mazelas do sistema, tais como (a) o não recolhimen-
da proposta que diz: to habitual das contribuições devidas pela União, Es-

"É proibido acumular aposentadorias, tados, Municípios, e empregadores inadi.mplent~s;
ressalvados os casos de cargos vitalícios, _ (b) ~s fraudes; (c) a sonegação; (d) a aplicação I~-
que atinge o Judiciário - ... cargos eletivos de~lda e o deSVIO de fabulosas parcelas das ~ontn-
ou cargos em comissão declarados de livre bUlções arrecadadas; (e) a corrupçã? generalizada;
nomeação e exoneração." (f) a malversação das reservas téCnicas; (g) a des-

, . . continuidade administrativa e a incompetência ge-
Com ISSO, Sr. Presldente,_o IPC e ~ma agulha rencia!. Em vez disso, as a agravaram com medidas

num ~nte de feno ou um, grao de areia perto do inadequadas, a exemplo da unificação dos IAP no
que diZ o art. 37. Não acr~lto que uma reforma ~ue Instituto único (o erro do século); da centralização
acaba c:om ~s aposen~a?onas por tempo de serviço, autoritária da gestão, sem controle da sociedade; e
proporcIonaIs e especIaIs do trabalhador contemple da instituição demagógica de benefícios assistências
esse texto. sem que para eles o governo contribuísse.

No mesmo documento, cumprimento o Vicenti- Por isso mesmo, e apesar dos seguidos sacrifí-
nho pela posição clara e lúcida de dizer que é contra cios a que vêm sendo submetidos os segurados
essa reforma, pedindo o voto não aos Srs. Deputados. contribuintes, não foi evitada a progressiva inviabili-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O zação da previdência pública.
ORADOR: Fatores conjunturais e causas externas contri-

MAIS UMA CONTRA REFORMA DA PREVID~NCIA bUíra~ para agravar a si~uação,. p~ra o que muito
contribuIu a ação ou a omissão cnmlnosa dos gover-
nantes: a crônica inflação (ainda não debelada); a
rotatividade da mão-de-obra com a imposição do
FGTS; a deliberada redução dos salários reais; e o
crescimento do mercado informal de trabalho.

Conhecidas, como são, as causas do fracasso
das reformas anteriores, e as circunstâncias de ain
da vivermos em uma sociedade mal constituída, ca
racterizada por uma relação promíscua entre a ad
ministração da res pública e os interesses mercanti
listas dos grupos privados infiltrados no aparelho do
Estado, o governo atual (comandado por um sociólo
go que conhece muito bem a situação brasileira), se
estivesse motivado para promover uma verdadeira
reforma, mudando hábitos e costumes nocivos ao
país e à sobrevivência, teria atuado com rigor técni
co e seriedade na formalização de suas propostas,
atacando as verdadeiras causas do descalabro da
previdência, mesmo sabendo, como sabe, que en
frentaria a resistência dos privilegiados e dos grupos
econômicos ali instalados.

Diferente, no entanto, foi a postura adotada
pelo governo.

Não realizou nenhum levantamento demográfi
co-estatística-atuarial e de viabilidade financeira, no
tadamente em relação aos diferentes regimes (Fe
deral, Estaduais e Municipais) dos servidores públi-



"O projeto de reforma passou quase
que um ano no Congresso. Agora quando
faltam quinze dia para decisão final, desco
bre-se que falta o principal: números confiá
veis a partir dos quais se possa separar o
fundamental do acessório, o prioritário do
secundário. O que será votado é um salto
no escuro... Ouça-se o Ministro Reinold
Stphanes, autor da proposta de reforma Não
sei qual é o impacto das medidas.· Só sei

"As informações relativas à real situaçOO
financeira da previdência social, divulgadas
pelo Poder Executivo, além da ausência de
embasamento atuarial e da parcialidade no
tratamento, apresentam imprecisões técnicas."

Sobre o mesmo assunto, a revista Veja, de 21
2-96, em reportagem sob o título Um salto no escu
ro, subtítulo Na mais profunda ignorância o Congres
so prepara-se para votar a reforma da Previdência,
confirma a impressionante revelação do Deputado
Confúcio Moura:
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cos assim como da composição dos recursos das que do jeito que está não pode ficar. Confio
entidades públicas e privadas, sua organização e na minha intuição. Na mesma reportagem
funcionamento, para fins de sua contribuição. outra grave revelação: uma explicação para

A gravíssima revelação sobre a inexistência de a falta de dados está num documento reser-
estudos técnicos consta do relatório final, de setem- vado do Ministério da Previdência a que
bro de 1995, do Deputado Federal Confúcio Moura, Veja teve acesso: A previdência não sabe
relator da subcomissão especial para assuntos da quem são os seus segurados, não sabe
previdência social, da comissão de fiscalização fi- quem são os seus beneficiários, não sabe
nanceira e controle, da Câmara dos Deputados, no quem são os seus contribuintes, não sabe
item 11I - Proposta de Reforma Constitucional da se o que recebeu deveria de fato receber,
Previdência Social. não sabe se o.que entrou no caixa é o que

Depois de observar que a proposta de emenda foi pago efetivamente pelos contribuintes,
constitucional - PEC - fundada na alegada necessi- não sabe se o que pagou é o que deveria de
dade de reformar a previdência social para garantir a fato ter pago."
sua viabilidade financeira em diversos horizontes Seria cômico se não fos~e trágico!
temporais, não foi acompanhada de estudos e proje- Sem a existência de estudos técnicos fica in-
ções financeiras e atuariais que corroborem tais ale-
gações, O Deputado Confúcio Moura, revela: viabilizada a apreciação da PEC pelo Congresso

Nacional ainda que ela não estivesse comprometida
"Esta subcomissão solicitou ao Minis- por insanáveis vícios de constitucionalidade.

tério da Previdência e Assistência Social-
MPAS dentre outras informações, projeções Como se isto não bastasse, faltou ao governo
de receitas e despesas para os próximos 15 uma postura ética, transparente, democrática, isen-
anos, com explicações das hipóteses atua- ta, acima dos interesses em disputa (que envolvem
riais assumidas em cada projeção. O MPAS os bilhões de dólares movimentados anualmente

'respondeu ter encomendado tais estudos a pela Previdência Social) o que, desde logo compro-
consultores de renome, que ainda não estão meteu, pela suspeição, suas propostas de mudanças
concluídos" (SIC). destinadas a afetar o futuro de milhões de pessoas.

A observação seguinte de S. Exª foi no sentido Propostas de mudanças que só teriam o selo
de que: de legitimidade se estivessem em escrupulosa con

sonância, com os compromissos para a reforma da
previdência assumidos publicamente no programa
de governo - FHC, para o qual o candidato Fernan
do Henrique Cardoso pediu votos e foi eleito.

Mas a PEC é a negação dos compromissos do
candidato: prejudica os atuais e os futuros segura
dos, não concretiza a seguridade social na forma
atualmente inscrita na Constituição, extingue a apo
sentaria por tempo de serviço e investe contra os
conceitos constitucionais de universalidade, unifor
midade eqüidade.

Na realidade, a PEC é uma versão caricata dos
projetos de emenda de números passada pelo De
putado Federal Reinold Stephanes. Compare-os,
quem tiver dúvida.

Preoc~ante é que a PEC já tramitava no Con
gresso quando o Ministro da Fazenda, Pedro Malan,
em maio de 1995, em conferência a empresários, em
Santiago-Chile, tenha afirmado que o governo brasilei
ro tem a intenção de privatizar o sistema que come
çará a ser viabilizada com o anunciado projeto go
vernamental que cria a poupança de complementa-
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ção de aposentadoria, individual, capitalizável, cópia - Seisa Serviços Integrados de Saúde Ltda
incompleta do modelo mercantilista chileno. - São Camilo Assistência Médica S/A

O qual, se aprovado, poderá ser lucrativo para_ SAMP Assistência Médica S/A
os bancos, mas será previsível risco de prejuízos _ Oswaldo Cruz Assistência Médica
para os que nele acreditarem como já aconteceu I t . I" A . tê c'a Méd'lca

' d M 'd F '1' M'l'ta d - nercmlca SSIS n Icom os SÓCIOS o onteplo a aml la I I r e o
Montepio Nacional dos Bancários, com os consor- - Banco Itaú S/A
ciados lesados pelas empresas administradoras e - Intermédica Assistência de Saúde Ltda
corno está acontecendo com os acionistas minoritá- _ Clinihauer Ltda
rios? os depo~itantes do Banco Nacional e do Eco- Seria natural que o Deputado Federal apre-
nômlco da Bahia. "sentasse projetos de lei favorecendo os setores

Outro fato preocupante está nas notórras vrnc~ empresariais com os quais está relacionado. mais
lações do Ministro da Previdência com os grupos pn- não parece eticamente aconselhável atribuir ao
vados que já exploram planos complementares de Ministro a inciativa de projeto que envolva os inte-
previdência, e de saúde com fins lucrativos. resses daqueles setores, sobretudo em um gover-

Como Deputado Federal, conforme consta nos no cujo presidente critica a atuação dos lobistas
registros do Congresso, o atual titular do MPAS parlamentares.
apresentou os seguintes projetos cuja principal finali- O interesse das seguradoras pela aprovação
dade era a promoção dos interesses daquelas em- da PEC da previdência foi expressa em artigo no O
presas. Estado de São Paulo, de 27-03-95, de conhecido

PRE-1979-1 - Dando nova redação aos §§ 1Q consultor de seguros, Diretor do Centro de Comércio
e 4Q, e suprimindo o § 2Q, do art. 199, da Constitui- do Estado do São Paulo.
ção. A redação proposta para o § 1Q eliminava a pre- "Com recente envio pelo Governo Fe-
ferên~ia das entidades fil~nu:óp.icas e ~as sem fins deral de sua proposta de reforma da previ-
lucrativos, em relação às InstitUições pnvadas luc~a- dência social para o Congresso, iniciou-se o
tivas ~a 'participa~o de forma compleme~ta~ do SIS- processo responsável pela criação da maior
tema umco de saúde. A supressão do § 2- trnha por fonte de financiamento de longo prazo já vis-
objetivo eliminar a proibição da destinação de recur- ta no Brasil. A reforma da previdência pode
sos pú~licos para a~xílios ou. subvenções às institui- significar para a atividade seguradora nacio-
ções pnvadas com finS lucrativos. nal e para a nação como um todo, já que se-

PRE-1974-2 - Para suprimir o inciso 11, os §§ guradoras eficientes e capitalizadas são
1Q e SQ, e dar nova redação ao § 7Q

, do art. 201, da umas das ferramentas mais efetivas que
Constituição. A modificação do § 7Q acabava com a existem para a distribuição de renda e gera-
competência da previdência social de manter seguro ção de emprego. Projetos como a quebra do
coletivo, de caráter complementar e facultativo, monopólio do resseguro do Instituto de Res-
abrindo espaço para o ingresso de empresas segu- seguros do Brasil, a implantação de contro-
radoras. O § SQ, cuja supressão o Deputado ~einold les das margens de solvência das segurado-
Stephanes propôs, tem a seguinte redação: E veda- ras e a abertura do mercado segurador bra-
do subvenção ou auxílio do poder público às entida- sileiro para as companhias estrangeiras não
des de previdência privada com fins lucrativos. podem ser interrompidos e precisam estar

Em sua prestação de conta dos financiamentos perfeitamente definidos antes que o Con-
recebidos para a sua companha de reeleição a De- gresso Nacional aprove as mudanças que
putado Federal, o atual do MPAS forneceu apenas o criarão poupanças compulsórias destinadas
CGC de seus financiadores. Cruzamento de dados a injetar algo próximo de U$30 bilhões para
efetuado pelo Departamento Intersindical de Asses- financiar as atividades produtivas do país."
soria Parlamentar, 'possibilito~ a identificação de al- A concepção da PEC não consulta os interes-
guns desses financladores. EI-Ios: ses dos segurados e da sociedade.

- Paraná Banco Em vez de votá-Ia dever-se-á, primeiro definir
- Real banco SIA se deve, ou não privatizar a previdência e a assis-
- Cia Real de Investimento tência médico-hospitalar, entregando-as às empre-
- SL S/A A,;óistência rnédico Hospital'ir sas privadas com fins lucrativos. Ou se deveremos
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mantê-Ia no setor público, sob gestão da sociedade esto constitucional proposto, combinado com a Lei
e fiscalização do governo, a exemplo do que aconte- nQ 9.249/95, art. 13, inciso V, que autoriza para de-
ce no mundo civilizado, nos países capitalistas, ex- terminação do lucro real e da contribuição social so-
ceto no Chile, no Peru e, parcialmente, na Argentina. bre o lucro, a dedução, de todas as contribuição não

Tais indagaÇões são pertinentes. Porque ape- compulsórias destinadas a custear seguros e planos
sar das emendas aprovadas na Comissão de Cons- de saúde e benefícios complementares assemelha-
tituição e Justiça e de Redação, da Câmara dos de- dos aos da previdência social e instituídos em favor
putados, Çl PECda previdência permanece inade- dos empregados e dirigentes depessoas jurídicas
quada como solução para os males da previdência, Custa crer que os autores da PEC não tenham
inconstitucional, discriminatória, contraditória e misti- percebido o absurdo desta proposta. Será mais fácil
ficante. aceitar a noção de que os chamados neoliberais jo-

Vejamos. gam com a falt~ ~e informação e de ~onhecimento
_ , por parte da malona, para submeter os mteresses do

Não propõe SOlUça0 para as v~r~ad~lros, c~u- povo, até no campo da previdência, transferindo
sas das mazelas que co,!?e~ a prevl~encla. ~Imlta- para o Tesouro Nacional o custo da complementa-
se (a) a pretender ~ eqUlII~n~ financeiro do sistema ção da aposentadorias e da assistência médico-hos-
através da su~re~sao de dlr~lto~ ~ do aum.ento das pitalar dos altos funcionários e dirigentes empresa-
taxas de con~lbu,I~O; (b~ a mstltulr, n?~mativam~nte riais, agravando o que já é a mais iníqua concentra-
tratamentos dlscnmmatónos (c) é mlstiflcante e elva- ção de riqueza do mundo. Não é preciso dizer que
da de falhas clamorosas. esta proposta liquida com o princípio da proíbe à

A redação proposta para o § 7Q
, do art. 40, da União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-

Constituição (art. 2Q
), assegura pensão pôr morte cípios, criar distinções entre brasileiros ou preferên-

correspondente à totalidade dos proventos do servi- cia entre si. .
dor falecido, mas a simultânea supressão do inciso O texto proposto para o inciso X, a ser acresci-
V, do art. 201 (art. f3Q) extingue este benefício para o do ao art. 167, da Constituição, (art. 4Q), aparente-
segurado do RGPS. mente destinado a atender sugestão da Centrais

Extingue a aposentadoria especial dos profes- Sindicais, .dese~os,as de c~ibir o desvio das contribui-
sores, mas mantém por cinco anos para os da pré- ções p~evldenclánas, praticando há longo tempo por
escola, primeiro segundo graus, excluídos o de nível SUceSSIVOS governos, é um sofisma. Se ~or aprova~o
universitário, em uma discriminação inexplicável. como está eventu.aln:tente poderá até eVitar o desVIO

A redação proposta para o § 1Q, do art. 202 apenas das .contrlbUlçõe~ de empr~ados e empre-
(art. SQ), introduz uma discriminação normativa con- gadores (veja-se o deSVIO da r~elta do F~E) mas
tra os empregados dos antes estatais (autarquias, o(s) ~overno.(s). poderá(ão) contmuar deSViando as
fundações, empresas públicas e sociedades de eco- demaiS contribUições.
nomia mista) ao limitar a contribuição patronal da- Com o exposto, alertamos, ?Congresso .Nacio-
queles entes a uma vez, permitindo ultrapassar n~1 para a tremenda res~~sabllldade que.vai ass~
aquele limite no máximo a duas vezes a contribuição m~r perante o povo ?rasllelro se v~tar proJe!ü desti-
do respectivo segurado. Se aprovada (e o Instituto tUldo de bases técnicas que permitam avaliar suas
de Previdência dos Congressistas-IPC for extinto, ou conseqüências para ~ futuro ~e ,milhões de segura-
transformado em um fundo de pensão, em nome do dos do RGPS e dos sistema publlcos.
combate dos privilégios), teremos, pela primeira vez Afubesp - Associação dos Funcionários do
em nossa história, por força da combinação ardilosa Conglomerado Banespa e Cabesp - Antônio Pádua
do novo texto constitucional das empresas privadas, Chagas - Federação dos Empregados em Estabele-
nacionais e multinacionais, o privilégio exclusivo (por cimentos Bancários no Estado do Paraná - Gladir
isto mesmo escandaloso, injustificável e inaceitável) Antônio Basso - Comando Nacional Banespa -
de serem os únicos (brasileiros e estrangeiros) com José F. Fumagalli Martins.
direi~o a pr~vidência ~omplementar e, as~istência Brasília 6 de março de 1996
médico-hospitalar gratuita, ou, melhor, mtelramente '
pagas pelos contribuintes, muitos destes, trabalha- A FARSA DA PREVIDÊNCIA
dores de baixa renda, sem direito à previdência O Deputado Paulo Paim disse hoje em Brasília
complementar e à assistência médico-hospitalar. que a Reforma da Previdência se transformou em

O mecanismo ardiloso desse privilégio está no todos os sentidos, numa grande farsa.
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o deputado explica o porquê:
1 - O Governo dizia que a Previdência estava

falida. Não apresentou, porém, cálculos atuariais
que provassem isso. O Tribunal de Contas da União
mostra que a Previdência é superavitâria, o que foi
comprovado pelos próprios fiscais da Previdência.

2 - O Governo anunciou ao país que houve um
grande acordo com a CUT.

O próprio presidente da CUT, em entrevista co
letiva, diz que não houve acordo algum. O Governo
só retira direitos dos trabalhadores e mantém os pri
vilégios. Vicentinho pediu aos Deputados que votem
contra a Reforma da Previdência.

3 - O projeto do Governo e o substitutivo do re
lator Euler Ribeiro são tão perversos que retiram os
direitos mínimos dos trabalhadores, como: aposen
tadoria por tempo de serviço, aposentadoria propor
cionai, o teto permanente de dez salários mínimos...

Por outro lado, o substitutivo mantém todos os
privilégios e ainda os contitucionaliza, como no § 7º
do artigo 37, que dispõe: ~ vedada a percepção si
multânea de proventos de aposentadoria pagos pe
los regimes de previdência de que tratam os art. 40
e 42, com remuneração de cargo, emprego ou fun
ção pública, observado o disposto no inciso XVI des
te art., no art. 95, parágrafo único, inciso I, e no art.
128, § 5!l, inciso 11, alínea d, e ressalvados os casos de
cargos vitalícios, eletivos ou de cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

E, no artigo 15, determina: Lei complementar,
cujo projeto deverá ser apresentado ao Congresso
Nacional no prazo de doze meses a contar da pro
mulgação desta Emenda, disporá sobre aposentado
ria em função du mandato eletivo.

Como vemos pelos exemplos dados, os marajás
continuarão acumulando aposentadorias sem limite.

Paim entende que os parlamentares devem
usar bom senso e rejeitar a proposta governista, reme
tendo a discussão da matéria para o próximo ano.

Para finalizar, o Deputado disse que já se en
contram em Brasília cerca de 5 mil trabalhadores
para protestar contra a reforma da Previdência, e
que a CUT e o conjunto do Movimento Sindical de
nunciarão, Estado por Estado, o nome de todos os
parlamentares que votarem com o Governo e, con
seqüentemente, contra os interesses dos trabalha
dores, aposentados, servidores públicos e a favor
dos privilégios.

A SRA. CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e

Srs. Deputados, ontem, o Jornal do Brasil publicou
uma matéria com o título Fraudes Cibernéticas, que
deve ter escandalizado muita gente. O jornalista
Cristiano Romero afirmou que a Receita Federal
descobriu que seus computadores em São Paulo fo
ram invadidos para fraudar o pagamento de imposto
de 40 empresas. Disse o jornalista que a manobra
foi descoberta na sexta-feira e deixou preocupado o
Secretário Everardo Maciel. Um assessor do secre
tário informou que existe a possibilidade de um fun
cionário da Receita ser responsável pela fraude. E
acrescenta: é a segunda vez, em menos de uma
ano, que os computadores da Receita são invadidos
por algum funcionário que adultera os registros ofICiais.

Seria um espanto a descoberta do secretário
se esta denúncia não tivesse sido feita ao Ministro
Público de São Paulo no dia 2 de outubro de 1995.
Neste dia, eu e o Deputado ArlindCJ Chinaglia acom
panhamos o depoimento, no Ministério Público, do
lobista Nelson Barbosa Amaral, que fez gravíssimas
acusações a diversos Ministros, ex-Ministros e ou
tras autoridades do Governo.

Sobre a fraude cibernética na Receita, disse o
Sr. Nelson há 5 meses: A Transportadora ltambé es
tava com problema grave na Receita Federal de São
Paulo. O CGC estava bloqueado desde 92. O César
(ele se referia ao argentino César Arrieta, que frau
dou 1,5 milhão de dólares da Previdência) entrou na
Receita Federal, na Avenida Prestes Maia, às 6 ho
ras da tarde. Foi entre os dia 14, 15, ou 20, 21, de
agosto, tanto que o Milton (é Milton Damasceno Fer
reira, sócio do Arrieta) falou: César a essa hora,
você não entra na Receita Federal. E o Cesar disse:.
entro porque eu mando.

No depoimento ao Ministério Público Federal,
Nelson afirmou que Arrieta saiu da Receita com o
processo da Empresa ltambé desbloqueado. Ele
afirmou ainda que o contato do Arrieta na Receita
era um tal de Salazar - é bom lembrar que o Sr. Jef
ferson Salazar Ribeiro foi Superintendente da Recei
ta Federal de São Paulo - e menciona também um
funcionário aposentado de nome Lindemberg.

Da mesma maneira que o argentino Arrieta en
tra nos computadores da Receita, entra nos da Da
taprev para retirar devedores do INSS. Aliás, como
já denunciei aqui, dois irmãos do Sr. Rui Lourenço
Martins, Presidente da Dataprev, recebem cheques
e viajam de jatinho com o argentino.

No mesmo depoimento, o Sr. Nelson afirmou
que a Arrieta é amigo (entre aspas) de cama, mesa
e banho do Presidente da Caixa Econômica Federal,
Sérgio Cutolo, que o ex-Ministro da Previdência, An-
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tônio Britto mandava devedores da Previdência se mais respeito e dignidade são tratados corno forma-
entender com o argentino, e que o atual Ministro, dores de quadrilhas, organizadores de assaltantes
Reinhold Stephanes, sempre teve um grande rela- ou coisa semelhante.
cionamento com o Arrieta e que o mesmo utilizava o Ficaremos, neste plenário, permanentemente,
jatinho do argentino. durante 24 horas, até que liminares concedam liber-

As denúncias, feitas em outubro e só agora dade àquelas pessoas, porque não há motivo algum
descobertas pelo Secretário Everardo Maciel, são para que continuem presas. Permaneceremos aqui
um prenúncio das manchetes que poderemos ver num gesto significativo para sociedade brasileira, já
daqui a cinco meses nos jornais, a menos que al- que, como Poder Legislativo, não temos competên-
gum jornalista resolva investigar agora quem pagou cia para intervir diretamente no Judiciário.
as hospedagens do Deputado e Ministro Stephanes Faço um registro, como ex-membro da CPI da
no hotel Meridien, no Rio, e no Hotel Internacional, Violência no Campo, dà qual participei no ano de
em Camandatuba, Bahia. Dizem que logo na entra- 1991: um dos pontos apresentados como a principal
da deste hotel tem a seguinte placa: Ilha da fantasia. causa da violência no campo foi exatamente a ação
Talvez devêssemos colocar placas idênticas em to- do Judiciário de conceder liminares irresponsáveis,
dos os aeroportos do País. favorecendo, ao mesmo tempo, os grandes proprie-

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem tários e os grileiros. O Deputado Domingos Dutra é
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- testemunha de que um Juiz e um promotor foram re-
putados, desde ontem, grupo de Parlamentares que cebidos por pistoleiros no Maranhão, quando tenta-
constitui o núcleo agrário do PT, nesta Câmara dos ram verificar in loco uma situação de conflito. Pode-
Deputados, está em virgília permanente até que o mos ver nos Anais da Casa que na CPI da Violência
Poder Judiciário julgue o habeas corpus requerido ocorreram dezenas e dezenas de casos semelhan-
para presos que consideramos, com muita razão, tes, em que a Justiça fecha os olhos aos latifundiá-
presos políticos. Refiro-me aos militantes do Movi- rios, aos proprietários e aos grileiros de terra deste
mento dos Sem-Terra, que, em conseqüência dos País e trata com a maior severidade aqueles que de-
acontecimentos no Paranapanema, têm sido alvo sejam fazer uma reforma agrária. E como pudemos
das ações da Justiça brasileira, sempre com dois constatar também desse relatório sobre a violência
pesos e duas medidas. Os criminosos de colarinho no campo, a reforma agrária exigia a regulamentação
branco nunca vão para a cadeia, enquanto os que dos dispositivos constitucionais a ela concernente.
lutam por um pedaço de terra para sustentar sua fa- Lamentavelmente, esta Casa fez uma série de
mília são tratados como assaltantes de terra, ocu- emendas ao projeto de regulamento destes dispositi-
pantes indevidos de áreas do Brasil, quando, na ver- vos constitucionais, desfigurando-o completamente
dade, estão simplemente resgatando as terras que para atender mais uma vez a ânsia insaciável des-
são patrimônio do povo, porque foram griladas. ses grileiros de terra dos grandes fazendeiros. Fez

Para dar um exemplo; registro hoje - no dia em ainda uma legislação e um rito sumário em que fo-
que estamos manifestando públicamente nossa soli- ram introduzidas emendas que deixam o Incra prati-
dariedade as presos políticos que vêm, há vários camente impossibilitado de fazer a reforma agrária
meses, sendo alvo dessas injustiças - que recebe- urgente, necessária e ampla do País.
mos em nosso gabinete um relatório da viúva do tra- Denuncio essas situações para sensibilizar a
balhador Antônio, friamente assassinado na Fazen- Justiça brasileira - Judiciário e Juízes - para que
da Vale Verde, no Estado da Bahia. eles também julguem essas questões com a sensibi-

Por esse relato, percebe-se a convivência do lidade social que merecem e dêem a resposta que a
aparelho de segurança, pois o assassino determina sociedade brasileira está exigindo.
à política e ao delegado que busquem o corpo da ví- Era o que tinha a dizer.
tima apenas no dia seguinte, e eles aceitam a impo- O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
sição do criminoso. Então, somente no dia seguinte, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sras Deputadas,
a própria lancha da fazenda traz o corpo, e assassi- Sr. Presidente e Srs. Deputados, permite-me inver-
no, a essa altura, já está foragido. ter a ordem das invocações não por gratuito atenta-

São coisas como essas que ferem profunda- do 8.S formalidades desta Casa, ou ruptura da tradi-
mente qualquer sentido de humanidade e de justiça ção oratória. Ocorre que, depois de amanhã, sexta-
e passam a olhos grandes pela Justiça. Mas aqueles feira, 8 de março, o mundo lembra o Dia Internacio-
que lutam para fazer com que haja mais igualdade, nal da Mulher. Deste modo, simbólica e educada-



E isso não deveria acontecer. Afinal, a mulher
é a morada do homem: como mãe, ela o acolhe no
ventre; como companheira, ela o abriga no coração.
O homem, na verdade, e até a ciência confirma, é o
ser frágil. Tanto que, como já se disse, de um tigre
faminto e de uma mulher carinhosa, ele não escapa.

De modo que, voltando ao início destas pala
vras, vamos combater a constatação do escritor
Maurice Donay com o postulado do Senador Maria
no Fonseca, pois é no respeito à mulher que cresce
o conceito do homem. Desta forma, para quem qui
ser, proponho a seguinte frase de ordem: ame a mu
lher de um jeito diferente: respeite-a Ou, se for o caso:
respeite sua mulher de um jeito diferente: ame-a.
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mente, como o cavalheiro que observa o preceito la- ria de horror: 129 mulheres operárias, cansadas de
dies first, iniciei este pronunciamento colocando as serem exploradas no trabalho, que chegava a 16 ho-
mulheres no único ponto que, desde sempre, lhe de- ras diárias, decidiram entrar em greve, reiVindicando
veria caber: em primeiro - e no mais alto - lugar. justa redução da jornada e salário igual aos dos ho-

Igualmente como o cavalheiro que se adianta mens. Era uma indústria têxtil em Nova York, e o
para abrir a porta à dama, imaginei antecipar-me desvairio dos patrões foi extremo: as grevistas foram
aos discursos e outras formas de registros relativos trancadas e, violências das violências, a fábrica foi
ao Dia da Mulher, que certamente aqui se farão, incendiada e 129 mulheres, namoradas, filhas,
com diferencias laudatórias e as referências históri- mães, quem sabe único sustento de muitas casas,
cas que estão no lastro da luta feminina de 140 anos foram queimadas vivas.
pela defesa e ampliação de seus direitos, que levará O primeiro Congresso Internacional da Mulher
a mulher ao atigimento da condição de equilíbrio sócio- realizada em 1910, resolveu sublinhar para sempre
político e econômico-cultural em relação ao homem. a dor, a revolta e a vergon~a daquele gesto insano e

Pode-se graduar a civilizl:Ção de um povo pela deliberou que, doravante, 8 de março seria o Dia da
atenção, decência e consideração com que as mulheres Mulher em todo o mundo. Naquele mesmo ano, no
soo educadas, tratadas e protegidas. Quem disse isso Brasil, foi fundado o Partido Republicano Feminino,
foi um Parlamentar, Mariano José Pereira da Fonseca, que lutou durante mais de 20 anos pelo direito de
o Marquês de Maricá, há um século e meio. Senador e voto, até que o Presidente Getúlio Vargas, em 1932,
Ministro, o autor da frase tornou-se mais conhecido promulgasse o Decreto-Lei que reconhecia o direito
como escritor e por seu título de Marquês de Maricá. das mulheres de votar e ser votadas.

É de lamentar que as precondições de reco- Mas ainda há muito em que se avançar, tanto
nhecimento da civilização de um povo, estabeleci- nas relações da vida social, econômico-profisional e
das por esse ilustre brasileiro, ainda não foram de familiar quanto nas questões da sexualidade e da
todo observadas no seu próprio País. Estatísticas natalidade. Nesses grandes campos, mostra-se,
confim:lam que, pelo menos nesse aspecto, o gêne- como ponta de iceberg, a violência da pobreza e
ro humano, pelo SeU lado masculino, apenas refi- dos abusos do tipo casamentos forçados, explora-
nou, em muitos casos, as primitivas violências que ção sexual, circuncisão feminina, seleção pré-natal
vitimavam suas parceiras. por sexo, violência doméstica, subemprego ou su-

Talvez tenha sido por constatar isso que um bremuneração e outras formas de violência, material
escritor, Maurice Donnay, resumiu e, ao mesmo ou não, contra as quais mulheres e homens de ver-
tempo, generalizou, cruel e cruamente: Todos os ho- gonha se opõem.

mens batem nas mulheres: o~ do povo, com os pu- Corre por aí a história de que Deus fez a mu-
nhos; os burgueses, com as leiS. Iher após o homem porque todo criador, ao se pre-

Há muito tempo, Sr. Presidente, Srs. Deputa- parar para produzir sua obra-prima, faz antes um
dos, as mulheres vêm sofrendo - individualmente, borrão. Assim, só mesmo Freud para explicar se se-
pela lei do mais forte, e coletivamente, pela fraqueza ria essa a raiz e a razão para tantas agressões do
da lei. Uma lei que, em relação a condição feminina, masculino contra o feminino.
de maiúscula só tem a letra inicial, ese apequena e
se acachapa ante o peso social da cultura machista.
E é sobretudo por essa fraqueza da Lei que ainda se
reproduzem cotidianamente, nos jornais, rádios e te
levisões os depoimentos tristes, vergonhosos, de
mulheres espancadas, barbarizadas, violentadas,
sujeitadas, enfim, a toda sorte de ilegalidades, à
qual respondem providências policiais poucas e con
denações na Justiça raríssimas. Isso só no campo
Penal. Vai-se ver, e teremos nas demais partições
do Direito - como, por exemplo, o trabalhista 
iguais desmandos, idênticos vexames, semelhantes
desrespeitos.

A história registra que foi num 8 de março, em
1857, que a luta feminina foi marcada por uma histó-
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srªs. Deputadas, meus respeitos. Sr. Presiden- mas partidas de quem ocupa a Presidência do Ban-
te, Srs. Deputados, muito obrigado. co Central do Brasil não podem passar despercebi-

O SR. LUIZ DURÃO (PDT - ES. Pronuncia o das. O Sr. Loyola falou, falou, mas não disse. Até
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- parece que havia uma espécie de conluio entre o
putados, registro, para que conste dos Anais desta Presidente da Comissão do Senado e o Depoente.
Casa, o descontentamento e a apreensão reinantes Sempre que as perguntas se encaminhavam para
na cúpula da Companhia Vale do Rio Doce às vés- algum esclarecimento, havia uma interrupção, culmi-
peras da sua privatização. nando com o triste episódio da troca de socos, como

Segundo leio na edição de 4 de março do cor- se o recinto do Senado Federal fosse uma quadra
rente do jornal A Gazeta, de Vitória, as duas empre- voltada para a prática de luta livre.
sas envolvidas na avaliação e definição do modelo a Sinceramente, Sr. Presidente, os fatos ocorri-
ser adotado para transferir a empresa à iniciativa pri- dos no Senado, na tarde de ontem, nos deixam en-
vada, estão às voltas com a confusão criada nos es- vergonhados perante o mundo. Episódios dessa na-
cândalos dos Bancos Nacional e Econômico. tureza não levam a nada.

Uma delas, a Ernest & Young, fez auditagem Não há como negar que o Governo do Sr. Fer-
no Banco Econômico, no ano passado, da qual re- nando Henrique Cardoso está aCl:Jado e num beco
sultou lucro, um mês antes de quebrar. A outra, a sem saída. Não vejo outra solução para o impasse
KPMG PEAT MARWICK, vinha fazendo auditagem dos Bancos que não seja a urgente instauração de
nos balanços do Banco Nacional desde 1988. Em uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investi-
ambos os casos há fortes suspeitas de fraude e gue o fato em profundidade e não deixe a Nação à
adulteração dos resultados. margem dos acontecimentos.

Por estes e muitos outros motivos, Sr. Pre- Voltando ao caso da Vale do Rio Doce, eu con-
sidente, entendo que o processo de privatização cluiria que ela não pode absolutamente sér privariza-
da Vale precisa ser suspenso e criteriosamente da, uma vez que isso representará a alienação de
avaliado. um bem inestimável, que faz parte da nossa própria

Desnecessário se toma dizer que a empresa nacionalidade. Não vemos nada que justifique essa
não é deficitária, é eficiente, não é monopolista, até onda entreguista do Governo do Sr. Fernando Henri-
porque plenamente vitoriosa no mercado internacio- que Cardoso. Tudo isso demonstra que S. EXª não
nal; nunca foi usada indevidamente pela política e tem compromisso com o futuro nem está preocupa-
jamais se afastou de sua condição de agente propul- do com o futuro do Brasil. Mesmo desaconselhado a
sor do desenvolvimento nacional, desfrutando de prosseguir na privatização para pagar contas, S. Exª
enorme credibilidade em todo o mundo. insiste obstinadamente, como se o Brasil pudesse

Portanto, fatos novos estão a justificar plena- suportar tanta barbaridade. O Sr. Fernando Henri-
mente a paralisação do processo. Um deles está Ii- que pode ser hábil na arte de viajar, de falar para o
gado à recente descoberta no Sul do Pará de uma mundo exterior, mas ainda não atentou para o fato
grande jazida de ouro, com perspectivas de novas de que o compromisso dele é com os milhões de
descobertas, que poderão muito bem ser sabotadas brasileiros desempregados e sem qualquer perspec-
pelas empresas contratadas pelo BNDES. Estas em- tiva de melhora, pelo menos por enquanto.
presas, aliás, diante dos fatos aqui denunciados, Não basta o Presidente do Banco Central dizer
não têm mais credibilidade ~o mercado, poi~ ambas, que errar é próprio da atividade humana, porque não
pelo que se observa, estanam comprometidas com está trazendo nenhuma novidade. Persistir no erro é
a,s fraudes ocorridas nos Bancos Econômico e Na- que leva à derrocada. Estamos atentos para os de-
clonal. sacertos do Governo, e chamamos a atenção para o

Corroborando com toda essa enxurrada de fato de que a privatização da Vale do Rio Doce não
atropelos e desacertos que vêm tomando conta do pode ser feita de afogadilho, muito menos com uma
País nos últimos dias, o Presidente do Banco Cen- avaliação partida de empresas suspeitas de que só
trai, Sr. Gustavo Loyola, comparece ao Senado, sem contribuirão para comprometer ainda mais o progra-
nenhuma cerimônia, e confessa, de viva voz, que ma de privatização, se é que é para valer.
Houve Erro na Fiscalização do Nacional, que o Ban- .,
co Central tem falhas e que errar é próprio da ativi- Era o que tmhamos a dizer.
dade humana. Essas frases, ditas por qualquer outro O SR. MARCELO TEIXEIRA (Bloco/PMDB -
tipo de sonhador, não teriam nenhuma importância, CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
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te, srªs e Srs. Deputados, venho a esta tnDuna para defesa de nossas rodovias. Só assim seremos fortes
falar sobre um assunto sobejamente conhecido por o bastante para exigir do Governo Federal as medi-
tados. Muitos de nós, talvez a maioria, já tiveram a das necessárias ao melhoramento da malha rodo-
oportunidade de reclamar da situação calamitosa em viária de nosso País.
que se encontram as- rodovias em nosso País. De Assim, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
norte a sul, de leste a oeste, a situação é pratica- conclamamos todos a se juntarem a nós na forma-
mente a mesma: estradas esburacadas, quando não ção da Frente Parlamentar SOS Rodovias!
totalmente intransitáveis. O estado de conservação· O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re-
das rodovias tem piorado sensivelmente nos últimos visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
anos, em decorrência de investimentos cada vez tados, venho· novamente a esta tribuna para dizer
menores na infra-estrutura rcdoviária federal. que hoje deveremos o recolher o máximo de assina-

Contudo, o estado de conservação não é o úni- turas possíveis para a instalação da CPI dos bancos
co problema das estradas brasileiras: a segurança é nesta Casa.
precária, o conforto é restrito a alguns grandes eixos O País está em crise. O desemprego está pre-
rodoviários, a assistência médica em caso de aci- judicando o meu Estado, o Rio de Janeiro, que hoje
dentes é deficiente e ainda se viaja muitos quilôme- tem mais de um milhões de desempregados. Não te-
tros antes de se encontrar um aparelho telefônico. mos uma característica agrícola, nem industrial. A
Além disso, há que se falar, também, da onda cres- maior indústria do Estado, a construção naval, está
cente de assaltos a ônibus e caminhões. destruída. Já teve cinqüenta mil trabalhadores, hoje

Por isso, são constantes os acidentes, repre- não tem oito mil. O País gasta bilhões e bilhões de
sentando riscos para a vida humana e para as car- reais para solucionar contas de banqueiros, enquan-
gas transportadas. O tempo gasto nas viagens tam- to muitas pessoas estão lutando por um pedaço de
bém se prolonga pois, não raro, há trechos totalmen- terra. O homem do campo quer terra, o homem ur-
te intransitáveis, como temos visto quase que diaria- bano quer emprego, mas verificamos que o bondoso
mente nos jornais televisivos, com crateras nas Governo Fernando Henrique Cardoso está distri-
quais caberiam vários veículos. Pode se ter uma buindo reais para os banqueiros.
idéia do prejuízo que isso acarreta tomando por A miséria está aumentando a cada dia.
base que circulação por rodovias em estado mau '3 O depoimento d de ontem do Presidente do
péssimo pode representar acréscimos de até 58% Banco Central foi uma farsa montada. Sabemos
no consumo de combustível, 38% no custo operacio- muito bem disso. Os Deputados que estão compro-
nal, 50% no número de acidentes, além, de dobrar o metidos com a moral, com a dignidade o País preci-
tempo de viajem. sam ir às ruas, em vez de ficar criando barriga, dis-

Um país das dimensões do nosso, que tem nas cutir com o povo. Independentemente de ser da si-
estradas a espinha dorsal de sua vida econômica, tuação ou da oposição, em nosso Município as pes-
não pode conviver mais tempo com tal situação. soas nos procuram para pedir emprego, pensando

Inúmeras têm sido as reclamações e incontá- que somos empresários. O desemprego está au-
veis, também, as promessas do Governo de resolver mentando cada vez mais.
tais problemas. Recentemente, o próprio Presidente Este Deputado, que costuma todas as sextas-
da República anunciou um empréstimo de um bilhõ- feiras estar na Central do Brasil, por onde passam
es de dólares do Banco Mundial para obras de mais de 450 mil pessoas, lá estará, nesta semana,
emergência na malha rodoviária federal. Entretanto, com uma banquinha, a recolher assinaturas para um
pelo que tenho visto por este País afora, e creio que requerimento de instalação da CPI do Sistema Ban-
também a maioria dos ilustres membros desta Casa, cário Independentemente de alcançarmos número
nada até agora se concretizou. regimental, a sociedade tem de discutir essa ques

tão. Não adianta ficarmos aqui pedindo·pelo amor de
Definitivamente, não podemos mais esperar Deus, que assinem o papelzinho em que se pede a

por promessas vazias. É hora de agir, Senhoras e criação da CPI. A cada foro, a cada esquina, o De-
Senhares! putado tem de estar discutindo com a sociedade.

Estou certo de que a melhor estratégia, depois Não dá mais para ver neste País rios de dinheiro
de várias iniciativas isoladas, é unir os esforços em sendo desviados para o sistema bancário, enquanto
tomo dessa causa. Portanto, proponho a união de a Diolinda e os Sem-Terra estão presos. Nenhum
todos na formação de uma Frente Parlamentar em banqueiro foi preso até agora, mas se fosse filho de



"As emendas de outra natureza - aditi
va, modificativa e substitutiva - serão objeto
de apreciação preliminar, precedendo a dis
cussão e votação de matéria principal em
plenário."

Srs. Deputados, é fundamental o respeito ao
regimento desta Casa. Não podemos admitir a inge
rência do Poder Executivo a tal ponto de a interpre
tação do Regimento passar por cima da inde
pendência dos Poderes. Cada um dos Srs. Deputa
dos devem compareçer à esta sessão destinada à
discussão do substitutivo do Deputado Euler Ribeiro
com o compromisso da independência dos Poderes.
Não pode o Diário Oficial, que nomeia, decidir aqui o
voto de V. ExªS. Não podemos os Srs. Deputados
deixarem de tomar conhecimento de que não existe
qualquer estudo apresentado pelo Ministério da Pre
vidência sobre os dados atuariais daquele instituto.
A irresponsabilidade na votação desse substitutivo
chega às raias - eu digo mesmo - de uma mentira
apresentada publicamente.

Desafio qualquer um que defende o substituti
vo a me mostrar o impacto da globalização e da
automatização na receita da Seguridade. Desafio
qualquer um que defende o substitutivo a mostrar de
forma clara estudo sobre os números atuais da Pre
vidência.

Concluo, Sr. Presidente, reafirmando que não
existe democracia sem independência dos Poderes,
e que a Câmara não pode ser subserviente a um
Poder que pretende mandar nesta Casa.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a saúde no Brasil passa por uma
das maiores crises de só a história; melhorou o ge
renciamento, parcialmente, mas a questão financia
mento leva o setor a níveis de qualidade de atendi
mento incompatíveis com o direito constitucional do
cidadão brasileiro.

Mas dentro de todo este vendaval, existem
Ilhas que conseguiram, apesar de todos os obstácu
los, alcançar metas que nos fazem repensar saídas
para esta crise.

A Fundação Ezequiel Dias, FUNED, órgão da
Secretaria de Estado da Saúde, nos dá este exemplo.

05874 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1996

operário, filho desse ou daquele outro, certamente já ção preliminar das emendas da Comissão de Consti-
estaria na prisão. tuição e Justiça e de Redação à PEC nº- 33. Para

Repito, Sr. Presidente, que vamos ter de con- deixar claro, vou ler a resposta de S. Exª- em decor-
versar com cada cidadão, porque a miséria hoje está rência de recurso que fiz à Comissão Especial, e
nos assolapando. Se não houver assinaturas sufi- que foi indeferido pelo Deputado Jair Soares. Diz S.
cientes para a instauração da CPI, teremos de ir às Exª:
ruas colher a assinatura da população, que na ver-
dade é quem está pagando a conta. Todo mundo
viu, na televisão e nos jornais, a grande farsa ocorri-
da ontem, da qual não quero participar. Por isso, te-
mos de estar na rua brigando e mostrando à popula-
ção que é o seu dinheiro que está sendo dilapidado.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrSls e Srs.
Deputados, pretendia hoje apresentar estudo que fiz
sobre o ITR para mostrar a necessidade imediata de
se rediscutir esse tributo no País. Dizem que o Esta
do brasileiro é grande, mas o que se vê na prática é
que ele não é tão grande quanto os críticos divul
gam. O que falta à Secretaria de Receita Federal é
número de pessoas, isto é, número de auditores,
para que possa implementar a fiscalização do ITR
no Brasil. Os números que tenho são ridículos.

Contudo, em virtude da importância deste dia,
em que vamos discutir a reforma previdenciária, jul
go necessária a crítica que farei em seguida a esta
Casa, deixando a apresentação do estudo sobre o
ITR para uma próxima oportunidade.

Estou extremamente preocupado com a ima
gem do Congresso perante a sociedade, e mais,
com a subserviência da Câmara ao Poder Executi
vo. Os instrumentos de que dispomos para demo
cratizar este País estão sendo deixados de lado.

Quando observamos que o Governo, em ne
nhuma das proposituras encaminhadas a esta Casa,
deixou de requerer urgência urgentíssima, que o ano
de 1995 registrou o maior número de medidas provi
sórias da história desse instrumento, e que o próprio
Presidente da República fez crítica, através de um
artigo publicado no Estado de S. Paulo, ao excesso
de medidas provisórias na época em que o Presi
dente José Sarney, governava este País, constata
mos que, na prática, é diferente. O Sr. Presidente da
República, que era um crítico da medida provisória, .
foi dos Presidentes que mais usou este instrumento:
mais de 400 vezes apenas em 1995.

O ilustre Deputado Luís Eduardo, que tem presi
dido esta Casa de forma democrática, na verdOOe, pa
rece-me que na última sessão esqueceu-se da impor
tância da independência do Poder Legislativo. Formu
lou questão de ordem à Mesa a propósito da aprecia-



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 05875

Esta fundação, cujas atividades fins são a pro- do basicamente a dar condições de efetivo funciona-
dução de medicamentos básicos, a produção de mento à atenção primária e à saúde. Na realidade,
soro antiofídico e antescorpiônico na área de imuno- não se trata de um programa, pois a ação não é limi-
lógicos, a execução de exames laboratoriais sofisti- tada e não visa apenas à família, mas a toda a co-
cados, a pesquisa e o ensino na área de saúde, con- munidade, incluindo os estudantes e trabalhadores
seguiu dar passo em produtividade que merecem em seus locais de trabalho.
ser analisados. Trago, portanto, Sr. Presidente, a minha home-

Na área de produção farmacêutica conseguiu nagem ao Sr. Secretário de Saúde do Estado de Mi-
alcançar a meta de 2 milhões de comprimidos/dia, a nas Gerais, à Fundação Ezequiel Dias, na pessoa
partir de uma produção, no início do ano de 1995, de do Dr. Roberto Porto Fonseca, e ao Sr. Ministro da
400 mil comprimidos/dia; na área de soro antiofídico Saúde, que tem dado todo o apoio e respaldo admi-
passou de 100 para 208 mil ampolas/ano, mais de nistrativo, financeiro e político às ações de saúde do
que duplicando a sua produtividade. Estado de Minas Gerais.

O Governador Eduardo Azeredo colocou no Parabéns, Minas Gerais, pelo seu Governador,
seu plano de governo a Fundação Ezequiel Dias pelo aumento dos recursos substanciais. Que isso
como prioridade, e a diretoria da Fundação, sob a di- sirva de exemplo a outros Governadores e ao pró-
reção do Superintendente Geral, Dr. Roberto Porto prio Presidente da República, que precisa soltar mais o
Fonseca, deu resposta ao voto de confiança do Sr. caixa, a fim de ajudar os outros Estados brasileiros.
Governador à Fundação, demonstrando que é pos- Era o que tinha a dizer.
sível ao serviço público, mesmo com obstáculos ge-
renciais e econômico-financeiros, atingir metas que O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) -
dêem uma resposta positiva ao investimento dos pa- Já está esgotado o horário do Pequeno Expediente
gadores de impostos, o contribuinte cidadão brasileiro. e encontram-se presentes no plenário os oradores

Dentro desse quadro, Sr. Presidente, o Gover- do Grande Expediente.
nador de Minas Gerais elevou o Orçamento de Contudo, em atenção a muitos companheiros
1995, de apl?nas 3,9% do Orçamento Fiscal, ainda que aqui estão, vamos limitar o tempo destinado a
neste mesmo ano, para 6%. Para o ano de 1996 es- cada orador em dois minutos, para que os compa-
tão previstos 8,1% do Orçamento Fiscal do Estado a nheiros possam fazer os seus pronunciamentos pelo
ser investido em saúde. Para os anos de 1997 e período de dez minutos.
1998 estão previstos, respectivamente, 9% e 10%, O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) -
atendendo inclusive a sugestões contidas em alguns Convido o nobre Deputado Júlio César a fazer uso
projetos de leis, em andamento nesta Casa: da palavra.

Na área dos consórcios, a Secretaria de Esta- O SR. JÚLIO CÉSAR (Bloco/PFL - PI. Sem
do de Saúde vem estimulando a formação de con- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
sórcios intermunicipais, que se confirmaram como putados, venho hoje a esta Casa para denunciar,
alternativa viável de descentralização de ações de mais uma vez, o aumento abusivo praticado pela
saúde. Em 1995, foram criados trinta consórcios, to- Secretaria da Receita Federal na cobrança do Im-
talizando 33, reunindo 377 Municípios e benefician- posto Territorial Rural dos proprietários de terras de
do mais de 6 milhões de pessoas. Outros estão em todo o Brasil.
processo de formação e deverão estar consolidados
ainda este ano. A união de Municípios de uma mes- Faço este registro trazendo uma notificação do
ma região, para o intercâmbio existente e instalação ano passado, referente a 1994 e paga no dia 31 de
de outros, prioritários para a população local, nasce agosto de 1995. Um proprietário de terra do peque-
da consciência de que os pequenos Municípios ain- no Estado do Piauí pagou R$9.284,08 de ITR, sendo
da não estão capacitados para resolver todos os que, este ano, veio a notificação para o pagamento
seus problemas de assistência médica. de R$50.488,53. É um aumento significativo, porque

Sr. Presidente, o trabalho da Secretaria não fi- vivemos na época do Plano Real, com a moeda es-
cou apenas nos consórcios nem no êxito da Funda- tabilizada. Nada justifica que o Governo possa au-
ção Ezequiel Dias. Foi lançado e implantado, inclusi- mentar em mais de 500% o Imposto Territorial Rural
ve com o apoio e a presença do Ministro da Saúde, neste momento de estabilização monetária.
o Programa de Saúde da Família, que é uma estra- Faço esse registro e devo o meu apelo para a
tégia de implantação e consolidação do SUS, visan- Secretaria da Receita Federal no sentido de que re-
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faça os cálculos e cobre em conformidade com o mente no Banco do Brasil mas em todas as institui-
que foi cobrado no exercício passado. ções públicas deste País.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia Os úmeros são claros. No ano de 95, os fun-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. cionários se desdobraram na campanha de capta-
Deputados, estou novamente ocupando esta tribuna ção estimulada pela empresa. Somente em 3 me-
para relatar fatos que envolvem a maior instituição fi- ses, eles captaram R$3,1 bilhões. O empenho dos
nanceira pública deste País o Banco do Brasil, em- funcionários na venda do Brasilprev, que é um siste-
presa que, no passado, ao longo de quase dois sé- ma de previdência privada, concretizou mais neg6-
culos aprendemos a amar e nos orgulhar pela serie- cios em um ano do que o Bradesco em 13 anos de
dade administrativa e pela dignidade de seus dicio- mercado. Em compensação pelo árduo trabalho diá-
nários. rio, o governo desenvolve o terror e as ameaças.

Acontece que, desde o Governo do Sr. Collor E aí n6s fazemos mais uma pergunta senhoras
de Mello, o Banco do Brasil vem adotando uma polí- e senhores: As demissões do ano passado revolv-
tica de recursos humanos suicida e que tem levado eram os problemas financeiros do banco?
o seu principal patrimônio, o funcionalismo, ao de- Não resolveram, porque o problema não está o
sespero. funcionalismo, mas na política de governo e na ina-

Durante o governo do ex-Presidente Collor, os dimplência que continua alta. Quem não se lembra
funcionários foram obrigados a mudar os seus domi- das negociações que aqui ocorreram com a banca-
cílios do interior para a capital, reduzindo, sensivel- da ruralista e que permitiram o reescalonamento da
mente, a atividade do banco no interior do País prin- dívida dos agricultores envolvendo ,mais de R$7 bi-
cipalmente no interior do Nordeste. lhões? Quem não se lembra do Sivam quando o

Hoje (quem imaginaria!) o Governo Fernando banco foi obrigado a honrar uma multa de R$3,5 mi-
Henrique consegue, nesse aspecto, ser pior, impon- Ihóes, embora o projeto ainda estivesse em proces-
do ao funcionalismo do Banco do Brasil duas opções: so de ratificação no Senado?
a prim~ira é a. mudança de domicílio para cidades de Srs. Deputados, a verdade é que o Banco do
difícil acesso ou grandes cidades; a segunda, é a de- Brasil está sendo mal gerido e o seu funcionalismo
missão. Somente no meu estado, Ceará existem 396 está sendo mal orientado por um planejamento defi-
pais de família nesta situação, entre a crus e a espada ciente e modificado a cada dia e a cada minuto, de

E notem, Srs. Deputados, apesar de denomi- acordo com o prazer e o desejo do Planalto.
nado como Plano de Adequação dos Quadros de O Banco do Brasil é um patrimônio do povo
Pessoal, na verdade, o governo está reeditando o brasileiro. É um patrimônio nosso! E não se faz uma
PDV (Plano de Desligamento Voluntário), que ocor- grande empresa com funcionários desmotivados, a
reu em junho/95 e que desempregou mais de 13 mil não ser que o objetivo final seja realmente o que te-
pessoas no ano passado. memos- - o enfraquecimento dessa instituição que

Que cara terá este governo para implantar um tanto serviço prestou e presta ao País.
Plano de Geração de Emprego e Renda, concla- É nosso dever como Parlamentares, evitar isso.
mando os empresários a não demitirem, se, ele pró- O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Pronun-
prio, promove umà farra de demissões? Dizer que cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
elas são voluntárias? Srs. Deputados,num país como o Brasil, onde tanto

Não, senhores e senhoras as demissões são se denuncia a pequenêz de memória iniciativas que
pressionadas, porque os funcio~ários não têm op- visem o resgate da vida e da obra de grandes cida-
ção. Os senhores viriam morar em Brasília ganhan- dãos, mas do que um desafio, é uma necessidade.
do R$900,OO por mês, tendo mulher e filhos para Exatamente por isso, é com alegria que regis-
sustentar? Os senhores interromperiam o ao letivo tro o lançamento, já em segunda edição, do livro Ge-
de seus filhos que agora mesmo se iniciou para raldo Bezerra de Menezes, Homem de Fé e Ap6sto-
levá-los com toda a família para o Acre ou qualquer lo Leigo, escrito por Edmo Rodrigues Lutterbach,
outra cidade do País? atual Presidente da Academia Fluminense de Letras

Os funcionários do Banco do Brasil têm de- e Procurador de Justiça do Estado do Rio de Janei-
monstrado muita fibra e vontade de solucionar os ro, que registre para a posteridade a vida e obra do
problemas financeiros da empresa. Mas eles não antigo mestre.
têm culpa da política de governo que vigora não so- Trata-se de valioso documento onde o autor
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preserva para as gerações futuras o legado cultural deste texto e a sua divulgação no programa A Voz
que é a vida e a obra do Ministro e Professor Geral- do Brasil.
do Bezerra de Menezes, antigo presidente da Con- O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A
gregação nacional das Congregações Marianas e Mesa autoriza a transcrição e divulgação do pronun-
organizador e primeiro presidente do Tribunal Supe- ciamento de V. Exª-
rior do Trabalho. O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Pronuncia

Faz-se necessário salientar que o autor não o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
restringiu sua narrativa à atuação de Bezerra de Me- Deputados, enquanto o Governo alardeia aos quatro
nezes no universo católico. Nem seria possível fazê- cantos do País o sucesso do Plano Real, notícias
lo, posto que o apostolado de fé do emérito profes- que nos chegam do nosso Estado dão conta de que
sor e Ministro nascido em Niterói, no ano de 1915, o nível de desemprego continua a crescer assusta-
que sempre viveu nessa importante cidade f1uminen- doramente. Segundo pesquisas realizadas pela Fe-
se, verdadeiro pólo irradiador de desenvolvimento deração das Indústrias de Santa Catarina - FIESC,
para o interior do Estado, destacou-se pela defesa o desaquecimento da economia continua refletindo
vibrante da doutrina social da igreja, pelo extremo in- no índice de emprego no Estado e a prova disto é
teresse nas causas da justiça. que ano de 1996 inicia com mais um saldo negativo

Foi ainda no ano de 1942 que Geraldo Bezerra no emprego industrial. E quero salientar aqui que
de Menezes publicou seu primeiro livro. Homens e esta previsão já fora feita pelo Presidente da Fiesc,
Idéias de fé, uma unânime aprovação entre as mais Osvaldo Douat, no final do ano passado, quando fez
proeminentes figuras da inteligência nacional à época. um alerta ao governo de que se medidas não fos-

Com mais de dez livros publicados e inúmeros sem tomadas, o desemprego iria crescer no início
opúsculos, com títulos em até 6 edições. Bezerra de deste ano.
Menezes saltou aos olhos de proeminentes figuras A pesquisa realizada pela Fiesc detectou me-
da hierarquia eclesiástica, fato confirmado pelo atual nos 820 postos de trabalho, significando uma dimi-
Presidente da CNBB e Cardeal Primaz do Brasil, nuição de 0,45% no contingente de mão-de-obra. No
Dom Lucas Moreira Neves, que afirma que Bezerra setor têxtil a queda foi de 1,39%, representando me-
de Menezes é exemplo e testemunho de um cristão nos 583 trabalhadores. na indústria do material de
autêntico, que presta grande serviço à Igreja. transporte, o nível de emprego declinou 4,51 % signi-

O direito sempre permeou indelevelmente a ficando menos 230 postos de trabalho.
vida de Góraldo Bezerra de Menezes. Duas vezes Num balanço mais completo da situação de de-
diretor da Faculdade de Direito da Universidade Fe- semprego em Santa Catarina, vale lembrar que no
deral Fluminense, foi posteriormente alçado, por mês de janeiro de 1995, a indústria de transforma-
concurso público à cátedra de Direito do Trabalho ção catarinense contava 9.264 empregos a mais que
daquela instituição, onde permaneceu por nada me- em janeiro de 1996. Isto significa uma diminuição de
nos que 30 anos. 4,85% no contingente ocupado. Em números abso-

Talvez tenha sido justamente esse conheci- lutos, deve-se citar a indústria têxtil co~ maior redu-
mento da lide jurídica trabalhista que tenha dado a ção do quadro. (-5.~3 pessoas~, segUindo-se a de
Bezerra de Menezes o embasamento necessário p;o~utos de mmerals n~o-metáhcos (-1 .523), meta-
para a luta pela incorporação da Justiça do Trabalho lurglcos (-1.240) e madeira (-1.083).
ao Poder Judiciário, fato ocorrido em 1946. Não é Não adianta o governo tentar tapar o sol com a
mera coincidência, portanto, que tenha sido ele o peneira, porque os jornais diariamente trazem núme-
primeiro Presidente do Tribunal Superior do Traba- ros alarmantes sobre a queda do nível de emprego
lho e seu principal organizador. no País. Entendemos que está na hora de o governo

No ano em que se comemora o cinqüentenário voltar os olhos també~ para a classe trabalha?~ra e
da Justiça Trabalhista em nosso País nada mais jus- sabemos .que ~ão sera con:t o.contrato tempo~an.o.de
to do que render homenagens a Geraldo Bezerra de trabalho, Ideahzado pelo Sindicato dos Metalurglcos,
Menezes - através do livro de Edmo Lutterbach _ qu~ se resolverá o problema do desemprego no
um homem de indiscutíveis qualidades tanto na vida Pais. ...
religiosa quanto na jurídica. Enquanto a economia estiver desaqueclda, a

. . tendência é a situação piorar cada vez mais. A solu-
Era o que tinha a dizer. ção para se reativar o emprego no País passa pela
Sr. Presidente, solicito também a publicação redução imediata das altas taxas de juros e pelo fim
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da defasagem cambial, bem como pela vontade polí
tica do Governo FHC, que até agora só tem de
monstrado boa vontade com os banqueiros, desti
nando bilhões de .reais para socorrer bancos, en
quanto condena vários setores da economia à falên
cia, como os micro e pequenos empresários, e os
trabalhadores, ao desemprego.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, há pouco tem
po criamos nesta Casa uma Comissão Informal Ex
terna de Juros e Desempregos com o objetivo de le
vantar a real situação do desemprego e da usura no
País. No entanto cabe ressalvar que é uma Comis
são informal, sem recursos e sem poder. Por isso,
quero apelar para o Presidente da Casa. Deputado
Luis Eduardo, para o Presidente do Senado, José
Sarney, no sentido de que coloquem o Congresso
Nacional à frente destas discussões, levando para o
âmbito do Legislativo a busca das soluções para o
grave problema que atinge a Nação Brasileira e leva
ao desespero milhões de pais de família, porque en
tendemos que o Poder Executivo está unicamente
preocupado com o Sistema Financeiro Nacional,
com os banqueiros e com a salvação do Plano Real.

Era o que tinha a dizer.

A DRA. ZILA BEZERRA (Bloco/PFL - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, os Municípios de Brasiléia e
Epitaciolândia, no meu Estado, viveram no dia 29 de
fevereiro último, um significativo momento histórico,
não só para as duas comunidades mas, também
para todo o Estado do Acre, com a posse do Dr.
Carlos Roberto da Silva no cargo de Diretor da Área
de Livre Comércio de Brasiléia e Epitaciolândia, em
fase de instalação. O fato reveste-se de grande im
portância por ser a posse do primeiro Diretor de
Área de Livre Comércio no Estado do Acre.

O evento foi comemorado, pelas populações de
cada Município, com solenidade e a importância que o
fato histórico merecia ao qual se fizeram presentes os
Srs. Milton Estaves e José Ronaldo, respectivamente
Prefeitos de Brasiléia e de Epitaciolândia os Presiden
tes das duas Câmara Municipais, contando também
com a presença do Dr. Aluízio Bezerra, ex-Senador da
República, que me representou na solenidade.

Sr. Presidente, em raro momento de emoção,
estou fazendo esta comunicação, para mim muito
especial, porque significa ela a ~atisfação do dever
cumprido como Parlamentar que representa o Esta
do do Acre nesta Casa uma vez que tenho a alegria
e a honra de ver concretizada a instalação da 1ª das
duas Áreas de Livre Comércio do Acre .- em Brasi-

léia e Cruzeiro do Sul, criadas pela. Lei nº- 8.857, de
8 de marÇo de 1994, de minha autoria.

A criação da Área de Livre Comércio de Brasi
léia foi o resultado de um longo e penoso caminho
por mim percorrido, desde a apresentação nesta
Casa do Projeto de minha autoria nQ 2.342, em de
zembro de 1991, até sua aprovação pelo Plenário,
em 8 de dezembro de 1993; e pelo Senado Federal,
9 de fevereiro de 1994, cujo Relator foi o ilustre Se
nador Aluízio Bezerra.

Transformado o Projeto na Lei nQ 8.857, san
cionada pelo então Presidente da República, Dr. Ita
mar Franco, 8 de março de 1994, sua regulamenta
ção foi concretizada através do Decreto nº-1.357, de
31 de dezembro de 1994, também assinado pelo
Presidente Itamar Franco, nas últimas horas de seu
mandato de Presidente da República.

Sei que ainda terei muitos pagsos a percorrer no
sentido de completar este trabalho. Serão necessárias
ainda medidas importantes junto ao Ministério da In
dústria e Comércio, junto à Receita Federal e junto ao
Banco do Brasil, principalmente, para que seja reativa
da a agência do nosso estabelecimento oficial de cré
dito no Município onde funcionará a Área de Livre C0
mércio, uma vez que o Banco do Brasil foi sempre im
portante agente de desenvolvimento em nosso Estado.

Assevero, contudo, a minha firme disposição
no sentido de que dentro de poucos dias estarei,
com um maior empenho, iniciando gestões nova
mente junto a Presidência da República, para a ime
diata implantação da Área de Livre Comércio na ci
dade de Cruzeiro do Sul, outro importante pólo de
desenvolvimento do Estado do Acre.

As Áreas de Livre Comércio de importação e
exportação sob regime fiscal especial, na cidades de
Brasiléia e Cruzeiro do Sul foram criadas com a fina
lidade de promover o desenvolvimento das regiões
fronteiriças norte e leste o nosso Estado e com o ob
jetivo de incrementar as relações com os países vizi
nhos, segundo a política de integração latino-ameri
cana do Governo Federal.

No caso específico de Brasiléia, a transforma
ção do Município em Área de Livre Comércio repre
sentará a sobrevivência econômica e política de
toda aquela região, tendo em vista o estado de fa
lência em· que se encontra o comércio dos Municí
pios de Brasiléia e Epitaciolândia que sofrem os ri
gores e os efeitos maléficos da concorrência desi
gual que representa o comércio da Zona Franca da
Bolívia, localizado junto a fronteira aberta com aque
les municípios.
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Sr. Presidente, srªs e Srs. deputados, por to- seus diretores e/ou acionistas lucro não existente.
das essas razões é que, com inusitado júbilo, venho Essa operação não é recente e vem se realizando
a esta tribuna para associar-me a esses importantes há quase dez anos.
eventos políticos e sociais em meu Estado, eles sim- O rombo teria sido encoberto ao longo dos últi-
bolizam uma abertura do equacionamento da com- mos dez anos com a utilização de 700 contas-fan-
pleta problemática sócioeconômica do Estado do tasmas, no valor médio de R$8,5 milhões inventadas
Acre, cujas soluções entre outras providências estão e bancadas nos balanços por diretores do banco
no desenvolvimento comercial e na implementação (Aloysio Biondi, FSP, 29-2-69, A 2-2).
de um corredor de importação e exportação capaz E como o banco conseguiu sobreviver tanto
de proporcionar o intercâmbio internacional de pro- tempo com um rombo deste tamanho, pagando divi-
dutos industrializados entre o Brasil e os países dendos como se fosse um banco suadável financei-
asiáticos, através do Oceano Pacífico; meta que se ramente? Foi a mesma pergunta que o jornalista
encontra hoje em debate pelas autoridades governa- Aloysio Biondi fez e ele mesmo respondeu:
mentais brasileiras e cuja viabilização esperamos (...) tenta-se esconder que houve um socorro
para um futuro próximo. maciço ao Nacional, na casa de bilhões de reais, no

Continuamos daqui de nossa trincheira, a in- ano passado (FSP, 29-2-96, 2-1).
tensa batalha é esperamos, pela obstinação e pela Existem muitas dúvidas sobre este caso e ape-
firme vontade, obter novos louros, a exemplo deste, nas uma CPI sobre o sistema financeiro pode dar
cujo resultado temos a honra e a enorme satisfação uma resposta concreta sobre o que aconteceu nos
de trazer ao conhecimento desta Casa, agradecen- casos do Nacional e do Econômico. Não podemos fi-
do aos nossos pares pelo apoio e pela solidariedade car calados, quando existem, no mínimo, indícios
que emprestaram, através desta colega, ao meu so- que o Banco Central dormiu na fiscalização dos
frido e distante Estado do Acre, com a aprovação do Bancos. É colocar em que o poder do Legislativo em
Projeto que viabilizou a criação das Áreas de Livre fiscalizar o Executivo e precisamos urgente apurar
Comércio em meu Estado. todos os fatos. Além disso, chamar a responsabilida-

É o que eu tinha a dizer. de do Banco Central e verificar efetivamente há
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronun- quanto tempo se sabe do rombo promovido pelo Na-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e cional e por outras instituições financeiras. Precisa-
Srs. Deputados, a polêmica intervenção do Banco mos questionar o próprio papel das auditqrias inda-
Central no Banco Econômico e a fusão do Banco pendentes, que deram aval a um balanço "maquiado".
Nacional pelo Unibanco voltam a ocupar o noticiário A CPI é o caminho. O Senado reluta em enca-
nacional. Desta vez, com graves denúncias sobre ir- rpinhar o pedido, faltando algumas assinaturas para
regularidades, principalmente no caso do Nacional, concretizar a criação da Comissão. Preferem Criar
onde este é acusado de promover um rombo de R$5 uma supercomissão para agendar audiências. Quem
bilhões com empréstimos fraudulentos. acompanhou a chamada supercomissão do Sivam

O que é mais terrível na denúncia, é que o sabe o que aconteceu. Um escândalo da proporção
rombo fraudulento era de conhecimento do Banco deste, relacionado com o Banco Nacional, não pode
Central, nossa autoridade monetária, responsável terminar em pizza, com se diz na gíria. Esperamos
pelo zelo da boa saúde do Sistema Financeiro Na- que o Senado e os Senadores assumam sua res-
cional e não de hoje, mas já há algum tempo. ponsabilidade histórica e a CPI do Sistema Financei-

O Palácio do Planalto foi informado em outubro ro seja criada o mais rápido possível.
do ano passado das operações irregulares do Banco O SR. AGNALDO TIMOTEO (Bloco/PPB - RJ.
Nacional, o que provocaram um rombo de caixa su- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, requeiro
perior a R$5 bilhões e comprometiam a saúde finan- convocação de sessão solene da Câmara dos Depu-
ceira da instituição. tados, a fim de que prestemos uma imagem póstu-

As operações eram realizadas por administra- ma ao grupo Mamonas Assasinas, que, em apenas
dores do banco, com o objetivo de maquiar o balan- sete meses, se transformou na maior alegria de todo
ço do Nacional e, com isso, esconder a sua verda- o povo brasileiro, principalmente para crianças e
deira situação - uma instituição praticamente queri- adolescentes.
da (FSP - 29-2-96 2/1). Aguardamos que V. EX! marque a data para

Significa que, um banco prestes a falir, através essa sessão, e peço que por gentileza, dê conheci-
de malandragem contábil, consegui repassar para mento aos jornais.
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O ~R. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A mado, oficialmente da situação financeira e das frau-
mesa recebe o seu requerimento e, nos termos regi- des perpetradas pelos donos do Banco Nacional.
mentais, tomará as providências necessárias. Ao Sistema Financeiro Nacional Privado tudo

A SRA. ANA JÚLlA (PT - PA. Pronuncia o deve ser sacrificado. O Banco do Brasil e a Caixa
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Econômica Federal têm sido sistematicamente usa-
Deputados, o País vive nos últimos dias o terrível dos para repassar a bancos privados, em dificulda-
choque de conviver com a nua e crua realidade. des, elevadas somas em operações que se não são
Em várias ocasiões tenho ocupado esta tribuna temerárias são ao menos contrárias à boa prática
para alertar esta Casa e a sociedade brasileira so- bancária, em função das elevadas margens de risco
bre os graves problemas que existem no Sistema que as permeiam. Ao mesmo tempo, além da asfixia
Financeiro Nacional. Já por várias vezes alertei em suas próprias margens de operação que tais re-
para a urgência de regulamentarmos o art. 192 da passes implicam, as operações de enfraquecimento
Constituição Federal e para o estado de inércia e desmonte dessas instituições continuam a ser ur-
em que se encontra a Comissão especial encarre- didas pelos prepostos do Governo para favorecer
gada de fazê-Io. Em diversos pronunciamentos seus aliados políticos. FHC põe em marcha planos
creditei à ausência de vontade política do Governo de fechamento de agências, demissões e funcioná-
FHC, a necessidade de sacrificar as instituições fi- rios, a destruição completa do Sistema Financeiro
nanceiras públicas ao capital financeiro nacional e Público para beneficiar os Magalhães Pinto e os Cai-
a sanha destruidora das propostas neoliberais de mon de Sá da vida. A incoerência chega a tal ponto
FHC, as razões do imobilismo dessa Casa e da que o Governo Federal faz o mesmo uso dos bancos
Comissão Especial do Sistema Financeiro Nacio- federais que .critica nos governadores quando defende
nal, cuja presidência pertence ao PFL, um dos a extinção ou privatização dos bancos estoouais.
partidos de sustentação do Governo. Na tentativa de confundir a sociedade e desviar

Lamentavelmente hoje vejo-me obrigada a ren- a atenção pública dos aspectos fundamentais da cri-
der-me às e\(idências. Além das questões políticas se, o Governo vem divulgando para a imprensa
existem razões de caráter mesquinho e vil. Trata-se mentiras e meias-verdades. Isso ocorre claramente
também da reles necessidades do Governo, quando o Ministro Pedro Malan e a cúpula do Banco
PSDBlPFL, de proteger e manter a elite brasileira da Central não conseguem estabelecer uma versão úni-
qual fazem parte os banqueiros privados, à custa do ca sobre desde quando era conhecida por ambos e
sacrifício do povo brasileiro e da manutenção de seu por FHC a real situação do Banco Nacional e a práti-
estado de miserabilidade. ca de falcatruas na empresa. O próprio Presidente

Não há recursos para apl icar na saúde, nem na do Bacen tenta passar a impressão de ser o corpo
educação dos brasileiros, mas existem recursos dis- técnico do órgão controlador e fiscalizador do Siste-
poníveis para socorrer os banqueiros vinculado ou ma Financeiro composto por incapazes e incompe-
não ao Presidente da República por graus de paren- tentes, quando afirma ter o Banco errado a fim de
tesco. Assistimos ontem, durante a exposição do mascarar a nua e cura realidade. Gustavo Loyola,
Presidente do Banco Central no Senado, a inequívo- FHC, desde à época em que era Ministro da Fazen-
ca confissão desse fato, quando o Sr. Gustavo Loyo- da, Pérsio Árida, Pedro Malan e demais envolvidos
la admitiu que o PROER aplicou, até hoje, aproxima- sabiam há muito tempo o que acontecia no Banco
damente 6 bilhões de reais para reestruturação de Econômico e no Nacional. Admitir que errar é huma-
.um único banco; coincidentemente o da família da no não basta. É preciso assumir as conseqüências
nora do Presidente Fernando Henrique, o Nacional. dos erros cometidos. Isso vale tanto para os manda-

o Governo FHC está comprometido até a me- tários da República quanto para os banqueiros artífi-
dula com os patrocinadores de falcatruas no Siste- ces de falcatruas.
ma Financeiro Nacional. Pior que isso, socorre-os, Declarar que nenhum centavo do Proer irá
política e financeiramente, desviando recursos cujo p~ra o bolso.dos Magalhãe.> Pinte também é insufi-
destino deveria ser buscar a minoração do sofrimen- cre~te. A .socredade quer ~aoer é com quanto. o ban-
to dos milhões de excluídos deste País. FHC tomou- quelro V81 arcar para cobnr o rombo por ele cnado.
se cúmplice de criminosos e faz todo o esforço pos- Os técnicos do Bacen não foram omissos, lon-
sível para acobertar seus delitos. Edita MP como a ge disso, cumpriram as determinações impostas
do Proer, arquitetada na calada da noite de um fim pelo Govemo Federal no Cdmpo da política monetá-
de semana, um mês após o Presidente ter sido infor- ria. A ordem era proteger ao máximo possível os
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banqueiros com os quais FHC estabelece vínculos elevada aspiração a defesa dos legítimos interesses
políticos para se eleger e letigimar-se como repre- da sociedade brasileira, a unirem-se um movimento
sentante da elite nacional que sempre se locupletou único pela instalação de uma CPI Mista para rigoro-
com os recursos públicos. A ordem era, sim, criar o sa investigação das irregularidades praticadas no
Proer e receber do Unibanco os créditos podres do âmbito do Sistema Financeiro Nacional, sob pena
Nacional na tentativa de salvar seus aliados. de, não fazendo, estamos traindo a confiança do

A necessidade de apoio financeiro e político povo brasileiro depositada em cada um de nós a
para a eleição de FHC fez com que ele construísse partir de cada um dos votos que nos elegeram.
com os banqueiros privados um pacto de vistas O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PPB - RJ.
grossas para com as irregularidades existentes. A Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
isso Sr. Presidente, srªs Deputadas e Srs. Deputa- srªs e Srs. Deputados, a folha de pagamento anual
dos chama-se tráfico de influência. Aliás, pergunto- de todos os servidores pensionistas militares da
me, hoje, se não seria sido a existência desse pacto União está estimada em R$10 bilhões e, só o rombo
a principal das razões de caráter pessoal pelas do Banco Nacional, em R$5 bilhões. Ou seja, o rom-
quais demitiu-se o ex-Presidente do Bacen, Sr. Pér- bo do Banco Nacional equivale a 6 meses de paga-
sio Árida. Vale lembrar que o affair do Banco Eco- mento de todos os militares ativos, inativos e pensio-
nômico veio à tona justamente àquela época. nistas da Marinha, Exército e Aeronáutica do Brasil.

A modernidade pretendida pelo Governo que Uma vergonha que coloca o Presidente Fer-
nos guindará ao Primeiro Mundo está eivada de n~ndo Henrique como suspeito número um de pas-
compromissos escusos entre esse e a elite financei- sar para a História como um dos Presidentes mais
ra do País. A modernidade proposta por FHC, os cri- corruptos do Brasil, pelo fato de não querer uma CPI
mes do colarinho branco são recompensados com a para apurar tal crime.
certeza da impunidade, construída através de acor- A distância entre assumir um erro na queda de
dos políticos, que possam inclusive pelo legislativo, uma aeronave e não se admitir a abertura da caixa
pelos quais foi possível inclusive a vergonhosa reti- preta da mesma é simplesmente enorme. Assim
rada de assinaturas de alguns Senadores do pedido como a diferença entre assumir falhas no Banco Na-
de CPI para o Sistema Financeiro e as atuais mano- cional e não se admitir a abertura de uma CPI para
bras perpetradas por alguns parlamentares da base que se saiba a verdade sobre esta fraude também é
do Governo, dentre as quais encontram-se a desfa- enorme.
çatez de pretensos fiscalizadores do Executivo que Somente através de uma CPI podermos saber
se submetem a instruir previamente os fiscalizados e da verdade; afinal é o dinheiro suado do contribuinte
a transformação das duas Comissões Mistas que que está sendo injetado para sanar ato explícito de
analisam as MP do Proer no espaço responsável corrupção da diretoria daquele Banco.
pela investigação, o que é absolutamente inócuo, na Entendo ser uma CPI um instrumento mais de
medida em que não sendo CPI não detém poder defesa de investigado do que de acusação, já que
para quebrar, o sigilo bancário nem. caráter investi- nesta oportunidade o mesmo poderá provar sua in-
gativo, sendo-lhe reservado o mesmo destinado do coerência. Contudo, a partir do momento que o Pre-
caso Sivam: servir de moeda de troca entre o Gover- sidente Fernando Henrique tudo faz para evitar uma
no, partidos que lhe dão sustentação política e seus CPI do Sistema Financeiro, claramente está dando
coronéis, objetivando o atendimento de seus vários mostras de que é conivente com as falcatruas da-
interesses políticos. quela Instituição ou, para melhor entender, talvez

Novamente estamos diante da hipocrisia de queira apenas proteger sua nora e seus herdeiros, já
FHC e de seu Partido. Não me causará nenhuma que a mesma, é uma das principais acionistas do
surpresa quando, daqui há algum tempo, forem co- Banco.
bradas do presidente suas recentes e bombásticas O SR. SILVIO ABREU (pOr - MG. Pronuncia
declarações Vamos apura~ tudo, doa a que'!! ?o_er e o seguinte discurso) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Va':lOs regulamentar o artigo 192 d~ ConstltUlçaO e Deputados, a malsinada proposta governamental de
obtivermos como ~esposta: Não sejam tolos e es- modificação das normas que regulam a Previdência
queçam o que eu disse. Social é algo de muito grave, que afronta os traba-

Mais uma vez, conclamo a todos os parlamen- Ihadores, os aposentados e os pensionistas. Afron-
tares dessa Casa, independentemente dos Partidos ta, também a Constituição e o próprio Estado de Di-
a que pertençam, mas que tragam como mais de reito. O futuro haverá demonstrar ao próprio Gover-
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no que as modificações pretendidas, que a partir de
hoje serão votadas, são perversas, injustas e odiosas.

Espero que esse Plenário cumpra sua respon
sabilidade de representar o País, com a necessida
de, sensibilidade, capaz de esteja a rejeição tanto da
proposta original, quando do próprio substitutivo do
Relator.

Tendo participado, corno membro efetivo, da
Comissão Especial que seria encarregada de apre
ciar a matéria antes de ser extinta, aprofundei-me na
questão a ponto de perceber os graves inconvenien
tes que pretende o Governo impor ao País.

A posição do meu Partido, o PDT, que tive a
honra de representar naquela Comissão Especial, é
inequívoca, colocando-se, mais uma vez, a favor
dos sentimentos populares.

Dessa forma, faço a leitura da síntese da posi
ção do meu Partido sobre essa grave questão, para
que fique permanente e inequívoca a marca desse
inconforrnado protesto:

"PREVID~NCIA SOCIAL:
A POSiÇÃO DO PDT

O PDT vota contra a Proposta de Emen
da Constitucional n!! 33-A, de 1995, e contra o
SLbstitui o do Relator, em defesa dos traba
lhador brasileiros, verdadeiros e únicos pro
prietários do patrimônio da Previdência Social
e contra a tentativa de favorecimento de pode
rosos g~ financeiros nacionais e interna
cionais na administração dos recursos do sis
tema previdenciário nacional.

A reforma mais importante e urgente
que precisa ser feita é a do modelo econô
mico, que exclui milhões de brasileiros do
processo produtivo, condenando-os a condi
ções indignas de existência, através da per
versa concentração de renda, do arrocho
salarial, da especulação financeira e da des
truição do Estado nacional. Em tempo do
sistema previdenciário, todos a qualquer
inalteração deve ser no sentido de ampliar a
Seguridade Social, da qual a Previdência
Social é parte , e de manter os atuais direi
tos previdenciários previstos na Constituição
Federal e na legislação complementar.

O PDT manifesta seu repúdio a tentati
va governamental de alterar os dispositivos
constitucionais relativos à Previdência Social
porque suprime os direitos adquiridos e viola
preceitos constitucionais fundamentais da
população brasileira.

Repudia, também, a tentativa, que vem
desde o Governo Collor de Melo, de liquidar
a Presidência Oficial, preparado o caminho
agora para a implantação generalizada da
Previdência Complementar, sob regime de ca
pitalização, à la modelo chileno. Esse modelo
favorece escandalosamente os g~ finan
ceiros privados, que arrecadam por um lon
go período as contribuições dos trabalhado
res, cobrando taxas de administração acima
de 10% ao ano, e têm encargos previdenciá
rios apenas no longo prazo, uma vez que o
passivo previdenciário é assumido pelo Es
tado. Além disso, nesse sistema não há ga
rantia de que os trabalhadores receberão
suas aposentadorias, uma vez que, a exem
plo do que já ocorreu no passado, a empre
sa seguradora pode vir a falir.

O debate sobre a reforma da Previdên
cia Social não pode ser separado das questõ
es mais reais, pois o que está em jogo é, de
um lado, a manutenção dos direitos e expec
tativas de direito de milhões de segurados e
pensionistas e, de outro, o interesse de pode
rosos g~ financeiros nacionais e intema
cionais prontos para a administrar a po~ança

corrente dos trabalhadores brasileiros.
São bilhões de reais em jogo. Do salá

rio de cada um dos trabalhadores seria a re
tirada uma parcela mensal, a título de provi
são para o futuro, a ser entregue ao sistema
financeiro privado, que certamente não dei
xaria de cobrar taxas elevadas para admi
nistrar esses recursos, sem assumir, em
contrapartida, responsabilidades forem em
termos do pagamento dos benefícios, que
dependeria dos resultados de aplicações fi
nanceiras.

O govemo vem tentando reduzir drasti
camente os tetos dos benefícios da Previ
d&ncia Social, abolindo direitos e garantias
constitucionais, pois quanto menor esses
benefícios mais estímulos teriam os traba
lhadores para aderirem ao sistema comple
mentar, em busca da manutenção de uma
renda mínima quando da aposentadoria.
Para os neoliberais e privatistas de plantão
no Governo, no afã de favorecer o sistema
financeiro privado, não importa rasgar o texto
constitucional e revogar conquistas sociais."

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB 
AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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srªS e Srs. Deputados, há um misto de indignação e
perplexidade no Nordeste - São nove Estados, 40
milhões de brasileiros - com o tratado que o Poder
Central estás dedicando à Região e ao seu povo. A
situação está cadê vez mais deteriorada e os bolsõ
es de fome e miséria aumentam e se avolumam nos
campos e nas cidades nordestinas.

Quacjro que começa a preocupar as autorida
des e os políticos do Nordeste. Os planos, os proje
tos, os pactos, as projeções, as planilhas, os estu
dos, etc., que apontam soluções e alternativas exis
tem em todos os organismos do Nordeste e noutros,
fora da Região. A Esplanada dos ministérios, por
exemplo, é um fantástico repositório desses docu
mentos. De papéis, reuniões, conversas e planos o
nordeste inchou. De ações e soluções a situação é
cada vez mais raquítica.

Hoje pela manhã - prestem atenção, srªs e
Srs. Deputados - alguns Deputados e Senadores do
Nordeste se reuniram e desabafaram. Transmitiram
as angústias e a indignação que lavram na Região.
Pelo que ouvi acredito que o Governo vai ter proble
mas nesta Casa.

Mas é bom ficar por aqui, nesta advertência,
enquanto leio, para constar dos anais da Casa, o
Editorial de Reação em Cadeia, de O Jornal, de
Alagoas, de 25 de fevereiro de 1996.

Eis o editorial:

"REAÇÃO EM CADEIA

A distribuição de recursos orçamentá
rios para 1996 mostra que o governo Fer
nando Henrique Cardoso, ao contrário do
que vem prometendo, não está preocupado
em descentralizar a economia. Seja através
da proposta do Orçamento Fiscal, seja na
rubrica específica para as empresas estatais
- que contam com um orçamento à parte-, o
governo federal vem privilegiando claramen
te o Sudeste e acentuando, ainda mais, as
diferenças regionais.

Este é o núcleo de um valioso conjunto
de informações econômicas divulgado, há
alguns dias, pelo Jornal do Commercio, do
Recife, procedente de Brasília e de respon
sabilidade da jornalista Danielle Romani.

Baseia-se o noticiário em denúncia fei
ta pelo deputado Sérgio Guerra, integrante
na Câmara Federal da representação de
Pernambuco do Partido Socialista Brasileiro.
No Orçamento Fiscal, o Nordeste teve uma
participação de 29% (11 % a menos da má-

dia histórica anual). O Sud~ste, por sua vez,
foi beneficiado com 40% (10% a mais do
que costumava receber). No Orçamento das
estatais, o quadro é ainda pior: o Sudeste fi
cou com 60% de todo o dinheiro que as em
presas públicas vão dispor, em 1196, para
investimentos no País. Noventa por cento
deste montante destinam-se ao Rio e em
São Paulo. Já o Nordeste, receberá apenas
15,9% do total.

Apesar do discurso de FHC, nunca
houve um quadro tão prejudicial ao Nordes
te, adverte Sérgio Guerra.

Abordando a situação do Estado que
representa, Pernambuco, o deputado Sérgio
Guerra lembra que terá R$206 milhões para
investimentos das estatais. Apenas uma
obra no Estado de São Paulo alcança mais da
metade deste valor: a construção da margem
esquerda do terminal de conteiners no Porto
de Santos, que receberá R$107 milhões.

A cifra total destinada ao Estado de
São Paulo é de R$2 bilhões 196 milhões.

O Rio também foi beneficiado com
uma cifra' astronômica: R$2 bilhões 96 mi
lhões, que deverão contemplar, entre outros
investimentos das estatais. R$458 milhões
para obras na Bacia de Campos e R$461
milhões para a Usina Angra 11.

O Deputado Federal Sérgio Guerra de
senvolve outras comparações, todas docu
mentando a discriminação que o Governo Fer
nando Henrique Cardoso pratica contra o Nor
deste, embora tendo um vice-presidente da
região e vários ministros da mesma origem.

O Presidente Fernando Henrique Car
doso, apesar de amparado pela lavagem ce
rebral diária praticada pela principal rede de
TV do Brasil, é o caso típico de quem não
pode enganar todos todo tempo.

A maior diferença que existe no País,
hoje em dia, é a que permeia entre o que o che
fe do governo diz eo que ele, realmente, faz.

Cresce a cada dia que passa a insatisfa
ção com os atos e as omissões do governo fe
deral, principalmente na região nordestina.

Há algumas semanas, em Alagoas, o
governador Divaldo Suruagy e o principal lí
der econômico do Estado, industrial João
Tenório - presidente, há duas décadas, da
Cooperativa Regional dos Produtores de
Açúcar-, com palavras diferentes das que fo-
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ram agora pronunciadas pelo deputado fe- 6.792 casos e, em 95, 12.307 casos de malária, em
deral Sérgio Guerra, condenaram a discrimi- uma população de 5.168 habitantes, dando a enten-
nação que se pratica contra o Nordeste. der que cada habitante do Município adoeceu mais

São palavras partidas de pessoas in- de 2 vezes no ano de 1995.
suspeitas, porque apoiaram a candidatura As medidas de combate à doença no Estado
do Sr. Fernando Henrique à presidência da têm sido tímidas, não se está fazendo a borrificação
República. sistemática, casa-a-easa, os recursos são insuficien-

A tendência desta reação em cadeia é tes, o pessoal a cada ano vem diminuindo, em fun-
prosseguir e se ampliar. ção de aposentadorias, afastamento voluntário, de-

Não é justo que urna região inteira seja missões disciplinares e não há renovação do quadro
sufocada pela discriminação de quem gover- há 1Oanos.
na levando em conta, apenas, os interesses A política de combate às endemias no Brasil
do grande empresaria paulista e das multi- particularmente a malária, na Região Norte, deverá
nacionais, situação praticada pelo presiden- merecer a atenção especial do Ministério da Saúde.
te Fernando Henrique Cardoso, como os fa-
tos e os números irresponsáveis estão a Há, Srs. Deputados, concentração de recursos
atestar. para pagamento de AIH para rede hospitalar privada,

que consome quase todos os recursos do Ministério.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - Será que saúde é só pagar hospitais? Onde

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- fica a rede básica de saúde nesta história toda?
te, Sras. e Srs. Deputados, a erradicação de ende- As medidas de proteção e promoção de saúde
mias no Brasil tem sido uma preocupação muito nada valem nos pratos da balança?
grande por parte de sanitaristas e estudiosos no Acredito que Oswaldo Cruz estará em seu tú-
Brasil. mulo profundamente decepcionado com a política de

Projetos e projetos, estudos e estudos têm sido saúde do País, na qual se desconhecem as ende-
elaborados; o diagnóstico da situação já está feito mias que tanto molestam justamente as populações
desde o início do século, por Oswaldo Cruz, mas os mais pobres.
acontecimentos de hoje deixam-nos a todos profun- O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PSDB _
damente constrangidos, em perceber que o ano RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
2000 está chegando e quase tudo está ainda por fa- Sras. e Srs. Deputados, o megabilionário BiII Gates,
zero A esquistossomose persiste, a doença de Cha- apontando como o homem mais rico do '!1undo, na
gas, o dengue, a malária, o cólera, também. atualidade, idealizador da poderosa Microsoft, em-

Todas são passíveis e possíveis de serem er- presa que domina o mercado mundial de softwares,
radicadas, basta serem consideradas pelo governo doou ao Programa Comunidade Solidária, em sua
como prioridade: Destinar recursos para as medidas recente visita ao País, os direitos de venda, no Bra-
preventivas, para a borrifação das residências com sil, de seu livro autobiográfico A Estrada do Futuro.
inseticidas, para o saneamento básico e para a me- Trata-se de iniciativa das mais elogiáveis, sob
Ihoria da habitação rural. Só é preciso um projeto todos os aspectos. Em primeiro lugar, como prova
nacional, com tempo determinado, recursos orça- de desprendimento e consciência social, vinda de
mentários e empréstimos internacionais, com a fina- um homem que se tornou paradigma internacional
Iidade exclusiva de erradicar estas endemias hist6ri- do sucesso, exemplo que bem poderia inspirar aI-
cas do nosso País. guns dos empresários brasileiros.

Cito, como exemplo, as estatísticas da malária De outra parte, configura também o reconheci-
em Rondônia; a Capital do Estado, Porto Velho, que mento do esforço realizado pelo Governo, e em par-
em 1994 teve registrado oficialmente 20.265 casos ticular pela Sra. Ruth Cardoso, em prol da melhoria
e, em 1995, 29.051 casos. A malária aumentou tam- das nossas condições sociais. É como um desagra-
bém em Machadinho, Costa Marques, Campo Novo vo à atuação social do Presidente FHC, em muitos
e Monte Negro. Nos outros Municípios do Estado, a momentos acusada de tímida ante as necessidades
malária ficou com estatística ligeiramente inferior, do País.
mas, no geral do Estado, houve aumento. O Sr. Gates dá-nos ainda uma outra lição, com

Para que se veja os horrores desta situação, sua vontade declarada de doar 90% de sua fortuna
vejam os dados de Campo Novo - em 1994 teve a programas de ajuda aos menos favorecidos: o im-
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portante, segundo ele, não é acumular dinheiro, mas não somente para tratar dos negócios do mundo da
trabalhar. Trabalhar no que se gosta, realizar-se informática, mas também para compreender as di-
pelo labor, esse deve ser, para ele, o objetivo do ser mensões da realidade social e a necessidade de se
humano. O sucesso viria, assim, como mera conse- lutar pela mudança deste mundo, cada vez mais in-
qüência, complementação natural e não um fim em justo e desumano, visando a torná-lo um lugar digno
si mesmo. do futuro que desejamos para nossos filhos.

Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o impor- O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA.
tante eo trabalho, mas um trabalho que eleve, que Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
aperfeiçoe: um trabalho que não seja motivo de alie- Sras. e Srs. Deputados, no dia 1Q de março foi assi-
nação, que não massacre, que não explore; um tra- nado pelo Governador da Bahia, Dr. Paulo souto e
balho que seja fonte de realização pessoal e social, pelo Presidente do Banco lnteramericano de Desen-
não de degradação, não de humilhação. O Governo volvimento - BID, Dr. Enrique Eglesias, contrato de
brasileiro deve empregar seus esforços para que to- financiamento no valor de US$264 milhões de dóla-
dos os brasileiros em idade produtiva assim consi- res, para execução do Programa de Saneamento da
gam realizar-se. Baía de Todos os Santos.

Nesse contexto, é de se enfatizar a importância A solenidade de assinatura do contrato contou
dos recursos.adicionais, provenientes d~ ge~erosi- com a participação do Ministro do Planejamento,
da~~ do presidente.da Mlcro~o~,. na ef?tivaçao das José Serra, e dos Senadores Antônio Carlos Maga-
pohticas do Co.mu~ldade Sol.ld~rla. Estimam-se em Ihães, Waldeck Ornellas, além de inúmeros colegas,
cerca de 200 mil doiares os direitos de venda por ele Deputados Federais e Estaduais.
do~dos ao po~o ?rasileiro. Ainda m~i.s significativa Trata-se, Sr. Presidente, de projeto de suma
sera essa contrl?U1ção, se a ela ~e adiCIOnarem, as de importância para a melhoria da qualidade de vida de
outros emp~esárlos, que lhe s~U1ssem o exemp o. uma grande.parte da população baiana.

Para ISSO, no entanto, e fundamental que se . . . .
apliquem criteriosa e competentemente esses recur- Tal programa objetiva a ?espol~lção da Bala
sos, de forma que realmente produzam resultados, de todos os ~antos. Será o maior conJu~to de ~bras
incentivando outros a participar. Celeridade, para e ações nas :reas de saneame~to e .m~lo a~blente
que não se percam nos escaninhos ou nos mean- em andamen ? e em todo o PaiS, cUJo investimento
dros da nossa voraz burocracia; probidade, para que t~talt ~ ser feito no p~o~rama de saneamento am-
não acabem por favorecer aliados políticos ou explo- blen a é d~ US$440 mil õe~. _
radores inescrupulosos em detrimento dos verdadei- Por fim, exalto, a s~tlsfaçao da população ~e
ros necessitados. Salvador e de outras 1OCidades do entorno da BaJa

Sr. Presidente, Srs. Deputados, dessa genero- ~e Todos os Santos Candeias, Simões filhos, ltapa-
sa atitude do Sr. BiII Gates extraem-se várias lições: rica, Madr~ de Deus, Vera Cruza. Santos Am~ro,
tornam-se bem evidente, em primeiro lugar, o para- São Fra~clsco do Conde, C~~hoelra, São :ehx e
doxo do sistema econômico de nosso século, que Maragoglpe, que serão benefiCiadas com a Instala-
permite a apenas um homem no período relativa- ção de redes de esgoto, melhorando, dessa forma a
mente curto de cerca de 20 an~s, acumular uma for- qualidade de vida de cada um.
tuna pessoal de tais proporções - avaliada em 15 bi- O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB - RJ. Pro-
Ihões de dólares, muito acima de suas possibilida- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
des de usufruto, ou mesmo de suas necessidades e Srs. Deputados, o estado em que se encontra a
em contraposição a tanta miséria, pobreza e degra- saúde pública, no Brasil, configura um evidente
dação espalhadas pelo mundo. atentando aos direitos humanos proclamados não

Uma segunda lição é o exemplo benfazejo de apenas na Carta da ONU, como também na própria
consciência social desse empresário que auguramos Lei Maior brasileira.
inspire nossas classes ~irigentes a controlar sua avi- Os que têm o privilégio de ingressar num hos-
dez: todo esse dinheiro, em lugar de esterilizar-se na pital público dificilmente escapam de uma letal infec-
avareza, na vaidade e na opulência de um só homem, ção hospitalar, se tiverem a infelicidade de serem
há de multiplicar-se em muitos frutos, trazendo benefí- submetidos a cirurgia. Muitos perecem antes de ser
cios a milhares de pessoas menos favorecidas. atendidos, nas imensas filas que se formam às por-

Quero, neste momento, parabenizar o Sr. BiII tas dos nosocômios públicos, sem qualquer atendi-
Gates. Seu gesto comprova-lhe a mente privilegiada mento.
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Além disso, o que é igualmente grave, os medi- Para um ex-govemador de meu Estado e autor do
camentos, no' Brasil, têm preços e excessivamente artigo publicado no domingo último em O Liberal, tal
elevados para as disponibilidades da magra bolsa gesto refletiu intolerância praticada em nome do que o
popular. Não raro as pessoas de menor poder aqui- articulista considera puritanismo democrático. Nada
sitivo simplesmente não podem adquirir os remédios mais equivocado e injusto. As razões das portas fecha-
de que necessitam, o que acaba sendo fatal. das ao Presidente Fujimori, no Congresso e no Supre-

É fundamental, por conseguinte, que, a exem- mo, foram criadas pelo próprio Presidente peruano.
pio do que ocorre nas nações desenvolvidas onde o Em entrevista concedida em Lima e aqui exibi-
poder aquisitivo da população é muito maior do que da pela Rede Bandeirantes no domingo, 25 de feve-
aqui, sejam criados mecanismos que permitam o reiro, véspera de sua chegada ao Brasil, Alberto Fu-
acesso aos medicamentos à população mais carente. jimori não poupou palavras e nem escondeu pensa-

Por isso, estamos oferecendo à apreciação mentos. Teceu críticas ao Congresso peruano, acu-
desta Casa proposição instituindo o vale-remédio, sando seus membros de colocarem interesses pes-
destinado aos trabalhadores, aposentados e pensio- soais e partidários acima dos interesses coletivos. A
nistas que percebam remuneração mensal não su- tal ponto, disse Fujimori, que no Peru a democracia
perior a trezentos reais. O valor máximo do vale-re- continua a não existir, substituída pelo que classifi-
médio será de cem reais por mês, para os que com- cou de partidocracia. Foi mais longe o Presidente
provarem ter necessidade de adquirir medicamentos Fujimori, na entrevista divulgada pela Rede Bandei-
para si ou dependentes. rantes. Afirmou estar o Poder Judiciário peruano sob

Em se tratando de iniciativa destinada a ense- suspeita, pois as sentenças continuam sendo profe-
jar amplas e positivas repercussões de caráter so- ridas por mãos não-limpas.
cial, solicitamos a nossos nobres pares apoio à pro- Foi esse homem público, cujos atos de intole-
posição. rância contra os poderes Legislativo e Judiciário es-

Era o que tínhamos a dizer. creveram recente e negra página da História do
O SR. UBALDO CORRêA (Bloco/PMDB - PA. Peru, que não foi recebido nesta Casa e no Supre-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, mo. Certamente não quiseram os Presidentes do
Sras. e"Srs. Deputados, alguns fatos que marcaram Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo
a recente visita ao Brasil do Presidente Peruano AI- abrir para Fujimori os cenários que ele abomina, cor-
berto Fujimori continuam sendo mal interpretados. rendo o risco de vê-lo novamente atacar os poderes
Em parte, por desinformação, de outra parte, pela que são sustentáculos da democracia no Peru, aqui
aparente necessidade que têm alguns escribas de e em qualquer outra parte do mundo. Nosso respeito
dar sabor forte à crônica semanal que deve preen- pelo povo peruano e pelos povos democráticos pre-
cher espaços compromissados com jornais. Neste cisava ser preservado, como bem entenderam e
estranho comportamento o de preparar o molho des- mais bem agiram os Presidentes do Congresso,
se prato semanal, deixa-se de lado até velhas ami- desta Câmara e do Supremo Tribunal Federal.
zades e sólidos laços de companheirismo, como Não obstante sua vivência política, incluindo
mostrou artigo publicado no domingo passado no longa passagem pelo Congresso brasileiro, o articu-
jornal. O Liberal, o mais importante órgão da im- lista a que me refiro, como uma espécie de patru-
prensa escrita de meu Estado, o Pará. Iheiro pás-revolucionário, foi buscar na juventude do

Para muitos brasileiros causou estranheza, é Ministro Sepúlveda Pertence um motivo para criticá-
verdade, que o Presidente desta Casa, nobre Depu- lo e censurá-lo publicamente por não ter aberto as
tados Luís Eduardo Magalhães; que o Presidente do portas do Supremo a Fujimori. Se determinado mo-
Senado, ilustre Senador José Sarney, assim como o menta, especialmente da juventude, devesse estig-
não menos ilustre Presidente do Supremo Tribunal matizar e segregar o homem pelo resto de sua vida,
Federal, Ministro Sepúlveda Pertence, não tivessem os que assinaram o AI-5 ou por ele pautaram suas
recebido o presidente peruano. Sabe o povo brasilei- condutas administrativas e políticas jamais poderiam
ro que é de nossa tradição, tantas vezes confirmada ter voltado à vida pública, após a abertura política
que visitantes oficiais sejam recebidos e reverencia- brasileira. Os que tiveram oportunidade, voltaram
dos pelos Três Poderes. Por que, então, os Presi- com liberdade, como prescrevem os parâmetros de-
dentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do mocráticos, assim como outros foram em tempo
Supremo Tribunal Federal não fizeram questão de oportuno aposentados pela vontade das urnas, outra
homenagear o Presidente peruano? das virtudes da democracia.
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Embora não declinem, os Presidentes do Su- Nacional, readquirida graças à moralidade conquis-
premo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara tada pelo novos representantes desta Casa. Este é
dos Deputados tiveram como contam os fatos, razõ- um preço muito alto para ser pago em troca de uma
es de sobra para não receber e não reverenciar o regalia implantada em gestões passadas, caracteri-
Presidente peruano Alberto Fujimori. Como acolher zadas pelo desrespeito e vilipêndio da boa-fé do ci-
um homem que, por querer praticar a democracia a dadão brasileiro, que não foi às urnas para eleger
sua maneira, segue nutrindo aguda intolerância ao empregados do setor público.
Parlamento e ao Judiciário? Alberto Fujimori certa- Imagine, por exemplo, se um síndico de um de
mente soube fazer a leitura correta desse quadro. um edifício, eleito em reunião de condôminos, qui-
Espera-se, por outro lado, que também o Ministério sesse contar como tempo de contribuição o período
das Relações Exteriores tenha feito leitura correta em que desempenhou o cargo. O mesmo se aplica
do episódio e, na próxima visita oficial de um Chefe aos líderes comunitários, representantes sindicais e
de Estado ao nosso País, seja mais cauteloso para qualquer outra atividade cujos membros foram esco-
evitar constrangimentos, como aqueles a que foram lhidos através de votos. Um síndico, por maiores
submetidos o Congresso e o Supremo Tribunal Fe- que sejam as suas atribuições condôminas, diaria-
dera!. mente deixa o prédio que administra para buscar o

Ofereço, pois, minha solidariedade ao Presi- seu sustento no seu local de trabalho. Desconheço a
dente desta Casa, Luís Eduardo Magalhães, assim existência de uma única liderança comunitária que
como ao Presidente do Senado, José Sarney. A ele- tenha transformado esta atividade em emprego, sem
gância política, a par da eficiência e do zelo demo- que com isso tivesse caído no descrédito dos seus
crático com que o Senador José Sarney tem condu- liderados.
zido o Senado e o Congresso Nacional; a sobrieda- Ora, mas os Deputados e Senadores possuem
de, a firmeza e os mesmos cuidados democráticos responsabilidades que os impossibilitam de conti-
que têm caracterizado a atuação do Presidente Luís nuarem exercendo suas funções rotineiras, dirão al-
Eduardo Magalhães à frente dos destinos desta guns. Se esta afirmativa fosse verdadeira - o que
Casa constituem raros exemplos de homens públi- não é -, ainda assim qualquer candidato a repre-
cos comprometidos com os verdadeiros destinos sentante popular deveriam ter consciência que a sua
desta Nação. rotina de trabalho estaria aumentada em função do

Minha solidariedade, também, ao Ministro Se- seu mandato, e não substituída, como ,querem os
púlveda Pertence, que tem-se notabilizado como defensores do IPC.
magistrado lúcido e de posições firmes, como deseja A desmoralização do referido instituto acentua-
a sociedade brasileira. Em vez de ironizados e injus- se ainda mais em função de estar privilegiado ape-
tamente criticados, deveriam isto sim, ser agradeci- nas um pequeno grupo de pessoas, quando a imen-
dos pelo gesto de coragem que sustentou, sem arra- sa maioria do povo brasileiro sofre com aposentado-
nhões, nossas relações com o povo peruano. rias indignas que muitas vezes correspóndem a me-

O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - AJ. Pronun- nos de um salário mínimo, apesar de todo o esforço
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e do Governo em melhorar as condições de vida dos
Srs. Deputados, o Congresso Nacional está tratando nossos aposentados.
o Instituto de Previdência dos Parlamentares da Este drama não atinge nenhum componente
mesma forma que uma junta médica cuida de um desta Casa, mesmo antes de terem conseguido aqui
paciente famoso em estado terminal. Sabe que o fim ingressar. Fazendeiros, empresários e profissionais
é inevitável, mas mesmo assim administra doses liberais estão em grande número aqui representados
maciças de medicamentos que apenas agravam o e tenho absoluta certeza de que nenhum deles abdi-
sofrimento do enfermo e contagia a opinião pública. cou integralmente dos seus afazeres. Falo isso com

No caso do IPC, mesmo sabendo do fim irre- conhecimento de causa, pois continuo administran-
versível que o aguarda diariamente parlamentares do meus negócios ao mesmo tempo em que me de-
desta Casa injetam no moribundo ampolas de dema- dico com afinco na aprovação das reformas propos-
gogia e fisiologismo, tentando desse modo ressusci- tas pelo Governo, e que são de suma importância
tar um ser alienígena que nunca deveria ter habitado para o nosso desenvolvimento.
esta instituição. O perfil sócioeconômico que predomina no

Caso sobreviva, no entanto, o IPC estará colo- Congresso, portanto, põe por terra a alegação de
cando no CTI a própria credibilidade do Congresso que o IPC é indispensável para o exercício da plena
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autonomia parlamentar, e que sem ele estaríamos nutas - realizam, desejamos enaltecer os Prefeitos e
vulneráveis aos lobbies e favorecimentos financei- resp~ctivas primeira-damas de Goiás, Estado que
ros. Mesmo que nossas origens fossem desfavorá- tenho orgulho de representar nesta Casa.
veis do ponto de vista econômico, ainda assim fo- Aproxima-se o fim do atual mandato em que fo-
mos eleitos por uma parcela da sociedade que acre- ram investidos os dignos Prefeitos dos municípios
ditou em nossa palavra, nossa honra e nossa hones- goianos. Neste último ano de governo, sabemos ser
tidade, valores estes que estão acima de qualquer de grande impacto a sensação do dever cumprido
espécie encontrada na carteira. diante da paradoxal frustração por não realizar todos

O Congresso Nacional, no momento em que os planos.
posterga a decisão de extinguir tão nefasto instituto, Reconhecemos o denodo e a contribuição
coloca em xeque todo um trabalho de recuperação dada a um momento histórico nacional pelas 232
realizado pela atual legislatura. Convenhamos, é Prefeituras Municipais do Estado que, por singular
muito pouco para justificar um retrocesso de nossa dádiva geográfica, abraça a Capital Federal como
imagem perante o povo brasileiro. uma mãe amorosa.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro- Estendemos tão singela homenagem às pri-
nunciamento no programa A Voz do Brasil e no jor- meiras-damas goianas, que se desincumbiram da
nal Hoje na Câmara. árdua missão de acompanhar os cônjuges, seja de

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO. maneira direta, ocupando pastas municipais, seja de
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, forma indireta, Iançando-se a trabalhos de assistência
srªs e Srs. Deputados, a adoção do Plano Real, em social, escassamente reconhecidos ou valorizados.
julho de 1994, exigiu de cada um de nós, brasileiros, Por analogia, pode-se afirmar que a honestida-
notável cota de sacrifício. Traumáticas experiências de e a confiança de Penélope devotadas a seu mari-
anteriores nos legaram uma herança de descrédito do Ulisses, na Odisséia, de Homero, são virtudes
frente à volta ensandecic;la da inflação. que hoje vemos repetidas na atuação das valorosas

O Plano de Estabilização Econômica, que mu- esposas dos prefeitos goianos.
dou a moeda, fez o consumidor redescobrir sua for- Externamos aos nobres Prefeitos nosso reco-
ça e reordenou as finanças públicas, registra êxito a nhecimento pelo esforço empregado em momento
olhos vistos, pois está conseguindo reduzir os índi- histórico nacional de retomada do desenvolvimento
ces inflacionários, recolocando a economia em tri- e do crescimento econômico.
lhos melhor direcionados. Por fim, irmanemo-nos na busca de um futuro

Toda a sociedade brasileira vê-se envolvida na exequível para a municipalidade, tendo em mente o
expectativa da estabilidade econômico-financeira e, brilhante desempenho dos Prefeitos Municipais e
cremos, é conjuntura partilhada pelos Governos Muni- primeiras-damas do Estado de Goiás.
cipais, frente às dificuldades que não se apequenam. O SR. PAULO ROCHA (PT _ PA. Pronuncia o

O Município é a célula-base, da organização seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
político-administrativa brasileira e, como tal, carrega putados, por diversas vezes já me pronunciei aqui
a responsabilidade de conduzir o País a partir do da tribuna desta Casa sobre a falta de vontade políti-
modesto cotidiano de cada habitante dos mais lon- ca do Presidente Fernando Henrique Cardoso em
gínquos rincões. fazer a reforma agrária. As conseqüências estão nas

Em outras palavras, não haveria Brasil se não manchetes dos jornais e na mídia eletrônica: ocupa-
existissem os Estados e estes não seriam entes fe- çÕes de terras, êxodo rural, inchamento das cidades,
derativos sem a cooperação e o trabalho desenvolvi- trabalho escravo, aumento da prostituição infantil,
do pelos municípios. desemprego e fome.

O plano econômico em andamento vem debe- No Estado do Pará, a luta pela posse e uso da
lando os altos índices inflacionários, embora, a curto terra se agudece a cada dia. Os sem-terra do sul do
prazo, tenha provocado uma reviravolta nas contas Estado estão acampados há meses nas estradas ou
municipais, cuja recuperação ainda levará tempo e áreas reservadas pelas prefeituras. Mas chega um
exigirá criatividade por parte dos guardiães dos co- dia que ninguém agüenta mais a fome, doença: e as
fres públicos. precárias condições de viver em barracas de plásti-

Em momento de profunda reflexão, enlevado cos diante da terra ociosa. Para os lavradores acam-
pelo prestimoso papel que cidades - às vezes dimi- pados no Município paraense de Curionópolis, o dia
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de tornar a terra produtiva foi ontem. Os sem-terra O álcool combustível, por sua vez, como é am-
ocuparam a fazenda A Macaxeira, que fica localiza- piamente sabido, é uma das únicas alternativas de
da às margens da Rodovia PA-275, que liga Marabá aproveitamento energético de biomassa bem-suce-
à Serra de Carajás. dida, em programas de grande porte, em todo o

O Governo não tem coragem de se antecipar mundo. Hoje, quando o conceito de desenvolvimen-
aos problemas e vai empurrando com a barriga. Os to sustentável e a preocupação com o meio ambien-
fazendeiros, que sempre viveram de especulação de te tornam-se dogmas internacionalmente aceitos, o
terras, pressionam o Poder Judiciário e os órgãos de Proálcool, com sua história de eficiente substituição
segurança para garantir uma propriedade maquiada e melhoria dos combustíveis fósseis, deixou de ser
com pasto para gado. Mas gado mesmo não existe. apenas um instrumento de economia de divisas na
E a semente do pasto foi atirada de avião. São ter- importação de petróleo, para ascender a verdadeiro
ras que servem apenas para negociantes, depois patrimônio tecnológico do País, invejado e cobiçado
que a mata foi destruída, no início da década de 70. pelas nações mais desenvolvidas.
Castanhais nativos foram dizimadoas para dar lugar Contudo, a despeito destes fatos, Sr. Presidente,
ao pasto. Só pelo crime ecológico que cometeram, Stªs e Srs. Deputados, o setor sucro-alcooleiro viven-
estes homens já deveriam ter tido suas terras desa- cia hoje no Brasil uma das maiores crises de sua hist6-
propriadas, caso o Governo FHC tivesse a coragem ria, crise esta que - como não poderia deixar de acor-
de fazer a reforma agrária. rer em um setor de tal forma regulado e regulamenta-

É por isso que os trabalhadores rurais sem-ter- do pelo Estado - deriva, em boa medida, de decisões
ra não estão mais esperando pelas promessas dos governamentais gravosas à agroindústria canavieira.
homens do Governo. Assim, sem embargo, em um contexto de libe-

Era o que tínhamos a dizer. ralização e de maior exposição do setor, com a ex-
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSDB - PE. tinção do IAA, sucessivas estratégias de combate à

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, inflação mantiveram os juros em níveis insuportáveis
srªs e Srs. Deputados, não é possível desconhecer para a atividade produtiva, enquanto os preços de
a importância da agroindústria sucro-alcooleira den- compra do álcool, definidos pelo Governo Federal,
tro da economia nacional. Ademais de um fatura- acumularam defasagem de 50% nos últimos nove
mento global de 9 bilhões de reais por ano e de ge- anos.
rar cerca de 1 milhão de empregos diretos, 95% de- O resultado, inevitável, foi a crescente descapi-
les com carteira assinada, trata-se de uma atividade talização dos produtores - em particular, dos forne-
econômica que deita raízes profundas sobre o pa- cedores de cana e dos produtores das regiões de
drão de vida da população das diversas regiões menor produtividade, como o Nordeste e o norte flu-
onde é desenvolvida. minense -, o acúmulo de dívidas e a falta de capaci-

Como exemplo, podemos aqui registrar que em dade de investimentos em mecanização, tecnologia
nosso Estado, Pernambuco, mesmo após duas dé- ou em novas variedades de cana, tudo isso resultan-
cadas negativas para a indústria da cana, os 400 do em estagnação ou em decréscimo ainda maior
anos de cultura canavieira ainda são suficientes da produtividade.
para d~terminar que 40% da população do Estado, Por outro lado, Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
distribuída por 5 dezenas de municípios, permane- putados, amarrados a uma limitada visão fiscalista
çam vinculados, direta ou indiretamente, à explo~a- de curto prazo, utilizaram os formuladores da política
ção da agroindústria sucro-alcooleira. econômica a baixa do preço internacional do petró-

Por outra feita, Sr. Presidente, srªs e Srs. De- leo ocorrida nos últimos anos - prevista como con-
putados, a importância peculiar do setor sucro-al- juntural pelos mais abalizados especialistas _. para
cooleiro se impõe a partir dos seus próprios produ- justificar sucessivas modificações na relação de pre-
tos finais. ços entre a gasolina e o álcool carburante. Com efei-

O açúcar, fonte calórica essencial na dieta das to, esta relação, estabelecida nos primórdios do Pro-
populações de todo o mundo, é, por isto mesmo, tra- grama em 65% em favor do consumidor final de ál-
tado como commoditie estratégica pela grande cool combustível, como forma de viabilizar comer-
maioria dos países, ficando, nesta qualidade, univer- cialmente o uso de motores a álcool - menos efi-
salmente sujeito a diversos níveis de controle e in- cientes na queima que os similares a gasolina -, en-
tervenção governamental em sua produção e comer- contra-se presentemente firmada em 75% em âmbi-
cialização. to da distribuição, o que significa, para o consumidor
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final do álcool combustível, um preço entre 76 e 92% nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
do preço da gasolina, dependendo da distância dos Srs. Deputados, subo a esta tribuna para tomar par-
centros produtores. te na discussão que se trava no Congresso Nacional

Por sua vez, tais paridades, em conjunto com a e nas páginas dos jornais sobre o tema da reeleição.
redução das vantagens fiscais concedidas original- Em primeiro lugar, gostaria de me declarar sim-
mente aos compradores de carros a álcool, tornaram patizante da tese - vejo com bons olhos a proposta
o uso do álcool combustível economicamente desin- de permitir que os detentores de mandatos no Exe-
teressante, o que levou ao abandono desta alternati- cutivo tenham condições de dar continuidade a ad-
va pelos consumidores. Em verdade, em 1995, me- ministrações bem-sucedidas.
nos de 3% dos automóveis vendidos no País tinha o É' .
álcool carburante, percentual que, se mantido, não preciso tomar em con.ta as dimensões do Es-
será suficiente sequer para repor o sucateamento da tado moderno e a co~plexldade das t~refas com
frota, e levará, em médio prazo, à inviabilidade da que se.defronta, que eXlge~. tempo c~nslderável de
manutenção do Programa em nível nacional. aprendlza~o. Ao não p?rml~r a reeleição, o tempo

. .. . , . de aprendizado e expenêncla é de certa forma des-
O so~rg~lmento Imediato da ag~olndustrla su- perdiçado, impedindo-se a continuidade e consolida-

cro-a1cool~lr~ Impõe-se com;> u~a missão para os ção de uma gestão eficaz da máquina pública.
homens publlcos responsáveis. Diante da atual qua- .... . ..
dra do desenvolvimento mundial, quando a globali- A reele!ção. Cria, assim, a POSsibilidade de
zação da economia valoriza a produtividade ao mes- manter expenênclas que tenham bom resultado.
mo tempo que ceifa postos de trabalho, os brasilei- O critério (de eficácia?), contudo, e isto é fun-
ros do futuro cobrarão da nossa geração, se deixar- damental, continua sendo a vontade popular - ape-
mos questões conjunturais menores inviabilizarem nas são reconduzidos governantes que consigam pas-
um setor econômico tão fortemente gerador de em- sar pelo julgamento de suas administrações nas umas.
pregos e em que, para além de sua importância es- Se o mandato de 4 anos é curto, dada a com-
tratégica, o País conta com vantagens absolutas no plexidade dos desafios, um mandato maior que não
cenário mundial. tivesse a obrigação de renovar a aprovação pelo

Para tanto, faz-se necessário que a sociedade voto tomar-se-ia demasiado longo. Basta que imagi-
e o Governo incorporem no cálculo dos custos da nemos governos incompetentes ou impopulares que
agroindústria sucro-alcooleira os ganhos ambientais, não possam por longos anos ser substituídos.
valorizando-se as vantagens decorrentes do uso do O mandato de quatro anos com reeleição pare-
álcool carburante nos grandes centros urbanos e da ce permitir uma administração com tempo. suficiente
manutenção do percentual de 22% de álcool anidro para colher frutos, condicionando, no entanto, a du-
hoje adicionado à gasolina. ração desse período à aprovação popular.
.. Por outro lado, são urgentes me?idas geren- No entanto, penso que se deve limitar a possi-

c~als ao alca~~e do Governo Federal, tais corno a re- bilidade de reeleição a apenas uma vez - o princípio
Visão das diVidas acumuladas pelos produtores do que deve ser protegido neste caso é o da alternân-
setor, o restabelecimento da paridade original entre cia do poder
os preços da gasolina e do álcool carburante, e o in- . . _.
centivo à pesquisa de novas tecnologias e métodos .. Poder-s~la argu~e~~rque nao é ~ec.essáno
de gerenciamento e de produção voltados para o au- h.mltar a ~eelelção: o p~lnclplo de alter~âncl~ Já esta-
mento da competitividade. r~a ~tendldo .ao d~termlnarmo? ~.ue haja eleições pe-

Encerramos, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- nódlcas, pOIS eXiste a pos~lbllrdade de m~dança,
tados, rogando que a consciência sobre a gravidade sendo o POV? s?berano para Julgar. Se a deCisão po-
do momento por que passa a agroindústria de base pular for penodl.cament~ de mant~r o mesmo gover-
canavieira e a importância estratégica deste setor no, o que havena de antidemocrático?
para o País alcance as autoridades federais a tempo A tradição nos países presidencialistas, no en-
de evitar o seu total colapso, evitando prejuízos in- tanto, tem sido de limitar a reeleição, baseados num
calculáveis aos produtores, às populações vincula- poderoso argumento empírico, largamente demons-
das a este setor econômico e, acima de tudo, ao pa- trado - a reeleição tende a favorecer o detentor do
trirnônio nacional. mandato.

Era o que tinha a dizer. Não limitar a possibilidade de reeleição signifi-
O SR. UBALDINO JUNIOR (PSB - BA. Pro- caria, portanto, um risco excessivamente alto de
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controle do poder por grupos que nele se encaste- so dessa tendência, evitando que a máquina pública
Iam, impedindo a renovação. permaneça a serviço dos governantes no período

Por este motivo, a reeleição tem sido sempre Ii- decisivo, que é o eleitoral.
mitada. Aliás, esta evidência é tão presente hoje no Era o que tinha a dizer.
Congresso que nenhuma PEC que visa à reeleição O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - Pio Pro-
a propõe sem limite. Dito de outro modo, todos pro- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
põem que haja somente uma possibilidade de recon- Srs. Deputados foi com imenso prazer que participei
dução ao cargo. do encontro Carta de Santo Ângelo, realizado em ja-

Ora, se todas as evidências apontam no senti- neiro do corrente ano, naquele município gaúcho,
do de que a reeleição beneficia a aqueles que detêm onde recebi apelos para pleitear, juntamente com as
o mandato, como não considerar que permitir a ree- entidades representativas dos poderes públicos, sin-
leição dos atuais Prefeitos, Governadores e Presi- dicatos patronais e de empregados, associações de
dente irá beneficiá-los? Votar a reeleição nestas classe e lideranças comunitárias, às autoridades
condições significa votar regras (de jogo?) para inte- competentes, que seja estudada uma fórmula seme-
resses, já definidos; significa decidir calculando Ihante à que fora feita para os inadimplentes produ-
quem perde e quem ganha, ou seja, puro casuísmo. tores do setor agrícola.

O mais elementar compromisso com a demo- Por reconhecer que infelizmente a situação de
cracia exige que as regras do jogo democrático se- penúria não é só daquela classe, pois, se assim fos-
jam definidas antes de o jogo começar, e não por se, outra interpretação até poderia ser dada, e no
ajustes caso a caso. Como pretender de outra forma sentido de que não haja um cabal protecionismo por
que todos estejam em igualdade de condições na parte do Governo somente a um determinado setor
disputa? produtivo, venho propor, junto às instituições finan-

Além deste raciocínio de princípio, um outro ceiras, estatais e particulares, que viabilizem uma
ponto deveria sugerir-nos cautela ao mudar as re- igual política para as empresas comerciais, indus-
gras do jogo. triais e de serviços, que bem poderia ser:

Inevitavelmente, uma decisão envolvendo os - um prazo de pagamento de seis anos, com até
interesses fisiológicos traz de arrasto negociações dois anos de carência e encargos de 6% de juros;
que podem prejudicar a todos - ao Congresso e ao - concessão de novos financiamentos com
Presidente. Basta ver o exemplo recente da nego- prazo de até 36 meses para capital de giro e investi-
ciação na Constituinte em torno dos 5 anos de man- mentos, à taxa de juros de 6% ao ano.
dato para Presidente da República, em que também Assim sendo, as empresas beneficiadas com
S? decidiu uma ques!ão maior com um !nt.eressado esta política de incentivo, assumiriam o compromis-
direto fazendo pressao sobre os Constltumtes. Os so de não demitir funcionários, a não ser em casos
maiores interessados em se reeleger dispõem de previstos no campo da justa causa; e, tenho certeza,
instrumentos de poder e debarganha sobre o Con- diante dessa nova realidade brasileira, haverá, sem
gresso, e o q.~e nos garante q~e, estes i~stru!TIent?s dúvida, um significativo incremento na oferta de em-
não serão utlhzados em benefiCIO própr~o? E mu~t? pregos, o que é, em última análise, o que todos nós
perigoso abrir-se, espaço pa~a que amblçoes, pohtl- procuramos viabilizar.
ca~ p.ossa~ .se I~strumentahzar desta maneira ca- Tenho certeza, Sr. Presidente, que de alguma
sfUISdtlca e fISIO,I?çãglca..Portanto, penso que deve ?~- forma precisamos viabilizar o setor produtivo brasi-
en er-~e ree elO, Sim, mas apenas para os proXI- leiro, e, como não tem aparecido nenhuma forma

mos epleltos. t' 'd d 'f global para alcançarmos este objetivo, viabilizanclo a
ara encerrar, gos ~na am a. ~. me_mam es- i Janta -o dessa n ociação sem dúvida será mais

t~r sobre o tema das desmcompatlblhzaçoes. Infe- ~a alte~ativa que~ busca ~m combate; o preocu-
I~zm~nte" algumas das pr?post~s e emend~s cons- pante nível de desemprego que ora alcançamos.
tltuclOnalS que ora tramitam visam tambem aca- .,
bar com o prazo de desincompatibilização ou re- Era o que tmha a dizer.
duzi-Io. O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB -

Gostaria de declarar-me contrário a tais idéias, SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
Partindo do raciocínio que anteriormente expuse- te, srªs e Srs. Deputados, tenho recebido, em meu
mos, de que a reeleição favorece os ocupantes do gabinete, inúmeras correspondências de Prefeitos
cargo, penso que é saudável impedirmos o livre cur- de meu Estado e funcionários do Banco do Brasil,
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preocupados com o provável encerramento das ati- escândalo do Nacional, aliás, é nosso melhor com-
vidades dos CESECs - Centros de Processamento provante.
de Dados do Banco do Brasil. O Governo resolveu tomar providências. En-

Como parlamentar, ao tomar conhecimento, tendíamos - e é a própria lógica formal que nos obri-
extra-oficialmente, de que essa possibilidade pode- ga a assim entender - que tais providências deve-
ria, de fato, ocorrer, e, com isto, traria sérias implica- riam abranger um projeto de lei, que, finalmente,
ções de ordem social e até mesmo econômica, sen- trouxesse a regulamentação exigida pelo texto cons-
ti-me na obrigação de tomar uma posição em defesa titucional para o sistema financeiro do País. Demais,
dos funcionários do Banco quanto a esta provável a última grande reforma bancária se deu em 1965,
medida. há mais de 30 anos, um período de profundas mu-

Em que pese à intenção do Banco em raciona- danças na economia brasileira.
Iizar custos e redimensionar seus quadros, não acre- Nada disso. Ao invés de se retomar o debate
ditamos que seja este o melhor caminho para a solu- com a sociedade, por intermédio do Parlamento, o
ção dos problemas da instituição, vindo, inclusive, Governo Federal se vale de um ato de excepcionali-
contrariar a atual política do Exmº- Sr. Presidente da dade, a Medida Provisória, e cria o Programa de Es-
República, preocupado com o desemprego que se tímulo à Recuperação e ao Fortalecimento do Siste-
avoluma e se alastra pelo País. ma Financeiro, nosso já conhecido Proer.

O funcionalismo não pode ser responsabilizado Houve, para tanto, uma justificativa considera-
por eventuais maus resultados econômico-financei- da relevante: a necessidade de se impedir que o
ros do Banco, haja vista que sempre soube corres- Sistema Financeiro Nacional ruísse como um todo,
ponder aos desafios propostos pelas sucessivas Di- com prejuízos os mais graves para as finanças do
retorias, no sentido de alavancar negócios, incre- País. Seria uma boa justificativa, se fosse, de fato,
mentar a captação e venda de produtos e contribuir verdadeira.
para os bons resultados. Mas não o é. Os recursos até então utilizados

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que a assim o são não para fortalecer, salvar, fazer progre-
descentralização dos serviços bancários, com a cria- dir, mas, pura e simplesmente, para cobrir rombos
ção de"dezenás de centros de processamento, aten- deliberadamente provocados por proprietários, por
deu a projeto do Banco do Brasil para melhorar a banqueiros inidôneos, que vivem - sempre viveram,
qualidade dos serviços e do atendimento ao cliente, aliás - à tripa forra e agora se refugiam nos milhões
o que resulta, pelo menos, se for concretizada tal e milhões que enviaram para o exterior, fazendo
medida, em aberrante incoerência administrativa. com que a conta de seus despautérios acabe sendo

Solicito, portanto, desta tribuna, que a diretoria paga por cada um de nós, os espoliados contribuin-
do Banco do Brasil, reveja e esclareça esta situação tes da Nação.
aos seus funcionários, para acabar com o sentimen- Somente em 1994, o auxílio do Bacen aos ban-
to de angústia e insegurança que está causando em cos ultrapassou os 20 bilhões de reais. Ano passa-
seus funcionários. do, esse montante deu um salto expressivo, de mais

Era o que tínhamos a dizer. de 60%, quase atingindo os 35 bilhões, Sr. Presi-
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. dente, despejados em fábricas e fábricas de falca-

Pronuncia o seguinte discurso.) -" Sr. Presidente, truas, quando falta a nosso povo um mínimo de edu-
srªs e Srs. Deputados, o sistema financeiro está cação, de'assistência médica, de segurança e, ago-
convulsionado. Desde 1988, quando promulgada a ra, de emprego.
nova Constituição da República, exige-se sua regu- Não é só. O escândalo do Nacional já consu-
lamentação. Nesta Casa, podemos afirmar, já quase miu cerca de 5 bilhões de reais. E se estima que
uma dezena de projetos de lei complementar foram mais 1O bilhões ainda serão empregados para sa-
apresentados e analisados, sem que, contudo, se near a parte podre daquele banco, a parte que cou-
chegasse a sua aprovação. Mesmo consideradas be, exatamente, ao Banco Central, isto é, ao Gover-
fraudes, descaminhos ou qualquer outro tipo de de- no da República Difícil aceitar tais e tantos absurdos.
sonestidade, estamos certos de que, devidamente Somente o Nacional vai consumir mais de 10 vezes o
regulamentado, o sistema financeiro não estaria, que se destina ao financiamento de nossa safra agrí-
agora, exibindo seu lado mais podre, tumores que, cola, ou seja, à produção de comida em nosso País.
vale frisar, não surgiram em poucos dias, mas que, A cada dia assistimos ao deprimente espetácu-
ao contrário, se vêm maturando há anos e anos. O lo de produtores rurais, com sua gente e suas má-
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quinas, interditarem agências do Banco do Brasil, re- Ihorias no atendimento à saúde e à educação funda-
voltados com a carência (ou inexistência) daqueles mental, parabéns pelas conquistas.
recursos que ano a ano se acostumaram a buscar Agradecemos às nossas Mães, essas mulhe-
no Banco para as despesas usuais para plantio, co- res que nos deram a oportunidade de estarmos aqui
Iheita e comercialização dos bens produzidos. hoje, trazendo a certeza de que a mulher sempre

Aqui, aliás, Sr. Presidente, está mais uma pro- será dedicada e persistente.
v~ de ~ue falta ao Governo, no mí~imo, a necessária Desejamos, portanto, que as mulheres rece-
slncendade para defender se~ proJeto, seu Proer. bam do Espírito da Paz a certeza de um futuro me-

. Ora, o Banc? do Bra~11 é cred,or_do Tesou!o Ihor, com tranqüilidade e desenvolvimento, sendo
Nacional em quantia q,ue beira os 8 bllhoes de reais. imprescindível a participação feminina no trabalho,
Montado~ na Secretana do Tesouro, sete grupos de com seriedade e responsabilidade, para um futuro
trabalho Já reconheceram, de pronto, pelo menos de muito progresso.
cerca de uma terça parte desse montante. Pois, se a '
idéia básica do Proer é estimular a recuperação e o ,O SR. JC?SE ~INOTTI (Bloco/PM~B - SP. Pro-
fortalecimento do sistema financeiro, então por que nuncla o seguinte dls?~rso.) - Sr. PreSidente, srªs e
não se resgatar a dívida junto ao Banco, para o que Srs. Dep,utados, ~ MInistro Paulo Rena~o Sou~a re-
temos dois fortes argumentos. O primeiro deles é pete a atitude s~bla e prudente que lhe e p~cullar ao
que esses 8 bilhões não se referem a fraudes, des- des,envolver maIs um notável trabalho na area edu-
vios de conduta e de recursos, mas, antes de mais caclonal.
nada, são dívidas assumidas pelo Banco em nome Desejamos, nesta oportunidade, felicitar o Sr.
do Tesouro Nacional. E o segundo deles, também Ministro e o Presidente Fernando Henrique Cardoso
relevante, é que o Banco do Brasil responde por pela recente instalação do Conselho Nacional de
mais de 25% do total de empréstimos dentro do sis- Educação.
tema financeiro, sendo, um banco apenas, a repre- O extinto Conselho Federal de Educação
sentação, portanto, da quarta parte desse sistema (CFE) - dissolvido em 1994 em virtude de denúncias
que se pretende recuperar, fortalecer. Daí concluí- de tráfico de influência - abre caminho para uma ou-
mos que recuperar e fortalecer o Banco do Brasil tra mentalidade acerca da educação em seus diver-
será, na verdade, salvar todo o sistema. Mais, ainda: sos níveis.
salvar aquela parte sadia, ainda não infestada de A estrutura organizacional do novo Conselho
Ângelos Calmons, e de Magalhães Pintos, etc. abriga duas câmaras, integradas por doze membros

Era o que tinha a dizer. cada uma. A primeira é a de Educação Básica, res-
O SR. FAUSTO MARTELLO (Bloco/PPB - SP. ponsável pela apresentação de sugestões à política

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, governamental para o setor. A segunda, a de Educa-
srªs e Srs. Deputados, chegando o dia 8 de março, ção Superior, deterá a incumbência de conceder Ii-
Dia Internacional da Mulher, cabe um pronuncia- cença de funcionamento a todas as instituições de
mento de congratulações; de congratulações às mu- ensino superior, particulares ou não, e a cada um de
Iheres, por todo este século de muita luta e trabalho, seus cursos.
de muito empenho na conquista de seus direitos, de srªs e Srs. Deputados, a instalação do cole-
colaboração com a sociedade e com o Poder Públi- giado vem, definitivamente, sepultar o balcão de
co na procura de melhores condições para o desen- negócios em que se tranformou o CFE no passa-
volvimento do Brasil. do, convertendo-o em foro de grave reflexão,

Não poderíamos deixar de consignar um gesto dada,a. qualidade dos membros indicados pelo
de agradecimento às mulheres, estas cujo trabalho Sr. MInistro.
possibilitou grandes alterações nos rumos de nosso Representantes do setor público da educação,
País, com responsabilidade e dedicação, desde as em sua maioria, e relevantes personalidades do
mais graduadas até aquelas que oferecem as funçõ- mundo acadêmico e político-social formam a nova
es mais humildes. composição.

A essas mulheres que buscam juntas melhorar Figuras do peso de Éfrem Maranhão e de Hé-
a vida da comunidade, estendendo à nossa comuni- sio Cordeiro, do alto da experiência como Reitores
dade paulista em geral e ao povo de Guarulhos me- de Universidades Federais, e de Myriam Krasilchik,
Ihorias nas condições de habitação, da segurança vice-Reitora da Universidade de São Paulo, inte-
pública, do amparo ao aposentado e ao idoso, me- gram o Conselho de Educação.
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Passado frutífero, carreira profissional ilibada e ciais, o que representou, com o fim das comissões
robustez de caráter também coroam a biografia de pagas aos detentores desses cargos, uma economia
outros integrantes como José Arthur Gianotti, Presi- mensal de R$2,4 milhões.
dente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamen- O programa a ser implementado no decorrer
to (Cebrap), Carlos Alberto Serpa de Oliveira, Presi- deste ano é correto, imperioso e premente. Há muito
dente da Academia Brasileira de Educação, Arnaldo que a CEF enfrenta uma crise sem paralelo em sua
Niskier, filósofo e membro da Academia Brasileira de história, com gravíssimos problemas estruturais e
Letras, e o Prol. Jacques Velloso, da Universidade administrativos, causados, em grande parte, pelo
de Brasília. descarado uso político da instituição. A situação é

Os demais membros não citados nominalmen- hoje insustentável. Basta que se diga que, das 1.937
te detêm idêntico nível de credibilidade na área em agências da Caixa, 1.710 - cerca de 90% - são defi-
que atuam. citárias. Ademais disso, a instituição é a gestora dos

Nobres colegas, com esses integrantes, o Con- dois principais fundos sem fundos desta República:
selho Nacional de Educação subsidiará com muita O Fundo de Compensação de Variações Salariais
propriedade o. Ministro Paulo Renato na recuperação (FCVS), com um rombo de R$6 bilhões - que cor-
do setor educacional brasileiro. responde ao total das diferenças de valores dos con-

Cessadas a troca de favores e a multiplicação tratos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH),
de propinas no Conselho, o cidadão brasileiro pode- que deve ser bancado pelo Tesouro -, e o Fundo de
rá tranqüilizar-se, pois os critérios para abertura de Garantia por Tempo,de Serviço (FGTS), que não ga-
novas escolas e universidades serão fundamental- rante mais nada a ninguém.
mente os do mérito e da competência. No que se refere ao financiamento de imóveis,

O Ministro de Estado da Educação, mais uma o caos é absoluto. Além de não ter condições de,
vez, põe em evidência que o ensino no Brasil mar- tão cedo, voltar a financiar a tão sonhada casa pró-
cha pela estrada da seriedade e da qualidade. pria, a Caixa tem 180 mil contratos do SFH com

Temos a mais límpida certeza de que a perso- prestações mensais inferiores a R$ 11,00 - o que
nalidade deste homeme público e seu eloqüente nem sequer cobre os custos administrativos para a
passado testemunharão ser a democracia via fértil a instituição manter cada um desses contratos, da or-
ser percorrida pela educação, onde oportunidades dem de R$20,00 por mês. Além disso, a Caixa pos-
iguais sejam uma realidade para quem delas desejar sui quase 20 mil imóveis invadidos e outros 17 mil
usufruir. imóveis cujas obras se encontram paralisadas; isso

Era o que tínhamos a dizer. sem falar das 100 mil unidades de difícil comerciali-
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PTB - RJ. Pro- zação, ou por custarem caro demais ou por estarem

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e em locais pouco acessíveis.
Srs. Deputados, no próximo dia 14 de março, a Cai- Compreende-se o drama pessoal e coletivo
xa Econômica Federal (CEF) vai dar início a um pro- dos milhares de funcionários que sentem, de uma
grama de demissão voluntária, denominado Progra- hora para outra, desmoronar-se a estrutura rotineira
ma de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV), de suas vidas e serem lançados no vazio do desco-
cujo objetivo é diminuir em aproximadamente 10% o nhecido, o que assusta e deprime, mormente nesta
seu quadro pessoal, ti que corresponde a uma redu- hora em que o mundo inteiro, e não apenas o Brasil,
ção de 6.500 funcionários concursados num univer- gepãra com o fantasma do desemprego - na verda-
so de 63.000 servidores. Com isso, pretende-se eco- de, o mais angustiante dos desafios de nossa épo-
nomizar cerca de R$30 milhões por mês com a folha ca, e que cada vez mais se exacerba, à medida que
de pagamento de pessoal, atualmente orçada em a automação, a robotização e os avançados tecno-
R$270 milhões mensais. O público alvo do programa lógicos reduzem dramaticamente a necessidade de
de incentivo são os servidores com mais de 15 anos utilização da mão-de-obra humana.
de casa. Os incentivos oferecidos pela CEF são se- O fenômeno é universal. Existem, só na união
melhantes aos ofertados, no ano passado, pelo Ban- Européia, mais de 17 milhões de desempregados,
co do Brasil, o que resultou na demissão voluntária Do outro lado do mundo, na China - a meio càminho
de 13.371 bancários com mais de 12 anos de servi- entre o comunismo ortodoxo e formas embrionárias
ço. Com o mesmo escopo de redução de gastos e de capitalismo -, mais de 100 milhões de pessoas
enxugamento da máquina administrativa, à CEF ex- abandonaram as zonas rurais e vagueiam pelas ci-
tinguiu em janeiro deste ano, 5.038 cargos geren- dades em busca de trabalho, já que a agricultura tra-
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dicional não consegue mais retê-los no campo. no do na informatização, para garantir a eficiência dos
Leste europeu, o subemprego é a marca registrada. serviços e oferecer mais atrativos à sua clientela. Não

No Brasil, a situação não é diferente, e as ta- é por outro motivo que o conglomerado Bradesco - a
xas de desemprego não param de subir. Dados do maior instituição privada nacional -, que, em 1986,
IBGE mostram que o desemprego nas principais operava com 95 mil empregados, reduziu de pronto o
áreas metropolitanas do País aumentou de 4,4% seu quadro de pessoal para apenas 60 mil servidores,
para 5,1 % somente no período de abril a outubro do com ganho de eficiência operativa. É importante ainda
ano passado. Mais acentuada no setor industrial, a destacar que, em 1990, os bancários do País forma-
queda do nível de emprego está presente em todos vam um contingente de 825 mil pessoas; ao terminar o
os outros setores da economia. Corno salientou o ano de 1994, estavam reduzidos a 637 mil - o que sig-
próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, o niflCa que, em menos de cinco anos, foi extinta uma
que está em curso, aqui como alhures, é uma modi- vaga para cada quatro postos de trabalho.
ficação global na estrutura do emprego. Medidas Essa é, de resto, uma tendência mundial. A
corno a redução do custo de contratação de mão-de- globalização da economia exige um aumento da efi-
obra e programas de reciclagem profissional são ciência do sistema financeiro, que está na vanguar-
certamente desejáveis, embora insuficientes para da de todo o processo. Daí a acelerada transforma-
vencer os efeitos da implementação de novas tecno- ção do sistema bancário mundial, com sucessivas
logias. A verdade é que, pelo menos no 'setor indus- fusões e incorporações de muitos gigantes bancá-
trial, é cada vez menos importante a participação do rios em todo o mundo, como pré-requisito indispen-
trabalho humano nas linhas de produção. sável à própria sobrevivência.

No setor público - e, em especial, nas empre- A mesma necessidade de redução de gastos
sas estatais -, a situação não é menos dramática. A com pessoal está ocorrendo no âmbito das adminis-
necessidade de modernização e aceleramento da trações estaduais. De uma maneira geral, os Gover-
máquina estatal impõe adoção de medidas de con- nos Estaduais estão sufocados pelo excesso de fun-
tenção de despesas que implicam, entre outras coi- cionários, ultrapassando em muito o teto de 60% da
sas, na redução, quase sempre dolorosa, dos seus receita, imposto pela Constituição. Vale citar, por
quadros de servidores, que emperram e oneram a sua tipicidade, o exemplo do Estado do Rio de Ja-
administração, tanto pelo número excessivo como neiro: somando-se funcionários ativos, inativos e
pelo peso inercial de rotinas ultrapassadas. pensionistas, o erário estadual tem dispêndios com

A forma mais democrática e justa de promover mais de 488 mil pessoas. Essa imensa folha salarial
essas reduções de quadros é, sem dúvida alguma, a ab~orve ~uase 80% da receita disponível e inviabili-
demissão voluntária - que é, aliás, no setor público, za l~vestlment?Sque o Estado tem o dever e a obri-
o único mecanismo a que o Governo e as empresas gaçao de realizar. Está certo, portanto, o Governo
estatais podem recorrer para promover o emeJlga- Estadual em deslanchar, nos próximos meses, (J seu
mento de suas despesas com pessoal. programa de incentivo a demissões voluntárias;

O programa de demissão voluntária do Banco como fo~m.a democrática de modernizar e aligeirar a
do Brasil foi um exemplo típico da nova mentalidade sua adrfunlstração. . . .
administrativa que, aos poucos, vai mudando a face O ponto focal da cnse braSileira é, C?m~ !odos
do País. Com excesso de empregados _ 115 mil, s~bem,. a estrut~ra do .Estado: pesad~, lne~lclente,
antes do desencadeamento do programa _ e escas- dlsfunclonal e hlpe~rofla~a. ~rge redlmensloná-Ia,
sez de recursos para promover a atualização tecno- tomá-Ia menos paqUldér~TlIca, livrá-Ia d.e sua,s~cular
lógica indispensável para ombrear com os grandes c~ltura ,burocrática, escolm~-I.a dos antigos VI CIOS do
bancos privados, o Banco do Brasil, sobrepondo o cllentellsmo ? do corpor~tlvlsmo, d? modo a que
interesse nacional a interesses menores, meramente p~ssa c~mpnr a sua destinação s~clal. Como está,
políticos ou corporativos, fez o que devia fazer, rea- nao funCiona e toma-se um ~nus Insuportável para
gindo - com atraso, é bom que se diga _ às provi- quem trabalha, produz e é obngado a sustentá-Ia.

dências tomadas em primeira mão pelo sistema ban- Era o que tinha a dizer.
cário privado brasileiro, desde quando surgiram os O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PPB-
primeiros sinais de que os ganhos fáceis do período SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
inflacionário estavam com os seus dias contados. A te, srªs e Srs. Deputados, quero, antes de mais
quase totalidade dos bancos privados brasileiros re- nada, parabenizar todas as mulheres do Brasil e do
duziu, desde logo, os seus efetivos e investiu pesa- mundo pelo enorme espaço que já conquistaram
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~os setores profissional e político, mundos monopo- carga de trabalho da mulher são problemas que so-
hzados por nós, homens, desde o início da história mente se resolverão com a mudança de mentalida-
da humanidade até a metade deste século. de das nossas novas gerações. A divisão do traba-

Acompanhei os tempos heróicos do feminismo, lho doméstico entre o casal, por exemplo, é uma Ii-
no início da década de sessenta, e senti os efeitos ção que se aprende em casa, e só será satisfatoria-
da verdadeira revolução que o movimento feminista mente ensinada quando nós, homens, que somos
provocou na vida de cada habitante deste nosso pla- pais ou avôs, assumirmos real cumplicidade com a
neta. Hoje, quando a capacitação das mulheres para causa das mulheres.
as mais sofisticadas tarefas profissionais e políticas Há outros preconceitos extremamente arraiga-
- e o direito de exercer essas tarefas - são incon- dos na cultura nacional que, ao se somarem ao pre-
testáveis, posso assegurar que o mundo ficou muito conceito contra a mulher, tornam certos grupos de
mais interessante depois da revolução feminista. cidadãs especialmente discriminados. É o caso do

Sim, srªs e Srs. Deputados, a sociedade hu- preconceito contra o negro e contra o velho. Segun-
mana ganhou em riqueza e diversidade com a inser- do pesquisa do Conselho Estadual da Condição Fe-
ção das mulheres nos setores profissionais tradicio- minina, de São Paulo, os homens brancos chegam a
nalmente masculinos. E ganhou porque as mulhe- ganhar até quatro vezes mais do que as mulheres
res, muito sabiamente, não ficaram obcecadas por negras que exercem as mesmas atividades, e 60%
medir forças com os homens, mas trouxeram para o das trabalhadoras negras não são registradas.
mundo do trabalho e da política certas qualidades As mulheres brasileiras pensionistas ou apo-
que são muito mais acentuadas nelas do que em sentadas pela Previd~ncia Social, especialmente as
nós, como o espírito de solidariedade, a valorização professoras, passam sérias dificuldades financeiras
do detalhe e uma enorme generosidade. quando dependem exclusivamente da aposentadoria

Nesses últimos trinta anos, as mulheres têm para sobreviver. Depois de trabalharem a vida inteira
conhecido cada vez melhor suas peculiaridades e di- acumulando duas - ou muitas vezes até três -
ferenças, e com muita competência estão criando exaustivas jornadas de trabalho, têm que fazer todo
mecanismos para adaptar o mundo do trabalho a es- tipo de malabarismo para sobreviver com uma apo-
sas peculiaridades. É o caso dos numerosos dispo- sentadoria irrisória.
sitivos de proteção à maternidade e aos direitos do São mulheres admiráveis, que dedicaram todo
recém-nascido, que facilitam a compatibilização, o seu tempo ao País e à família. Causa-nos revolta
pela mulher, das funções de mãe e de profissional. e indignação que, quando elas atingem a terceira

No Brasil, o avanço da legislação de proteção idade e chega a hora de colherem os frutos do tra-
à mulher trabalhadora é um dos principais responsá- balho de uma vida inteira, sejam obrigadas a deixar
veis pela participação feminina cada vez mais inten- suas casas para brigar por uma aposentadoria ou
sa no mercado de trabalho. Nos últimos vinte anos, pensão mais justa.
a massa de mulheres economicamente ativas no Exemplos como esses mostram que, por mais
País quase dobrou, e não há mais setores do mer- expressivas que tenham sido as conquistas feminis-
cado que prescindam da mão-de-obra feminina. tas, nobres, colegas, ainda há muito o que fazer na

Ainda existe, no entanto, discriminação contra a luta pel? reconheci~.ento dos direitos ?as ~u~h~res.
mulher profissional no nosso País, que se traduz pelo Mas. hOJe, ao c~n~rano do que acontecia ~o IniCIO do
pagamento, às trabalhadoras, de salários muito inferio- mO~lmento femlnls~, essas não são mais questões
res aos de seus colegas homens. A mulher brasileira de Inte~esse exclUSIVO das mulheres.
ganha 24% menos do que o homem segundo dados AI está, talvez, a maior vitória das mulheres
da ONU, e 40% menos, segundo o IBGE. nos últimos trinta anos. Com perspicácia e habilida-

. ... . . de, elas souberam conquistar o apoio sincero dos
. Outra ~ntlga ~elvln?lca?âo d~ movimento fe~T1I- homens para a causa feminista. Mostraram que não

nlsta que ainda, nao fOI satlsfatonam.ente resolVida pretendiam roubar o poder ou o prestígio masculino,
pelas mulhe~es e a questão da dupl~ J?rna?a de tra- mas construir, junto conosco, uma sociedade mais
balho. O acumulo das funções profissionais com as justa e mais livre
tarefas domésticas faz com que as mulheres tenham . . . .
uma carga diária de trabalho cerca de 13% superior . Que~o aproveitar a.opo~unrdade para r~~fl~m~r a
à dos homens em todo o mundo minha mais completa simpatia a todas as Inrclativas

'. .. _ .. parlamentares que representem melhoria da qualidade
Tanto a dlscnmlnaçao salanal quanto a sobre- de vida das cidadãs brasileiras, e agradecer a cada



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 05897

uma das mulheres que, ao longo dos tempos, com resultante da implantação do real, que inviabilizaria
paciência e perseverança, prepararam o terreno a manutenção de esquemas corr~1os. Além disso,
para que um dia a revolução feminista alterasse defi- os mesmos problemas foram revelados exatamente
nitivamente, e para melhor, as nossas vidas. por causa da atuação do BACEN.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Este Governo, no entanto, nunca incluiu a re-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs forma do sistema financeiro na sua extensa pauta de
e Srs. Deputados, o depoimento do Presidente do reformas constitucionais. Por quê?
Banco Central, Gustavo Loyola, no Congresso, pelas Um dos principais efeitos da estabilidade é o
contradições flagrantes com suas próprias declarações aumento vertiginoso da dívida pública interna em
prestadas à imprensa na semana passada, é bastante função da política de juros elevados. Perde o Gover-
revelador da estratégia do Governo para evitar uma no, e muito. Perele mais ainda a sociedade, que
CPI sobre as relaçães do BACEN com o sistema fi- paga seus tributos e, em retorno, recebe do Governo
nanceiro. Primeiro o Presidente do BACEN declarou nada além da tranqüilidade de poder confiar no sis-
que, ao tomar conhecimento, em outubro do ano pas- tema financeiro do País. Nesse jogo, ganha apenas
sacio, das fraudes realizadas pelo Nacional, teria infor- o sistema financeiro, que, perversamente, ganha
mado o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o próprio mais ainda quando a promiscuidade de suas relaçã-
Presidente. Ontem, declarou que em outubro comuni- es com o Governo são questionadas. Ontem, em ou-
cara ao Presidente da Repl1>lica a situação do Nacio- tro leilão de títulos do Governo, o Banco Central ofe-
nal, mas não teria falado de fraudes. receu-os a juros de 3,13% ao mês, superiores aos

Tudo indica que o Governo entende que os de- 3,08% cotados na semana passada.
fensores de uma CPI buscam comprovar que o Pre- , Diante disso, o que interessa à sociedade?
sidente da República tinha conhecimento prévio das Manter as ações do sistema financeiro intocadas e
fraudes e que a medida provisória que criou o um governo prisioneiro de uma dívida crescente? A
PROER foi feita na medida para salvar a família Ma- sangria de r~cursos do Tesouro é insustentável, e o
galhães Pinto. Como já foi constatado, na primeira Governo deve ser responsabilizado se continuar
versão do PROER não havia o dispositivo que deter- atuando no sentido de aumentá-Ia mais ainda.
mina a indisponibilidade dos bens dos diretores. A instalação de uma CPI para investigar as re-

O Governo pode interpretar como bem quiser a lações entre o Banco Central e o sistema financeiro
proposta de criação de uma CPI. Ela continua ne- são, nesse quadro, a forma mais adequada de o Go-
cessária porque os efeitos da omissão do BACEN verno impedir que a desconfiança da sociedade as-
estão aí para quem quiser ver. Cabe ao Banco Cen- suma contornos de crise institucional.
trai e ao Governo assumir a responsabilidade das O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PMDB-;PR.
medidas adotadas em relação ao conjunto do siste- Pronuncia o seguinte discurso.) - Exmº- Sr. Presi-
ma financeiro após a instituição do Plano Real. dente, nobres membros da Mesa Diretora e Líderes

Segundo o Sr. Gustavo Loyola, a queda da in- das bancadas, ilustres colegas, quando da grande
fiação e a administração da política monetária teriam crise mundial provocada pelo alto preço do barril de
retirado R$9 bilhões do sistema financeiro, evidên- petróleo, em meados da década de 70, o Brasil dá
cia, na sua opinião, de que este Governo não prote- um exemplo para o mundo corno o único país a
ge bancos. Ele também defendeu o PROER e a solu- apresentar uma solução para a substituição de um
ção dada para a quebra do Nacional como medida de combustível fóssil poluente por um combustível re-
proteção aos correntistas e instrumento para evitar novável e limpo, através da implantação do Proál-
uma crise de desconfiança em relação ao conjunto do cool, pelo então Presidente Ernesto Geisel.
sistema financeiro. Caso ela ocorresse, as conseqüên- A iniciativa privada atende ao chamamento do
cias para o País seriam mais desastrosas ainda. Governo e como concessionária adere ao programa

Todos sabemos que o sistema financeiro sempre com a missão de produzir um combustível para
faturou além da medida com a inflação. Todos sabe- substituir a importação de petróleo, sob a garantia
mos que, na medida que houvesse uma estabilidade das leis que asseguravam a rentabilidade do produ-
mínima, o sistema financeiro deveria sofrer profunda tor proporcionando preço justo para o álcool, linhas
reestruturação. Segundo o Sr. Fernando Henrique de crédito compatíveis com a atividade e garantia da
Cardoso, os problemas do sistema financeiro que via- comercialização, através dos estoques estratégicos
ram à luz com a quebra do Econômico e do Nacional do Governo e da produção de carros a álcool pelas
resultam da influência benéfica da quebra da inflação montadoras.
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O Programa dá certo, e o Brasil chama a aten- como uma situação preocupante, devido ao impacto
ção do mundo, porém, em seu apogeu, em 1985, ambiental, porque diariamente são lançados toneladas
quando os jomais noticiavam que as montadoras esta- de lixo nos lixões a céu aberto, contaminando rios,
vam produzindo cerca de 90% de carros a álcool, per- nascentes, córregos, lençóis freáticos e mananciais.
tencentes à frota de veículos leves, o preço do barril de Hoje, falo sobre o Rio Tietê, o grande rio de São Pau-
petróleo no mercado intemacional cai, provocando mu- lo, Estado que, com muita honra, represento neste
danças no coJ11)Ortamento do Governo Federal, que já Congresso Nacional. É o rio de primeira grandeza do
não vê o programa como a1temativa de energia, e sim Estado de São Paulo. É o rio que atravessa pratica-
como um peso para se administrar. A Petrobroo passa mente todo o Estado. É riqueza do Estado. É impor-
a não ver mais o álcool como um combustível comple- tante, será mais importante no futuro, utilíssimo dentro
mentar para o seu mix, e sim como um concorrente de pouco tempo. Por essas razões, o Rio Tietê deverá
que deve ser aniquilado, como seu único adversário ser recuperado nos cursos degradados e conservado
perante o mercado nacional. em toda sua extensão, efetivamente.

Vêm as indefinições e as indecisões por parte Dias atrás, jomais de São Paulo-Capital e de vá-
do Govemo Federal, levando o produtor de álcool e rios municípios do Estado de São Paulo estamparam
o consumidor dos veículos movidos por este produto notícias com os seguintes títulos, entre muitos: Garra-
às incerteza, provocando uma situação em que, das fas plásticas inundam o Tietê em Salto; Lixo sobre tre-
346 unidades produtoras 76 estão parando o pro- cho do Tietê em Salto; Tietê fica ainda mais poluído
cesso, 204 se encóntram em fase de pré-falência e com toneladas de garrafas plásticas. O noticiário refe-
apenas 66 deverão sobreviver, por serem usinas tra- ria-se a cinco toneladas de garrafas plásticas, latas de
dicionais, segundo técnicos do Governo ligados à alumínio, placas de isopor e outros resíduos que cobri-
comissão interministerial que estuda a reativação do ram um trecho de duzentos metros do Rio Tietê, na al-
Programa do Álcool, além da paralisação da produ- tura da cidade de Salto, interior do Estado, a 98 quilô-
ção de veículos movidos por este produto. metros da Capital. A ocorrência de tamanha degrada-

Caso não haja uma definição urgente por parte ção revoltou a população da cidade de Salto e certa-
do Governo Federal que assegure a rentabilidade mente deixou estarrecido e indignado todo habitante
para o produtor através da recuperação dos preços do Estado que tomou conhecimento dessa repugnante
(19,8%; segundo a Fundação Getúlio Vargas), defi- irresponsabilidade. Os técnicos das estatais responsá-
nição do mercado para os veículos movidos a álcool, veis do Govemo do Estado atribuíram o fato ao exces-
prolongamento das dívidas do setor, provocadas so de lixo produzido na Capital durante os dias de Car-
pela defasagem dos preços, linhas de financiamento naval, dizendo: É possível que, em decorrência da
para a lavoura e estoque do produto, nós teremos chuva, esse material tenha sido carregado para o Rio.
um cenário em que mais de 1 milhão de trabalhado- Outras hipóteses foram aventadas: Alguma indústria
res perderão seus empregos e irão para as grandes da região talvez tenha despejado as garrafas plásticas
cidades, haverá paralisação de uma frota de 4,3 mi- no rio; o lixo dever ser procedente da Capital; vá pro-
Ihões de carros e o Brasil perderá a liderança entre curar saber com a Eletropaulo (estatal), que controla
outros países que já estão produzindo este combus- as comportas das barragens no Tietê, se alguma ma-
tível quanto à tecnologia e à preocupação de se ob- nobra irregular permitiu a passagem do lixo; as garra-
ter um ar mais limpo para se respirar. fas vão descer o rio, distribuindo-se pelas margens do

O Programa do Álcool é um p~ograma que en- rio, que, 650km a jusante, deságua no rio Paraná; o
volve o produtor, o· trabalhador, o consumidor e o acúmulo do lixo em Salto não chega a afetar a fauna
meio ambiente. Portanto, é um programa nacional, e aquática, porque não existem peixes no rio, o Tietê ali
cabe a esta Casa, que reflete o sentimento da socie- já está intensamente poluído, com nível de oxigênio
dade, o dever de cobrar do Govemo Federal uma próximo de zero; a situação observada em salto é nor-
definição urgente que venha trazer tranqüilidade mal no Tietê, o problema é a falta de coleta de lixo nas
para este setor continuar a produzir os seus inúme- cidades atravessadas pelo rio, além do material que é
ros benefícios para o nosso País. jogado diretamente nas águas pela população. Do

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (Blo- C?nteúdo de várias e~plica~es, ~i~adas de subterfú-
co/PPB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. gIOS, ad~-se que o ~IO Tiete esta Insultado, maltrata-
Presidente, Sras. e Srs. Deputados em recente do: dan~ficado, também nessa altura,d? s?u curso,
pronunciamento nesta Câmara dos Deputados, fiz pOIS a Cidade de Salto faz parte do medlo Tietê.

u~a análise sobre o problema do lixo no Brasil O Instituto de Estudos do Vale do Médio Tietê
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apresentou um protesto formal contra o despejo do ciso sustentar essa recuperação, fazer um
lixo à estatal responsável, do Governo do Estado. trabalho de manutenção que depende basi-

A egrégia Câmara de Salto, em moção, res- camente da s?ciedade e de seu nível de
ponsabilizou o Governo do Estado pelo lançamento educação ambientaI.
do lixo. O documento informa que a Grande São A poluição do médio Tietê está extremamente
Paulo lança 150 mil toneladas de lixo e produtos po- agravada pelo lançamento à bacia de toda a vazão
luentes no rio Tietê todos os anos, ameaçando a do Rio Tietê, desde Barueri até Barra Bonita. A po-
saúde da população e a qualidade de vida nas cida- luição do médio Tietê já é inaceitável. A deterioração
des ribeirinhas. O interior não pode ser tratado de todo seu curso é revelada pela completa eutrofi-
corno .a lata de lixo da região metropolitana. A Câ- zação, em vias de hipereutrofização, das águas da
mara de Salto culpa também o Governo do Estado represa de Barra Bonita, a 220 quilômetros a jusante
pelo atraso do projeto Tietê, lançado na administra- da grande São Paulo. Os apelos constantes dos mu-
ção passada e que prevê a despoluição do Tietê. nicípios situados nesse trecho do médio Tietê não

O rio Tietê esta em processo de degradação tem tido rec~ptivida~e. Município~ corno Barra Boni-
nunca visto. A cada dois anos dobra a extensão do ta, Porto Feliz, Itu, Tietê, Salto, Plrapora do Bom Je-
rio com águas tão degradadas que está se tornando sus e SantAna da Parnai?a manife~taram protestos
impossível realizar tratamento convencional, pois o v,?ementes sobre a calamitosa ~ondlção em que .es-
Tietê é o grande receptor de esgoto e está cami- tao colocados, mas sem a deVida atenção. No final
nhando para a deterioração irreversível, infelizmen- de 1,99~, o município de Barra Bonita fez enérgic~

te. O desmatamento ciliar, as poluições industrial e denunCia pela mo~nd,ade de.60 tonela~as de pel-
doméstica, o uso indiscriminado de agrotóxicos, x~s na represa ?~vldo a~ condições anóxlcas p~odu-

dentre outros impactos ambientais, estão degradan- z~das. pela polulçao do n~, mas nenhuma p~ovldên-

do o Rio Tietê, tornando-o rio sem peixes, sem vida. cla fo~tentada p~las ~u~orldades respon~ávels. A ~-
Também barragens, artificiais sem critérios alteram o pulaçao do .medl~ Tlete deve pross~Ulr se moblll-
regime do rio, impedindo a migração reprodutiva dos za~do para.lm~ed!r qU? o esgoto continue. a ser des-
peixes e inviabilizando as trocas anuais de ovos e lar- pejado no no Tlete, pOIS o tratamento efetivo dos es-
vas por peixes jovens entre os rios e lagoas marginais, gotos da_regiã~ metropolitana de São Paulo é a úni-
verdadeiros criadouros naturais e grandes responsá- ca SOlUça0 aceitável por todos.
veis pela reposição de peixes de todos os rios. Deve-se ter um único plano para a bacia do

O Rio Tietê é poluído impunemente há muito T.ie!ê, que compatibilize os planos,se!oriais. E ~s de-
tempo. Há décadas, as cidades do interior do Estado clsoes dev~~ ser tomadas por orgaos .~I~lados,
de São Paulo assistem à agonia do Rio Tietê. Ao fi- com ~ partlclpaçã? do Es~a.do, ~e ~umclplos, dos
nal de 1995, associações ambientalistas mostraram usuán~s: e da SOCiedade CIVil, pOIS CUidar dos recur-
que mais de 30% do lixo urbano de São Paulo são sos ~Idn~s sob todos os aspectos pert.ence a to-
lançadas no Rio Tietê. Dados da Estatal Cetesb de- dos, ~ SOCiedade e~ geral, que paga ~s. ~mpostos e
mostram que o esgoto de 38 municípios da grande as t~nfas. O gerenciamento dev~ pOSSibilitar o co~
São Paulo é jogado no rio Tietê, sendo 42 metros partilhamento dos problem~s, a_lntegra~o de politi-
cúbicos de dejetos por segundo. cas e pla,no~ e a descentrallzaça~ de aço~s: com to-

. .,. . dos os mvels de governo e a SOCiedade CIVil no pro-
A pesqUisadora Rosa Aura Gavllan Dias, da Um- cesso de planejamento e decisão.

versidade Industrial de Santande~, ~a Colômbia, em ju- Como exemplo, fruto da conscientização pela
lho de 1:m5, qu.ando ~teve pa~lclpando do Cong.res- preocupante situação do rio Tietê, menciono que, no
so Mundial de Llmnologla, em Sao Paulo, declarou. mês de dezembro de 1995, foi celebrado em Guaru-

Gostei de conhecer a cidade, mas fi- lhos, que, honrosamente, represento neste Congres-
quei triste na Marginal do Tietê, vendo aque- so Nacional, o Consórcio Intermunicipal das Caba-
le rio tão maltratado. Acho que cada pessoa ceiras do Tietê, formado por doze municípios envol-
devia se sentir responsável pelos rios, pelas vidos, assinado pelo Sr. Secretário Estadual do Meio
árvores, pelo meio que a cerca. Nada acon- Ambiente e pelos Srs. Prefeitos dos Municípios de
tece neste planeta sem o ciclo da água. Guarulhos, Santa Isabel, Arujá, Guararema, Poá,
Sem ela a vida não existe. Acho que a ini- Salesópolis, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Biri-
ciativa de despoluir o Tietê é muito impor- tiba-Mirim, Suzana, Ferraz de Vasconcelos e Mairi-
tante, mas não adianta só recuperar, é pre- porão Os objetivos do consórcio são:
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Integração dos esforços e a descentra- que estude a proposta dos pequenos industriais de
lização das decisões relacionadas à prote- Ilhéus, que com certeza mostrarão que o investimento
ção ambiental, abrangendo fiscalização, trará divisas para a região e para todo o Brasil.
ações específicas para recuperação e con- O SR. PEDRO mUJO (Bloco/PMDB-BA. Pro-
servação, apoio técnico, implantação de nú- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
cleos e educação ambiental, formalização e Srs. Deputados neste momento em que especula-
de um grupo para cuidar dos resíduos sóli- dores interesseiros, certamente inconformados com
dos e aspectos legais. o êxito do Plano Real, fazem tudo para denegrir a

O SR. ROLAND LAVIGNE (Bloco/PFL-BA. imagem do ilustre Ministro da Fazenda, julgo, de for-
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, ma inequívoca e cristalina, a gestão segura e com-
Sras. e Srs. Deputados', como é do conhecimento de petente do Dr. Pedro Malan à frente da política eco-
todos, a região cacaueira da Bahia está precisando nômica brasileira. Analisemos, com atenção, alguns
urgentemente de recursos para sua produção e pre- índices de desempenho divulgados pelo IPEA -Ins-
servação no combate à Vassoura de Bruxa, que tituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
hoje assusta os grandes e os pequenos produtores. Desempenho dos índices de preços: em 1Q de

Sabemos também que o Governo Federal e o março de 1996, o Plano Real completou vinte meses
Governo do Estado da Bahia muito têm lutado no de implantação. A inflação encontra-se, atualmente,
sentido de preservar a lavoura, criando linhas de fi- entre 1 e 1,7% ao mês. A sua média mensal, medida
nanciamento e fazendo, através da Ceplac, estudos pelos quatro índices de preços mais utilizados - foi
para viabilizar meios de combate à Vassoura de Bru- de 1,45% ao longo de 1995. Pra o IGP-DI, conside-
xa e a continuidade da produção do cacau. rando as séries históricas, a inflação acumulada de

O Congresso Nacional e os orgãos competen- 1995 (14,78%) foi a mais baixa em igual período
tes devem continuar se empenhado para que o ca- desde 1957. Aliás, desde 1973, o IPC-FIPE não exi-
cau tenha melhor preço na mercado internacional. e bia inflação de janeiro a dezembro tão baixa quanta
os produtores de cacau esperam que este empenho verificada em 1995:21,70%. Vale ressaltar que o
tenha repercussão, pois só assim o cacau continua- IPC-FIPE de setembro (0,74), foi por sua vez, o mais
rá gerando cada vez mais empregos. baixo já registrado desde dezembro de 1972. Assim,

Estamos aguardando que os técnicos da Ce- a inflação de 1995 foi a mais baixa desde o final dos
plac sejam convocados pela Câmara de Vereadores anos 50, de acordo com o IGP-DI, que atribui maior
de Ilhéus para que, com sua larga experiência no peso aos preços no atacado, ou desde o início dos
assunto, façam um estudo prático para viabilizar li- anos 70, conforme o fndice de preços ao Consumi-
nhas de crédito para a criação de pequenas indús- dor calculado pela FIPE. Enfim, segundo os princi-
trias caseiras, que atenderiam grande parte do co- pais analistas independentes, a inflação, em 1996,
mércio de chocolate no Brasil, com o objetivo de ex- deverá ser menor que a verificada no ano passado.
portação para outros países. Desempenho Econômico e Social: O Plano

Real significa, também, uma nova perspectiva para
Como é do conhecimento de todos, pequenas a economia brasileira em termos de crescimento. A

indústrias são uma grande força geradora de empre- economia brasileira cresceu 4,2% em 1993, 5,8%
go, mas precisam de investimentos para produzirem em 1994 e 4,2% em 1995; crescerá cerca de 4% em
e comercilizarem seus produtos. E o chocolate ca- 1996 e mais ainda em 1997 e 1998. O Bra<:>i1 deverá,
seiro, com certeza levara para Ilhéus a conquista de desta forma, experimentar seis anos consecutivos de
sua independência financeira, além da certeza de crescimento do Pib e do produto per capita, indicando
que o cacau continua sendo uma lavoura de grande claramente o término de um período de estagnação e
importância para o Brasil. empobrecimento. A taxa média de expansão do PIB foi

Esperamos que a Ceplac aplique parte do di- de 4,7% no triênio 1993-1995, contrastando com o
nheiro que está recebendo da Organização Interna- 1,6% do triênio anterior (1990-1992).
cional do Cacau (OIC) em cultura ou investimento A taxa básica nominal efetiva de juros da eco-
que já tenham sido comprovados como rentáveis. E nomia (SELlC), que se situava no pico bastante ele-
com certeza o cacau é um produto rentável. vado de 4,26% ao mês em março de 1995, diminuiu

O chocolate caseiro com certeza levará Ilhéus a para cerca de 2,3% ao mês em fevereiro de 1996.
ser conhecida como a Cidade do Chocolate Caseiro. Deu-se, pois, nesse período, uma queda nominal de

Venho então, desta tribuna, sugerir à Ceplac aproximadamente 40%. As taxas para tomadores de
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empréstimo vêm também caindo e continuarão com público consolidado gerou superávit primário de
essa tendência, em, razão, em boa parte, da signifi- 0,45% graças' ao Governo Federal, que obteve su-
cativa redução e, em alguns casos, da eliminação perávit de 0,63%.
dos compulsórios. A velocidade e o n1?mento des- Para 1996, espera-se um melhor desempenho
sas reduções dependem, em larga medIda, dos pro- do setor publico consolidado, em virtude da queda
gressos no campo d~ ref?rma fis~ e da refo~~ do das taxas de juros, da execução do Programa de
Estado, ~rém a trajetóna no sentido da f1exlblhza- Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Esta-
ção é mUito clara. dos lançado pelo Governo Federal e do reajuste das

As classes de renda mais baixa foram benefi- tarifas públicas no final do ano passado.
~iadas pelo incremento r?S1 expressivo nos salá- O Plano Real abriu o caminho para a estabili-
nos em geral e, em p~rtlc~l~r, pela elevação de dade. Esta, entrentanto, só se consolidará quando
54% no valor ~o saláno mmnno (que passou de se atingir o equilibrio fiscal: a verdadeira âncora de
R$ .64,79 em julho de 1994 para R$ ~ 00,00 e~ qualquer plano de estabilização bem sucedido a lon-
maio de 1995) bem como .pelo reduzido crescl- go prazo. Para tanto, são essenciais a continuidade
mento do valor da cesta básIca desde o lançamen- da implementação do programa de privatizações e a
to do PI~no.Real. O valor~ cesta, de acordo com aprovação das mudanças propostas no processo de
o Procon/Dleese, era, em julho de 1994,. de R$ revisão constitucional.
106,95, sendo que em março de 1996 se situa em
R$107,29. A combinação desses fatores resultou Desempenho monetário: desde dezembro de
em expressivo aumento do poder aquisitivo dos 1994, conforme determinou a medida provisória do
trabalhadores de menor renda. A inflação baixa Real em sua última edição daquele ano, deixou de
tem profundo sentido social, trazendo um substan- haver meta monetária fixada em lei. O critério de fi-
cial ganho para o trabalhador. Por exemplo, do xação de metas foi substituído pelo processo de
ponto de vista da evolução dos determinantes da submissão ao Senado Federal de uma programação
pobreza, o Real permitiu não apenas que se man- monetária a ser previamente definida para cada tri-
tivesse o crescimento da renda per capita (em mestre, que vem sendo cumprida rigorosamente
1995 foi de 2,7%), mas também que esse cresci- desde a implantação do plano de estabilização.
mento fosse acompanhado por forte redistribuição Desempenho externo: as exportações fiscais
da renda, ou seja, enquanto os 50% mais pobres de agosto de 1995 alcançaram US$ 4,558 bilhões, o
aumentaram sua participação em 1,2 percentual, valor mais elevado já registrado no Brasil em um só
os 20% mais ricos perderam 2,3 pontos, reverten- mês. As de setembro somaram US$ 4,167 bilhões,
do uma tendência de deterioração do padrão de cabendo ressaltar que a média diária das exportaçõ-
vida dos brasileiros menos favorecidos. es naquele mês (com somente vinte dias úteis) ha-

Desempenho fiscal: a queda abrupta da infla- via sido até então a mais alta já registrada no País:
ção acarretada pelo Plano Real provocou tumbém US$ 208,3 milhões. As exportações de outubro, US$
incremento na arrecadação. A receita líquida do Go- 4,405 bilhões, constituíram o segundo maior valor jã
verno Federal (Tesouro, Previdência e Banco Cen- alcançado em um só mês, sendo que a média diária
trai), a preços de dezembro de 1995, aumentou de embarques de US§ 209,8 milhões (outubro teve
23,8% em 1994, em termos reais, trazendo a arreca- 21 dias úteis) ultrapassou a de setembro último, pas-
dação para o valor de R$ 97,6 bilhões. Em 1993, sando a ser novo recorde histórico. As exportações
esta receita foi de R§ 86,3 bilhões. físicas de novembro e dezembro alcançaram US$

Dados preliminares indicam que, em 1995, a 4,048 bilhões e US$ 3,875 bilhões, recordes para
dívida líquida do setor público (interna e externa aI- aqueles dois meses. As exportações físicas de janei-
cançou R$207,5 bilhões, equivalentes a 31,6% do ro a dezembro de 1995 atingiram US$ 46,506 bilhõ-
PIB. O endividamente, por esfera de Governo, teve es, montante 6,8% superior ao verificado em 1994,
a seguinte distribuição, em relação ao PIB: Governo constituindo recorde histórico anual.
Federal, 13,7%; Estados e Municípios 11 % e empre- No ano passado, a República Federativa do
sas estatais 6,9%. O endividamento do setor público Brasil, depois de quinze anos, voltou a captar recur-
como proporção do PIS é relativamente reduzido e sos diretamente no mercado financeiro mundial em
plenamente compatível com a dimensão da 8OOno- duas operações muito bem sucedidas. A primeira,
mia brasileira. em maio, com o lançamento de bônus em ienes de

Em 1995, a execução orçamentária do setor dois anos de prazo, captou 80 bilhões de ienes, ten-
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do sido considerado por observadores especializa- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
dos internacionais a mais exitosa operação do gêne- te, srªs e Srs. Deputados, o jornal O Estado de S.
ro por parte de um país emergente em 1995. A se- Paulo, em sua edição de 23 de fevereiro, publicou
gunda efetuada em junho rendeu 1 bilhão de mar- uma matéria, intitulada FAT deve ter déficit de R$
cos, com o lançamento de bônus de três anos de 800 milhões este ano, que resume as sombrias
prazo. O Senado Federal autorizou, em novembro previsões do Ministério do Trabalho sobre o compor-
de 1995, o Tesouro Nacional a fazer, no exterior, no- tamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o
vas emissões de bônus de até o total de US$ 5 bi- FAT, fonte de financiamento do Programa do Segu-
Ihões de papéis da República Federativa do Brasil, ro-Desemprego e do Abono Salarial.
com ~i~tas à substituição de dívida mobiliá~ia interna Segundo dados do Ministério do Trabalho, o
por divida externa, a menores custos e maiores pra- FAT já havia gerado um saldo negativo de 767 mi-
zos. Ihões de reais em 1995. Aquele foi o primeiro déficit

Desde 8 de novembro de 1995, o Real passou constatado no Fundo de Amparo ao Trabalhador,
a ser negociado em contratos futuros e de opções desde sua criação em 1989. Esse não deixou de ser
na Bolsa de Mercadorias de Chicago, o que constitui um resultado preocupante, para uma fonte de recur-
mais um sinal das expectativas favoráveis em rela- sos que tem historicamente servido como tábua de
ção à econômica brasileira no cenário internacional. salvação para diversos setores em crise, a exemplo

A consolidação definitiva da estabilização, a do Ministério da Saúde, que, recentemente, recebeu
modernização do setor público, a implementação do um empréstimo de 1 bilhão e 200 milhões de reais,
programa privatizações, a participação do setor, pri- oriundos das disponibilidades financeiras daquela
vado em investimentos em infra-estrutura, a diminui- fonte de custeio do seguro-desemprego.
ção da dívida pública interna, a desburocratização, a
desregulamentação, a ,maior eficiência na gestão da O Secretário de Políticas de Emprego e Salá-
coisa pública, a redução do custo da mão de obra,a rios explicou que o resultado negativo do FAT, em
desoneração tributária das exportações e a conse- 1995, deveu-se a um crescimento de 43,5% das
cução de outros objetivos da agenda econômica do despesas de pagamento com as parcelas do segu-
Plano de Governo resultarão justamente na diminui- ro-desemprego, que atingiram um total de R$ 2,9 bi-
ção do custo de produção de bens e serviços no Ihões de reais.
País e na elevação do nível de produtividade média A causa desse espetacular aumento das des-
da nossa economia. pesas com o pagamento de benefícios do seguro-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pela ma- desemprego não está, na opinião do Ministério do
neira como se tem conduzido o Ministro da Fazenda, Trabalho, no aumento do desemprego ou-na eleva-
sem dúvida alguma podemos concluir que se trata de ção do valor do benefício. Para o Governo, a expli-
um homem público idôneo, ético, um administrador re- cação pode ser encontrada na mudança de legisla-
soluto, eficiente, que vem demonstrando a singular ca- ção efetuada em 1994, que permitiu, ao mesmo tem-
pacidade de traçar para o Brasil uma política econômi- po, o relaxamento dos requisitos de habilitação e o
ca que, a curto prazo, reduz a inflação, estabiliza os aumento no número de parcelas.
preços, redistribui a renda e, simultaneamente, vai
plantando os alicerces de uma política macroeconômi- Sr. Presidente, o Governo esqueceu-se de
ca que, a médio e longo prazo, permitirá ao País a mencionar, no entanto, que as regras aprovadas na
conquista de um crescimento econômico sustentado, lei de 1994 nada mais fizeram do que tomar perma-
bem como o equacionamento definitivo dos graves nentes as condições de habilitação que já vigoravam
problemas sociais brasileiros. desde 1992. Assim, o aumento do pagamento do se-

Por tudo isso, Sr. Presidente, quero também guro-desemprego não pode ser explicado dessa for
ma singela. Essa brutal sangria dos recursos do

registrar nos Anais desta Casa minha solidariedade Fundo de Amparo ao Trabalhador deve-se, a meu
ao Ministro Pedro Malan, bem como meus sinceros à I' d 't' d f udver, genera Iza a pra Ica e ra es.
elogios a esse administrador exemplar, cujo denodo
e descortino nos asseguram a possiblidade de ver- srªs. e Srs. Deputados, sabemos perfeitamen-
dadeiro crescimento econômico e de total resgate te que não existe, em nenhum país do mundo, siste-
das nossas dívidas sociais. ma de pagamento de benefícios completamente

Era o que tinha a dizer. imune à fraude. O programa brasileiro do seguro-de-
O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL - semprego, no entanto, apresenta uma fragilidade es-



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Valdir Colatto.

O SR. VALDIR COLATIO (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, nosso pronunciamento de hoje refere-se
a emprego e desemprego do meio rural brasileiro.
Iniciamos expondo posições de figuras conhecidas
do cenário brasileiro, divulgadas na Folha de S. Pau
lo do dia 3 de julho de 1995. Uma delas é a do Sr.
Antônio Ermfnio de Moraes, que diz textualmente:

O Plano Real fez também seus estra
gos. O mais grave foi a brutal elevação de
juros para os que produzem, inclusive os
agricultores. Nos últimos doze meses, o Bra
sil viveu os velhos tempos de cassino, enri
quecendo os especuladores e empobrecen
do os produtores.

Nunca foi tão importante. para ·este
País canalizar os recursos para o setor pro
dutivo, em especial a agricultura. É isso que
enche as prateleiras, gera emprego e com
bate efetivamente a inflação.

Também temos um pronunciamento do Sr.
Francisco Graziano, ex-Chefe de Gabinete do Pes
soal do Presidente da República e ex-Presidente do
INCRA:

Parece que os povos que nunca sofreram as
privações de guerra não protegem devidamente sua
agricultura.

Dão pequena importância à produção rural.

Certamente a história condecorará os produto
res rurais brasileiros entre os maiores responsáveis
pelo sucesso do Plano Real. Mas, se essa situação
de penúria continuar muito tempo, logo os heróis es
tarão mortos. Sobreviventes da desgraça colorida,
os agricultores acabarão por desanimar. Perdere
mos nossa galinha dos ovos de ouro.
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trutural, que o toma mais propenso a evasões e pa- srªs. e Srs. Deputados, o quadro que acabei
gamentos injustificados. de expor, de forma sucinta, é de extrema gravidade.

Essa fragilidade decorre do fato de que, ao O Fundo de Amparo ao Trabalhador corre o risco de
contrário do que ocorre em todos os países indus- se tomar ironicamente deficitário, ameaçando o insti-
trializados, o Programa do Seguro-Desemprego no tuto do seguro-desemprego, se não forem tomadas
Brasil não está vinculado a um sistema público de medidas de curto prazo para reverter essa situação.
emprego, nem a ações de formação profissional. Cabe a esta Casa discutir e propor, com a maior ur-
Aqui, o trabalhador só precisa entrar em contato gência, alternativas para reprimir a generalizada prá-
com o sistema de seguro-desemprego uma única tica de fraudes contra um sistema que, em última
vez, quando, ao ser dispensado sem justa causa, instância, é um patrimônio coletivo dos trabalhado-
preenche seu requerimento do benefício em um pos- res brasileiros.
to de pré-triagem do seguro-desemprego, que, em O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) -
mais de 50% dos casos, pertence à Caixa Econômi- Passa-se ao
ca Federal e não à DRT ou ao Sine. Depois, s6 ne
cessita ir ao banco, para retirar o seu pagamento,
durante quatro meses.

Nesse meio tempo, esse indivíduo pode conti
nuar trabalhando sem carteira assinada para o mes
mo empregador que supostamente o dispensou, ou
para outro que pertence à cadeia de fraudadores do
seguro-desemprego. Lucra o trabalhador no curto
prazo, pois recebe o seguro-desemprego do Gover
no e o salário do empregador. Lucra o empresário
inescrupuloso, que paga o salário do trabalhador
sem quaisquer ene-argos sociais. Perde o Fundo de
Amparo ao Trabalhador e a sociedade, que finan
ciam esse conluio e subtraem recursos daqueles
que realmente necessitam.

Nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão e
na Europa, por outro lado, o trabalhador tem de ir
buscar semanalmente seu cheque de pagamento do
seguro-desemprego em um posto do sistema públi
co de emprego, depois de comprovar rigorosamente
que compareceu ao seu curso de reciclagem profis
sional e que tomou todas as medidas prescritas por
aquela agência para procurar novo emprego. Não
lhe resta tempo disponível sequer para fazer um pe
queno biscate, quanto mais para trabalhar uma jor
nada integral, como assalariado informal. .

Sr. Presidente, as ações do Governo Federal vol
tadas para a coibição de fraudes têm sido tímidas, tan
to no campo da organização institucional do Programa
do Seguro-Deselll>rego, quanto na área da fiscaliza
ção trabalhista. A Constituição Federal de 1988 prevê
que é competência privativa da União legislar sobre a
organização do sistema nacional de emprego, mas o
Poder Executiyo não tomou qualquer iniciativa neste
sentido. O número de fiscais do trabalho, por sua vez,
continua extremamente reduzido para assegurar o
cumprimento da legislação trabalhista, nos 4 milhões
de elll>resas que existem no País.



No Plano Real agrícola, política cambial mais
política de juros jogaram a agricultura na maior crise
de endividamento de sua história. Hoje, paga a agri
cultura. Na próxima safra paga o país.

Sr. Presidente, esses comentários dão início
ao nosso pronunciamento sobre o emprego e o de
semprego rural no Brasil.

A renda per capita anual no setor agrícola bra
sileiro é de apenas US$ 1.000,00, enquanto a do se
tor não-agrícola passa de US$ 4.000,00. O empo
brecimento relativo da agricultura, iniciado na déca
da de 50 com o Programa de Substituição de expor
tações, prosseguiu com os incentivos à expansão
das importações a partir de 1968 e continua hoje
com os planos de estabilização da economia. Os
instrumentos utilizados para promover a transferên
cia de renda da agricultura foram, entre outros a so
brevalorização cambial, as restrições às exportaçõ
es, as tarifas elevadas para a importação de insu
mos e máquinas, os impostos indiretos, as importa
ções subsidiadas de produtos agrícolas, os confis
cos, os tabelamentos, os congelamentos e as corre
ções diferenciadas para a dívida agrícola e para os
preços mínimos.

Estudo de Lopes (1993) mostra que a transfe
rência anual de renda da agricultura no período de
1960 a 1992 foi, em média, superior a 40%.

A falta de oportunidade de emprego, de capital
e de trabalho nas regiões onde se concentram pe
quenas propriedades trouxe baixa rentabilidade para
os negócios, baixos salários e desemprego. Estas
são as razões do crescimento da pobreza e da fome
no meio rural. Estes mesmos motivos explicam mui
to do processo acelerado da migração rural-urbana,
da busca de melhores salários e do recrudescimento
da fome nas cidades. O desemprego e a fome ob
servados nos centros urbanos, sem dúvida, são ex
plicados em parte pela descapitalização da pequena
agricultura. Porque ela passou a demandar menos
insumos da indústria de fertilizantes, menos defensi
vos e máquinas agrícolas, porque diminuiu a oferta
de matéria-prima para a indústria de ração, óleos e
bebidas, porque reduziu a demanda dos serviços de
transporte e armazenagem e vários outros da co
mercialização dos produtos da alimentação básica e
porque não conseguiu ofertar alimentos suficientes,
para os atacadistas, supermercados e varejistas nas
quantidades desejáveis; em parte por estes motivos,
a economia cresceu menos, as empresas não se ex-
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Diz O comentarista econômico Luiz Nassif: pandiram no ritmo necessário e o desemprego cres
ceu, gerando baixos salários, miséria e fome.

O complexo agroindustrial é responsável por
mais de 40% da renda nacional. Assim, medidas
que promovam a capitalização do setor, com redu
ção das taxações e garantia de renda a à agricultu
ra, podem promover o crescimento da econômia e
maior oferta de trabalho e de alimentos para a popu
lação.

As medidas que implicam aumento da oferta
de emprego e de alimentos, no curto e médio pra
zos, passam necessariamente pela refonna fiscal,
pelos instrumentos tradicionais de política agrícola e
pela política de garantia de renda da agricultura.

Se a agricultura brasileira fosse um país com
renda per capita de US$ 1.000,00, seria um dos
países mais pobres do mundo. Menos pobre apenas
que os países mais pobres da África e da Ásia. O
que impede a visão completa da pobreza agrícola é
o seu distanciamento dos meios de comunicação,
que alardeiam os grandes proprietários de sucesso
e ocultam a imensa maioria de pequenos proprietá
riàs e trabalhadores rurais.

Enquanto na União Européia e nos Estados
Unidos as políticas agrícolas objetivam manter o
equilíbrio entre a renda per capita agrícola e a não
agrícola (nos Estados Unidos a renda per capita é
de 26% superior à renda não-agrícola), no Brasil a
renda per capita agrícola é de apenas um quarto da
renda não-agrícola. Este desequilíbrio compromete
o desenvolvimento do País no seu todo.

As informações estatísticas do emprego rural
são deficientes em função da grande dispersão das
propriedades e pela grande participação da mão-de
obra informal no total geral. Dessa forma, enquanto
outros setores, como os serviços e a indústria, con
tam com informações ágeis e detalhadas do nível de
emprego, o setor rural carece de informações mais
precisas que possibilitem compor uma política mais
orientada na geração de emprego.

Segundo o IBGE, em 1990, o Brasil tinha 62,1
milhões de pessoas ocupadas. Desse total, o setor
agrícola detinha 14,1 milhões da população ocupa
da, o que representava 22,8% das vagas de empre
go gerado no País. Dos onze ramos de atividade ca
talogadas pelo IBGE, o setor rural era o mais impor
tante, sendo que em segundo lugar estava a presta
ção de serviços, com 17,9%, e em terceiro, a indús
tria de transformação, com 15,2%.

Analisando esses dados observa-se que
27,58%, ou seja, 3.912.093 pessoas que realizam



Embora em termos de participação na fase pri
mária de produção, a agricultura contribua apenas
com cerca de 11 % do PIB, a sua importância é ex
tremamente elevada se considerado o conceito de
complexo agroindustrial. Nesse conceito, a participa-
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atividades agrícolas vivem em condições de indigên- ção é de 40% do Produto Interno Bruto do País, isto
cia, visto não obterem nenhuma renda monetária é, cerca de 200 bilhões de reais.
pelo tra~a~ho realizado., ':ssi~, pode-se inferir que Em termos desagregados por culturas agríco-
as condlçoes de sobrevlvencla dessas pesso~s es- las, as informações sobre emprego gerado ou de-
tão base~das em escambos elou troca de allmen- manda potencial de emprego podem ser encontra-
tos/moradia por trabalho. das em estudos específicos e para alguns Estados

Com relação aos empregados, esses atingem da Federação. Quando, no entanto, tenta-se utilizar
37% da força de trabalho agrícola, formando um as metodologias adotadas para fazer uma inferência
contingente de 5.235.836 trabalhadores. Desses, no nível do Brasil, as informações, em muitos casos,
apenas 1.197.733, o equivalente a 22,8% do total de ficam inconsistentes, devido à grande variação do
empregados, possuem carteira de trabalho assina- nível tecnológico adotado na maioria das culturas.
da; 4.038.103, ou seja 77,2% dos empregados, não E'd t t 'Iti d _
possuem carteira de trabalho assinada e, conse- . VI en e":len e, nesses u mos ez anos, mo
quentemente não têm acesso às garantias sociais dlficaçõe_s no n.lvel de emprego rural ocorrer~m tanto
asseguradas na Constituição Federal, inclusive a em funçao ?a mtrodução ,de novas tecnologias, que
aposentadoria. elevou o mvel de ~ecamzação das culturas, como

pelo deslocamento mtraculturas, como, por exemplo,
Outro grande contingente da força de trabalho o crescimento da produção da laranja, da cana-de-

agrícola representando 31 % do total, ou seja, açúcar e da soja em detrimento da redução da área
4.372,405 pessoas, diz respeito àqueles que desenvol- plantada de algodão, de café, de trigo, etc.
vem atividades agrícolas por conta própria, a saber:. . .
meeiros parceiros arrehelatários e contratantes Particularmente na área dos grãos, as modlfl-

" . cações ocorridas na política agrícola nessa década
Duas outras dimensões a serem consideradas de 90, tanto pela diminuição dos preços mínimos de

na força de trabalho rural dizem respeito: 1) ao en- garantia como pelo aumento das taxas de juros de
velhecimento da população e 2) ao aumento da par- financiamentos, tem contribuído negativamente na
ticipação feminina no mercado de trabalho rural. atividade produtiva e por conseguinte no nível de

Diversos estudos nesta área têm apontado o emprego no campo. Os instrumentos que outrora ti-
êxodo das populações rurais jovens para as cidades nham a função de diminuir os riscos da produção
em busca de salários mais atrativos e melhores con- agrícola, em decorrência da implantação dos planos
dições de vida em geral, particularmente educação e de estabilização da economia, foram totalmente des-
saúde. virtuados, uma vez que a agricultura, no processo de

, . estabilização dos preços, serviu de âncora para frear
Outro aspecto tambem a ser conSiderado na a escalada da inflação no Plano Real

elaboração de políticas agrícolas é o crescimento da .
População Economicamente Ativa - PEA feminina Congelamento dos instrumentos de política
no campo. De acordo com dados das PNAD 1981 e agrícola, como preços mínimos, valores de financia-
1990, nesse período, a taxa de participação da po- mentos e preços de liberações dos estoques públi-
pulação feminina no mercado de trabalho rural pas- cos, e extinção dos Valores Básicos de Custeio -
sou de 30,9% para 35,4%, o que representa um VBC foram as formas mais utilizadas nos planos
acréscimo de 4 pontos percentuais positivos. econômicos e propiciaram a manutenção e até, em

. . certos casos, como no Plano Real, a diminuição dos
S?gundo estudo, realizado por N,ey Blttencourt preços da cesta básica de alimentos.

de AraUJO, se for conSiderado o conceito de comple-
xo agroindustrial, que envolve os segmentos relacio- Não bastassem as modificações da política
nados com a agricultura, a massa de trabalhadores agrícola interna, a abertura da economia para o res-
envolvidos é superior a 18 milhões de pessoas, o to do mundo, sem a devida neutralização dos altos
que representa mais de 40% da população economi- subsídios praticados pelos países ricos, conduziu a
camente ativa do País. um processo rápido de importação de produtos agrí

colas em detrimento da produção nacional.

Atualmente, a principal barreira a ser vencida
pelo setor rural nacional é a prática do comércio in
ternacional. A média tarifária de importações para os
produtos agrícola é de 10%, nível este extremamen-
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te tímido para manter um patamar de proteção acei- semprego de mais de 801 mil trabalhadores no pe-
tável à produção interna. ríodo de dez anos.

Apenas para se ter a dimensão dos subsídios Com referência ao setor sucro-alcooleiro, esti-
praticados nos países desenvolvidos, em 1990, nos ma-se que há em torno de 1,35 milhão de empregos
Estados Unidos, foram gastos US$ 171.00 de subsí- e que a falta de uma política para o setor e de incen-
dio por hectare. Na União Européia o subsídio foi de tivo à produção de álcool brasileiro, o baixo preço
US$ 773.00 e no Japão de US$ 5,490.00 por hecta- pago ao produtor e o custo de produção eliminaram
re. 350 mil empregos.

O GATT (Acordo Geral de Comércio e Tarifas), Na cultura de laranja os baixos preços recebi-
em agosto de 1993, qúantificou o custo que o prote- dos pelos agricultores e a taxação do suco brasileiro
cionismo impõe aos consumidores dos países de- nos EUA tiraram na última safra cerca de 300 mil
senvolvidos. E menciona os s.ubsídios custam a empregos.
cada consumidor dos Estados Unidos cerca de US$ Áreas rurais ligadas a outros produtos, como o
360 dólares por ano. Para os consumidores da café e o arroz, têm sofrido sérios problemas de de-
União Européia o custo por ano é de US$ 450 dóla- semprego. Estimativas de mercado apontam que, no
res por pessoa. Isto significa que, em média, por fa- caso do café, o desemprego tenha atingido em tomo
mília dos países desenvolvidos, o protecionismo de 1 milhão de trabalhadores. Já no do arroz, espe-
agrícola custa, por ano, cerca de US$ 2.500 dólares. cificamente no Rio Grande do Sul, o desemprego te-

Com os altos subsídios praticados pelos países ria atingido cerca de 100 mil trabalhadores.
desenvolvidos é impossível que o produtor nacional Criar e manter o emprego no campo, além de
tenha condições de competir no comércio intemacio- ser a via mais barata de· geração de emprego, é a
nal de produtos agrícolas. É uma competição desi- forma mais eficiente de reduzir o êxodo rural. Em fun-
gual entre o Tesouro dos países ricos e os produto- ção da redução das oportunidades de emprego no
res brasileiros, que são altamente taxados no mer- campo, a população rural tem diminuído drasticamen-
cado doméstico. te, conforme informações censitárias do IBGE. Em

A redução da área plantada das culturas que 1980, o Brasil tinha uma população rural de mais de 38
têm sido afetadas pelas práticas desleais de comér- milhões de habitantes, sendo que, em 1991, essa pc>-
cio, principalmente o algodão e o trigo, está acarre- pulação reduziu-se para 35,8 milhões de habitantes ou
tando perdas irreparáveis na diminuição do número seja, a população rural diminuiu em 2,7 milhões de ha-
de produtores, do nível de empregado rural e da de- bitantes (diminuição de 7,1%). Enquanto isso, a popu-
manda de insumos. Verifica-se, assim, todo um en- lação urbana, que era de 80,4 milhões de habitantes,
cadeamento de efeitos negativos no nível específico aumentou para 110,9 milhões de habitantes, o que
das culturas e em outros setores da economia envol- representa um incremento de 23,4%.
vidos no processo produtivo rural. . Estimativas realizadas por Eliseu Alves reve-

Conforme informações da SRB, da CNA e da Iam que o êxodo rural no Brasil, no período de 1980
OCB, constante na petição para investigação das a 1991, foi da ordem de 10,3 milhões de habitantes,
importações de trigo subsidiado da União Européia, o que contribuiu sobremaneira para o desequilíbrio
no Brasil, a cultura do trigo, em 1988, absorvia cerca dos grandes centros urbanos.
de 1.160.000 pessoas: sendo que em 1994 a ocupa- A falta de uma política agrícola do Governo e
ção nessa cultura caiu para 448 mil pessoas, impli- de assistência ao campo nestes últimos anos está
cando no desemprego de 712 mil trabalhadores ape- trazendo o inchaço das periferias das cidades, o au-
nas no trigo. A aritmética das importações de trigo é: mento da violência e a inviabilização das áreas urba-
cada mil toneladas de produto importado desloca 23 nas, cada vez mais carentes de infra-estrutura e
produtores dessa cultura e desemprega 192 pes- atendimento às demandas sociais, tornando a vida
soas no campo. das administrações municipais cada vez mais difícil.

Com relação ao algodão, estudo realizado pelo A sobrevivência das cidade depende vitalmen-
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômi- te de que o campo seja tratado com muito cuidado e
co e Social - Ipardes, estima que, em 1985, apenas em igualdade de condições com os outros setores
essa cultura absorvia no Brasil 1.186.800 trabalha- da economia. Somente a área rural poderá cumprir
dores. Em 1994, a estimativa é de utilização de ape- com a sua função de produzir o combustível chama-
nas 383.300 trabalhadores, o que significou o de- do alimento para garantir comida ao povo brasileiro
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e enfrentar os desafios da produção agrícola mun- - atitude irracional que vigora até agora - ou vamos
dial, que é competitiva, subsidiada e conduzida, lá iniciar ações que visem reverter o quadro de miséria
fora, responsavelmente, por governos que há muito do agricultor, proporcionando uma vida digna no
tempo entenderam ser a agricultura a primeira priori- campo, que é onde ele quer ficar?
dade para uma economia estável. Pelo que estamos presenciando, podemos afir-

A política agrícola equivocada, feita a partir da mar que o problema do êxodo e da pobreza rural
década de 70, fez aumentar o número de pobres no são problemas urbanos, que custarão muito caro ao
campo. A pobreza rural cresceu 40% nos últimos País se medidas urgentes não forem tomadas pelo
vinte anos. Governo para reverter este processo. Ninguém pode

O modelo adotado pelos últimos governos acha- prever as conseqüências de tantos erros acumula-
tou os preços dos produtos agrícolas com a finalidade dos e provocados pelos governos e planos econômi-
de oferecer comida barata ao trabalhador urbano, uma cos que vêm se sucedendo.
política errada, que delegou à agricultura um papel se- Sr. Presidente, com o nosso pronunciamento, pro-
cundário no processo global de política econômica, CLJ'arnos mostrar a gravidade das~ do desempre-
condenando a agricultura a subsidiar os planos econô- go no meio rLJ'a1 e uma preocll)açã.o com os pequenos,
micos e'o desenvolvimento industrial urbano. os médios e tarTt>ém os grandes ~ricultores.

O resultado dessas medidas erradas dos go- Vemos hoje no Brasil todo um movimento dos
vemos resultou em enormes legiões de agricultores sern-terra, que, após serem assentados, tornam-se
desesperançados, descapitalizados e empobrecidos, agricultore~ com terra, mas, mesmo tendo a melhor
que se mudaram para as cidades em busca de uma estrutura e a melhor na agricultura, não conseguem
vida melhor, pois preferem ser pobres na cidade do se manter. Como fazer com que eles continuem sen-
que no campo. do empresários agrícolas que produzam, não mi-

Na cidade sempre há mais condições de se ob- grem do ~mpo para a cidade, buscando empregos
ter assistência ~cial, em termos de educação e que não eXistem?
saúde. Os agricultores são uma mão-de-obra des- O Sr. Paulo Paim - Deputado Colatto, V. Exª
qualificada, e assim são candidatos ao desemprego me conced~ um aparte?
e ao subemprego - por exemplo: a maioria dos O SR. VALDIR COLATTO - Com prazer, Ex-
guardas noturnos são ex-agricultores. Com isso a celência.
ren~~ familiar não é s,~ciente para a sobrevivência O Sr. Paulo Paim _ Nobre Deputado Valdir
familiar, e o an!es paCifiCO trabalhador rural se trans- Colatto, V. Exª é um dos Parlamentares desta Casa
forma e~ u~.vlolento hom~m urbano. que mais conhece a grande questão relacionada à

A hlstóna sempre registrou que a pobreza e a agricultura e também no meu entendimento ao as-
violência andam ~untas e freqüen~m os mesmos lu- salariado do' campo V. Exª faz uma exposi~.o de-
ga!e,s. Pobre e Violento, o ex-a~ncultor se torna um monstrando que cada vez mais aumentará o êxodo
multipio problema para a SOCiedade urbana, que rural. Gostaria de perguntar a V. Exª se concorda -
para proteger-se aumenta os gastos com segurança, já que hoje esta Casa votará a reforma da Previdên-
esquecendo-se que o emprego gerado no campo cia - cOm o absurdo contido no relatório do Deputa-
custa sete ~ dez vezes menos do que o emprego do Euler Ribeiro, que não permitirá mais ao trabalha-
gerado na Cidade. dor do campo contar tempo de serviço de forma re-

A realidade nos mostra que a corrida do camPo cíproca, ou seja, os anos trabalhados no campo e na
para a cidade não tem precedentes. Já tivemos 80% cidade. Sabemos que, com o êxodo rural, que é uma
da população no campo, hoje a situação se inverteu, tendência internacional, cada vez mais o homem do
há apenas 20%, e, infelizmente, quem emigrou para campo vem trabalhar na cidade. Como V. Exª vê
a cidade dificilmente voltará para o campo. Não se essa questão?
pode forçá-los a.voltar, mesmo com o melhor plano O SR. VALDIR COLATTO - Ouvi com atenção
de reforma agrána do mundo. o Deputado Paulo Paim, grande defensor do traba-

A América Latina possui 76 milhões de traba- Ihador brasileiro, como todos nós, porque creio que
Ihadores rurais vivendo em condições de extrema não há ninguém nesta Casa que não queira defen-
pobreza. São candidatos às favelas urbanas. der os interesses do trabalhador brasileiro.

O que faremos? Vamos esperá-Ios com mais Esperamos que o Deputado Euler Ribeiro te-
policiais e armas para proteger a sociedade urbana nha a lucidez de situar essas questão em primeiro
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plano, para que possamos buscar uma proposta que
venha atender aos interesses do trabalhador rural
brasileiro. Ele, que já aos cinco anos de idade come
ça a trabalhar com sua família, passa pela adoles
cência, chega à fase adulta, forma família e vê a de
sesperança de, no final de sua existência, ter de pro
var que trabalhou uma vida toda para poder aposen
tar-se com um mísero salário mínimo.

V. Exª tem razão, Deputado Paulo Paim. Te
mos certeza de que esta Casa terá inteligência sufi
ciente para interpretar esse quadro, fazendo justiça
ao trabalhador brasileiro.

Sr. Presidente, encerramos nosso pronuncia
mento fazendo um apelo ao Governo para que verifi
que a situação daqueles agricultores que não têm
mais condição de sobreviver da agricultura, por falta
de uma política agrícola. Falamos dos agricultores
com terra, dos assentados, que estão se tomando
verdadeiramente favelados rurais Sr. Presidente,
pretendemos discutir nesta Casa a questão dos as
sentamentos, não para contestá-Ios, porque têm de
ser feitos, mais para questionar a maneira como o
Governo trata os agricultores que estão assentados.
Estamos transformando os assentamentos em ver
dadeira favelas rurais. Precisamos estudar isso com
carinho.

Temos em mãos, Sr. Presidente - não há tem
po para fazer um pronunciamento sobre isto -, dois
trabalhos, um da FAO e outro da TFP, que tratam da
questão dos assentamentos no Brasil. Temos espe
rança de que o relatório da FAO mostrando que os
assentados têm renda de até cinco salários mínimos
por mês esteja certo. Não queremos crer que o le
vantamento da TFP esteja certo ao dizer que tal ren
da não alcança um salário mínimo. Para que possa
mos confrontar esses dados, é preciso que o Gover
no faça um levantamento sério para saber com
quem está a verdade e se o dinheiro público está
sendo bem aplicado. Não é possível que este País
gaste milhões e milhões para fazer assentamento e
depois abandone os agricultores ao seu próprio des
tino,. assumindo o.s Municípios funções de compe
tênCia da União. As vezes, Municípios com peque
nas populações têm a população dobrada, ficando
os Prefeitos e as Administrações em verdadeiro de
sespero para controlar essa questão dos assenta
mentos. E preciso que o Governo tome providências
urgentes, para que esses assentamentos não se tor
nem verdadeiras favelas rurais e para que esses
agricultores, agora com terra, possam ser protegi
dos, possam produzir comida para o Brasil e para
exportar, se for preciso.

Era o que tínhamos a dizer.

Durante o discurso do Sr. Valdir Colat
to, o Sr. Benedito Domingos, 3SLSecretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Alcides Modesto, § 2fl do arti
go 18do

Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Modesto) - Com

a palavra o Deputado Adão Pretto, que dispõe de 25
minutos na tribuna.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados,
eu deveria ocupar esta tribuna para falar sobre a re
forma da Previdência, que certamente será votada
hoje e trará grande prejuízo aos trabalhadores. De
veríamos também, ocupar esta tribuna hoje para fa
lar sobre o Dia Internacional da Mulher, que será no
dia 8, quando seria importante ocupar o Grande Ex
pediente para descrever as dificuldades por que
passa a mulher trabalhadora, a mulher operária e,
principalmente, a mulher da roça. Deveríamos tam
bém ocupar esta tribuna para falar sobre um assunto
que ocupa hoje as manchetes da mídia: a corrupção
que campeia solta neste País. Collor de Mello foi
cassado por corrupção, e o atual Presidente, em
apenas um ano, já ultrapassa o nível de corrupção
que existia no Governo Fernando Collor de Mello.

Mas vamos falar hoje sobre um assunto que,
também para nós, do núcleo agrário da bancada do
Partido dos Trabalhadores, é da mais relevante im
portância. Refiro-me, Sr. Presidente, ao Judiciário.
Esse Poder está sendo o maior defensor do latifún
dio; o Judiciário está sendo a vanguarda dos fazen
deiros que acumularam terras e mais terras sem pa
gar que se adonaram de terras públicas. Se o Go
verno, com toda sua falta de vontade política, desa
propria uma fazenda, o processo emperra no Judi
ciário, porque ali é cassado o ato desapropriatório.

Além disso, outras injustiças tem esse Poder
cometido. Muitos têm dito que a nossa Justiça está
patinando, é muito lenta, muito vagarosa. Digo a V.
ExªS. que, do meu ponto de vista, ela não é morosa;
é capenga, é troncha porque, de um lado, age ime
diatamente e, do outro, anda muito devagar. E cito
alguns exemplos.

No ano passado, tive de depor como testemu
nha, na Comarca de Brasília, de um episódio ocorri
do no Rio Grande do Sul, onde havia um assenta
mento de agricultores que somente tinham ganhado
a terra - nada mais que isso - e sofriam grandes di
ficuldades. Um pequeno criador de gado daquela re-



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 05909

gião doou um boi para que os agricultores matas- linda estava no hospital, doente, tomando soro. Fora
sem a fome. Quando abatiam o animal, foram sur- do hospital havia um forte aparato policial, com os
preendidos pela polícia e doze foram presos, acusa- policiais de armas em punho porque no hospital havia
dos de ser ladrões de gado. O proprietário do boi uma mãe doente, que além de doente estava presa. E
teve de ir à delegacia dizer que o havia doado, que estava presa por que, companheiros? Porque queria
ele não era roubado; mas a polícia, agilmente, a terra, queria dias melhores para seu filho de dois anos,
mando da Justiça, já tinha feito 12 presos - se aca- que não via há quarenta dias porque mora muito dis-
so não fosse realmente um presente, eles estariam tante e é muito colTlllicado para a criança ver sua mãe
presos por roubo. presa e não poder levá-Ia para casa.

O Brasil, a América Latina e o mundo ficaram, Sr. Presidente, isso fez com que nós, do
sabendo que em Porto Alegre foi assassinado um núcleo agrário da bancada do PT, não tendo po-
policial num confronto da polícia com os sem-terra. der de decisão no Governo, resolvêssemos fazer
Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi uma pancadaria uma vigília nesta Casa, começada ontem, às
de tal nível, que até um motorista da empresa Sadia, 14h. Eu e os Deputado~ Domingos Dutra, Alci-
que nada tinha a ver com a história, teve um braço des Modesto, José Fritsch e João Coser passa-
fraturado pela polícia por se parecer com um colono. mos a noite toda aqui. Queremos convidar os
A polícia espancou muito os agricultores e, nas ruas demais colegas não só do PT como de outros
de Porto Alegre, quem fosse parecido com um colo- partidos para que se unam a nós a fim de que
no apanhava também. Nesse episódio um policial foi até segunda-feira o Estado de São Paulo faça
atingido fatalmente vindo a falecer. justiça para com esses companheiros.

A partir daí, Sr. Presidente, prezados colegas, .Ouço, com prazer, o Deputado Domingos Dutra.
foram presos. quatro agricultor~s. Foi quebrado o O Sr. Domingos Dutra - Deputado Adão Pret-
~u~ há de mais ~agrado na JUStIÇ~: ~ ~ncessão de to, agradeço a V. Exª por me conceder um aparte. V.
hmln~res; a condição de pr~sos pnma~los e ~ fato d~ Exª toca em um assunto fundamental para este
os cnme~ serem afiançáv~ls. Nada diSSO f?1 respel- País: o comportamento do Poder Judiciário diante
tado. POIS bem, fora~ a Julgame~to depOIS de d~- dos conflitos da sociedade brasileira. Nesta questão
ze~sete m~ses d~ pnsão., Nesse ,Julgamento, o pr~- do campo, Deputado Adão Pretto, o Poder Judiciário
melro quesito ~nahs~do fOI o segu~n~e: foram os agn- tem usado duas armas poderosas contra os sem-ter-
cultores que a~sasslnaram o pol~clal? Por falta ~e ra e a favor do latifúndio. A primeira são as liminares
prova.s, f~ram Inocentados ~or CinCO votos a d~ls. nas questões possessórias. Quase sempre os juízes
DepOIS fOI votado outro quesito: de alguma maneira, concedem liminares em favor do fazendeiro contra
o~ agricultores contribuíram para a morte do poli- a comunidade, o povoado, as mulheres, os idosos e
cl?l? Foram então condenados por quatro votos a as crianças, e o resultado quase sempre é a violên-
tres. ~u e o~ros,colegas Deputa~os nos ap~esenta- cia. A segunda forma de atuação do Judiciário é
mos a JUStiça dizendo ~ue quen~mos ~er presos, através das prisões preventivas, utilizadas como
porque, de alguma maneira, tambem havlamos con- forma de desmobilizar o movimento dos trabalha-
tribuído p,ara essa ~rte, pois defendíamos a refor- dores, mandando para a cadeia quase sempre os
ma agrána. Os agncultores estavam defendendo a líderes do movimento como em São. Paulo onde
reforma agrária, foram presos e condenados. as lideranças do Mo~imento dos sem-terra' estão

E agora, Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputa- na cadeia ou na clandestinidade pelo simples fato
dos, estamos assistindo a outro episódio no Estado de lutarem por justiça e pela reforma agrária. Por-
de São Paulo, quando quatro agricultores foram pre- tanto, acho importante que se volte a questionar o
sos e dois estão com prisão preventiva decretada. Judiciário, a fim de que possamos abrir esse Po-
Esses quatro trabalhadores presos cometeram o cri- der, essa caixa-preta, e torná-lo mais democrático,
me de organizar agricultores para lutar pela reforma mais transparente e mais humano. É impossível
agrária, para que um dia possam ter seu pedaço de democratizar o País sem a democratização do Po-
terra. Foram presos e condenados sob a acusação der Judiciário. E repito: o Poder Judiciário não é
de formação de quadrilha. Entre eles está uma mu- lerdo, não é cego e nem é surdo. Ou melhor, é
Iher, a companheira Diolinda, esposa do Zé Rainha. cego e surdo para um setor, para outro a Justiça
Na sexta-feira passada, eu, juntamente com Lula, tem o olho esbugalhado, muito grande e, quase
José Dirceu, o Deputado João Paulo, Vicentinho e sempre, violento contra a classe trabalhadora.
outros estivemos visitando-os. A companheira Dio- Muito obrigado.



A Sf'!!- Maria Laura - Companheiro Adão Pret
to, não poderia deixàr de solidarizar-me com o nobre
Deputado pelo pronunciamento que faz neste dia.
Embora sabendo que os demais já o apartearam e,
portanto, seu tempo está reduzido, gostaria de regis
trar, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a
luta e a posição das nossas firmes companheiras,
mulheres, trabalhadoras sem-terra, trabalhadoras ru
rais, que representam todos os que entendem que
não há cidadania num País onde uma parcela signi
ficativa do povo não tem direito a um pedaço de
chão para morar e produzir. Como mulher, registro
do plenário desta Casa a prisão arbitrária e política a
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O SR. ADÃO PREITO - Agradeço ao compa- que está submetida hoje a companheira Diolinda, lí-
nheiro Domingos Dutra o aparte, que vem enrique- der do Movimento dos Sem-Terra, por ter a coragem
cer ainda mais nosso pronunciamento. de lutar pela reforma agrária neste País.

Concedo um aparte ao Deputado Fernando Era esse o registro que gostaria de fazer neste
Gabeira. momento, quando, coincidentemente, na Câmara

O Sr. Fernando Gabeira _ Deputado Adão dos .oep~dos ,também se discute a questão da
Pretto, em nome do Partido Verde, queria expressar Previdência Social. Com tod8: ~rt~z~',a aprovação
minha solidariedade do núcleo agrário do PT por sua do q~e.está propo~to no relatono sl~mflcará a perda
ação e registrar que tive oportunidade de visitar Dio- de direitos para nos mulheres,. particularmente para
linda na cadeia como membro da Comissão de Di- as mulheres trabalhadoras rurais.
reitos Humanos da Câmára dos Deputados. Naquela O. SR. ADÃO PREITO - Agradeço à ~eputa-
época, Deputado Adão Pretto, já ficou bastante clara da Ma,na Laura pelo s,eu aparte, qu~ vem ennquecer
a injustiça que representava a prisão de Diolinda e me~ diSCUrso. Aprov~lto pa~a anunciar que a compa-
de seu companheiro Márcio. Depois disso, os jornais nhelra Sa~dra Starhng, Llder da nossa bancada,
brasileiros e do mundo inteiro noticiaram que, ao está orgamzando u~a caravana de mulher~s Parla-
contrário do que pensávamos, não existem apenas menta~e~ para, no dia 8.de m.ar90' sexta-felr~, .fazer
10 bilhões de galáxias no Universo, mas 50 bilhões. uma. VISita à companheira DlOhnda no presldlo de
Pense o absurdo que é, num Universo de 50 bilhões Presidente Prudente.
de galáxias, uma pessoa permanecer presa porque Ouço, com prazer, o Deputado Paulo Paim.
lutou por um pedaço de terra! O maior escândalo do O Sr. Paulo Paim - Deputado Adão Pretto,
Brasil hoje é ver Diolinda presa: é ver o Sr. Ângelo cumprimento V. Exª pelo brilhante pronunciamento
Calmon de Sá pegar seu barco para passar o fim de desta tarde, lamentando o fato de o plenário não es-
semana na Bahia; é ver Márcio e outros companhei- tar lotado. V. Exª, que é um trabalhador do campo,
ros do Movimento dos Sem-Terra presos e a família faz uma explanação transparente e muito consciente
Magalhães Pinto dando o cano no Erário. Portanto, da situação dos sem-terra e da prisão dos nossos
Deputado Adão Pretto, a libertação desses compa- companheiros que, infelizmente, continuam presos.
nheiros é uma questão de justiça. Enquanto estive- Como disse a Deputada Maria Laura, espero que a
rem presos serão uma mancha envergonhando o vigília que fazem aqui os companheiros sirva para
Brasil. Nosso pequeno partido e eu estaremos soli- sensibilizar este Governo e que possamos receber a
dários não com o núcleo agrário do PT, mas com as notícia, não no dia 8, Dia Internacional da Mulher,
pessoas que estão, no momento, injustamente pre- mas, quem sabe, hoje, no mais tardar amanhã, da li-
sas. berdade dos mesmos. Deputado Adão Pretto, con-

O SR. ADÃO PREITO - Agradeço a V. EXª, fesso a V. EXª que terei de usar um minuto do seu
companheiro Fernando Gabeira. Embora seu partido tempo para alertar os Parlamentares sobre a vota-
seja pequeno, sente-se engrandecido pelo talento ção que ocorrerá na Casa hoje. Sei que V. EXª,
do ilustre colega. como um sindicalista que trabalha tanto no campo

como na cidade, permitirá que eu alerte os Deputa-
Ouço, com prazer, a nobre Deputada Maria dos sobre a perversidade que é o Substitutivo Euler

Laura. . Ribeiro e o projeto original do Governo. Tenho a cer-
teza de que a maioria dos Deputados não sabe que
está desaparecendo do texto constitucional, no art.
202, a forma de cálculo para a aposentadoria do tra
balhador. Diz a Constituição, no artigo mencionado,
que ao trabalhador será assegurada a aposentado
ria calculando-se o benefício sobre a média dos trin
ta e seis últimos salários de contribuição corrigidos
monetariamente mês a mês. Entretanto, no Substitu
tivo apresentado pelo Deputado Euler Ribeiro essa
fórmula simplesmente desaparece. Se for aprovado
o referido substitutivo, o trabalhador da área privada
não terá mais uma fórmula de cálculo de aposenta
doria. Ela dependerá de uma discussão futura que



O Sr. Joao Coser - Deputado Adão Pretto, em
primeiro lugar, parabenizo V. Exª por seu pronuncia
mento, que, com certeza, engrandece muito este
Parlamento. V. Exª fortalece nosso trabalho, mos
trando sua convicção de que a democratização da
terra é fundamental para o desenvolvimento do País,
para a geração de·emprego e a construção de uma
vida mais digna, particularmente para a população
mais simples. No Estado do Espírito Santo também
ocorreu o que V. Exª citou no âmbito do Brasil, parti
cularmente no seu Estado. Vários companheiros fo
ram assassinados. Estávamos aqui conversando, o
Deputado Adelson Salvador e eu. No nosso Estado
sete dirigentes de movimentos de trabalhadores ru
rais foram assassinados em função dessa luta. Hoje
continuamos na luta. Portanto, essa vigília é não só
um gesto de solidariedade aos trabalhadores presos
em São Paulo, como uma tentativa de mostrar para
a sociedade, particularmente para a Justiça, que
aguardamos uma atitude séria. Os trabalhadores
que de fato organizam, ajudam e participam do Mo
vimento dos Sem-Terra não constituíram nenhum
grupo com a finalidade de cometer crime, mas estão
na cadeia. São inclusive cidadãos de bem, com to-
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acontecerá não sei quando. Veja V. Exª' o absurdo das as condições de responder em liberdade às acu-
que é esse substitutivo! Por outro lado, contraditoria- sações que lhes são feitas.
mente, o Substitutivo tira do texto constitucional a Infelizmente, os banqueiros estão soltos, aque-
fórmula que trata da aposentadoria do trabalhador les que consumiram 6 bilhões dos cofres públicos.
que percebe de um a dez salários e constitucionali- Com esses não acontece nada, não são presos.
za, no art. 37, § 7Q

, que quem tem cargo vitalício, Aqueles que têm uma vida digna, correta, simples
cargo eletivo e cargo de livre exoneração pode acu- são presas. Portanto, V. Exª tem nosso apoio, nossa
mular quantas aposentadorias quiser, não importan- solidariedade, pois a luta de V. Exª também é a nos-
do o número. Não se questiona se isso significará sa. Com certeza vamos conseguir conscientizar a
apose~.tad<?rias de quarenta, cinqüenta ou sessenta população. Será a luta de grande parte da socieda-
mil reais. E um deboche à situação do trabalhador de brasileira. Vamos conseguir não só liderar aque-
do campo e da cidade. Nobre Deputado Adão Pret- les companheiros, mas fazer com que a sociedade
to, usei parte do seu tempo, mas sei que concorda se conscientize de que a reforma agrária é muito im-
com meu pensamento. Se esta Casa aprovar o portante para tirarmos este País do buraco. Muito
Substitutivo do Deputado Euler Ribeiro, estará des- obrigado.
moralizada perante a Nação. Desculpe-me por ocu- O SR. ADÃO PRETTO - Agradeço ao compa-
par parte do seu tempo. nheiro João Coser o aparte, que vem enriquecer

O SR. ADÃO PRETTO - Agradeço ao compa- nosso pronunciamento.
nheiro Paulo Paim seu aparte, que vem enriquecer Ouço, com prazer, o nobre Deputado Adelson
nosso pronunciamento. O assunto que V. Exª desta- Salvador.
ca é realmente de profunda im~ortância par~ nós, O Sr. Adelson Salvador _ Deputado Adão
trabalhadores do campo e da ?19ade. A~re~ltamos Pretto, gostaria de solidarizar-me com V. Exª pela
que nossos coleg~~ Deputados Irao fazer JustIça aos sua exposição inteligente, de conteúdo, sensível à
trabalha?ores, rejeitando esse~ absurdos que pre- questão da reforma agrária. Hoje, assinava uma
tendem Implantar em nosso Pais. mensagem para as mulheres líderes do meu Estado,

Concedo o aparte ao companheiro João Coser, minhas amiga~, e.falava das conquistas d~s mulhe-
que nos acompanha na vigília nesta Casa. res no mundo In!elro, n.o momento atual. Nao me pa

rece que podena assinar essa mensagem para a
nossa Diolinda, que é capixaba, uma líder; pois nes
te momento, está com sua liberdade cerceada. Seus
advogados, através de instrumentos legais, estão
tentando obter sua soltura mas não estão conse
guindo. Em nome do meu partido, o PMDB solidari
zo-me com as mulheres brasileiras e, de uma forma
particular, com Diolinda e os colegas que estão pre
sos com ela, por sua luta em favor da reforma agrá
ria. Além de nossa solidariedade, queremos mani
festar nosso desejo, nosso pedido à Justiça brasilei
ra para que encaminhe, o mais rápido possível, a,
decisão em favor do Movimento dos Sem-Terra do
seu Estado.

O SR. ADÃO PRETTO - Agradeço ao ilustre
colega o aparte e devo dizer que suas palavras em
defesa desses companheiros têm muito peso, tendo
em vista que o Ministro da Justiça é seu colega de
partido. Muito obrigado.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Sílvio
Torres.

O Sr. Silvio Torres - Nobre Deputado Adão
Pretto, no seu pronunciamento, V. Exª fez referência
à líder dos Sem-Terra, que está presa em São Pau-
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lo, meu Estado, em decorrência exatamente do con- discutir tanto o assunto? Tenho um sonho mágico
f1ito havido no Pontal do Paranapanema, que con- que nós todos gostaríamos de ver concretizado:
centra praticamente, os maiores problemas de terras uma reforma agrária autêntica, através da qual se dê
em São Paulo. É fato sabido e notório que grande terra para quem quer cultivar, trabalhar e produzir.
parte das terras do Pontal de Paranapanema são Mas dar terra para quem não tem dinheiro para com-
devolutas, as quais foram, ao longo do tempo, apro- prar sementes, tratores, ou mesmo para levantar um
priadas por pessoas que hoje se dizem os proprietá- teto, é castigar a vontade do homem do campo. Está
rios, mas que, na verdade, não são os legítimos do- na hora de o Governo se juntar à Igreja e à socieda-
nos dessas terras. Por essa razão, nós, que conhe- de que deseja implantar uma reforma agrária de
cemos esse problema, apoiamos em São Paulo o acordo com a lei e com a justiça social que vem da
Movimento dos Sem-Terra em busca de oportunida- Igreja, que vem de Deus, e permitir que se dê terra a
de para aqueles que desejam trabalhar a terra como quem quer nela trabalhar e produzir. É preciso aca-
meio de sobrevivência. Mais do que nós, o Governo bar com·essa história de que precisamos de uma re-
de São Paulo também reconhece esse direito legíti- forma agrária, sendo que não podemos assegurar
mo. O Governador de São Paulo foi o primeiro a se melhor condições de vida de trabalho para o homem
pronunciar, Emtre tantos outros neste País, pela legi- do campo. O que vamos dizer lá fora, nobre Deputa-
timidade e encampou o Movimento em São Paulo, do? Como pedirmos uma reforma agrária justa para
designando para o caso, o seu Secretário da Justi- se plantar em terra boa, em terra que não recebeu
ça, Dr. Belisário, que é um democrata, homem pro- semente, em terra que precisa de trabalho - e há
fundamente comprometido com as reformas deste gente querendo trabalhar - se, por outro lado, quem
País e que vem conduzindo o processo de diálogo está no campo com sua famnia, proprietário de a1-
com os sem-terras desde o início, em São Paulo. guns alqueires de terra, não tem crédito e não tem
Não houve, como chegou-se a noticiar, em determi- condições de produzir? Para os Sem-Terra e para
nado momento, uma quebra de compromisso do Go- aqueles que tem terra, mas não têm condições de
verno de São Paulo para com os sem-terras, o que trabalho, é preciso dizer, alto e bom som, que algu-
teria motivado, inclusive, o desacordo que levou a ma coisa está podre no reino da Dinamarca. É esta
novas ocupações. Foi devidamente explicado pelo a nossa grande preocupação. Cabe ao Governo
Governo de São Paulo que a solução já havia sido hoje, mais do que nunca, olhar para o homem que
encaminhado; tanto é que ontem, ou anteontem, a está na terra e dar condições para que ela lá perma-
Justiça já deu ganho de causa ao Governo de São neça. Tenho visto pessoas que têm fazendas, pro-
Paulo, para poder se reempossar na terra, exata- priedades, camionetas e tratores, mas não têm di-
mente no local de conflito, poder distribui-Ia. Quero nheiro sequer para pagar gasolina, não têm crédito
deixar claro a V. Exª e a todo o Plenário que em São no banco, e não são felizardos para terem o dinheiro
Paulo o conflito é localizado e que o Governador e o que o Banco Nacional e o Banco Econômico recebe-
Secretário da justiça cuidam com toda a atenção e ram: esses bilhões que são do povo e que são con-
carinho desse problema; existe a vontade política de sumidos em corq>ção e na falta de responsabilida-
resolvê-lo. Contudo, a prisão da líder Diolinda já não de do Banco Central. O assunto é sério, nobre De-
passa pelo Governo, tanto é que o Governador já putado: precisamos nos unir a fim de fazermos uma
disse que não aprova a prisão da Diolinda, assim reforma agrária para produzir e para quem quer pro-
como o fez o Sr. Presidente Fernando Henrique Car- duzir.
doso; essa 9u~stão agora está a c.argo da Just!ça, Q SR. ADÃO PRETTO - Agradeço ao ilustre
mas tanto Dlohnda como os demal~ ~mpanhelros colega o aparte e devo dizer a V. Exã e a todos que
presos podem ~ontar ?Om nossa solldanedade a fim nos OLNem neste momento que a reforma agrária
de que essa pnsão seja relaxada. que a Diolinda e nós queremos é exatamente essa -

O SR. ADÃO PRETTO - Ouço, com prazer, o que V. Exª mencionou. O Movimento d(ls SerTI-Terra
nobre Deputado Theodorlco Ferraço. deseja não apenas a terra, mas tani>ém uma políti-

O Sr. Theodorlco Ferraço _ Nobre Deputado, ~ agr~cola, porque nada adi~nta ass~ntarmos 10
não entrarei no mérito da solidariedade, mas do tra- mil agncultores, ~nquanto 50 mil abandonam o cam-
balho. Que País é este, com milhões de hectares de po e vão para a Cidade.
terras férteis pedindo para alguém semear, para a1- Essa é a reforma agrária que queremos, mas o
guém trabalhar, para alguém plantar, colher e matar Governo a está fazendo pelo avesso. Por isso não
a fome das multidões anônimas, em que é preciso podemos admitir que a Diolinda e os demais compa-



João Henrique - Bloco - PMDB.

Paraíba

Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Fernando Lyra - PSB; Inocêncio Oliveira - Blo
co - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson 
PSB; Wolney Queiroz - PDT.

Sergipe

Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Jaques Wagner - PT; Luís Eduardo - Bloco
PFL; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino Junior
- PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano 
PSDB; Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de
Paula - Bloco - PFL; Armando Costa - Bloco 
PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chi
co Ferramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Ed
son Soares - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu
Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz - Bloco 
PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Ber-
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nheiros, que têm esse sonho bonito que todos que- precisa, para fazer valer uma vida nova melhor para
remos, permaneçam num presídio, longe de suas fa- os trabalhadores do País.
mílias e da sociedade, enquanto PC Farias fica des- Por isso, Sr. Presidente, em nome da bancada
filando nas praias de Maceió; enquanto os autores do PT, deixamos aqui a nossa solidariedade e uma
da chacina de Corumbiara estão livres - nem um de- palavra de conforto para a companheira Zilá Abra-
les foi preso - enquanto os assassinos de Chico mo, que com ele conviveu por aproximadamente
Mendes e tantos outros criminosos estão soltos. quarenta anos, e para seus quatro filhos, que dão

O Sr. Theodorico Ferraço - Nobre Deputado continuidade a sua militância, pela transformação do
Adão Pretto, o grito de V. Exª tem de ecoar nas f10- mundo.
restas, no campo e nos gabinetes frios dos gover- Sr. Pre:;;idente, aqui fica o registro de que o
nantes. Congresso Nacional não deixou passar em branco a

O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, agra- vida do companheiro Perceu Abramo.,
deço a V. EXª a atenção que nos dá e a tolerância O Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi-
pelo tempo. dente, deixa a cadeira da presidência, que é

Nosso muito obrigado por esta oportunidade de ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente
falar a todo o Brasil. VI - ORDEM DO DIA

Durante o discurso do Sr. -Adão Pretto, Presentes os seguintes Srs. Deputados:
o Sr. Alcides Modesto, § 29- do artigo 18 do Acre
Regimento Interno deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupad:3l pelo Sr. Ronaldo Pe- Zila Bezerra - Bloco - PMDB.
rim, Vice-Presidente. Ceará

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.
palavra pela ordem.

Piauí
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem

V. EXª a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em nome da bancada
do Partido dos Trabalhadores, gostaria de trazer ao
conhecimento da Casa de V. EXª o falecimento, nes
ta madrugada, do jornalista, militante político e com
panheiro Perceu Abramo. Ele nasceu em 1929, no
Estado de São Paulo, e desde muito cedo, exata
mente aos dezesseis anos de idade, iniciou sua mili
tância no Partido Socialista Brasileiro, seu trabalho e
militância nas comunicações e na imprensa.

De família tradicional, lidando com a esquerda
brasileira e militando na imprensa nacional, Perceu
Abramo foi uma pedra fundamental na construção e
na consolidação do Partido dos Trabalhadores, nes
ses dezesseis anos.

Foi uma pessoa de competência singular no
desenvolvimento do jornalismo, na Folha de S. Pau
lo, no Estado de S. Paulo, na TV Globo e em diver
sos outros órgãos de comunicação alternativos,
como Opinião e assim por diante.

O companheiro Perceu Abramo, sem qualquer
sombra de dúvida, deixa o exemplo para gerações
futuras do seu compromisso com o socialismo, do
seu compromisso com as mudanças de que o Brasil



Augustinho Freitas - Bloco - ::>PB; Gilney Via
na - PT; Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma
- Bloco - PTB; Rogério Silva - Bloco - PPB; Tetê
Bezerra - Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - Blo
co - PL.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Ar
naldo Faria de Sá - Bloco - PPB; Arnaldo Madeira 
PSDB; Ary Kara - Bloco - PMDB; Ayres da Cunha
Bloco - PFL; Beto Mansur - Bloco - PPB; Carlos
Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco 
PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno 
PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bue
no - Bloco - PPB; CL!nha Lima - Bloco - PPB; De
Valasco - Bloco - PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB;
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo 
Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello
- Bloco - PPB; Fernando Zuppo - PDT; Franco
Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas 
Bloco - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli 
PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT;
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PMDB; José Aníbal
PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco 
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT;
José Machado - PT; José Pinotti - Bloco - PMDB; Ju
randyr Paixão - Bloco - PMDB; Koyu lha - PSDB; Lu
ciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos - Bloco. - PMDB;
Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Mar
quinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Sl.4Jlicy - PT;
Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco 
PMDB; Nelson Marquezelli .- Bloco - PTB; Paulo Lima
- Bloco - PFL; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricar
do Izar - Bloco - PPB; Robson Tuma - Bloco - PSL;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tei
ma de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro
Kamia - Bloco - PPB; Vadão Gomes - Bloco - PPB;
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione
- Bloco - PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wag
ner Salustiano - Bloco - PPB; Welson Gasparini 
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle - Bloco 
PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez
PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Santana 
PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda 
Bloco - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando
Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT;
Francisco Dornelles - Bloco - PPB; Francisco Silva
- Bloco - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsona
ro - Bloco - PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João
Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - Bloco 
PPB; José Carlos Coutinho - Bloco - PFL; José
Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio - Bloco - PL;
José Maurício - PDT; Laprovita Vieira - Bloco 
PPB; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias 
PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Mareio Fortes
PSDB; Maria da Conceição Tavares - PT; Milton Te
mer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco -
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nardino - Bloco - PMDB; Herculano Anghinetti - Bloco - PMDB; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB;
Bloco - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - Bloco -
PFL; Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - PPB; Jaime Mar- PPB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Me-
tins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PPB; dina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão
João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PPB; Sessim - PSDB; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Fe-
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Leal lippe - PSDB.
Varella - Bloco - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco 
PTB; Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Mar
cos Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira - Bloco 
PMDB; Mário de Oliveira - Bloco - PPB; Maurício
Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL;
Narcio Rodrigues - PSDB; Newton Cardoso - Bloco
- PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão 
Bloco - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Del
gado - PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB; Phile
mon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco
- PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - Bloco
- PPB; Ronaldo Perim - Bloco - PMDB; Sandra
Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sér
gio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - Bloco - PPB;
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB; Sílvio Abreu 
PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB;
Zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Nilton
Baiano - Bloco - PPB; Rita Camata - Bloco 
PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB; Theodori
co Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro
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Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura
- PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartu
ce - Bloco - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi
Perillo - PSDB; Maria Valadão - Bloco - PPB; Nair
Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Orcino Gonçalves 
Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pe
dro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Ro
berto Balestra - Bloco - PPB; Rubens Cosac - Blo
co - PMDB; Sandro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar
Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco
-PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera
fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - Bloco - PPB;
Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano 
Bloco - PMDB; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB;
Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco 
PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL; Basílio Villani 
Bloco - PPB; Chico da Princesa - Bloco - PTB; Dil
ceu Sperafico - Bloco - PPB; Elias Abrahão - Bloco
- PMDB; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello 
Bloco - PMDB; Homero Oguido - Bloco - PMDB;
João Iensen - Bloco - PTB; José Borba -' Bloco 
PTB; José Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizzatto
- Bloco - PFL; Luiz Carlos.Hauly - PSDB; Maurício
Requião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco
- PMDB; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer 
Bloco - PPB; Odílio Balbinotti - Bloco - PTB; Padre
Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro 
Bloco - PTB; Renato Johnsson - Bloco - PPB; Ri
cardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde 
PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Vilson
Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco 
PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; João Piz
zolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz

Henrique - Bloco - PMDB; Mário Cavallazzi - Bloco
- PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - Bloco 
PPB; Paulo Bornhausen - Bloco ~ PFL; Paulo Gou
vea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - Bloco - PMDB;
Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - Bloco 
PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior
Bloco - PPB; Germano, Rigotto - Bloco - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - Bloco
- PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
Bloco - PPB; José Fortunati - PT; Luiz Mainardi 
PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT;
Nelson Marchezan - S/P; Osvaldo Biolchi - Bloco 
PTS; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - Bloco 
PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst - Bloco
PPB; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco 
Bloco - PMDB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB;
Veda Crusius - PSDB.

O SR..PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 309 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apre
sentação de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:

JOSÉ FORTUNATI - Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade do uso de instrumentos de
telecomunicações em veículos de transporte coletivo
terrestre ou fluvial e dá outras providências.

INÁCIO ARRUDA - Requerimento de informa
ções ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal sobre a utilização do
produto químico Arsenal-250 na capina de áreas ur
banas na cidade de Fortaleza, Ceará.

Requerimento de informações ao Ministério da
Saúde sobre autorização do uso do produto químico
conhecido como Arsenal-250.

MARCia FORTES - Projeto de lei que dispõe
sobre a unificação das datas das férias escolares.

OSMÂNIO PEREIRA - Projeto de lei que dis
põe sobre a instituição de entidades fechadas de
previdência complementar e manutenção de planos
de previdência complementar pelas Federações,
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Sindicatos e Associações Profissionais e dá outras ferroviário urbano, intermunicipal, interestadual e in-
providências. ternacional e dá outras providências.

WIGBERTO TARTUCE - Projeto de resolução Projeto de lei que dispõe sobre a proibição da
que altera o caput do art. 39 do Regimento Interno. prática do tabagismo em aeronaves de empresas

Requerimento de informações ao Ministério da aéreas brasileiras em todo o território nacional.
Aeronáutica sobre o acidente aéreo com aeronave Projeto de lei que concede isenção de paga-
Lear Jet, táxi aéreo. mento de tarifa no transporte coletivo urbano às ca-

JOSÉ PIMENTEL - Requerimento de informa- tegorias de usuários que especifica.
ções ao Ministério da Fazenda sobre o redimensio- Projeto de lei que dispõe sobre a restrição do
namento de agências e. novas mudanças no quadro tabagismo nos locais que especifica e dá outras pro-
de pessoal do Banco do Brasil S.A. vidências.

ANA JÚLlA - Requerimento de informações ao Projeto de lei que fixa o piso salarial dos joga-
Ministério da Fazenda sobre operações financeiras dores profissionais de futebol.
reali~adas entre o Banco do Brasil e o Banco Bozza- Projeto de lei complementar que altera a Lei nº-
no Slmonsen. 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas

Requerimento de informações ao Ministérios gerais de Direito Financeiro para elaboração e con-
dos Transportes acerca de convênio firmado entre a trole dos orçamentos e balanços da União, dos Esta-
Setran, Pará, e o DNER. dos, dos Municípios e do Distrito Federal.

HERCULANO ANGHINETTI - Projeto de lei OSCAR ANDRADE - Projeto de lei que dispõe
que dispõe sobre a inclusão obrigatória do ensino e sobre reputação de dívidas do transporte e dá outras
da prática de modalidades esportiva nos currículos providencias.
dos e~tabelecimentos de en~ino ~e qualquer grau e Requerimento de informações ao Ministério
modalidade e dá outras provldêncl~s. dos Transportes sobre avaliação, pelo DNER, do es-

MARCONI PERILLO - Indicação ao Poder tado de conservação da Rodovia BR-364 e ações de
Executiyo de ins~ação de serviço de !elefonia celu- conservação, restauração e manutenção, pelo De-
lar na cidade de Mmaçu, Estado de Goiás. partamento, nas rodovias federais que cortam o Es-

CELSO RUSSOMANNO - Projeto de lei que dis- tado de Rondônia.
põe acerca de reclamações sobre serviços pCblicos. Requerimento de informações ao Ministério da

Projeto de lei que altera a redação do § 4º- dia Fazenda sobre o Banco Nacional.
art, 1Q da Lei nº- 8.863, de 28 de março de 1994. JAIR BOLSONARO - Projeto de lei que resta-

JORGE ANDERS - Projeto de lei que dispõe belece a vinculação à União dos Policias Militares e
sobre o vencimento das contas de água" luz, telefo- dos Bombeiros do antigo Distrito Federal, optantes
ne, gás e condomínio. de acordo com o art. 46 da Lei nº- 4.242, de 17 de ju-

Projeto de lei que dispõe sobre a gravação oh- lho de 1963, transferidos ao então Estado da Gua-
rigatória do número de identificação de veículos au- nabara, atual Estado do Rio de Janeiro, e dá outras
tomotores e dá outras providências. providências.

Projeto de lei que dispõe sobre a sinalização GEDDEL VIEIRA LIMA - Projeto de lei que dis-
para colocação de ondulações transversais às vias põe sobre a proteção das áreas destinadas à refor-
públicas e dá outras providências. . ma agrária e dá outras providências.

Projeto de lei que dispõe sobre a colocação de IVAN VALENTE - Requerimento de informaçõ-
placas escritas em Braile nos abrigos de passagei- es ao Ministério da Educação e do Desporto sobre o
ros de transportes coletivos urbanos, com indicação quadro de professoras, pesquisadores e cientistas,
do percurso a ser realizado. ativos e inativos, lotados no órgãos e instituições

Projeto de lei que dispõe sobre o ciclo de fun- vinculados no Ministério.
cionamento de semáforos. FEU ROSA - Requerimento de informações ao

Projeto de lei que dispensa o recolhimento an- Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o
tecipado da pena pecuniária, nas condições que Programa de Privatização da CVRD que será coor-
menciona. denado pela Diretoria de PrivatizaçOes do BNDES.

Projeto de lei que proíbe a prática do tabagis- ARY KARA - Projeto de lei que altera o § 4º-
~o em veículos de transporte coletivo rodoviário e do art. 41 da Lei nº- 8.213, de 24 de julho de 1991,
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reduzindo o prazo para pagamento de benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.

Projeto de lei que altera a legislação do Im
posto de Renda das pessoas físicas, referente à
tributação dos rendimentos recebidos acumulada
mente.

Projeto de lei que proíbe a venda de bebidas
alcoólicas nos estabelecimentos comerciais situa
dos em terrenos contíguos às faixas de domínio
do Qepartamento Nacional de Estradas de Roda
gem.

ANTÓNIO BALHMANN E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que dá nova redação ao
art. 179.

Proposta de emenda à Constituição que dá
nova redação aos incisos V, XIII, XXXVI e acrescen
ta inciso XXXIV ao art. 7º-.

JORGE ANDERS E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que insere § 9º- ao art. 144.

Proposta de emenda à Constituição que insere
inciso VI ao caput e dá nova redação ao § ~ do art.
144.

Proposta de emenda, à Constituição que dá
nova redação ao art..e1e, § eº-.

Proposta de emenda à Constituição que altera
o art. eo, para transferir ao Município a administra
ção dos terrenos de marinha.

CIDINHA CAMPOS - Requerimento de infor
mações ao Ministério do Trabalho sobre os servido
res que menciona.

FERNANDO GABEIRA - Requerimento de in
formações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Re
cursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a aplica
ção de sanções à Fiat Automóveis S.A., por des
cumprimento de normas de proteção ambiental.

OSVALDO BIOLCHI- Recursos ao Presidente
da Câmara dos Deputados contra declaração de
prejudicial idade do Projeto de Lei nº- 1.418, de 1996,
de autoria do recorrente.

PADRE ROQUE E PEDRO WILSON - Re
querimento ao Presidente da Câmara dos Deputa
dos de instalação de Comissão Externa para apu
rar denúncias de violações dos direitos humanos
praticados contra brasileiros na região de Santa
Rita - Paraguai, próxima à fronteira com Foz do
Iguaçu.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº- 33-C, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº- 33-B, de 1995, que modifICa o sistema de
previdência social, estabelece normas de tran
sição e dá outras providências; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pelaadmissibilidade, com emendas,
nos termos do parecer reformulado, com com
plementação de voto do Relator. (Relator: Sr.
Rodrigues Palmas), contra os votos dos Srs.
Gilvan Freire, José Luiz Clerot, Adylson Motta,
José Genoíno, Paulo Delgado, Miro Teixeira,
Milton Temer, Eurípedes Miranda e, em sepa
rado, dos Srs. Nilson Gibson, Aldo Arantes,
Marcelo Déda, Alexandre Cardoso, Matheus
Schmidt, Hélio Bicudo, Magno Bacelar, Corio
lano Sales e Jarbas Lima. Os Srs. Prisco Via
na, Gerson Peres, Ivandro Cunha Lima, Adyl
son Motta e Marconi Perillo apresentaram de
clarações de voto. Parecer do Relator desig
nado pela Mesa, em substituição à Comis
são Especial, pela aprovação, com Substitu
tivo. (Relator: Sr. Euler Ribeiro).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
Mesa o seguinte requerimento:

"Requeremos, nos termos regimentais,
o encerramento da discussão da PEC 33-C,
dt? 19~9".

Sala das Sessões, 6 de março de 1996. - Luiz
carlos santos - Líder do Governo - Inocêncio Oli
veira - Líder do Bloco Parlamentar (PFUPTB) - Mi
chel Temer - Líder do Bloco Parlamentar
(PMDBlPSD/PSUPSC) - Adroaldo Streck - Vice-Lí
der do PSDB - Gerson Peres - Vice-Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, para contraditar
esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Contra
ditar não pode.

O SR. HUMBERTO COSTA - Queremos nos
posicionar sobre essa questão.

Consideramos que, apesar de todo o processo
que foi desencadeado pela Mesa, juntamente com
os Líderes, de discussão no plenário, de transforma-
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ção do Plenário em Comissão-Geral e de início da
discussão na tarde de ontem, na verdade, assisti
mos, esses dias, a um comparecimento praticamen
te inexpressivo de Parlamentares a esses debates.
Dada a importância desse tema, a expectativa gera
da na sociedade, a atenção de toda a população
brasileira para a votação que se realizará hoje, con
sideramos um absurdo que, no momento em que, na
tarde de hoje, pela primeira vez, consegue-se reunir
no plenário um número de Parlamentares capaz de
representar uma platéia para a discussão desses te
mas fundamentais da Previdência Social, tenhamos
o encerramento da discussão.

O PT recomenda o voto Mo a esse requeri
mento de encerramento da discussão.

O SR.. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, concordo com o
nobre Líder do PT que me antecedeu.

Ontem estive aqui, e o eminente Deputado Jair
Soares, personagem importante nesse processo de
reforma da Previdência, abriu mão da sua inscrição,
tendo em vista que o plenário estava praticamente
vazio. Havia uns poucos Deputados da Oposição
pretendendo discutir a última versão do relatório. Vá
rias foram as versões· formuladas, de tal sorte que
somente agora os Deputados podem debruçar-se
sobre a última.

O PDT deseja estender a oportunidade de con
tinuarmos discutindo, por isso encaminha o voto
não.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do' orador.) - Sr. Presidente, durante
certo tempo o Governo utilizou-se do argumento de
que a figura do Presidente da CUT era fundamental
no processo de negociação da Previdência. Toda a
base governista dizia: até o Vicentinho senta para
negociar e os partidos de Oposição não querem
essa negociação.

Ontem, o próprio Presidente da CUT mostrou
que em momento algüm foram contempladas as pro
postas que encaminhou ao Governo. Será que os
Deputados da base governista, que defendiam o Vi
centinho como o grande objeto da discussão, estão
satisfeitos com o documento que ele encaminhou,
dizendo que rompeu a negociação?

É lógico que não se pode terminar aqui essa
disc"ussão.

É lógico que não se pode dar essa discussão
por terminada. A matéria não está profundamente
discutida. É um absurdo que, no momento em que
podemos avançar na discussão, tenham proposto o

seu fim. Essa matéria - a Previdência - é fundamen
taI. É o que nós do Partido Socialista Brasileiro de
fendemos.

No nosso entendimento, é uma irresponsabili
dade o fim da sua discussão agora. O PSB encami
nha o voto não.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, um ponto
há de ser constatado por V. Exª': este é o primeiro
dia 'em que temos a oportunidade de debater o as
sunto da Previdência com o plenário cheio. O debate
se deu na Comissão, que se encerrou. Então não
entendo, na medida em que esse é um tema tão im
portante para o Governo e para a sociedade, que in
terrompamos a discussão no único dia de plenário
cheio para esse debate.

Portanto, considero uma violência com a Casa
não se permitir a continuidade da discussão ao se
votar uma questão tão complexa e fundamental. Por
isso, o PC do B encaminha o voto não.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que o
requerimento também é subscrito pelo Deputado
Gerson Peres, o PPB encaminha o voto favorável,
sim.

O SR. JOSÉ ANfBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto sim.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco
PMDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PMDB vota sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi
aqui algumas intervenções no sentido de que não se
tinha discutido essa matéria como se deveria. Ora,
essa discussão foi adiada, na quinta-feira passada,
da manhã para a tarde. Ontem votamos, primeiro,
um requerimento de adiamento da discussão, quan
do o quorum estava muito alto. Então, essa justifi
cativa não procede. Além do mais, essa matéria já
,foi devidamente discutida.

Por isso, Sr. Presidente, para possibilitar a vo
tação do substitutivo nesta tarde, deixando as emen
das aglutinativas e os destaques para votação em
separado para serem discutidos amanhã, numa reu
nião de Líderes, e votadas na próxima semana, o
Bloco PFL-PTB recomenda o voto sim ao requeri
mento.

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (Blocó/PMDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
essa matéria foi amplamente discutida. Talvez ne-
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nhuma outra tenha sido tão debatida e tão discutida
quanto essa. Dizer que o diálogo ficou interrompido
não é verdade. Boa parte das sugestões que as cen
trais sindicais encaminharam foi aproveitada no
substitutivo do nobre Relator Euler Ribeiro. Agora há
pouco um representante da CUT estava comigo,
apresentando novas sugestões em relação à discus
são dos DVS.

Portanto, esse diálogo não foi interrompido em
momento algum. E a questão foi amplamente debati
da. A nossa posição é contra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Go
verno pede o voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares, a fim de darmos início à votação
pelo sistema eletrônico.

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O' SR. ERALDO TRINDADE (Bloco PPB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
vota sim.

O SR. ARTHUR VIRGiUO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o vota sim.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
não.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota não.

O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PPB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota sim.

O SR. MICHEL TEMER - (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota sim.

O SR. JOSÉ GENOiNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, serei breve. Faço
um apelo a V. Ex.!!. e aos Líderes, pois se a questão
da Previdência viveu, num primeiro momento, um
clima de entendimento, não pode agora entrar num
clima de guerra. Preocupa-me muito que não tenha
mos buscado uma solução mediada para fazermos
um debate com o Plenário cheio. Por isso, voto con
tra.

Em segundo lugar, que não partamos para
uma queda-de-braço em relação aos destaques,
porque há muitas questões em jogo e não podemos
resolver essa matéria num clima de desentendimen
to, o que será ruim para a credibilidade do Congres
so junto à opinião pública.

Por isso, nós, da Oposição, ao votarmos contra
e ao apresentarmos nossas propostas, queremos ter
o direito de apresentá-Ias e democraticamente sub
metê-Ias ao Plenário, debatendo todas as questões.
Acho importante que não se mude da noite para o
dia um tratamento de alto nível que estava sendo
dado à tramitação da reforma da Previdência, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.

Srs. Deputados que se encontram nas banca
das queiram registrar seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo-
tos.

Srs. Deputados que se encontram nas banca
das queiram acionar o botão preto do painel até que
as luzes do posto se apaguem.

Srs. Deputados que não registraram seus vo
tos, queiram fazê-lo nos postos avulsos, dentro de
instantes.

O SR. AVRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. P~ESIDENTE {Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavrà~' "-,.

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB voia si[Tl.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
não.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota não.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota não.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB in
forma aos Parlamentares que estão chegando ao
plenário que o voto é sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
vota o Líder do PFL?

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É o
consenso.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse
pleito sempre foi feito nesta Casa. Acredito que o
Parlamento tem de respeitar a vontade de cada De
putado.

Portanto, que as retificações sejam feitas an
tes se de dar o resultado. Considero esse pleito dos
mais justos. Muitas vezes o Parlamentar comete en
gano ao votar, digitando a tecla que não gostaria.
Sou totalmente a favor do pedido para que a vota
ção traduza realmente a vontade dos membros des
ta instituição.

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para registrar que, na hipótese do anúncio do voto
retificado antes da divulgação geral no painel, não
se pode eliminar - quero deixar isso regi~trado - a
retificação posterior. São dois momentos: um quan
do o Deputado percebe, desde logo, que votou equi
vocadamente e outro quando não se apercebe do
seu equívoco e quer retificar depois.

Portanto, para que conste da ata, Sr. Presiden
te, entendo que a retificação tanto pode ser feita du
rante o processo de votação como depois do anún
cio do voto no painel.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma vez
anunciado o voto no painel, o Regimento é claro: se
o Deputado errou, o voto errado é contado; apenas
a manifestação da vontade dele é que fica consigna
da em Ata. A retificação do voto não tem justificativa
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Srs. Deputados que chegam à Casa digo que o Blo- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O bom
co PFUPTB vota sim. senso.

O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PPB - SP. Sem O SR. MIRO TEIXEIRA - ....a vontade do elei-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota sim. toro

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido De
mocrático Trabalhista vota não.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda
o voto não.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo
aos Parlamentares do Bloco PPB/PL que estamos
votando um requerimento que pede o encerramento
da discussão da PEC que trata da reforma da Previ
dência, subscrito por nosso Vice-Líder, Deputado
Gerson Peres.

O PPB recomenda o voto sim.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re

visão do orador.) - Gostaria de avisar aos Deputa
dos do PT que o nosso voto é não.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é óbvio, pela minha
atuação, que não desejo o encerramento da discus
são. Como Líder e membro da Mesa temos uma so
brecarga que muitas vezes nos faz cometer erros, e
foi o que aconteceu comigo: em vez de pressionar a
tecla não, acionei a tecla sim.

Por sugestão de V. Exª conversei com os ou
tros Líderes e obtive de S. Exª- a autorização para
que, a partir deste momento, antes da divulgação do
resultado, possa existir retificação que não é uma re
tificação do voto. Meu voto é não. Trata-se de retifi
cação do gesto mecânico de votar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Gesto
esse simplesmente de procedimento?

O SR. MIRO TEIXEIRA - De procedimento.
Meu voto na matéria é não. Tive a aquiescên

cia do Deputado José Aníbal, dos Líderes Inocêncio
Oliveira e Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A partir
de agora mudaremos o procedimento.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Aliás, considero jus
to ter de prevalecer...
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regimental, embora alguns Deputados tenham tenta- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
do reformulá-Io. A aplicação do voto no painel é que PMDB/PSUPSD vota sim.
é contada para efeito de quórum ou de decisão deli- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
berativa. dência vai encerrar a votação. (Pausa.) Está encer-

Sei que aqui ao meu lado está um ansioso, bri- rada a votação.
Ihante, inteligente e querido colega que me vai con- A Presidência vai proclamar o resultado:
testar. A tese de S. Exª- eu até endossaria, desde 333 votos sim, 128 votos não, obtenção, 5. To-
que reformulemos o Regimento. Uma vez reformado tal: 466.
o Regimento, ficarei com a tese dos que desejam O Requerimento solicitando o encerramento da
contar o voto depois de anunciado no painel. discussão da proposta de Emenda à Constituição ~

Ora, se admitirmos que, depois de o voto ser 33/95, foi aprovado.
anunciado no painel, venhamos a reformulá-Io, ire- Votaram os seguintes senhores Deputados:
mos incorrer num erro grave de decisão. Vamos .
supor que faltem dois votos para ser alcançada a Roraima
vitória, embora ainda não tenha o resultado pre- Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
vendo que darei a vitória, eu retifico o meu voto. E Luciano Castro - PSDB - Sim
daí?! Luis Barbosa - PPB - Sim

Sr. Preside~te, o Regimen!? é claro. E V. Exª Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
que é seu guardião, deve cumpn-Io. Se o Dep~do Robério Araújo _ PPB _ Sim
votou errado, o voto está dado; e é o voto do painel .
que vale, até que possamos reformar o Regimento. Salomão Cruz - PSDB - Sim
A lei pode estar errada, mas é lei. Amapá

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço Antonio Feijão - PSDB - Sim
a palavra pela ordem. Eraldo Trindade - PPB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Exª a palavra. G á' OI" BI PSB Nãerv SIO Ivelra - oco - - o

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem . . . .
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a propósito, Munlo Plnh~lro ~ Bloco - PFL - Sim
não contesto aqui as razões do Deputado Gerson Raquel Caplbenbe - Bloco - PSB - Não
Peres sob o ponto de vista da interpretação do Regi- Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
mento. Valdenor Guedes - PPB - Sim

Mas a vontade política do Deputado não pode Pará
estar subordinada à máquina que registra '0 seu , . _
voto. Se por um defeito mecânico da máquina ou por Ana Juha - PT - Nao
erro do Parlamentar o voto colhido pelo painel não Anivaldo Vale - PPB - Sim
corresponder ao desejo do Deputado, torna-se evi- Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
dente que, antes da revelação e da apuração desse Benedito Guimarães - PPB - Sim
voto, a vontade do Parlamentar deve prevalecer so- Elcione Barbalho _ Bloco - PMDB - Não
bre as deficiências naturais da máquina, no caso do G P PPB S·
painel. erson eres - - Im

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ao con- Giovanni Queiroz - PDT - Não
trário, o registro deve prevalecer inclusive para su- Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
prir as nossas próprias falhas de simplesmente aper- José Priante - Bloco - PMDB - Sim
tar um botão errado, contrariando a nossa vontade. Olávio Rocha - PSDB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lem- Paulo Rocha - PT - Não
bra~s ~~ Srs. Deputados que a presença ?m ple- Paulo Titan _ Bloco _ PMDB - Sim
náno facilitará bastante. a votação do Projeto de R' d S BI PFL N-
Emenda à Constituição. almun o antos - oco - - ao

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como Socorro Gomes - PCdoB - Não
votam os demais líderes? Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB - Sim

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP. Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim
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Amazonas

Alzira Éwerton - PPB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrãs - PPB - Sim
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Sim
João Thomé Mesbinho - Bloco - PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PPB - Sim
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção
Expedito Júnior - PPB - Sim
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Sim
Silvernani Santos - PPB - Sim

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL - Sim
João Maia - PFL - Sim
Mauri Sérgio - Bloco - PMDB - Sim
Osmir Lima - Bloco - PFL - Sim
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - PPB - Sim
Dolores Nunes - PPB - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Não
João Ribeiro - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - Bloco - PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho:... Bloco - PMDB - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Mãrcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Sim

Pedro Novais - Bloco - PMDB - Sim
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho -Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firn'lo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leõnidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piau(

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sã - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - 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



Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
.Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Não

Pernambuco

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 - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PSB - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - PPB - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB -: Sim
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Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonõ - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Não
Talvane Albuquerque - PPB - Abstenção

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Não
José Teles - PPB - Não
Marcelo Deda - PT - Não
Pedro Valadares - Bloco - PSB - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco -:- PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - 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 - Bloco - 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 - PPB - Sim
Mário Negrornonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Sim

Sim
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Ibrahim Abi-Ackel ~ PPB - Sim
Jaime Martins ~ Bloco ~ PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco ~ PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL -

Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Maroos Uma ~ Bloco - PMDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - PL - Sim
Narclo Rodrigues - PSDa - Sim
Newton Cardoso ~ Bloco - PMDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira~ peDB - Sim

Pedro lrujo ~ Bloco - PMDB ~ Sim Paulo Delgado ~ PT ~ Não
Prisco Viana ~ PPB ~ Não Paulo Heslander - Bloco - PTB - Não
Roberto Santos ~ PSDB - Sim Philemon Rodrigues - Bloco ~ PTB - Sim
Ralm'lCll Lavigne ~ 810co - PFL - Sim Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT ~ Não Roberto Brant - PSDB ~ Sim
Simara Ellery - Bloco ~ PMDB ~ Sim Romel Anízio ~ PPB - Sim
Ubaldino Junior~ Bloco - PSB - Não Ronaldo Perim ~ Bloco ~ PMDB - Sim
Umicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim Sandra Starling - PT ~ Não

Minas Gerais Saraiva Felipe ~ Bloco ~ PMDB ~ Sim

Aécio Neves - PSDB - Sim Sérgio Miranda - PCdoB ~ Não
Antônio Aureliano ~ PSDB - Sim Sérgio Naya ~ PPB ~ Sim
AntOnio do Valle - Bloco - PMDB ~ Não Silas Brasileiro - Bloco ~ PMDB - Sim
Aracely de Paula ~ Bloco - PFL - Sim Sílvio Abreu - PDT - Não
Armando Costa ~ Bloco - PMDB - Sim Tilden Santiago - PT ~ Não
Bonifáciá de Andrada ~ Bloco ~ PTB - Sim Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Carlos Melles - Bloco ~ PFL ~ Sim laim Rezende ~ Bloco - PMDB - Não

Carlos Mosconi ~ PSDB - Sim Esprrito Santo

Chico Ferramenta - PT ~ Não Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim Feu Rosa - PSDB ...., Sim
Edson Soares ~ PSDB - Sim João Coser - PT - Não
Elias Murad ~ PSDB - Sim Jorge Anders '":" PSDB - Sim
Eliseu Resende ~'Bloco ~ PFL - Sim Luiz Buaiz ~ PL ~ Sim
Fernando Diniz ~ Bloco ~ PMDB - Sim Luiz Durão ~ PDT ~ Não

Francisco Horta ~ PL ~ Sim Nilton Baiano - PPB - Sim
Genésio Bernardino- Bloco ~ PMDB - Sim Rita Camata - Bloco ~ PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB ~ Sim Roberto Valadão ~ Bloco - PMDB - Sim
Hugo Rod~gues da Cunha ~ Bloco ~ PFL - Theodorico Ferraço ~ Bloco - PTB ~ Sim

Sim
Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB - Sim
Alcione Athayde - PPB ~ Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim

; Candinho Mattos ~ PSDB - Abstenção
Carlos Santana - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eurico Miranda '- PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco ~ PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB ~ Sim
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Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PPB - Sim
José Maurício - PDT - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Marcio Fortes - PSDB - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - Não
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco -- PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PSDB - Sim
Sy.lvio Lopes - PSDB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sã - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - PPB - Sim
Carlos Apolinãrio - Bloco - PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Não
Cunha Lima - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMOB - Sim

Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Aníbal - PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Abstenção
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - Bloco - PMDB - Não
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim
Nelsoll Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Izar - PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PPB - Sim
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Gilney Viana - PT - Não
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco - PFL - Sim
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - Bloco - PFL - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Sim
Saulo 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
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Sim
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Sim

Homero Oguido - Bloco - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PPB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Não
Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Sim
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PPB - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde'- PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - Bloco - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
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Enio Bacci - PDT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Junior - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim

Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim

Jarbas Lima - PPB - Não
José Fortunati - PT - Não
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não

Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - S/P - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel - Bloco - PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst - PPB - Sim

Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - Bloco - PMDB- Não
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Declaro

encerrada a discussão.
O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço

a palavra peia ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. MAURO LOPES (Bloco/PFL - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é sim.

O SR. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. JOSÉ PINOTTI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
atenção de V. Exª- e de seu assessor porque vou ler
uma questão de ordem sobre qual gostaria de ter jul
gamento neste momento.

É a seguinte:
O Plenário desta Casa é soberano - V. Exª

tem repetido isso fartamente.
Mas este Plenário está prestes a ter essa so

berania cassada, estabelecendo um gravíssimo pre
cedente, razão da questão de ordem que venho
apresentar.

Ocorre que a Presidência da Casa avocou o

exame da PEC nº 33-B, de 1995, para o Plenário,
designando Relator de Plenário, por coincidência,
pois não era obrigatório mantê-Io, o próprio Deputa
do Euler Ribeiro.

Ao fazer isso, o Presidente impecJiu que os
membros daquela Comissão Especial exercessem o
seu direito de, após lido o Parecer do Relator, apre
sentarem subemendas ao Substitutivo por S. Exª
apresentado - refiro-me a subemendas, como defini
do no § 7Q do art. 118 do Regimento Interno.

Sr. Presidente, chegamos à hora da votação,
empurrados como um rebanho, passando por cima
do direito de exercermos nosso mandato com total Ii
berdade, e de colaborarmos para o aperfeiçoamen
to da PEC em discussão.

De um 1000, o Substitutivo do Relator noo recebeu
subemendas dos membros da Comissoo Especial.

De outro, os demais Deputados, por uma inter
pretação da Mesa, estão impedidos de apresentar
emendas de Plenário, ou mesmo subemendas.

Ora, se não foram apresentadas subemendas
pelos membros da Comissão Especial, por decisão
pessoal do Presidente, e se um Relator foi designa
do para oferecer parecer em Plenário, parecer esse
que concluiu pela apresentação de um Substitutivo o
único entendimento possível é que:

- Uma vez que o Plenário substituiu a Comis
são Especial, devem os membros do Plenário, por
conseqüência, exercerem o mesmo direito de emen
dar o Substitutivo.

Repito, Sr. Presidente, uma vez que o Plenário
substituiu a Comissão Especial, devem os membros
do Plenário, por conseqüência, exercerem o mesmo
direito de emendar o Substitutivo.

Se não houvesse um Substitutivo, se o Relator
tivesse se limitado a votar pela aprovação do texto
original da PEC, então concordo que ficaríamos im
pedidos de emendar o texto original da PEC, já que
o § 3Q do art. 202 é taxativo, ao determinar que so
mente perante a Comissão Especial poderão ser
apresentadas emendas...

. Emendas, Sr. Presidente, e não subemendas.

O precedente extremamente perigoso, pode
ser aplicado daqui para a frente, sempre que interes
sar ao Governo fazendo de todos nós uns meros
apertadores de botões - o que, acho, ninguém quer
ser, nem o Presidente, por si próprio.

À vista do exposto, termino minha questão de
ordem, que diz respeito ao seguinte:

1Q
- Abertura de prazo regimental para que os
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Deputados membros da Comissão Especial apre- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
sentem subemendas ao Substitutivo do Relator; Exª a palavra.

2Q
- Acatamento de subemenda de Plenário, A SRA. CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ. Sem

apresentadas pelos demais Deputados, com o revisão da oradora.) - Sr. Presidente, apertei o 00-
apoiamento regimental; tão, e não saiu meu nome. Trata-se de votação mui-

3Q - Necessidade de ser ouvida a Comissão de to importante.
Constituição e Justiça e de Redação a respeito des- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
sa questão de ordem, tendo em vista a gravidade aos Deputados que queiram corrigir ou anunciar
das conseqüências de sua decisão, com o prece- seus votos, porque chegaram atrasados, que aguar-
dente que pode ser criado, sobrestando-se a trami- dem o momento devido.
tação da PEC 33 até que o Plenário se manifeste O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, com
sobre o Parecer da Comissão de Constituição e Jus- fundamento nos arts. 58, § 1Q, 145 e 202, § 1Q, todos
tiça e de Redação. do Regimento Interno da Casa, peço a palavra a V.

É o que peço, Sr. Presidente. Exª para formular uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou de- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

cidir, Deputado José Pinotti. O nosso Regimento é Exª a palavra.
claro quanto a emendamento em rito especial. O SR. PRISCO VIANA (Bloco/PPB - BA. Sem

Diz o art 202, § 3Q: revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 58, § 1Q
,

. do Regimento Interno estabelece que toda matéria
Art}02 ::........ de apreciação conclusiva nas Comissões Técnicas

. § 3Q Somente perante a Comlssao Es- pode ser objeto de apreciação preliminar pelo Plená-
peclal poderão ser apres~~tadas eme.ndas, rio da Câmara, desde que provido o recurso impetra-
com o mesmo quorum mml~o de assm.atu- do tempestivamente, isto é, no prazo de cinco se5-
ras de Deputados e nas condIções refendas sõ'es
no inciso 11 do artigo anterior, nas primeiras' o'
dez sessões do prazo que lhe está destina- Por sua vez, o art. 145, § 1-, do Regimento In-
do para emitir parecer terno estabelece que em caso de emenda saneado-

. ra da inconstitucionalidade haverá apreciação preli-
O.prazo foi rigorosamente cumprido. A Presi- minar.

dê~cia avoc~u a emenda para o Plenário muito de- O § 8Q do art. 202 do Regimento Interno esta-
pOIS de vencl~o o praz~ de~mendament~. belece que serão aplicadas à apreciação de emen-

. Consequ~ntemen e, eputado, ten o de Inde- das constitucionais as regras adotadas para aprecia-
fem sua questão de ordem. ção de projetos de lei, desde que não colidam com o

_ O S~. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, per- estatuído no § 1Q do art. 202.
dao. ~uena apenas, usa~d.? meu papel de Deputa- Ora, Sr. Presidente, esse artigo estabelece no
do e!elto, r~correr da ~eclsao, o~lda a CCJ. Houve § 1Q que o recurso contra inadmissibilidade se dará
manlfestaçao de V. Ex- em rela~o ao meu recurso: mediante requerimento do autor ou de Líderes cujas

O SR. PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - POIS assinaturas correspondam a um terço da composi-
não Deputado. ção da Casa. Logo, não se pode aplicar o § 8Q, no

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Antes nosso modesto entendimento, à emenda constitucio-
de passar à apreciação do mérito da matéria, a Pre- nal, e, sim, o § 1Q do art. 202. Essa matéria só pode-
sidência, consoante o que dispõe o art. 146 do Regi- ria ser submetida à apreciação preliminar do Plená-
mento Interno, visa submeter à deliberação do Ple- rio se, no tempo ali estabelecido, com quorum exi-
nário as Emendas de n~ 2, parte final, 3, 4 e 5 ofe- gido de um terço de assinaturas ou de Líderes que
recidas na Comissão de Constituição e Justiça e de representem esse número, houvesse sido feito o re-
Redação. curso. Esse recurso não foi feito.

A manifestação do Plenário será acolhida pelo Portanto, todas as deliberações da Comissão
processo simbólico em globo, já que o quorum de de Constituição e Justiça e de Redação devem ser
deliberação neste caso é de maioria simples, pre- tidas como conclusivas, definitivas e susceptíveis de
sente a maioria absoluta dos membros da Casa. qualquer nova apreciação.

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Sr. Presidente, Essa é a questão de ordem que faço respeito-
peço a palavra pela ordem. samente a V. Exª, Sr. Presidente.



O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim.

O SR. JOSÉ ANfBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

Dê-se ao inciso V do art 99. da Proposta a se
guinte redação:

Art 99.........•..•......................................................

V - ficam assegurados os benefícios previden
ciários dos integrantes das forças Armadas, estabe
lecidos em lei;

EMENDA ADOTADA Nº- 5 - CCJR

Incl.ua-se o § 7º- do art 195, da Constituição
Federal, suprimido pelo art 5º- da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB vota sim.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota sim.

Art. 8º- Até que produzam efeitos as leis
que irão dispor sobre as contribuições de que
trata o art. 195, com a redação dada por esta
Emenda, são mantidas as formas de custeio
da seguridade social e dos diversos regimes
previdenciários, sendo exigíveis as contribui
ções estabelecidas em lei, preservados os
efeitos produzidos sob sua vigência.

EMENDA ADOTADA Nº- 4 - CCJR

Dê-se ao art 8º- da Proposta a seguinte reda-
ção:
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou da, concederei a palavra a V.Exa no processo de vo-
responder a questão de ordem do nobre Deputado tação simbólico.
Prisco Viana. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Co-

O art. 146 do Regimento, dispensa o recurso missão de Constituição e Justiça e de Redação, ao
no caso da apreciação de emendas saneadoras, se- apreciar a proposta de Emenda à Constituição nº-
guindo a matéria seu curso normal, fazendo-se a 33/95, ofereceu a mesma e vou submeter a votos as
apreciação preliminar após os pareceres. seguintes Emendas:

Já há inclusive, nobre Deputado Prisco Viana, EMENDA ADOTADA Nº- 2 - CCJR( Parte Final)

decisão dessa matéria. Aliás, não houve recurso. Suprimam-se as expressões não, do inciso
,·0 SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presiden- VII, in fine, do art. 99., do art. 11, in fine, e do

te, peço a palavra pela ordem. art. 15, in fine; e substitua-se a expressão veda-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. da por admitida, do art. 14, in fine, referentes à

Exª a palavra. Proposta.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. EMENDAADQTADA Nº-3-CCJR
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro
que meu voto foi sim na votação anterior.

O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. PRISCO VIANA (Bloco/PPB-BA. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, em se tratando
de emenda constitucional, não se aplica o art. 146,
e, sim, o art 202.

Portanto, recorro da decisão de V.Exa para a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aplica
remos o art. 202, Deputado Prisco Viana, se inadmi
tida completamente a proposta. Como as emendas
foram saneadoras, a decisão da Mesa.

O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, o dis
positivo não possui a expressão completamente. E,
na verdade, as matérias consideradas inconstitucio
nais pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação foram inadmitidas.

Recorro da decisão de V.Exa sobretudo porque
será votada a emenda que trata da reforma adminis
trativa, como também há várias emendas da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação. É preci
so que n6s, da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos reunamos para deliberar definitiva
mente sobre esta questão. Caso contrário, não se
justificaria mais a existência da mesma.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Alexandre Cardoso, estamos no meio do proces
so de votação. V.Exa terá de aguardar e, em segui-
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O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, peço Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
a palavra pela ordem. vota sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
V.Exa a palavra. Deputados que aprovam as emendas permaneçam

O SR. PRISCO VIANA (Bloco/PPB - BA. Sem como se encontram. (Pausa.) Aprovadas.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou receben- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
do a delegação do Líder para orientar a votação. É dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
importante que preliminarmente indague a V.Exª se O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
está sendo submetida à votação a decisão da Co- Exª a palavra.
missão de Justiça, a emenda lá aprovada. Se for a
emenda lá aprovadà, o voto terá que ser sim, para O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
manter a decisão da Comissão de Justiça. Gostaria Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para expli-
que V.Exa esclarecesse essa situação, antes de citar a questão de ordem, devo acrescentar que en-
pronunciar meu voto. tendemos que o parecer não pode ser dedutivo. Os

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ É exa- arts. 127, 128, 129, § 1º-, e 130, parágrafo único, do
tamente isso, Oeputado Prisco Viana. Regimento Intemo, dispositivos referentes a parece

res, levam-nos a concluir que o parecer que substitui
O SR. PRISCO VIANA - Então, o PPB vota o parecer da Comissão Especial está incorreto. O

sim. Sr. Relator não ofereceu parecer a todas as emen-
O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem das apresentadas na Comissão Especial, que, por

revisão do orador.) - O PCdoB vota sim. decisão da Presidência da Casa, também foram
O SR. MATHEUS SCHMIDT (POT - RS. Sem avocadas para Plenário. Conforme determina o § 1º-

revisão do orador) - O POT vota sim. do art. 129, o parecer à emenda pode constar ape"'" . .
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- nas das partes indicadas no inciso 11, dispensado o

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota sim. relatório.
O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem Estão sem parecer explicitado, e só dedutivo,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 00- as Emendas nºS 2, 3,5,8,9, 10, 11, 19,20,22,33,
terior meu voto foi sim. 36,39, 49, 50, 51,52,56, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 70,

O SR. JOSÉ GENoíNO - Sr. Presidente, peço 73, 76. As outras emenda não têm pareceres objeti-
a palavra pela ordem. vos, pois o Sr. Relator não definiu quais as que per

tencem ao grupo das aprovadas e quais as que per-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem tencem ao grupo das parcialmente aprovadas.

V.Exa a palavra..
O SR. JOSÉ GENoíNO (PT _ SP. Sem revi- Chamo a atenção de V. ExªS para a gravidade

são do orador.) - Sr. Presidente, estamos em pro- da situação, pois as emendas serão votadas em glo-
cesso de votação. Vamos votar. bo, conforme também parecer favorável ou contrá

rio. Mas como, se várias não possuem parecer? E,
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tam- também, como poderão ser feitos pedidos de desta-

bém estou apressado, Deputado José Genoíno. que se as emendas não possuem parecer?

O SR. JOSÉ GENofNO - Desejo que essa es- Portanto, solicito ao Sr. Presidente que deter-
pera também aconteça quando... mine.a elaboração do parecer correto, de acordo

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - For vo- com ri parágrafo único do art. 130.

ter o principal. Entendo, Sr. Presidente, que o fato de ele
O SR. JOSÉ GENoíNO - ... for dos partidos aprovar algumas emendas, por dedução, pode-se

minoritários. entender também que ele as rejeita. Mas o Regi-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou mento é claro e diz que o parecer não pode ser de-

submeter a votos. Deputados Michel Temer, como dutivo. Só espero que a base da argumentação não
vota o PMDB? seja dedução, porque aí incorremos no mesmo erro,

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB-SP. que é o parecer dedutivo.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e A questão de ordem que encaminho a V. Exª é
o Bloco votam sim. no sentido da elaboração de um parecer correto,

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE. que explicite as emendas aprovadas e as rejeitadas.
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O SR. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, peço a "As aposentadorias e pensões dos ser-
palavra para uma questão de ordem. vidores públicos serão custeadas com recur-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. sos provenientes do respectivo ente esta-
Exª a palavra. tal... fi

O SR. JOSÉ PINOTTI (Bloco/PMDB - SP. Com a aprovação da redação dada pela Co-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com base missão de Constituição e Justiça, ou melhor, com a
no art. 95, § 92-, do Regimento Interno, requeiro que aprovação da inconstitucionalidade determinada por
o Plenário decida, de imediato, sobre o efeito sus- essa Comissão, penso ser necessário acrescentar
pensivo ao recurso quanto à decisão proferida por V. servidores públicos em atividade, porque, senão, co-
Exª sobre a questão de ordem levantada por mim a Iidirá. Quando se fala que são exclusivamente servi-
respeito da tramitação da PEC nº- 33-N95, à vista do dores públicos, sempre poderá haver a interpretação
disposto no art 202, § SQ, e 8Q do mesmo diploma le- de que trata de servidores inativos, pois são também
gal. considerados servidores.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lamen- Pergunto a V. Exª se a oportunidade seria
to negar, pois V. Exª não pediu no momento devido, como emenda de redação ou se V. EXª, neste mo-
que erq justamente... mento, já poderia determinar a imediata correção do

O SR. JOSÉ PINOTTI - V. Exª cortou a minha texto, porque resulta da matéria anteriormente deli-
palavra, Sr. Presidente, por isso não pedi. berada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
do, outros Parlamentares, inclusive apresentaram te, peço a palavra pela ordem para contraditar.
questão de ordem. O Deputado Prisco Viana fez O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
uma longa questão de ordem. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ PINOTTI - Solicito que seja vota- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _
do em Plenário. Não estou solicitando uma decisão PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
de V. Exª que há um engano, sobretudo porque a decisão so-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduaro) - Mas é bre os inativos se deu na Sessão Legislativa ante-
uma matéria vencida, Deputado José Pinotti. rior, o que não impede que, a qualquer momento, o

O SR. JOSÉ PINOTTI - Acho que não, Sr. Poder Executivo possa enviar um projeto sobre a
Presidente. matéria. Não pretendemos que isso aconteça. Quero

dizer que não está em cogitação, neste momento,
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não esse fato. No entanto, acrescentar a expressão em

vou dialogar com V. Exª- A decisão da Mesa é no atividade é prejulgar a questão. A matéria, repito, foi
sentido de que é matéria vencida. decidida na Sessão Legislativa anterior, mas nada

Vou decidir a questão de ordem do Deputado impede que, a qualquer hora, seja votada de' nov.o
Alexandre Cardoso. nesta Sessão Legislativa. Por isso não procede a

O SR. JOSÉ PINOTTI - Lamento, Sr. Presi- colocação da expressão em atividade nesse disposi-
dente. tivo. •

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, pode-
a palavra para uma questão de ordem. . ríamos ouvir o Relator?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Certa-
Exª a palavra. mente.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Antes
são do orador.) - Sr. Presidente, a matéria que trago de conceder a palavra ao Deputado Euler Ribeiro,
á apreciação de V. Exª diz respeito à aprovação das quero deixar a questão de ordem do Deputado Ale-
emendas da Comissão de Constituição e Justiça e xandre Cardoso respondida.
de Redação. No meu ponto de vista, acarreta reper- Está claro,· no parecer do Deputado Euler Ri-
cussão sobre o dispositivo do Substitutivo do Rela- beiro, em face do exposto, que a conclusão é pela

. toro É o § 2Q do art. 40 do texto constitucional, que é aprovação da PEC nº- 33-N95. Nos termos, porém,
tratado no art. nQ 2 do Substitutivo. do substitutivo em anexo rejeita as proposições

O § ~ diz: apensadas e acolhe integral ou parcialmente as su-
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gestões contidas nas seguintes emendas (que são te da deliberação anterior, porque não deixar ex-
enumeradas). É claro que as demais, por exclusão, presso servidores em atividade?
estão rejeitadas. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- do a palavra ao Sr. Deputado Euler Ribeiro.
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. EULER RIBEIRO (Bloco PMDB - AM.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no texto
Exª a palavra. da Constituição de 1988, art. 40, § 6º-, as aposenta-

o SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. dorias e pensões dos servidores públicos federais
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só quero serão custeados com recursos provenientes da
dizer que essa é uma dedução que V. Exª acaba de União e das contribuições dos servidores, na forma
fazer. O parecer não pode ser dedutivo. da lei. Deputado Miro Teixeira, apenas transcrevi

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É óbvio. para cá. Na Constituição já estavam excluídos os
O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Acho inte- servidor~s i,nativos: Não t~nho por ~ue mudar agora

ressante que fique explicitado. O recurso será feito. no substitutiVO, sena uma incoerência.
Claro que foi uma dedução de V. Exª Ele tinha que O SR. MIRO TEIXEIRA - Estou querendo dei-
fazer constar no parecer e não fez. xar claro, Relator, que a declaração de que isso não

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, atinge os servidore~ inativos não é ,correta. !' i,nten-
peço a palavra pela ordem. ção é que, se pe~ml~, se faculte cnar contribUições

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É sobre sobre servidores Inativ.os. Estou e~lareCendo. a

Oprocesso de votação? O SR. EULER RIBEIRO - Discordo de V. Ex-
O SR. AGNALDO TIMÓTEO _ Claro, Sr. Pre- porque o texto da Constituição.

sidente. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. do Eule~ Ribeiro, a!'residência agradece muito a co-

Exªa palavra. laboraçao de V. Ex-
O SR. AGNALDO TIMÓTEO (Bloco-PPB _ RJ. . Concedo. a palavra ao Deputado Aldo Rebelo,

Sem revisão do orador.) - No momento em que nos que Irá encaminhar contra.
reunimos para votar um assunto de tanta importân- O SR. HUMBERTO COSTA - (PT - PE. Sem
cia, como é o relatório do Deputado Euler Ribeiro, vio- revisã~ do orador.) - Pela ordem: Sr. Presidente,
lentamente ·pressionados nesses últimos dias pelas Gostana de apresentar um requenmento de prefe-
centrais sindicais, não posso deixar de registrar o fra- rência.
casso dessas centrais. Há 150 pessoas aí em frente, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo} - V. Exª
aguardavam-se 10 mil. Espero que a imprensa anote deve fazê-lo no momento próprio, Sr. Deputado.
isso e amanhã publique. Há 150 gatos pingados. O SR. MATHEUS SCHIMIDT (PDT - RS. Sem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
do, esse assunto não é sobre o processo de vota- apresentar uma questão de ordem.
ção. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. De-

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço putado, após o pronunciamento do Deputado Aldo
a palavra pela ordem. Rebelo a Presidência concede a palavra a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
Exª a palavra. palavra o Deputado Aldo Rebelo, para encaminhar a

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi- votação da matéria.
são do orador.) - Sr. Presidente, talvez pudesse, en- O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem
tão, abrir as galerias para esses gatos pingados. revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A gale- putados, não repetirei aqui os argumentos, cujo con-
ria está aberta. teúdo de ordem política, social e ideológica V. ExªS

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, pos- já conhecem, que levam meu partido a firmar posi-
so repetir para o Deputado Euler Ribeiro? Isso vai ção contrária ao projeto de Emenda à Constituição,
esclarecer. É que o Relator diz que na expressão do Governo, e ao Relatório do ilustre Deputado Eu-
servidores públicos estavam excluídos os servidores ler Ribeiro.
aposentados. Se é intenção do Relator excluir, dian- Levantarei um argumento de ordem institucio-



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 05933

nal a esta Casa, cuja maioria tem assegurado ao mais às pressões dos interesses verdadeirámente
Exrnº Sr. Presidente da República, ao Poder Execu- inescrupulosos que correm por fora desta Casa e se
tivo, uma hegemonia absoluta, tranqüila e inquestio- abatem sobre ela com força infinita.
nâvel em seu Plenârio. Ainda hâ tempo, nobres Deputados, para se

A maioria desta Casa tem apoiado o Presiden- dar um paradeiro a esse processo infame e mostrar,
te da República em todas as matérias polêmicas como nó caso do Orçamento, que nunca foi tão in-
submetidas a sua apreciação. Hâ algo, porém, Sr. grato ser base do Governo nesta Casa. Deus me Ii-
Presidente, srªs e Srs. Deputados, que esta Casa vre de ser base de um Governo como esse! No en-
não pode oferecer em sacrifício ao Poder Executivo, tanto, enquanto o Palâcio do Planalto faz suas ma-
porque não lhe pertence individualmente, no manda- nobras com 99% do Orçamento, ficam aqui a miga-
to de cada Deputado, nem coletivamente enquanto lha, o resto de' feira para ser destinado a uma cidadi-
Instituição, que é a sua honra, seu respeito como zinha perdida do interior do Brasil - o que repre-
Poder Legislativo do povo brasileiro e não do Palâ- senta o mâximo do fisiologismo, da safadeza e da
cio do Planalto. pouca vergonha do Congresso.

É preciso que, neste momento, se medite que· Dessa forma, faço l1m apelo para que meditem
nunca, em nenhum outro momento da nossa histó- e preservem o Congresso Nacional, a democracia e
ria, o Poder Legislativo foi submetido a uma campa- o próprio Brasil.
nha tão infame de achincalhe, de desmoralizaçãó e O voto do PC do B é não.
de desprestígio. Parlamentares em fotos montadas L ' E . .
em revistas de grande circulação são apresentados O .Sr. u/s a.uard~, Presidente, deixa

. .. a cadeira da presidênCia, que é ocupada
em gUlchê~ de bancos como lobistas de banqueiros, pelo Sr. Ronaldo Perim 1Q Vice-Presid t
sem respeito a nenhum deles. Em Parlamento es- ' en e.
trangeiro, o Exmo. Sr. Presidente da República tem O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
atacado a honra individual e coletiva do Congresso peço a palavra para uma questão de ordem.
Nacional. Todos aqui são taxados de lobistas des- O SR. 'PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
qualificados a serviço do Poder Econômico. V. Ex!! a palavra.

Esta semana, em outra revista de grande circu- O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
lação, como um tapa na cara do Congresso - en- revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao assunto tra-
quanto a policia investiga a verdadeira mamata de tado hâ pouco, levantando a seguinte questão de or-
bilhões de dólares para um banco falido - Parlamen- dem: o § 2Q do art. 40, constante do parecer do no-
tares são apresentados como inescrupulosos deten- bre Relator, é matéria que a Mesa deverâ considerar
tores de aposentadorias infames, a fim de que se prejudicada.
desmoralize a Casa e se arranque seu couro, seu Data venia, Sr. Presidente, quando § 2Q dó art.
sangue e sua honra, que não pertence ao mandato 40 estabelece que as aposentadorias e pensões dos
de cada um. servidores públicos serão públicos serão custeados

Serâ possível, portanto, arrancar das senhoras com recursos provenientes do respectivo ente esta-
e dos senhores uma reflexão para um instante como tal e das contribuições dos servidores públicos, que
esse? Não pedimos a negação ou a aprovação da o Constituinte quis diferenciar a figura do aposenta-
emenda que provém do Palâcio do Planalto pelas do da do pensionista, o fez expressamente. Quando
razões ideológicas, sociais e políticas que movem o a Constituição se refere a servidor público, estâ in-
Partido Comunista do Brasil. cluindo no texto o servidor público ativo e da inativi-

Nesse sentido, falo na condição de Deputado e dade.. . .
membro do Congresso Nacional, que não se vende Por ISSO, Sr. PresIdente, essa matérra estâ pre-
nem se dobra ao que o Ministro Gustavo Krause judicada porque contraria o dispositivo que a Comis-
chama de midiocracia. Perguntado como o Presi- são de Constituição e Justiça julgou inconstitucional
dente recém-eleito, Fernando Henrique Cardoso, di- e o eliminou, pela sua inadmissibilidade da proposta
rigiria sua maioria nesta Casa, o Ministro Gustavo do Governo.
Krause respondeu: Por meio da midiocracia, ou seja, S. Exª- o Presidente da Câmara, nobre Deputa-
da aliança entre a mídia, o Poder Executivo e o po- do Luís Eduardo Magalhães, quando deferiu a ques-
der econômico, chicoteando o Congresso Nacional tão de ordem levantada pelo Deputado Alexandre
até que ele se dobre e se ajoelhe, não resistindo Cardoso e por este Deputado, considerou que as su-
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pressões se davam pela inadmissibilidade e, desde absolutamente iníquo. Todos sabemos das injustiças
que não tenha havido recurso como não houve na existentes no sistema de Previdência atualmente em
oportunidade .era uma matéria preclusa e, assim vigor neste País. Sabemos que 10% dos beneficia-
sendo, não poderia o Relator incluí-Ia em seu relató- dos ficam com 50% dos benefícios, enquanto os de-
rio posteriormente. E ele o fez, embora sub-repticia- mais 90% também ficam com 50%. Portanto, repro-
mente, a matéria está lá. duz-se no sistema de Previdência a concentração de

Os aposentados inativos, pelo texto, serão ob- renda existente no País. Em verdade, nosso sistema
rigados a .contribuir para a Previdência, quando a atual prima pelo pequeno número de contribuições
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação quando existem, pO!S muit~s vezes sequer existem e
julgou essa matéria inadmissível. pela pressa em sair do sistema formal de trabalho

Por isso, Sr. Presidente, espero que a Mesa para passar à inativi?ade. Esta é uma característica
expurgue do relatório esse dispositivo que faz incidir presente em nosso sistema.
as contribuições sobre os servidores inativos. O que pretende a proposta? Pretende exata-

A • mente barrar o mecanismos que levam os privilé-
O SR. INOCENCIO OLl~EIRA - Sr. Preslden- gios, como, por exemplo, a chamada licença-prêmio,

te, peço a palavra para contraditar. permitindo a quem não usa contar seu tempo em do-
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con- bro para a aposentadoria.

cedo a palavra ao Deputado Inocêncio Oliveira, para Todos sabemos que há uma série de mecanis-
contraditar. mos de contagem de tempo de serviço que levam a

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - aposentadorias privilegiadas, com salários elevados,
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa enquanto a massa de trabalhadores está fora do sis-
argumentação não procede. O Relator disse que tema, porque está no trabalho informal - e o Gover-
para o custeio da Previdência Social os servidores no está propondo a discussão das relações de tra-
públicos vão contribuir. Mas é uma lei complementar bàlho -, ou fica fora por períodos e acaba se apo-
que vai definir qual o percentual e quais os contri- sentando por idade.
buintes do custeio da Previdência Social. As aposentadorias privilegiadas estão sempre

Portanto, Sr. Presidente, essa argumentação sendo denunciadas pela imprensa. Somos constan-
não procede. É um absurdo colocar a palavra ativos temente surpreendidos por descobertas e denúncias
na Carta Magna do País e, mais do que isso, essa de aposentadorias absolutamente privilegiadas. E
matéria é vencida. Já foi decidida anteriormente. quem paga o custo dessas aposentadorias é exata-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Depu- mente o chamado celetista, aquele que contribui
tado Matheus Schmidt, não podemos considerar para o INSS e não está amparado por sistema a1-
uma matéria prejudicada quando ela ainda sequer gum. Pagando impostos, na medida em que é para
foi votada. Aqueles que desejarem fazer qualquer o Orçamento que contribui, acaba também contri-
manifestação contrária ao relatório poderão socor- buindo com essas aposentadorias especiais. O que
rer-se dos destaques. o projeto faz, na verdade, é bloquear esse volume

O SR. MATHEUS SCHMIDT _ Respeito a de- de apos~ntadorias espe.eiai~ e pri~i1egiadas. Ao en-
cisão da Mesa, embora conSít..3re que é uma ques- trar em vigor, haverá hmltaçoes mUito claras.
tão de poder ou não levar à votação. Mas recorro ao Também podemos falar sobre o que significa a
plenário da Câmara com audiência na Comissão de multiplicidade de sistemas de Previdência no setor
Constituição e JustiÇa e de Redação. público, com as diferentes aposentadorias em Esta-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Convi- dos e Municípios tod~s à c~sta d~ contribuinte, da~
do a fazer uso da palavra, como próximo orador ins- qu~le que'p'a~~ seus Im~s os e n .0 está nessa ca
crito, para encaminhar a votação, o ilustre Deputado dela de prlVllegl~~. 0,Projet? es~abelece ?xatament~
Arnaldo Madeira que se manifestará a favor. o fim desses pnvrl~los. Nao vimos aquI o enca~l-

, nhamento substantivo de por que não votar o proje-
O ~R. ARNALDO MADEI~A (PSDB - SP. to, pois ele não quebra direitos nem vantagens, mas

Sem reVisão do orador.) - S~. ~resldente,. srªs e Srs. simplesmente leva ao bloqueio dos privilégios exis-
Parlamentares, não vou adjetivar o projeto nem o tentes. Portanto vem a favor de todos os cidadãos
s~gnificado d.este debat? Que.ro pre~der-me à ques- brasileiros, uma'vez que hoje o ce:etista paga para
tao substantiva que esta em dlscussao. que aquele que está fora do mercado formal de tra-

Na verdade, temos um sistema de Previdência balho se beneficie. Ao pagar impostos, paga tam-
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bém as aposentadorias privilegiadas. A sociedade Não há reforma, há ajustes em cima de cortes.
não agü~nta mais as denúncias de privilégios, e Corta-se o direito dos trabalhadores rurais, que não
quer terminar com eles. poderão mais fazer contagem recíproca quando se

O que se espera do Congresso Nacional, parti- tomarem um pedreiro ou um encanador na periferia
cularmente da Câmara dos Deputados, é exatamen- da cidade. Corta-se o direito de funcionários públi-
te que bloqueie os privilégios, que inicie aqui o gran- cos, que precisam, sim, de modificação em seus sis-
de processo de modernização pelo qual este País tema, mas o fazem sem qualquer transição, colhen-
precisa passar na área previdenciária. do famílias no caminho de suas carreiras profissio-

OLNi algumas intervenções no sentido de que nais, o que é. uma injustiça, uma porque quer~m
não havia estudos sobre a matéria. Ora, discutirmos abocanhar a clientela para os bancos. Atacam o SIS-

exaustivamente esse assunto na Comissão Espe- tema e, não prevêem qualquer transição democráti-
cial. Estudos existem. A matéria é de conhecimento ca e tolerante para esses cortes.
público. Falta decisão política para votar. OLNi um O companheiro Arnaldo Madeira diz estar preo-
Deputado dizer que não havia nenhuma análise cupado com o desvio de recursos para pagar EPU.
atuarial. Trouxe um dos documentos apresentados Pois bem, o Relatório Frankenstein constitucionaliza
pelo Governo, exatamente com a análise do sistema o desvio, o roubo, o assalto dos recursos da previ-
em vigor. dência pública. (Palmas.) Por isso, não há reforma.

Portanto, o que se espera da Câmara é uma Mas não é inócuo o que V. EXªs votarão: trata-se de
resposta à altura das exigências da sociedade, ou remendos e estepes. Não farão V. ExªS reforma al-
seja, o voto sim a este projeto. (Palmas.) guma, mas pagarão caríssimo pelos direitos que se-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Como rão ~ssaltados dos trabalhadores mai~ pobres do
próximo orador inscrito, convido a fazer uso da pala- Brasil. Os trabalhadores do mercado mformal, ~r
vra, para pronunciar-se contra, o ilustre Deputado exemplo, não mereceram qualquer at?nção e contl-
Eduardo Jorge, para encaminhar a votação da maté- nuarão completamente à margem do sistema.
ria. Que reforma é essa? Não há acordo; há coop-

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem rev!- tação o e manobras. Nem falo na sociedade civil,
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- . que ficou excluída. Não considero como tal dois ou
dos, admira-me que um Líder da estatura do Depu- três líderes sindicais, que se reuniram a portas fe-
tado Arnaldo Madeira faça um discurso aqui sobre chadas em três ou quatro Líderes partidários, margi-
uma reforma que não existe. S. Exª acompanhou as nalizando todo o País. Deputados do Governo e da
negociações e sábe muito bem que essa reforma a Oposição não tiveram acesso às negociações e só
que se referiu não existe, de maneira alguma, no ficaram sabendo do resultado pelos jornais.
Relatório Frankenstein, que está sendo apresentado Quem acompanhou os trabalhos da Comissão
à Câmara hoje. Especial viu muito bem a humilhação dos Deputados

Se eu tivesse um tempo razoável, como tive da Oposição e do Governo, que só depois ficaram
C'Jm os Deputados do PMDB, do PFL, do PTB, do sabendo quando e o que votar. Vejo aqui presente o
PSDB, na Comissão, desenvolveria um diálogo em Deputado Jair Soares, que resistiu bravamente a
tomo de três temas. essa manipulação, mas não conseguiu impedir a ex-

Primeiro, não está havendo reforma São meros clusão até dos Deputados no processos de discL.!s-
ajustes em cima de cortes de direito. Segundo, não são.
há acordo, o que há é uma norma de coabitação, ou Como disse, então, não acordo; há conchavos
seja, aquela velha manobra de dividir para reinar. a quatro paredes entre dois ou três líderes partidá-
Terceiro, há uma proposta, há a idéia da oposição, rios, que marginalizaram inclusive os Deputados de
pois esta sempre esteve disposta a discutir com o sua bancada.
Governo, para se buscar uma verdadeira reforma, Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de desen-
que é necessária no Sistema de Seguridade Social, volver a proposta de uma reforma profunda que a
particularmente na Previdência do Brasil. um só tempo fortaleça a seguridade social e institua

Desculpe, então, se falo sobre esses temas tão o regime básico com igualdade de direitos para to-
importantes em forma de flashes, porque negaram a dos os brasileiros, como fator, inclusive, de coesão
possibilidade de se fazer uma discussão mais demo- nacional, pois é isso que representa a verdadeira
rada a respeito da Previdência. política de seguridade social no Brasil. A partir do
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patamar de dez salários mínimos nessa previdência As milhares de questões sobre o INSS têm
básica, realmente universal, com direitos e deveres ocupado todo o tempo das discussões, e justamente
iguais, é que estaremos dispostos a discutir qual- para quê? Para impedir que coloquemos o dedo no
quer benefício, qualquer revisão, desde que haja nervo e na ferida que devasta as finanças públicas
igualdade, universalidade, e não com casuísmo ou nacionais.
golpes. A partir desse patamar, então, haveria previ- A contribuição dos servidores públicos brasilei-
dência complementar, para a qual aqueles setores ros não é capaz de cobrir sequer 20% dos gastos
de elite, seja da elite do serviço civil e militar, seja de com os benefícios concedidos a esses mesmos ser-
elite do mundo do trabalho, teriam que pagar mais. vidores e 80% dos gastos são cobertos com recur-
Tudo isso, com uma transição realmente democráti- sos do Tesouro Nacional. E de onde vêm esses re-
ca e justa, capaz de "impedir uma enxurrada de re- cursos? Eles advêm do preço das mercadorias, no
cursos ao Poder Judiciário que acabaria atravancan- qual se encontram embutidos os impostos que o Es-
do a reforma. tado réColhe para poder cobrir esses tipos de apo-

Concluindo, Srs. Presidente, conclamo todos sentadoria.
os Deputados independentemente de partido, de Apesar de realizar uma reforma por todos con-
orientação Ideológica, para derrubarmos o relatório. siderada insatisfatória, reforma que não passa de

Companheiros Deputados, minha indagação é uma '!1eia-sola no regime de reparti~~ vigente nes-
a seguinte: É possível salvar a reforma? É possível te PaiS, reforma que em nada contnbUl para o esta-
fazer uma reforma? Sim. belecimento da poupança nacional, via fundos previ-

. .. denciários, apesar de tudo isso, o Sr. Relator teve a
O ca~lnh~ é derrubar o Relatóno Frankensteln coragem e a dignidade de reduzir uma parte das

- porqu~ nao ha d?staque o salve - for~r o Relator obscenidades da Previdência do servidor público.
do venCido a manl~estar-se sobre o projeto do Go- Como? Primeiro, tentando, inutilmente, cobrar uma
ver~o e o meu p~oJeto, que a ele está apensado. E parte das contribuições àqueles que já recebem tan-
então, com um dlálogQ ~erto sem ser a quatroya- to por parte da sociedade brasileira. E se não rece-
rede~, ~de~emos constr~lr a refor~a que o BraSil, a bem mais, se os salários são aviltados - e o são - é
Prevldencla e a Segundade SOCial esperam deste porque são pagos pelo Tesouro Nacional de um Es-
Congresso. (Palmas.) tado falido, principalmente devido aos encargos pre-

O Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi- videnciários escorchantes que o mesmo é obrigado
dente, deixa a cadeira da presidência, que é a pagar. Basta dizer que o Estado de Minas Gerais,
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente. a permanecer o sistema previdenciário atual, daqui a

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Conce- cinco anos esta~á despe~~e~do 70% de t?dos os re-
do a palavra ao último orador que encaminhará a fa- cursos, estaduaiS e mUniCipaiS, para cobnr as contas
vor da matéria. só d?s inativo~, levando aquele Estado, à bancarro

ta, Situação, aliás, semelhante a de todas as outras
Tem a palavra o Deputado Eduardo Mascare- Unidades da Federação.

nhas. O Sr. Relator teve a coragem de impedir essa
O SR. EDUARDO MASCARENHAS (PSDB - obscenidade de· o servidor público receber 20% a

RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e mais quando se aposenta, inédita em todas as galá-
Srs. Deputados, preliminarmente, quero denunciar a xias deste universo. Em nenhuma das cinqüenta bi-
manobra mistificadora praticada por aqueles que Ihões de galáxias imaginou-se um regime de tama-
pretendem manter o imobilismo previdenciário. ríhos privilégios. Em todos os lugares do mundo,

Que manobra foi essa? Foi a de confundir Pre- desde que surgiu o sistema previdenciário, não exis-
vidência Social com INSS. O INSS é uma parte do te a integralidade, mas 40, 50, 60% que são pagos
sistema previdenciário brasileiro e não consome sob formas previdenciarias. Este é o País onde se
mais do que a metade de todos os recursos investi- investe sem ter recursos; é o País que gerou uma in-
dos na área dos benefícios. Sobre a outra metade fiação que atingiu a todos.
pairou um nebuloso silêncio. E que outra metade era Quero dizer também em louvor ao relatório do
essa? Era a metade das aposentadorias especiais Relator Euler Ribeiro, que toma medidas moraliza-
dos servidores públicos, porque nelas, sim, Sr. Pre- doras para os fundos previdenciários das Estatais,
sidente, encontram-se as mais atrozes obscenida- trazendo o equilíbrio e proporcionando também a
des previdenciárias existentes neste planeta. convocação do Dia Nacional do Cidadão.



Ora, Sr. Presidente, V. Exª tem, na resposta ao
requerimento, parte da razão quando diz que o Regi
mento prevê uma preferência. Mas a preferência
prevista no Regimento pode ser alterada. Por exem
plo, poderíamos fazer um requerimento pedindo pre
ferência para votar o projeto do Governo. Se fizésse
mos um requerimento pedindo preferência para o
projeto do Governo - que foi o projeto originãrio 
esse requerimento teria de ser submetido à votação.
Conseqüentemente, uma emenda global apresenta
da à emenda do Governo - que não é uma emenda
de Comissão, porque foi apresentada à Comissão
com um terço de assinaturas do Plenãrio - estã no
mesmo status constitucional e regimental do substi
tutivo. Com base no que prevê o art. 202, sobre a
tramitação especial, ao não vedar a preferência para
a emenda global, V. Exª- admite que o Regimento
poderã ser aplicado naquilo que não colidir com o
disposto do art. 202.

Portanto, Sr. Presidente, com todo respeito à
decisão de V. Exª e com base no Regimento e na
Constituição, a preferência tem que ser negada ou
aceita pelo Plenãrio. Ele é que diz se prefere uma
emenda global ou até o projeto original do Governo,
tanto que vamos votar o substitutivo. E, se esse cair,
o que vamos votar? O projeto do Governo. Se va
mos votar o projeto do Governo é porque podemos
pedir-uma preferência.

Na medida em que a nossa emenda não é de
Comissão - ela foi apresentada à Comissão pela
Constituição, como prevê o art. 60 - e o substitutivo
não é da Comissão porque veio ao Plenãrio, do con
trãrio, poderemos criar um precedente extremamen
te grave. Pediria a compreensão de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tratan
do-se de matéria vencida, vou pedir aos Srs. Líderes
que orientem suas respectivas bancadas.

O SR. JOSÉ GENOfNO - Sr. Presidente, re
corro da decisão de V. Exª até porque diz respeito a
um dispositivo constitucional, o art. 60 da Constitui
ção.
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Todas essas virtudes são altamente insatisfató- são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
rias e parciais, Sr. Presidente. Não era essa a refor- um adendo com alguns argumentos, o primeiro de
ma da Previdência que precisãvamos. Mas é a Re- natureza constitucional. A Constituição, no seu art.
forma da Previdência hoje possível ao nível da cultu- 60, prevê igualdade de status para três maneiras de
ra do País. Por isso, louvo ao Sr. Relator e peço aos ser emendada: por emenda do Presidente, substitu-
companheiros Deputados que sufraguem o sim, tivo do Relator, ou emenda oferecida por Deputados,
para aprovação do substitutivo do Deputado Euler com um terço de assinaturas. A emenda para a qual
Ribeiro. estamos pedindo preferência é global e apresentada

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a à emenda do Governo. O Relator faz um substituti-
mesa o seguinte requerimento de autoria da Lide- vo.
rança do PT, o qual estamos indeferindo em virtude
de estar pedindo preferência para a votação da
Emenda Substitutiva Global oferecida pelo PT:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, preferência para votação da Emenda
Substitutiva Global oferecida pelo PI. à Proposta de
Emenda Constitucional nº- 33/95.

Sala das Sessões, 6 de março de 1996. - Sér
gio Carneiro, Vice-Líder do PDT, Eduardo Jorge,
Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Infeliz
mente não posso acolhê-Io, em função do que dis
põe o art 191, no seu inciso 11, que diz: O substituti
vo de Comissão tem preferência na votação sobre o
projeto;

Votar-se-ã, em primeiro lugar, o substitutivo da
Comissão. Conseqüentemente não posso acolher o
requerimento em função de que, se o Regimento
prevê preferência para substitutivo a projeto, quanto
mais em se tratando de emenda.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, com base tam
bém no art. 60, fizemos esse requerimento, na medi
da em que garante possibilidade de preferência para
votação de uma proposição do mesmo grupo.

Entendemos que as emendas e o substitutivo
que foram apresentados fazem parte de um mesmo
grupo. Talvez V. Exª pudesse aquiescer e submeter
ao Plenãrio essa decisão.

O SR. JOSÉ GENOfNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENofNO (PT - SP. Sem revi-
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Chamo atenção de todos os partidos, porque
adiante virá uma emenda complicada, que é a da
administração e da reforma tributária. E esse prece
dente é extremamente delicado, principalmente para
o PMDB, que tem uma emenda global sobre reforma
tributária, a Emenda Luís Roberto Ponte.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Co
missão Especial ao apreciar a proposta de Emenda
à Constituição nº- 33/95, ofereceu à mesma e vou
submeter a votos o seguinte Substitutivo, ressalva
dos os destaques:

SUBSTITUTIVO APROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO~ 33-A, de 1995

(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM~ 306195

Modifica o sistema de Previdência
Social, estabelece normas de transiçAo e
dá outras providências.

As Mesas do Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3R do art 60 da
Constituição Federal promulgam a seguinte Emenda
Constitucional:

Art 1Q São alterados o inciso XII do art. 52. e o
inciso XII do art. 7º-, passando os referidos dispositi
vos a vigorar com a seguinte redação:

Art 5Q
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••

XII- é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados e das co
municações telefônicas, salvo, nos dois últimos ca
sos, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que
a lei estabelecer para fins de investigação fiscal e pre
videnciária, criminal ou instrução processual penal, fi
cando o agente do Estado responsável civil e criminaJ;;.
mente pelo uso inadequado das informações.

Art 7Q
..

XII- salário-famrlia pago em razão do depend
ente do trabalhador de baixa renda, nos termos da
lei;

Art 2Q São acrescentados ao art 37 os §§ 7º-,
8Q e 9!!, é suprimindo o inciso V do art. 38; é alterado
o art. 40; são alterados os §§ 9Q e 10 do art 42; é al
terado o § 3Q do art 73; é suprimindo o inciso VI do
art. 93 e alterado o § 4Q do art 129, com as remune
rações necessárias, passando esses dispositivos a
vigorar com a seguinte redação:

Art 37 .

§ 7º- ~ vedada a percepção simultânea de pro
ventos de aposentadoria pagos pelos regimes de
previdência de que tratam os arts. 40 e 42, com re
muneração de cargo, emprego ou função pública,
observado o disposto no inciso XVI deste artigo, no
art 95, parágrafo único, inciso I, e no art 128, § 52.,
inciso 11, alínea d, e ressalvados os casos de cargos
vitalrcios eletivos ou de cargos em comissão decla
rados em lei de livre nomeação e exoneração.

§ 8º- A apuração de tempo de serviço será feita
em dias de efetivo exercício, para qualquer efeito legal.

§ 9!! A transformação ou a reclassificação de
cargo, emprego ou função pública somente serão
realizadas mediante lei, não podendo a matéria ser
objeto de medida provisória.

Art 40. Ao servidor titular de cargo efetivo da
União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, incluídas suas autarquias e fundações, é asse
gurado regime próprio de previdência, que observa
rá os requisitos e critérios fixados para o regime ge
rai de Previdência Social, na forma da lei comple
mentar prevista no art 201, ressalvado o disposto
neste artigo.

§ 1Q. O valor mensal dos proventos de aposen
tadoria não poderá exceder a remuneração do cargo
ocupado pelo servidor em atividade, sendo-Ihe ga
rantida a integralidade desta, desde que atendidos,
de forma cumulativa, requisitos quanto a tempo de
contribuição, idade mínima e tempo mínimo de exer
cício no cargo respectivo, conforme dispuser a lei
complementar referida no caput deste artigo.

§ 2º- As aposentadorias e pensões dos servido
res públicos serão custeados com recursos prove
nientes do respectivo ente estatal e das contribuiçõ
es dos servidores públicos, em bases que assegu
rem o equilíbrio financeiro e atuarial de seu regime
de previdência, na forma da lei.

§ 3R Os proventos de aposentadoria e as pen
sões serão revistos, na mesma proporção e na mes
ma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, obedecidos critérios
que preservem, em caráter permanente, o seu valor
real, sendo que esse valor não poderá exceder à re
muneração correspondente percebida pelo servidor
em atividade.

§ 4º- ~ vedada a percepção:
I - de mais de uma aposentadoria à conta do

regime de previdência previsto neste artigo, salvo se
decorrentes do exercício dos cargos mencionados



Art. 129 .

§ SQ Compete ainda à Justiça do Trabalho pro
cessar e exigir o recolhimento das contribuições so
ciais incidentes sobre os acordos nela realizados e
sentenças que proferir, bem como das multas fixa
das por lei, decorrentes de violação de preceito legal
constatada na decisão.

Art. 4º- É alterado o caput, o parágrafo único e
incluído novo parágrafo ao art. 149 e é incluído inci
so X ao art. 167, passando os referidos dispositivos
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 149 Compete exclusivamente à União insti
tuir contribuições sociais e de intervenção no domí
nio econômico e de interesse das categorias profis
sionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação nas respectivas áreas, observado o dispos
to no art. 150, I e 111, e sem prejuízo do previsto no
art. 195, § 7º-, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.

§ 1º- Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios poderão instituir contribuição, cobrada de seus
servidores, para o custeio, em benefício destes, do
regime de previdência de que trata o art. 40, bem
corno para o respectivo sistema de assistência à
saúde.

§ 2º- Pertence aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios o produto da arrecadação das con
tribuições cobradas de seus servidores e destinadas
a financiar o regime de previdência de que trata o
art. 40.

Art. 167 .

§ 4º- Aplica-se ao Ministério Público, no que
couber, o disposto no art. 93, inciso 11.

Art. SQ É incluído § SQ ao art. 114, com a se
guinte redação:

Art. 114 ..

X - a utilização dos recursos provenientes das
contribuições de que trata o art. 195, inciso I, alínea
a, e inciso 11, para a realização de despesas distintas
das relacionadas com o pagamento de benefícios do
regime de previdência social de que trata o art. 201.

Art. 73 .
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no art. 37, inciso XVI, no art. 95, parágrafo único, in- pedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros
ciso I, e no art. 128, § SQ, inciso 11, alínea d; do Superior Tribunal de Justiça.

11 - de aposentadoria deste regime juntamente .
com aposentadoria do regime de que trata o art. 42
ou do regime geral de previdência social de que tra
ta o art. 201, salvo, neste último caso, se relaciona
da com atividade sujeita a contribuição previdenciá
ria obrigatória.

§ SQ A lei complementar referida no caput des
te artigo deverá, ainda, estabelecer, para fins de
aposentadoria, requisitos relativos a tempo mínimo
de exercício no serviço público.

§ 6º- O disposto neste artigo aplica-se aos
membros do Poder Judiciário, do Ministério Público
e dos Tribunais de Contas.

§ 7º- O benefício da pensão por morte corres
ponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos
do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei.

§ 8º- Para o servidor que exerce função de ma
gistério na pré-escola ou no primeiro e segundo
graus é assegurada aposentadoria especial, obser
vado o disposto no art. 201, § 7º-, inciso 111.

Art. 42 .

§ SQ Aos servidores militares e a seus pensio
nistas é assegurado regime previdenciário próprio,
na forma de lei complementar específica, que deve
rá refletir as Peculiaridades de sua profissão e dispor
sobre:

I - limites de idade compatíveis com o desem
penho operacional e outras condições de passagem
para a reserva e para a reforma;

11 - habilitação de pensionistas;
111- custeio dos benefícios pelo respectivo ente

estatal e pelas contribuições dos servidores milita
res;

IV - regras de cálculo e de reajustamento dos
benefícios, obedecidos critérios que preservem, em
caráter permanente, o seu valor real, sendo que
esse valor não pode exceder à remuneração corres
pondente percebida pelo servidor em atividade.

§ 10 Aplica-se aos servidores a que se refere
este artigo, e a seus pensionistas, o disposto no art.
40, § 7º-.

§ SQ OS Ministros do Tribunal de Contas da
União terão as mesmas garantias, prerrogativas, im- Art. SQ É suprimido o inciso 11 do § 2º- do art.
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195, que passa a vigorar § 7º- As contribuições sociais destinadas à se-
guridade social serão exigíveis após decorrido no
venta dias da data da publicação da lei que as hou
ver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o
disposto no art. 150, 11I, b.

§ 8º- Lei federal definirá os critérios de transfe
rência de recursos para o sistema único de saúde e
ações de assistência social da União para os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios e dos Esta
dos para os Municípios, observada a respectiva con
trapartida de recursos.

§ 92- São isentas de contribuição para a seguri
dade social as entidades beneficentes de assistên
cia social que atendam às exigências estabelecidas
em lei.

§ 10 Os débitos judiciais de natureza previden
ciária poderão ser pagos independentemente da
apresentação de precatórios, nos limites e na forma
qu~ a lei estabelecer. .

Art. ~ Os arts. 201 e 202 passam a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 201. A previdência social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo,
observados critérios que preservem o equilíbrio fi
nanceiro e atuarial.

§ 12. Lei complementar especificará os segura
dos e definirá as prestações e prazos .de carência
para os benefícios do regime geral de previdência
social, que atenderá à:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte, incluídos os resultantes de acidente do traba
lho, reclusão e idade avançada;

11 - proteção à maternidade, especialmente à
gestante;

11I - proteção ao trabalhador em situação de
desemprego involuntário;

IV - ajuda à manutenção dos dependentes do
segurado de baixa renda.

§ 22. É vedada a adoção de requisitos e crité
rios diferenciados para a concessão de aposentado
ria e pensão aos beneficiários do regime geral de
previdência social, ressalvados os casos de ativida
des exercidas sob condições que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, conforme dispuser a
lei complementar prevista no !) 1º- de'3te artigo.

§ ~ É assegurado reajustamento dos benefí
cios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios definidos em lei.

§ 42. Nenhum benefício que substitua o salário

cos;
IV - sobre o valor da comercialização da pro

dução rural do produtor, do parceiro, do meeiro e do
arrendatário rurais e do pescador artesanal que
exerçam suas atividades em regime de economia fa
miliar.

§ 1º- As receitas dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios destinados à seguridade social
constarão dos respectivos orçamentos, não inte
grando o orçamento da União.

§ 2º- A proposta de orçamento da seguridade
social será elaborada de forma integrada pelos órgã
os responsáveis pela saúde, previdência social e as
sistência social, tendo em vista as metas e priorida
des estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias,
assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

§ 3º- As contribuições sociais previstas no inci
so I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de
cálculo diferenciadas em razão da natureza da ativi
dade econômica, n~ forma da lei. .

§ 4º- A pessoa jurídica em débito com o sistema
de seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o Poder Público nem dele re
ceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

§ Sº- Lei complementar poderá instituir outras
fontes destinadas a garantir a manutenção ou ex
pansão da seguridade social, obedecido o disposto
no art. 154, I.

§ 6º- Nenhum benefício ou serviço da segurida
de social poderá ser criado, majorado ou estendido
sem a correspondente fonte de custeio total.

153; é modificado o art.
com a seguinte redação:

Art. 195 A seguridade social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade
a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
11- do trabalhador e demais segurados da pre

vidência social;
111- sobre a receita de concursos de prognósti-



11 - após trinta anos de contribuição, ao ho
mem, e após vinte e cinco anos de contribuição, à
mulher, em termos proporcionais;

111 - após trinta anos, ao professor, a após vinte
e cinco anos, à professora, por efetivo exercício da
função de magistério na pré-escola ou no primeiro e
segundo graus;

IV - aos sessenta e cinco anos de idade, ao
homem, e aos sessenta anos, à mulher, obedecida
a carência;

V - aos sessenta anos de idade, ao homem, e
aos cinqüenta e cinco anos, à mulher, desde que
trabalhadores rurais, e aos que exerçam esta ativi
dade em regime de economia familiar, neste incluí
dos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador arte
sanal, bem como os respectivos cônjuges.

§ 8Q. É assegurada a contagem de tempo de
exercício de atividade rural dos trabalhadores rurais
que exerçam esta atividade em regime de economia
familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpei
ro e o pescador artesanal, exclusivamente, para ob-
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de contribuição ou o rendimento do trabalho do se- tenção de benefício cujo valor não exceda o piso es-
gurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. tabelecido no § 4º- deste artigo, sendo vedada a sua

§ 5º- É vedada a percepção: transformação em benefício de maior valor.
I - de mais de uma aposentadoria à conta do § ~ A comprovação administrativa ou judicial

regime geral de previdência social de que trata este da relação empregatícia valerá para efeito do reco-
artigo; nhecimento do tempo de contribuição.

11 - de proventos de aposentadoria dos regi- § 10. A gratificação natalina dos aposentados e
mes de que tratam os arts. 40 e 42 juntamente com pensionistas terá por base o valor da renda mensal
aposentadoria do regime geral de previdência social do benefício do mês de dezembro de cada ano.
de que trata este artigo, salvo, neste último caso, se Art. 202. Para a complementação das presta-
relacionada com atividade sujeita a contribuição pre- ções do regime geral de previdência social, será fa-
videnciária obrigatória; cultada a adesão do segurado a regime de previdên-

111- de aposentadoria do regime geral de previ- cia complementar, público ou privado, organizado
dência social de que trata este artigo juntamente conforme critérios fixados em lei complementar.
com remuneração de cargo, emprego ou função pú- § 1º- A participação, a qualquer título, da União,
blica, salvo se decorrente do exercício dos cargos dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
mencionados no art. 37, § 7º-. suas autarquias, fundações, empresas públicas e

§ 6º- O período correspondente à percepção sociedades de economia mista no custeio dos res-
de aposentadoria por invalidez, auxílio..cJoença, auxí- pectivos planos de previdência complementar não
lio-acidente, salário-maternidade e seguro..cJesem- poderá exceder a participação dos segurados, de-
prego será computado como tempo de contribuição, vendo a lei complementar prevista no caput deste
para efeito de aposentadoria, desde que efetuados artigo estabelecer regras que permitam ultrapassar
os recolhimentos das contribuições, na forma da lei. esse limite, de modo que a participação dos referi

dos entes patrocinadores atinja no máximo a duas
§ 7Q. É assegurada aposentadoria, nos termos vezes a participação dos segurados.

da lei complementar prevista no § 1Q. deste artigo, § 2º- É vedada a concessão de subvenção ou
obedecidas, especialmente, as seguintes condições: auxílio do Poder Público às entidades de previdência

I - após trinta e cinco anos de contribuição, ao privada com fins lucrativos.
homem, e após trinta anos de contribuição, à mu- Art. 7Q. Durante dois anos após a 'data da pro-
Iher; mulgação desta emenda e até que a lei complemen-

tar prevista no art. 201, § 1Q., disponha sobre a maté
.ria, o servidor público civil da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios poderá ser aposen
tado:

I - por invalidez permanente, sendo os proven
tos integrais quando decorrente de acidente em ser
viço, moléstia profissional ou doença grave, conta
giosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcio
nais nos demais casos;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de
idade, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição;

11I - voluntariamente:
a) após trinta e cinco anos de contribuição e

cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e após
trinta anos de contribuição e cinqüenta anos de ida
de, se mulher, com proventos iguais à remuneração
do último cargo ocupado pelo servidor em atividade,
desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos
consecutivos de permanência no mesmo, ou, não
atendido este requisito, com proventos iguais à mé-
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dia das cento e vinte últimas remunerações men- gido r/ara fins de aposentadoria do regime de que
sais, devidamente atualizadas, percebidas durante o trata o art. 40 será reduzido, segundo a proporção
período de exercício no serviço público; direta existente entre o tempo de serviço ou de con-

b) após trinta anos de contribuição e cinqüenta tribuição já cumprido e o requerido pelas normas vi-
e cinco anos de idade, se homem, e após vinte e gentes até a promulgação da lei complementar refe-
cinco anos de contribuição e cinqüenta anos de ida- rida neste parágrafo, para fins de aposentadoria com
de, se mulher, sendo o valor dos proventos determi- proventos integrais;
nados com base: 11 - a elevação do prazo de carência e do nú-

1. na remuneração do último cargo ocupado mero de salários-de-contribuição a serem considera-
pelo servidor em ativiçlade, desde que cumprido um dos no cálculo do benefício será gradativa.
tempo mínimo de dez anos consecutivos de perma- § 29. A transição de que trata o parágrafo ante-
nência no mesmo; ou rior terá início dois anos após a data da promulga-

2. na média: das cento e vinte últimas remune- ção desta emenda.
rações mensais, devidamente atualizadas, percebi- Art. 1O. Será considerado como tempo de con-
das durante o período de exercício no serviço públi- tribuição o tempo de serviço que, até a data da pro-
co, quando nã.o atendido o requisito estabelecido no mulgação desta emenda, for computado para efeito
item 1 desta alínea; de aposentadoria nos termos da legislação aplicável,

c) aos sessenta e cinco anos de idade, se ho- observado o disposto no art. 201, § 89..
mem, e aos sessenta anos, se mulher, com proven- . Art. 11. Ficam assegurados os direitos relativos
tos proporcionais ao tempo de contribuição, toman- à aposentadoria e pensão, nos termos da norma
do-se como referência o valor da remuneração do constitucional em vigor até a data da promulgação
último cargo ou a média das remunerações percebi- desta em&nda, aos que estejam em gozo do benefí-
das no serviço público, conforme estabelecido na cio ou que tenham cumprido, até aquela data, os
alínea b deste inciso. requisitos para obtê-lo, permitindo-se, neste último

Art. 89. Até a entrada em vigor da lei comple- caso, requerer o benefício a qualquer tempo.
mentar prevista no art. 201, § 19., e até que produ- Art. 12. os benefícios mantidos pela previdên-
zam efeitos as leis que irão dispor sobre as contri- cia social, a qualquer título, ainda que à conta do Te-
buições de que trata o art. 195, serão mantidas, res- souro Nacional, obedecerão à mesma regra de rea-
pectivamente: justamento de que trata o art. 201, § 39., com a reda-

I - a forma de determinação dos valores dos ção dada por esta emenda, não podendo exceder a
benefícios do regime geral de previdência social, remuneração do Presidente da República, na forma
previsto na Lei nº-' 8.213, de 24 de julho de 1991, e a do art. 49, inciso VIII, da Constituição Federal.
contagem recíproca do tempo de contribuição na ad- Art. 13. Até a entrada em vigor da lei comple-
ministração pública e na atividade privada urbana e mentar prevista no art. 42, ficam assegurados aos
rural, conforme a legislação aplicável, observado, servidores militares os direitos relativos à aposenta-
neste último caso, o disposto no art. 201, § 89.; doria e pensão nos termos da legislação que lhes é

11 - as formas de custeio da seguridade social própria.
e dos diversos regimes previdenciários, sendo exigí- Art. 14. Lei complementar, cujo projeto deverá
veis as contribuições estabelecidas em lei, preserva- ser apresentado ao Congresso Nacional no prazo de
dos os efeitos produzidos sob sua vigência. doze- meses a contar da promulgação desta emen-

Art. 99. As leis complementares previstas nos da, disporá sobre a regulamentação do disposto no
arts. 201, § 19., e 202, caput, deverão ter seus proje- art. 79., inciso XXVIII, da Constituição Federal.
tos apresentados no prazo máximo de seis meses, a Art. 15. Lei complementar, cujo projeto dever{
contar da data da promulgação desta emenda, ao ser apresentado ao Congresso Nacional no prazo de
Congresso Nacional, que terá seis meses para apre- doze meses a contar da promulgação desta emen-
ciá-Ios. da, disporá sobre aposentadoria em função do exer-

§ 19. A lei complementar prevista no art. 201, § cício de mandato eletivo.
19., disporá ainda sobre as regras de transição relati- Art. 16. As entidades fechadas de pre"idência
vas aos regimes de que tratam os arts. 40 e 201 , em privada, patrocinadas pela União, Estados, Distrito
especial as seguintes diretrizes: Federal e Municípios, suas autarquias, fundações,

I - o tempo de contribuição adicional a ser exi- empresas públicas e sociedades de economia mista
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deverão rever, no prazo de dois anos a contar da Srs. Parlamentares, chegamos a um momento extre-
data da promulgação desta emenda, seus planos de mamente importante no Plenário desta Casa.
benefícios e serviços, de modo a ajustá-los financei- Não precisaria reforçar o argumento levantado
ramente a seus ativos integralizados até a data da de forma importante pelo Deputado Eduardo Jorge,
entrada em vigor desta emenda. que foi o processo de marginalização vivido pelo

Art. 17. Lei complementar, cujo projeto deverá conjunto das bancadas de centro no debate dessa
ser apresentado ao Congresso Nacional no prazo de matéria.
doze meses a contar da data da promulgação desta Em segundo lugar, o PCdoB encaminha con-
emenda, disporá sobre a gestão quadripartite da se- trariamente à votação do relatório, não por respon-
guridade social, da qual participarão trabalhadores, sabilizar o Relator, de quem reconhecemos o grande
empresários; aposentados e governo. esforço no sentido de auscultar e definir posições;

Art. 18. Não se aplica a vedação prevista no encaminhamos contrariamente, porque, de um lado,
art. 37, § 7Q, aos servidores públicos aposentados temos o discurso do Governo, de outro, temos o que
que tenham sido nomeados, até a data da promulga- está embutido nesse relatório. O discurso do Gover-
ção desta emenda, para cargos de provimento efeti- no no sentido de acabar com privilégios, tergiversan-
vo em ,virtude de concurso público ou estabilizados do sobre o tema, não se refletiu no relatório que ora
nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Cons- está em votação. Na verdade, o que se faz nesse re-
titucionais Transitórias. latário é cortar benefícios, é reduzir receita.

Art. 19. O Poder Executivo enviará ao Con- É importante chamar atenção deste Plenário:
gresso Nacional, na ocasião da apresentação da numa Previdência de que são sonegados hoje 34 bi-
Proposta Orçamentária da Seguridade Social, e a Ihões pelo setor empresarial, em que há desvios
cada ci!1cO anos, as projeções atuariais relativas aos permanentes e com uma dívida de 25 bilhões da
regimes de previdência social previstos nos arts. 40, União, que sofre fraudes e não recebe contribuição
42 e 201, referindo-se, nos casos dos dois primeiros regular de alguns setores, o Governo não botou a
somente à administração federal. mão. O Governo não mexeu uma palha para que se

Art. 20. Lei federal instituirá o Dia Nacional do garantisse estruturalmente essa Previdência. Por
Cidadão e definirá procedim-3ntos para que todos os outro lado, o que fez? Tentou cortar benefícios de
brasileiros obtenham o Registro Social, o qual deve- deficientes, ou idosos, a paridade de pensionistas e
rá conter dados básicos relativos à sua identificação. aposentados; retirou do texto a pensão, por morte

Art. 21. O teto do salário-de-benefício do regi- da mulher, para o seu companheiro; retirou a parida-
me de previdência social de que trata o art. 201 fica de dos servidores públicos.
fixado em valor correspondente a dez salários míni- Para concluir, quero chamar atenção, Sr. Presi-
mos em vigor na data da promulgação desta emen- dente, das bancadas do Norte. Sou do Sudeste, e lá
da, devendo, a partir daí, ser reajustado de forma a a Previdência ainda gasta menos do que arrecada,
preservar, em caráter permanente, o seu valor real, mas, no Nordeste a Previdência gasta mais do qúe
com base em índice e critérios definidos em lei. arrecada. Sabem por que? Porque há um grau de

Art. 22. Os critérios de habilitação dos segura- contribuição cruzado na solidariedade entre as re-
dos aos benefícios, estabelecidos no art. 201, deve- giões e entre os setores urbano e rural. Esse relató-
rão ser revistos, no prazo de cinco anos a contar da rio com o que faz, permitindo o desvio formal dos re-
data da promulgação desta emenda. . cursos da seguridade, quebrando a diversificação de

Art. 23. Esta emenda constitucional entra em fontes, com um desemprego crescente, levará à fa
lência as Prefeituras e os Governos dos Estados,

vigor na data da sua publicação. pois os Estados e Municípios só têm um único ins-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como trumento de distribuição de renda, que é a Previdên-

votam os Srs. Líderes? ' cia Social.

O SR. SÉRGIO MIRANDA ( PCdoB - MG. Apelo aos Deputados do Nordeste e todos os
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Deputa- Parlamentares desta Casa no sentido de que não
da Jandira Feghali vai orientar a liderança do permitam a aprovação desse substitutivo, que reduz
PCdoB. receita, corta benefícios e estará implodido em cur-

A SRA. JANDIRA FEGHALI ( PCdoB - RJ. tíssimo prazo. A Previdência levará à falência as
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Prefeituras do Norte e Nordeste deste País.
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Por isso, o PCcloB encaminha para que vote- tem que necessariamente aprovar. Ali estavam rep-
mós contra o substitutivo e apela para os Deputados resentados os interesses de uma parcela dos traba-
no sentido de que permitam, com a derrota do subs- Ihadores, que era aquela de carteira assinada, do
titutivo, a reabertura dos debates, a fim de que pos- mercado formal. A esta Casa cabe dar uma outra di-
samos fazer uma reforma da Previdência justa e não mensão, que é o atendimento a todos os trabalhado-
aprovemos um substitutivo que não podemos alterar res. E achamos que existem possibilidades de solu-
e que levará a Previdência à implosão. ções de transição e com mecanismos que respeitem

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente, tanto o mercado formal quanto o informal, criando
peço a palavra pela ordem. condições para que os trabalhadores que estão no

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. mercado informal sejam protegidos.
Exª a palavra Diante disso, o PPS vota contra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- O SR. FERNANDO LYRA (PSB - PE. Pronun-
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e
tados, o PPS sempre foi favorável à reforma da Pre- Srs. Deputados, o Partido Socialista Brasileiro de-
vidência. fende uma consistente reforma previdenciária para o

Entendemos que a Previdência, da maneira País, mas uma reforma que aprofunde ainda mais
como está estruturada com os nossos aposentados as conquistas da Constituição de 1988, fruto da lon-
ficando horas e hora~ nas filas, tratados de forma ga jornada de lutas do nosso povo.
absolutament~ desumana, é inviável. Muitas vezes, A iniciativa das centrais sindicais, em partici-
as fraudes deixaram de ser exceção e passaram a par, do debate sobre a reforma da Previdência criou
ser a regra. Não acompanhou todas as mudanças uma expectativa maior para toda sociedade ou seja,
que aconteceram no m~ndo do trabalho e, portanto, de que as mudanças não significariam somente per-
sempre fomos favoráveiS às reformas. Mas achamos da de direitos dos trabalhadores e servidores públi-
qu~ essas reformas deveriam se~ conduzida~ ~ dis- coso No entanto, a opinião pública, os interesses dos
cutidas profundamente com a sociedade braSileira. trabalhadores e servidores públicos não foram sufi-

Infelizmente, a própria forma de discussão no cientes para empreender as mudanças necessárias
Congresso Nacional acabou atropelando um debate para uma reforma previdenciária consistente.
que poderi~ ser profund~ e profícuo. Acreditamos A proposta do Govemo é frágil, e as medidas
que mecams~os.de tran~lção ::,cabaram não sendo que sugere não têm base em estudos e dados confiá-
montados, preJu?lcando, inclUSive, po~tos a que, em veis. Esclareça-se a inexplicável postura do Governo,
termos de mérito, éramos favor~vels, co~, por que se tem negado a fornecer ao Congresso .os núme-
exemplo, a q~tão .de.aposentadonas es~JaIS para ros e cálculos atuariais sem os quais qualquer discus-
professores u~lVersitános. Achamos que tinha que são não passará de irresponsável retórica
acabar, mas tlnha-se, ao mesrno tempo, que tomar
salvaguardas, para que a Universidade brasileira não Como está, a proposta é só e tão simplesmen-
fosse desfalcada de quadros de pesquisadores, onde te uma tentativa de ajuste de caixa que retira o direi-
aconteceram investimentos pesados, com expectati- to de aposentadoria de 30 milhões de trabalhadores
vas de direito que tinham que ser respeitadas. sem carteira assinada e violenta as expectativas de

E, além disso, gostaria também, em nome do direito daqueles que estão à beira da aposentadoria.
PPS de deixar claro: fomos absolutamente favorá- Para completar, a proposta do Governo não prevê
veis 'às negociações que aconteceram entre o Exe- qualquer. melhoria nos v~lores aviltante~ das ~-
cutivo, o Legislativo e as centrais de trabalhadores. sentadonas e. pensões, situados, na média, em ndl-
Consideramos, inclusive, que essas negociações cujos 125 reaIs.

foram um marco na história da democracia neste Não há qualquer indício de que o Governo pre-
País, ~Iocando ~da um no seu de~ido lugar: parti- tenda dar transparência às receitas e à execução
d~ p.ohtico é partl?O p.Olítico; central ~lndlcal é central das despesas do Orçamento da Seguridade Social.
sl~dlcal. E o Legislativo e o ExecutIVO devem CUrTI- Não há nem a mais distante intenção de reconhecer
pnr o seu papel. direitos adquiridos. Não há propósito de cumprir o

Apoiamos aquelas negociações que foram con- que a Constituição determina para as áreas da Pre-
duzidas e na forma como o foram, mas também en- vidência, Assistência Social e Saúde. Ao contrário,
tendemos que o que ali foi acordado esta Casa não todos os governos pós 1988, incluído este, reitera-
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damente impediram a construção de uma contabili- pelo PMDB, articulado e coordenado pelo então Se-
dade própria para a Previdência. nador Almir Gabriel. Essa estrutura da Previdência

Não há uma linha sequer na proposta do Go- pública, no Brasil, teve o voto de todos os Parlamen-
verno que sinalize para o necessário combate às tares, todos os constituintes desta Casa.
fraudes e à sonegação,· como a proibição de anis- O PMDB e o emergente PSDB, àqueda época,
tias, isenções e parcelamento quase infinitos a juros foram os principais responsáveis pela estrutura que
abaixo do mercado. Não há vontade política de ga- agora está sendo demolida por uma proposta que
rantir o pagamento das dívidas com a Previdência. não é a do Governo. Trata-se de um arremedo de
Além dos 37 bilhões devidos pelos empresários, a proposta de reforma da Previdência. Nada aqui re-
Previdência é credora do próprio Governo em 25 bi- forma a Previdência, apenas retira direitos de quase
Ihões, o que torna suas propostas de corte de bene- todos os contribuintes.
fícios um exercício de má-fé e de engodo político. Não podemos, Sr~ Presidente, srªs e Srs. De-
Não há caminhos, finalmente, para um gerencia- putados, imaginar que qualquer negociação para
mento quadripartite. destaque ou para votaçãq em separado corrigirá os

O PSB avalia ainda que a Previdência não está efeitos do que aqui está contido. Em relação à corre-
sob risco de falência iminente, fato incontestado de ção do teto das aposentadorias não existe previsão
maneira cabal pelo Governo e conclusão cristalina específica, diz-se apenas'que serão produzidos cri-
das discussões e audiências realizadas na Câmara térios para evitar a perda do poder real.
dos Deputados. Isso é patente, mesmo que a fragili- Uma reforma que visaria em tese a fortalecer a
dade intelectual e o pendor para a demagogia te- Previdência pública acaba produzindo risco de perda
nham marcado os debates e sua divulgação para a de receitas, quando se cria a possibilidade de o Co-
opinião pública. fins incidir sobre a receita e não exclusivamente so-

É necessária uma verdadeira reforma da Previ- bre o faturamento das empresas.
dência, baseada em números confiáveis, em audito- srªs e ~rs. Deputados, aqui os empresários
rias, na análise precisa e na responsabilidade com também não estão atendidos. Está criada a possibili-
que devem ser tratados os direitos e expectativas de dade de encargos sociais sem lei complementar.
milhares de contribuintes e não-contribuintes. Despertam, V.Exas.. O que aqui está-se fazen-

Num paíl? atravessado por tão profundas desi- do hoje é matar um pouco mais a cidania. Votar nes-
gualdades aconõmicas e sociais, se o modelo previ- se projeto significa dizer que a Câmara dos Deput-
denciário já é um acinte à cidadania, o projeto do dos distanciou-se definitivamente da população e
Governo consegue ser ainda mais injusto. não cuida mais dos interesses daqueles a quem de-

Por estas razões, o PSB vota contra o Substi- ",veria representar.
tutivo do Relator Euler Ribeiro. Portanto, o voto do PDT é um não veemente,

O SR. MIRO TEIXEIRA ( PDT _ RJ. Sem revi- um não repetido, um não que espero que ecoe no
são orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvi o peito dos Srs. Parlamentares, especialmente daque-
discurso de um Vice-Líder do Governo sobre as obs- les que, na Constituinte, perderam aqui noites e noi-
cenidades das aposentadorias, especialmente as do tes para que produzíssemos um mecanismo justo de

Previdência Social no Brasil.serviço público. Talvez não tivesse ocorrido ao vice-
Líder que, neste País, a maior obscenidade, hoje, é Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
o dinheiro destinado aos bancos, como os 7,5 bilhõ- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo
es destinados à salvação do Banco Nacional. Como a palavra à Deputada Sandra Starling, Líder do PT.
ousam falar em obscenidade de aposentadoria de A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem
servidor público? revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.

srªs e Srs. Deputados, o que hoje vai ser vota- Parlamentares, eminente Relator, confesso que li
do aqui não pode ser corrigido por Destaques para com toda atenção o substitutivo de V. Exª, sensibili-
Votação em Separado. Quem hoje der voto a favor zada pelo drama que vi no seu rosto durante todo
deste substitutivo estará colocando uma lápide so- esse tempo em que teve de tratar do tema da Previ-
bre a Previdência pública, estará abrindo caminho dência.
para privatização da Previdência, estará acabando Procurei examinar com o maior carinho a pro-
com toda uma estrutura construída neste Plenário, posta elaborada por V. Exª. No entanto, a questão
na Assembléia Nacional Constituinte, especialmente da Previdência interessa aos mortos, aos vivos, aos
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que hão de vir e, nesse sentido, lamentavelmente, o movimento seguinte, no que se refere aos desta-
substitutivo elaborado não consegue fazer uma ver- ques para votação em separado.
dadeira reforma da Previdência, nem solucionar o Até compreendo que o ilustre Deputado Miro
problema da maciça maioria da nossa população. Teixeira tenha se confundido um pouco, nesta tribu-
Por isso, mesmo depois de todo esse esforço, lem- na, fazendo um discurso não muito compatível com
brei-me da mitologia grega, da caixa de Pandora e o pensamento deste Plenário. Dizer que ao votar o
trouxe, para relembrar ao eminente Relator, as se- parecer encerramos o procedimento, não é verda-
guintes palavras: deiro. Vamos ter ainda oportunidade de continuar

"A donzela levava nas mãos o seu presente, discutindo, através dos Destaques para Votação em
um vaso grande e fechado. Diante de Epimeteu, ela Separado, sobretudo se houver racionalidade na
tirou a tampa, e, do vaso, ergueu-se o mal, como apresentação dos destaques.
uma nuvem negra, espalhando-se pela Terra com a O fato, Sr. Presidente, é que a possibilidade
rapidez de um raio. Um único dom benéfico estava de, através de uma enxurrada de DVS, ainda recuar-
escondido no fundo do vaso: a esperança. Mas obe- mos um pouco mais naquilo que estamos conse-
decendo às ordens do pai dos deuses, Pandora tor- guindo hoje, faz-me lembrar a imagem do Velho e o
nou a fechar a tampa rapidamente, antes que a 00- Mar: o pescador Santiago pegou um grande peixe,
perança pudesse escapar, e com isso ela ali ficou mas teve muita dificuldade de levá-Io até a praia, e
encerrada para sel1)pre". quando lá chegou só tinha a carcaça. Depois de tan-

O relatório do Deputado Euler Ribeiro é a caixa ta luta, tanta discussão, da vitória nas eleições, até
de Pandora. Quero que os Deputados restaurem a parece que vamos ter de nos conformar, na praia,
esperança ao povo brasileiro. para aos dezesseis milhões de aposentados da rede

Era o que tinha a dizer. pública, apresentar uma carcaça.
, Tenho certeza que este Parlamento, passada a

O SR. PRE~IDENTE (LUIS Eduardo) - Conc~- fase de discussão, de audição, poderá finalmente,
do a palavra ao Llder do PSDB, Deputado José Am- votando a favor do parecer do Relator, manter as
bal. conquistas que estão aí nas discussões subseqüen-

O SR. JOSÉ ANíBAL (pSDB - SP. Sem revi- teso Para isso ganhamos eleição e é o compromisso
são do ·orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- deste Governo.
dos, ao longo das discussões sobre a reforma da O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
Previdência pude participar de vários foros. Mas o vota o PSDB?
que mais me impressionou foi uma reunião no Sindi- O SR. JOSÉ ANiBAl _ Eu disse enfaticamen-
cato dos Metalúrgicos de São Paulo, com a presen- te sim, Sr. Presidente.
ça de dois mil metalúrgicos aposentados. Não houve
agressividade nem contundência, mas apenas um SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
desejo de que eu pudesse esclarecê-los por que o palavra pela ordem.
Congresso, especificamente a Câmara, não podia ir O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
fundo no combate aos privilégios. Por que nos recu- V.Exªa palavra.
saríamos a fazer uma reforma profunda da Previ- O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-
dência, inscrita dentro de um amplo projeto de refor- são do orador.) - Sr. Presidente, o Líder Deputado
ma do Estado brasil.eiro? E foi difícil responder-lhes. José Aníbal citou-me e reescreveu o texto do meu
Afinal, eles compõem a imensa maioria, ou seja, 16 discurso. Assim sendo, tenho direito de falar, embo-
milhões que não estão contemplados no projeto. ra não tenha sido desairosa a sua citação. Na refe-
Eles não são citados nem nos lobbies, nem nas rência ao que eu disse hoje, de que estaríamos colo-
reuniões e comícios que se faz fora do Parlamento. cando aqui um lápide, S. Exª criticou-me e depois
Eles não tiveram voz ao longo das discussões. De- concordou comigo. Ele apenas disse que os DVS
safio quem diga o contrário. A voz ficou por conta podem reparar o texto, e eu confirmo: Os DVS não
dos 10% que se beneficiam de várias maneiras, sob repararão este texto, e a carcaça...
o manto do direito adquirido de privilégios que cons- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
tituem injustiça. do Miro Teixeira, já ouvimos V. Exª com muita aten-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, temo ção. E a citação de fato é...
que a matéria que votaremos hoje, que já é um O SR. MIRO TEIXEIRA - Penso que, em
lvanço preliminar, possa ser diminuída, através do nome de V. Exª, o projeto em apreciação nesta Casa
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não pode ser comparado, a uma carcaça de peixe, fincarmos o pé por não reformar, possamos pulveri-
como fez o Deputado Jose Aníbal. zar a contribuição do aposentado no campo do salá-

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr, Presiden- rio mínimo. O"Helator desta matéria prevê no seu re-
te, peço a palavra pela ordem. latório a regulamentação através de lei complemen-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Com a tar e dá um prazo de dois anos para um ajustamento
palavra o Deputado Fernando Gabeira. da reforma.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem Portanto, os servidores públicos e os trabalha-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- dores não fiquem muito preocupados porque este
putados, agradeço a oportunidade de falar neste dia Congresso ainda vai trabalhar muito dentro da lei
histórico. Considero um dia histórico porque a ele compl~mentar, ? as gara~tias dos direitos, ou seja,
estamos todos submetidos, Parlamentares, platéia, os ,d~reltos adqUlrldos,.estão bem preservadas no re-
imprensa, mas não histórico no sentido que conhe- latoriO quando determina a transição e a regulamen-
cemos da história natural. tação. Portanto, os servidores que estão prestes a

Hoje vamos assistir à montanha parir um rato. se ap~sentar ou têm ~e~po para se aposentar terão
O que está acont~cendo na votação deste Projeto é garantido~ os seus d~rel.tos. E ~~te Congresso te~
um grande acontecimento da história natural. A comproml~so com o direito adq~mdo e não se esqul-
montanha vai parlrúm rato. A possibilidade de refor- var~ um so m?~en~o de determiná-lo na regulamen-
mar a Previdência no Brasil, a possibilidade de criar- taçao da PrevldenCla.
mos um projeto para o século XX perdeu-se ao lon- O Bloco formado pelo Partido Progressista Bra3i-
go das negociações. A visão filosófica de uma Previ- Jeiro e Partido Liberal vai votar pela reforma, acampa-
dência universal que atingisse a todos, que fosse nhando o relatório do Deputado Euler Ribeiro, ressal-
complementada pela Previdência particular ou públi- vad~s os destaques. E há muitos destaques que vão
ca, perdeu-se. Também perdeu-se a oportunidade ser julgados pelo nosso Bloco e que certamente irão
política de o Governo integrar a oposição. aperfeiçoar o relatório e dar uma melhor condição de

A oposição nesse caminho também perdeu a ajuste a esta reforma que o Governo mandou para cá
possibilidade de diálogo com o Governo, porque é a Eram essas as considerações que desejava
possibilidade de mostrar a sua capacidade de nego- formular, dizendo aos companheiros do Partido Pro-
ciação que vai levá-Ia, um dia, ao poder central. gressista Brasileiro e Partido Liberal que iremos

Enquanto tivermos no Brasil uma Oposição in- acompanhar. ~ relatório Eul~r ~ nos destaques tere-
capaz de negociar, ela será incapaz de governar aos mos um poSICionamento mais Independente.
olhos de milhões de brasileiros. Essas impossibilida- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
des e esses fracassos foram se sucedendo ao longo do a palavra ao nobre Deputado Michel Temer.
do projeto. O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.

Hoje sinto-me no dever de votar contra o pare- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªS e Srs.
cer do Relator Euler Ribeiro. Mas não considero que ~eputados, estamos examinando, como todos sa-
todas as negociações estão encerradas. Amanhã hentaram, uma questão que afeta a todos os brasi-
estarei aqui lutando para que o pior não aconteça, leiros, é até aqui estou dizendo o óbvio.
negociando po~to por ponto, para melhorar o proje- Surge, então, uma pergunta natural, que nasce
to. Portanto, hOje, voto contra. em razão de um trabalho desenvolvido pelo Relator,

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. Deputado Euler Ribeiro; um trabalho de audiência
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªS e Srs. dos mais variados setores da nacionalidade brasilei-
Deputados, o Bloco, integrado pelo Partido Progres- ra, um trabalho de muita discussão durante a Comis-
sista Brasileiro e pelo Partido Liberal, vai votar pela são Especial, obedecendo, naturalmente, ao proces-
reforma da Previdência, tendo consciência de que so legislativo.
esta não é uma reforma ampla devido à complexida- Temos a mais absoluta convicção, Sr. Presi-
de do !ema. dente, de que este momento em que se vota a

E difícil fazer uma reforma da Previdência que emenda da Previdência Social no plenário é de alta
contente a todos, sobretudo em um País onde o relevância; é o momento mais esclarecedor na dis-
mercado informal é coberto pór milhões de pessoas cussão dessa emenda constitucional.
e,os tentáculos da Previdência não vão poder alcan- Percebo, pelas conversas que tive com compa-
ça-Ias. O nosso medo, como partido, é de que, se nheiros da minha bancada, que há uma grande
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preocupação não apenas com o fato de aprovarmos aC.:tuiridos com manter privilégios de determinados
ou não o relatório; há uma preocupação - alerto a V. segmentos da sociedade.
Exª, aos demais Líderes e ao Relator - com o futuro Mas esse projeto, Sr. Presidente, se não tives-
que começa precisamente amanhã. se mérito, teria uma grande conquista: uniformizar a

Tenho dito com freqüência - este o momento Previdência Sdcial de nosso País. A Previdência So-
da mais ampla discussão - que se aprovarmos ore- cial do Brasil, diferentemente da maior parte dos paí-
latório hoje, que perfeito não é, por evidente, será ses do mundo, tem uma grande contradição, ela é
aprimorado por meio da aprovação de destaques contributiva e a aposentadoria se fazia por tempo de
aperfeiçoados. serviço.

A preocupação ql1e corre hoje no Plenário, Sr. Hoje não, Sr. Presidente, essa aposentadoria
Presidente, Sr. Relator, é de que amanhã, ou a partir será contributiva, por tempo de contribuição. Então,
da semana que vem, haja um rolo compressor, um houve uma unidade na Previdência Social do nosso
trator passando por cima dos destaques e não pos- País.
samo~, democrática e a~plamente, discutir todas as Em segundo lugar, gostaria de dizer que se
maténas qUE' merecem discussão. mantêm os direitos adquiridos dos rurícolas, con-

Devo registrar, Sr. Presidente, srªs e Srs. De- quistados na Constituição de 1988, sem nada mu-
putados, especialmente aos companheiros do meu dar. Em terceiro lugar, corta-se um dos ralos mais
partido, que cada artigo, inciso e alínea do relatório importantes da Previdência Social do nosso País; a
do Deputado Euler Ribeiro tem um destaque sobre aposentadoria precoce dos servidores públicos, que
ele. agora se dará através de três fatores: primeiro, ida-

Portanto, estou fazendo um apelo aos compa- de, 55 anos para o homem e 50 para a mulher; se-
nheiros da minha bancada, a partir de hoje, que se- gundo: tempo de contribuição: 35 para o homem e
lecionemos os destaques que visam aperfeiçoar o 30 para a mulher e, terceiro, 10 anos no cargo ou
texto do Relator e que a- partir de amanhã, da sema- função.
na que vem - ou se for necessário, mais duas, três, Sr. Presidente, essa é uma conquista de todos
quatro ou cinco semanas - possamos examinar os aqueles que desejam que este País trilhe os cami-
mais variados destaques aperfeiçoadores. nhos da moralidade.

Penso, Sr. Presidente, que solucionada esta Gostaria também de dizer, Sr. Presidente, que
questão, especialmente perante minha bancada, e, não é verdade, como homem do Nordeste, que sem-
também, solucionada a questão de que não haverá pre defendeu os interesses daquela região com mi-
rolo compressor em relação às demais bancadas, só nha bancada, que essa proposta de emenda à
haveremos de aplaudir aprovando o relatório do De- Constituição prejudica nossa região em qualquer
putado Euler Ribeiro. sentido. Isso não é verdade que se abra com essa

Com essas considerações e com o apelo que proposta de emenda à Constituição nenhum motivo
ora faço à minha bancada, para o exame adequado, para a substituição da aposentadoria pública pela
conclusivo e competente dos destaques, o voto do aposentadoria privada.
PMDB é sim. Sr. Presidente, quero apenas complementar

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - com dois parágrafos. Vamos manter, como já disse
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pude anteriormente, os direitos adquiridos. Mas o servidor
ouvir atentamente o encaminhamento dos partidos, P4blioo, quando sair da atividade para a inatividade,
por parte dos seus Líderes, e, em nenhum momen- não mais levará os 20% a mais. No entanto, manta-
to, desde o início desta discussão, foi dito que esta rá o valor real da sua aposentadoria. Isso é uma
Proposta de emenda a Constituição iria resolver to- conquista e um direito dos quais não abrimos mão.
dos os problemas da Previdência Social de nosso Outra coisa, Sr. Presidente: o substitutivo do
País. Relator não é perfeito. Não está concluído, como

Sabemos que não é um projeto perfeito - é um bem disse o Líder Michel Temer. Haveremos de,
projeto possível. Não é um projeto péssimo, nem num entendimento com todos os demais partidos
ruim, como se disse. É, sim, um projeto bom, porque com assento nesta Casa, iniciar o processo de ne-
está de acordo com as reformas que este País preci- gociação das emendas aglutinativas, dos destaques
sa. Esse projeto não atinge direitos adquiridos de supressivos, dos destaques para votação em sepa-
quem quer que seja. Confunde-se manter direitos rado, não só de procedimentos, mas também de mé-



Solicito esclarecimentos de V. EXª no sentido
de saber qual o tratamento que esta Casa vai dar a
esse assunto, considerando que V. EXª, de maneira
correta, assumiu junto aos Líderes uma iniciativa
para a extinção do IPC e a discussão de alternati
vas.

Como essa matéria está contida no relatório
que vamos votar, gostaria de saber se ela vai voltar,
se vamos alterá-Ia, enfim, se vamos enfrentar esse
debate. Como é uma questão que atinge a credibili
dade do Parlamento, tomo a iniciativa de solicitar à
Previdência da Câmara dos Deputados um esclare
cimento sobre o assunto.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem" revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT tem um des
taque procurando restabelecer o texto do próprio
Governo, que mandava acabar com o Instituto de
Previdência dos Congressistas. Apenas para escla
recer o Deputado José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Miro Teixeira este momento não é próprio.

Vou apenas esclarecer o questionamento do
Deputado José Genoíno, dizendo que a Mesa tomou
providências no sentido de elaboração de um ante
projeto que foi entregue a todas as Lideranças para
análise e apresentação de sugestões, com o com
promisso de, na próxima semana, deliberarmos so
bre a matéria, conforme acerto com todas as lide
ranças quanto ao anteprojeto que a Mesa ofereceu,
com as sugestões que as Lideranças certamente en
caminharão para o aperfeiçoamento do projeto.
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rito. O País precisa dessa reforma, pois, se ela fosse O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
perfeita, seu texto não citaria que daqui a cinco anos a palavra pela ordem.
faríamos uma nova revisão da Previdência Social do O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Brasil. Por tudo isso e com a consciência de que es- Exª a palavra.
tamos fazendo o. melhor pa~a o País, o Blo- O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi-
co/PFUPTB encammha o voto sim. (Palmas.) são do orador.) - Sr. Presidente, na forma regimen-

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (Bloco/PMDB tal, solicito a V. Exª, como Presidente da Câmara,
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs um esclarecimento, considerando o papel extrema-
e Srs. Deputados, o Presidente Fernando Henrique mente positivo que V. EXª assumiu no processo de
Cardoso foi eleito em primeiro turno pela vontade do discussão da reforma da Previdência. Trata-se de
povo brasileiro, com a pregação de promover a re- um assunto que diz respeito à Casa e está contido
forma ampla do sistema político, social, econômico, no relatório que vamos votar agora, qual seja, a
político-partidário, esgotado e vencido nesta Nação. constitucionalização do Instituto de Pensão dos Con-
Portanto, S. Exª tem o mandato do povo brasileiro gressistas. Esse assunto foi amplamente discutido
para propor as reformas. na Casa e na imprensa, porém não o foi pelos Líde-

Hoje estamos discutindo a reforma da Previ- res.
dência. Não estamos encerrando esta discussão;
este é o marco inicial da reforma da Preyidência que
se instala e começa no plenário. E vamos prosseguir
neste debate porque a Câmara dos Deputados - eu
disse isso quando do Plano Real - não é cartório de
registro de títulos e documentos. A todos nós, Depu
tados, cábe promover a discussão e as modificaçõ
es. O processo continua ainda hoje, por sugestão da
nobre Líder do PT, Deputada Sandra Starling. Mar
camos para amanhã uma discussão em torno dos
destaques das emendas aglutinativas e de mérito
também. Portanto, o episódio não está encerrado.

A aprovação do relatório substitutivo do Depu
tado Euler Ribeiro é a possibilidade de podermos
continuar a discussão e a modificação, se necessá
ria. O Plano Real foi implantado através de ampla
discussão. Esta Casa promoveu 59 modificações na
proposta do Executivo e o Plano propôs e realizou a
maior transferência de renda da história da Nação.
Ou reformamos, ou a Nação conviverá com a maior
crise de sua história.

A reforma tem de ser feita por este Parlamento,
e não como disse - e bem - o Deputado Michel Te
mer: ninguém quer um rolo compressor. VarTl0S
fazê-Ia democraticamente. Discutimos com as cen
trais sindicais, .o que foi um avanço, sem que esta
Casa perdesse nenhuma prerrogativa. Vamos mu
dar esta Nação, este é o desejo do povo brasileiro. E
esta Casa o fará com consciência, tranqüilidade, en
tendimento, negociação, através de um amplo acor
do, em que respeitaremos a palavra das oposições.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, vamos
continuar, sim, porque esta é a vontade do povo. Va
mos continuar o processo de reforma da Nação.
(Palmas.)
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Creio que o projeto está bom, atende aos inte- quando a Mesa estiver anunciando o processo de
resses dos Parlamentares e, também, aos desejos votação. Isso é uma descortesia.
da sociedade. Srs. Deputados que se encontram nas banca-

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- das queiram acionar o botão preto do painel até que
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- as luzes se apaguem. Srs. Deputados que não re-
mem seus lugares, a fim de ter início processo de gistraram seus votos, queiram fazê-Io dentro de ins-
votação pelo sistema eletrônico. tantes nos postos avulsos.

O SR. SILVIO ABREU - Sr. Presidente, peço O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SILVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi- O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB ~ CE. Sem
são do orador.) - Sr. Presidente, estou encaminhan- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB orien-
do, em nome da bancada do PDT, uma declaração ta seus Deputados para votarem não.
de voto... O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Logo PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
após a deliberação, V. Exª poderá entregá-Ia. co PFUPTB recomenda o voto sim.

O SR. SILVIO ABREU - Pois não, Sr. Presi- O SR JOSÉ AN(BAL (PSDB - SP. Sem revi-
dente. são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (pSB - RJ.
putados que se encontram nas bancadas, queiram Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
registrar seus códigos de votação. Socialista Brasileiro vota não.

O SR. SILVIO ABREU - Sr. Presidente, peço O SR. WOLNEY QUEIROZ '(PDT - PE. Sem
a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. não. A

Exª a palavra. O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
O SR. SILVIO ABREU (PDT _ MG. Sem revi- PE. Sem revisão d.o orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota não. co PFUPTB vota sim.
O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB-PA. Sem _ O SR.JOSÉ ANíBA~ (PSDB - SP. Sem.revi-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota sim. sao do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. A ~RA. MARIA ELVIRA (Bloc.o/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Sem r~vlsão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
PFUPTB encaminha o voto sim. vota sim.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB _ SP. Sem revi- . O SR. PEDRO VALADAR~S (PSB - CE. Sem
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim. r:vlsão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota

nao.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. .

Deputados, queiram selecionar seus votos. O SR. PAULO P~IM (PT - RS. ~em revisão
. do orador.) - Sr. Presidente, quem qUiser ficar do

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, lado do trabalhador, do aposentado e do servidor
peço a palavra pela ordem. vota não.

a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. A SR~. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Ex- a palavra. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- vota não e apela a todos para que façam o mesmo
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota não. porque este relatório não tem como remendar. Der-

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. rotar para reiniciar o debate.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi-
vota sim. são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re-
aos Srs. Líderes que não orientem suas bancadas visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota não. E
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aquele que quiser se manter com seu votinho para visão do orador.) - Sr. Presidente sobre essa maté-
Prefeito vote não, por favor. ria o PT nunca teve dúvidas e continua votando não.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- O SR. MICHEL TEMER (Bloco PMDB - SP.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota não. Sem revisão do orador.) O Bloco

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- PMDB/PSC/PSD/PSL vota sim.
são do orador.) - Presidente, o PSDB vota sim. O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão

O SR. RICARDO GOMYDE (PCdoB - PRo do orador.) - Em nome do povo o voto é não, pela
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB independência pela liberdade e pela soberania do
vota não. Congresso Nacional.

O SR. CHICO VIGILANTE (pT - DF. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua vo- aos Srs. Deputados que orientem suas bancadas,
tando não. mas reservem-se apenas a declarar o voto.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
visão do orador.) - Sr. Presidenteo PSDB vota sim. peço a palavra pela ordem.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota Exª a palavra.
não. O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - são do orador.) - Sr. Presidente, já não há mais nin-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- guém votando.
co PFUPTB recomenda o voto sim. O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B vota
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim contra esta matéria e destaca o aspecto de que a

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re- proposta ora em votação liqüida com um dos princi-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- pais fundamentos da Previdência Social que é a dis-
balhadores recomenda a bancada e a todos que vo- tr!bu!çã? de renda no País. ~ o únic? instrument9 de
tem não, devido às dificuldades em que estamos. dlst~lb~l~o de renda que ainda eXiste na Naçao e

A SR!!... MARIA ELVIRA (Bloco PMDB _ MG. ~era liqUidado _se essa matéria for aprovada. Por
Sem rE;jvisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB ISSO votamos nao.
vota não e fica curioso em saber quais as dificulda- O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
des... revisão do orador.) - Sr. Presidente, já está na hora

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Não en- de encerrar a votação? o PCdoB vota contra. .
tendi, Deputada. O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão

A SR!!.. MARIA ELVIRA _ O PMDB vota sim e do orador.) - Sr. Presiden!e, a abstenção é em
gostaria de saber o porque das dificuldades que es- nome dos trabalhad~res. Esta correto.
tão sendo levantadas. Votar abstençao é também votar a favor dos

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Este as- aposenta~os e dos trabalhadores. É importante
sunto deverá ser tratado em outro momento Depu- quem está se abstendo.
tada. 'OSR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está

O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Sr. Presi- encerrada a votação.
dente, peço a palavra pela ordem. A Presidência vai proclamar o resultado da vo-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. tação. Posteriormente, votaremos o projeto original
Exª a palavra. do Governo e as emendas.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ. . O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
Sem revisão do orador.) - O PSB vota não e não vai proclamar o resultado.
tem dúvidas, nem ato falho. VOTARAM:

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _ Sim 294
PE. Sem revisão do orador) - O Bloco PFUPPB, Não 190
sem qualquer dúvida, vota sim. Abstenção 8

O SR. CHICO VIGILANTE ( PT - DF. Sem re- Total 492
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o Substitutivo apresentado à proposta de
emenda à Constituição nº- 33-CI95, foi rejeitado.

VOTARAM OS SEGUINTES SRS. DEPUTA
DOS:

Roraima
Alceste Almeida - PPB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luis Barbosa - PPB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá
Antonio Feijãp - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Abstenção
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará
Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPB - Sim
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha'" PT - Não
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Sim
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - PPB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - PPB - Sim

Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PPB - Não
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB - Não
Eurípecfes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - PPB - Não
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Não
Silvernani Santos - PPB - Não

Acre
Célia Mendes - Bloco - PFL - Sim
Chicão Brígido - Bloco :- PMDB - Não
João Maia - PFL - Sim
Mauri Sérgio - Bloco - PMDB - Não
Osmir Lima - Bloco - PFL - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Sim
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Sim

Tocantins
Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - PPB - Abstenção
Dolores Nunes - PPB - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Não
João Ribeiro - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - Bloco - PMDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Sim
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Sim

Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB'- Não
Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel - PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piaur

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sã - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alve$ ..:. Bloco - PMDB -

Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim

Laire Rosado - Bloco - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Cãssio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - Bloco - PSB - Não
José Chaves - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco -'PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - PPB - Sim
Ricardo Herãclio - Bloco - PSB - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Augusto Farias - PPB - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
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Moacyr Andrade - PPB - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Não
Talvane Albuquerque - PPB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Sim
José Teles - PP~ - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Pedro Valadares - Bloco - PSB - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - .PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - 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 - Bloco - 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
Mario Negrornonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Sim
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Sim

ção

Sim

Sim

Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara E;lIery - Bloco -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 - Bloco - PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco - 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
Edson Soares - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Francisco Horta - PL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Absten-

Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL -

Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - PPB - Não
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL-

Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Narcio Rodrigues - PSDB - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
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Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Bloco PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Sim
Sandra StarJing - PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Sim
Síivio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - Bloco - PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB - Sim
Alcione Athayde - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - PL - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Não
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim

Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PPB - Não
José Carlos Coutinho - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
José Egydio - PL - Não
José Mauricio - PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Marcio Fortes - PSDB - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - Não
Milton Temer - PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouea - PPS - Não
Simão Sessim - PSDB - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Atberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - PPB - Sim
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Não
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Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPB - Não
Cunha Lima - PPB - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPB - Não
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Aníbal - PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - Bloco - PMDB - Não
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ricardo Izar - PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não

Ushitaro Kamia - PPB - Não
Vadão Gomes - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Sim
Wagner SaJustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grasso

Augustlnho Freitas - PPB - Sim
Gilney Viana - PT - Não
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco - PFL - Sim
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
João Natal- Bloco - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - Bloco - PFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Não
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Flávio Derzi - PPB - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Sim
Saulo 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 - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Não
Elias AbraMo - Bloco - PMDB - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Não
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PPB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - Bloco - PMDB - Não
Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
OcIílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PPB - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PPB - Abstenção
Vilson Santini - Bloco - PTB - Abstenção
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Sim

Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - Bloco - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPB - Não
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Jl,lnior - PPB - Não
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Abstenção
Jarbas Lima - PPB - Não
José Fortunati - PT - Não
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - S/P - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel - Bloco - PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst - PPB - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Sim

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Eduardo) - Tem V.
Exª. a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
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Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto nas no longo prazo, uma vez que o passivo previ-
não saiu no painel, mas quero deixar registrado meu denciârio é assumido pelo Estado. Nesse sistema
voto não ao substitutivo do Relator. não há garantia de que os trabalhadores receberão

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- suas aposentadorias, uma vez que, a exemplo do
dência vai submeter à votação em primeiro lugar as que jâ ocorreu no ano passado, a empresa segura-
emendas com parecer fâvorâvel, depois as emendas dora pode vir a falir. Nessa eventualidade, seriam
com parecer contrârio e, posteriormente, a proposta criadas novas e insuportâveis pressões sobre as
original do Governo. contas públicas, pois o Estado viria em socorro dos

contribuintes lesados, assumindo o pagamento de
(Tumulto no plenârio.) suas aposentadorias e pensões, sem que tivesse re-
O SR. PRESIDENTE: (Luís Eduardo) - Hâ 80- colhido contribuições ao longo do tempo.

bre a mesa a seguinte: O debate sobre a reforma da Previdência So-
DECLARAÇÃO DE VOTO cial não pode ser separado das questões mais ge-

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PDT, CONTRA rais, como o ajuste neoliberal que se tenta impor ao
O SUBSTITUTIVO DO RELATOR País, ameaçando inclusive a própria soberania na-

À PEC NQ 33-A/95 cional e inviabilizando a retomada sustentada do
crescimento econômico. A política monetâria preco-

O QUE ESTÁ EM DEBATE nizada pelos neoliberais eleva continuamente as ta-
Em 10 de março de 1995 foi encaminhado à xas de juros e estimula ganhos especulativos do sis-

consideração do Congresso Nacional uma proposta tema financeiro - ganhos esses que provocaram re-
de emenda constitucional, que altera o sistema de centemente um aumento da ordem de R$100 bilhõ-
Previdência Social, estabelece normas de transição es na Dívida Mobiliâria Federal.
e dâ outras providências. Posteriormente, quando É um debate onde não se pode esquecer que o
em apreciação na Comissão de Constituição, Justiça . que estâ em jogo é, de um lado, a manutenção dos
e de Redação, a proposição foi subdividida em qua- direitos e expectativas de direito de milhões de se-
tro, assumindo os números 30, 31, 32 e 33, ficando gurados e pensionistas e, de outro, o interesse de
esta última com as disposições relativas especifica- poderosos grupos financeiros nacionais e intemacio-
mente à ârea de previdência social. A PEC nQ 33/95 nais prontos para administrar a poupança corrente
obteve parecer, na Comissão de Constituição, Justi- dos trabalhadores brasileiros.
ça e de Redação, pela admissibilidade. O exame São bilhões de reais em jogo. Do salMo de
quanto ao mérito na Comissão Especial foi interrom- cada um dos trabalhadores seria retirada uma par-
pido por ato da Presidência da Câmara, estando cela mensal, a título de provisão para o futuro, a ser
atualmente a referida proposta em processo de vota- entregue ao sistema financeiro privado, que certa-
ção no Plenârio. mente, não deixaria de cobrar taxas elevadas para

O PDT manifesta seu repúdio à tentativa go- administrar esses recursos, que assumir, em con-
vernamental de alterar os dispositivos constitucio- trapartida, responsabilidades explícitas em termos
nais relativos à Previdência Social porque suprime de retorno desses recursos, que dependeria dos re-
direitos adquiridos e viola preceitos constitucionais sultados de aplicações financeiras. Se da folha de
fundamentais de parcela expressiva da população salârios global, estimada em cerca de cento e cin-
brasileira, jâ excessivamente penalizada, e que luta, qüenta bilhões de reais ao ano, fosse poupada 10%
ainda hoje, vârios .anos após a promulgação da e a esse montante fosse acrescido outros 10% a
Constituição Federal de 1988, pela regulamentação 20% por conta do empregador, em pouco tempo al-
e preservação de seus direitos. Repudia, também, a gumas instituições financeiras estariam gerindo so-
tentativa, que vem desde o Governo Collor de Melo, mas fabulosas de recursos, o que lhes daria uma
de liquidar a Previdência Oficial, preparando o cami- posição estratégica e privilegiada na condução da
nho para a implantação generalizada da Previdência política econômica do País.
Complementar, sob regime de capitalização, à la A expansão dessa poupança induzida através
modelo chileno. Esse modelo favorece escandalosa- dos fundos de pensão e aposentadoria é inversa-
mente os grupos financeiros privados, que arreca- mente proporcional aos benefícios previdenciârios
dam por um longo período as contribuições dos tra- do sistema oficial: quanto menor esses mais estí-
balhadores, cobrando taxas de administração acima mulos teriam os trabalhadores para aderirem ao sis-
de 10% ao ano, e têm encargos previdenciârios ape- tema complementar, em busca da manutenção de
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uma renda mínima quando da aposentadoria. Não é • salienta o conceito de seguridade social ao
por outro motivo que o governo vem tentando redu- modificar, no seu art. 5Q., o art. 195 da Constituição
zir drasticamente os tetos dos benefícios da Previ- para em seu § 2Q. determinar que a proposta de orça-
dência Social, abolindo direitos e garantias constitu- mento da seguridade social será elaborada de forma
cionais. Para os neoliberais e privativistas de plantão integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde,
no Governo, no afã de favorecer o sistema financei- previdência social e assistência social, tendo em vis-
ro privado, não importa rasgar o texto constitucional ta as metas e prioridades estabelecidas na lei de di-
e revogar conquistas sociais. retrizes orçamentárias, assegurada a cada área a

Assim, o PDT vota contra a Proposta de Emen- gestão de seus recursos. Ademais, acrescenta um
da Constitucional nQ. 33-A, de 1995, e contra o Su~s- novo inciso ao art. 167 da Constituição, através do
titutivo do Relator, em defesa dos trabalhadores ora- art. 4Q. do Substitutivo, vedando a utilização das re-
sileiros, verdadeiros e únicos proprietários do patri- ceitas das contribuições sociais para a realização de
mõnio da Previdência Social, e contra a tentatiVa de despesas distintas das relacionadas com o paga-
favorecimento de poderosos grupos financeiros na- mento de benefícios do regime geral de previdência
cionais e internacionais na administração dos recur- social;
sos do sistema previdenciário nacional. • amplia o universo dos contribuintes e fatos

A PROPOSTA GOVERNAMENTAL geradores. Aumenta a capacidade da máquina fisca-
É INADMiSsíVEL lizadora, ao permitir a quebra de sigilo de dados e

comunicações, para fins de investigação fiscal e pre-
É inadmissível emenda constitucional tendente videnciária'

a abolir direitos e garantias individuais ou direitos ' . t ' ,
deles decorrentes e intrinsecamente ligados em ra- ,. m~n~ém, em~ra pa~cl~lmene, os ,direitos
zão dos princípios adotados pela Constituição, orga- ~revldenclanos do serVidor publico qu~nto à Inte~ra-
nicamente considerada, pois como reza o art. 60, § 1I~~de dos ~roventos ,d;.aposentadona, obed~cldas
4Q. da Constituição Federal: vanas ~ondlções e ~ntenos, e q~~nto aos reajustes

, concedidos aos servidores em atiVidade;
Art. 60. • preserva o direito à aposentadoria antecipa-
§ 4Q. Não será objeto de delib~ração a da por idade dos trabalhadores rurais, bem como a

proposta de emenda te~dente a abolir: aposentadoria especial dos professores de pré-es-
I - a forma fe~erativa de Estad?; cola ou de primeiro e segundo graus. Preserva, tam-

., I~ - o voto direto secreto, Universal e bém, as diferenciações quanto à idade e tempo de
penodlco; _ serviço para a mulher;

111- a separaçao de Poderes; fi d b f" 'd" ,
IV - os direitos e garantias individuais • xa o teto e ene ICIOS prevI enclanos em

" o • 10 salários mínimos, embora a ser reajustado, não
, A?emals, o dl~posto no art. 5-, § 22., pre~ê ,que mais pelo salário mínimo, mas sim por um índice a

os direitos e garantias expressos nesta C?nstitUlção ser determinado em lei.
não excluem outros decorrentes do regime e dos " _
princípios por ela adotados, ou dos tratados interna- Nã~ ~bstante os avan~s, o SUbstitutiVO ~a~
cionais em que a República Federativa do Brasil ~colh~u In egralmente. as ~ánas 'propo~~s partldá

. parte nas Visando uma PreVidência SOCial mais Justa e hu-
seja . d t d ' d 'Ih- dAssim, a proposta do Governo padece do vício mana, capaz e a e~ ~r aos anseios e ml oes e
da inconstitucionalidade na medida que fere frontal- aposentados e pensIonistas.
mente os direitos e garantias individuais. Em particu- O Substitutivo deu tratamento insatisfatório a
lar, quanto aos dispositivos relativos ao regime pre- vários te.mas previdenciários da maior importâ~cia e
videnciário e aos direitos por ele assegurados, a relevânCia. Dentre esses, destacam-se os seguintes:
PEC ao propor, pela via da desconstitucionalização, • criação de três regimes de previdência social,
a abolição de direitos e garantias sociais consagra- um para os servidores públicos civis (art. 40), outro
dos, também afronta a Constituição. para os servidores públicos militares (art. 42) e um

O Substitutivo apresentado pelo Deputado Eu- para os trabalhadores em geral (art. 201), contrarian-
ler Ribeiro, ao sanar as transgrf3ssões constitucio- d? ~ tendência da unificação dos sistemas previden-
nais mais flagrantes da proposta governamental, clános;
representa, em vários aspectos, um avanço em rela- • restrição dos atuais direitos dos servidores
ção à PEC nQ. 33-N95, principalmente quando: públicos, possibilitando a cobrança de contribuição
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dos inativos e pensionistas, limitando o ItêllUr máxi- deve ser no sentido de ampliar a Seguridade Social,
mo dos proventos e pensões, exigindo tempo de da qual a Previdência Social é parte, e de manter os
contribuição, idade mínima e tempo mínimo de exer- atuais direitos previdenciários previstos na Constitui-
cício no cargo, reduzindo as possibilidades de acu- ção Federal e na legislação complementar.
mulação de aposentadorias; O conceito de seguridade social inscrito na

• remessa à lei complementar da definição, no Constituição de 1988 consagra os princípios da Con-
regime geral, quanto aos critérios a serem estabele- venção nº- 102, da Organização Internacional do Tra-
cidos para percepção dos benefícios, salvo o limite balho - OIT, aprovada em 1952, segundo a qual a
mínimo de proteção, que permanece fixado em um Seguridade Social é a proteção que a sociedade
salário mínimo, e os limites de idade para efeito de proporciona a seus membros, mediante uma série
aposentadoria do trabàlhador rural. Extinção de toda de medidas públicas contra as privações econõmi-
aposentadoria antecipada por tempo de serviço e cas e sociais que, de outra forma, derivam do desa-
aposentadoria especial de professor, após o período parecimenta ou em forte redução de sua subsistên-
de transição, salvo a do professor de pré-escola ou cia como conseqüência de enfermidade, matemida-
de primeiro e segundo graus; de acidente de trabalho ou enfermidade profissional,

• diminuição da proteção ao valor dos benefí- desemprego, invalidez velhice e também a proteção
cios, que passa a ser reajustado, não pelo salário em forma de assistência médica e ajuda às famílias
mínimo, mas por um índice a ser determinado em com filhos. Em relatórios posteriores da OIT, os ob-
lei; jetivos da Seguridade Social foram ampliados para

• ausência de definição de critérios de fiscali- englobar não apenas ações de combate à pobreza,
zação, proteção ao contribuinte e funcionamento das mas para dar aos indivíduos e às famílias a tranqüili-
instituições administradoras da previdência comple- dade de saber que o nível e qualidade de sua vida
mentar, preocupando-se apenas em restringir a par- não serão significativamente diminuídos, até onde
ticipação das entidades públicas no custeio desse for possível evitá-los, por nenhuma circunstância
sistema, que não poderá ultrapassar o limite de duas econõmica ou social. A seguridade social passa as-
vezes a participação dos segurados; sim a ser vista como fator de transformação e pro-

• criação de um período pequeno de carência, gresso, como instrumento essencial de um projeto
dois anos a contar da data de após a data da pro- de desenvolvimento econõmico mais justo e huma-
mulgação da Emenda, para a aplicação dos novos no: o projeto do POT.
dispositivos, sendo que várias alterações vigorarão Esse foi o entendimento do constituinte ao ins-
tão logo seja promulgada a Emenda. Oesconhecen- crever no art. 194 da Constituição que "A seguridade
do, assim, a proposta de que as novas regras vales- social compreende um conjunto integrado de ações
sem apenas para os novos contribuintes do sistema de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade,
previdenciário; destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,

• ausência de dispositivos para aumentar o à previdência e à assistência sacia". Não há porque
controle social da Seguridade Social, através de concordar-se com qualquer alteração que acarrete
uma maior participação da sociedade na gestão e diminuição dos direitos relativos à saúde, à previ-
formulação do sistema. dência e à assistência social dos trabalhadores bra

sileiros.
Pelo exposto e considerando que o Substitutivo É

fere vários direitos constitucionais e expectativas de claro que o atual sistema previdenciário deve
direito, votamos pela sua rejeição, ressalvados os ser ~odificado. Principalmente para aumentar o piso
destaques apresentados pelo POT. dos benefícios - atualmente em ínfimos cem reais 

e para ampliar o número de segurados - mais da
A PROPOSTA 00 PDT metade da força de trabalho do País não participa

O POT considera que a reforma mais importan- de qualquer plano previdenciário. E mais, para sofrer
te e urgente que precisa ser feita é a do modelo eco- profundas mudanças gerenciais, para aumentar a
nõmico, que exclui milhões de brasileiros do proces- participação dos contribuintes na gestão do sistema
so produtivo, condenando-os a condições indignas e para aprimorar o combate à sonegação, às frau-
de existência, através da perversa concentração de des, aos desperdícios e aos privilégios que in~estam

renda, do arrocho salarial, da especulação financeira a Previdência brasileira.
e da destruição do Estado nacional. Em termos do A pauta de reformulação do sistema deve ser
sistema previdenciário, toda e qualquer· alteração orientada pelos seguintes princípios:
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OBJETIVOS DA PREVID~NCIA SOCIAL APOSENTADORIA ESPECIAL

A Previdência Social deve ser organizada para
garantir uma renda mínima que mantenha a qualida
de de vida dos que perderam a capacidade laborati
va ou se retiraram, por motivo de idade, saúde ou
telTlPo de serviço, do mercado de trabalho. Adicio
nalmente, a Previdência deve ser instrumento de re
distribuição de renda, onde os que mais podem con
tribuem para que os que têm renda menor possam
usufruir de melhores condições de vida.

PREVID~NCIA SOCIAL OFICIAL

Preservação do sistema baseado no critério de
repartição, de caráter geral e universal, admitindo-se
diferenciações, quando pertinentes, quanto a limites
de idad~, de contribuição e de benefício. Esses pa
râmetros, contudo, devem ser reavaliados peri
odicamente, para incorporar eventuais mudanças na
estrutura demográfica e econômica do país que pos
sam afetar o comportamento das fontes de recursos
elou dos benefícios concedidos.

REGRAS UNIVERSAIS

Adoção de regras universais, quanto ao tempo
de serviço, carência de contribuições e acumulação
de aposentadorias. Essas podem ser acumuladas
apenas quando decorrentes da acumulação de car
gos ou empregos simultâneos, para os quais tenha
sido cumprido o requisito de contribuição ou nos ca
sos em que a Constituição permitir.

APOSENTADORIA POR IDADE E POR TEMPO
DE SERViÇO

Devem ser mantidos os atuais preceitos consti
tucionais: 65 anos se homem, e 60 se mulher, ou,
respectivamente, 35 e 30 anos de serviço, respeita
da a redução do limite de idade para os trabalhado
res rurais e professores.

APOSENTADORIA ANTECIPADA, FACULTATIVA
E PROPORCIONAL

Mantém-se a aposentadoria antecipada pará a
mulher, em função das condições peculiares que en
frenta no mercado de trabalho, bem como da dupla
jornada de trabalho que enfrenta com os afazeres
domésticos, e para aos trabalhadores em atividades
que envolvam fatores de risco, penosidade e des
gaste físico, abolindo-se para os demais casos. O di
reito já adquirido e a expectativa de direito dos
atuais contribuintes deve ser preservado, através de
uma regra de transição que considere a proporcio
nalidade entre o tempo de serviço já exercido e as
novas regras.

Destinada exclusivamente a trabalhadores que
exerçam atividades caracterizprJas em lei como pe
nosas, insalubres ou perigosas, ou especialíssimas.

APOSENTADORIA COMPLEMENTAR

Instituição de um sistema público, facultativo,
sob regime de capitalização, que permite a comple
mentaridade dos proventos da aposentadoria em va
lor superior aos limites do regime geral.

PISO E TETO DE BENEFíCIOS

Definição de um piso de benefícios igual, no
mínimo, a 1 (um) salário mínimo, sendo o teto equi
valente a 10 (dez) vezes o piso.

A folha de salários permanece como a principal
fonte de recursos da Previdência, mas deve ser feito
um esforço, no âmbito de uma política nacional de
geração de emprego e absorção no mercado formal
do imenso contingente de trabalhadores hoje no
mercado informal, para desonerá-Ia gradualmente,
criando-se, ao mesmo temp.o, novas fontes de recei
ta para a Seguridade Social.

Nesse contexto, propõe-se que as contribuiçõ
es sociais incidam sobre a receita bruta, ao invés de
sobre o faturamento, e que a arrecadação e fiscali
zação dessas contribuições sejam feitas por órgão
próprio da Seguridade Social. Enquanto essas medi
das não forem implementadas, deve haver repasse
automático e obrigatório dos recursos arrecadados
pelo Tesouro, a título de contribuição social, para as
entidades responsáveis pela Seguridade Social.

MANUTENÇÃO DO VALOR REAL
DOS BENEFíCIOS

O valor real dos benefícios deve ser preserva
do, garantindo-se aos inativos e pensionistas a inte
gralidade do reajuste da inflação e dos reajustes
concedidos aos trabalhadores em atividade. Para
tal, o piso dos benefícios deve ser vinculado ao salá
rio mínimo, não podendo nenhum pensionista ou
aposentado perceber menos que um salário mínimo.

PREVID~NCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

São mantidos todos os direitos e expectativas
de direitos dos servidores públicos, notadamente
quanto à aposentadoria integral por tempo de servi
ço e à aposentadoria compulsória por idade, bem
como as condições especiais, definidas em lei, dos
servidores militares e dos membros do Legislativo e
do Judiciário. Em especial, deve ser garantida aos
servidores a manutenção real dos seus rendimentos,



A seguir é preciso definir uma gestão colegiada
e democrática da Previdência, através de um conse
lho quadripartite, paritário e autônomo, com poderes
de deliberação sobre os recursos e serviços do sis
tema.

A administração, a arrecadação e a fiscaliza
ção das receitas de contribuições sociais devem ser
feitas por órgão próprio da Seguridade Social e sua
aplicação deve ser feita exclusivamente nas ativida
des de saúde, assistência e previdência social. Adi
cionalmente, os programas de assistência social e
assistência à saúde de não contribuintes da Previ
dência - encargos tipicamente de natureza de bem
estar social - devem ser custeados também com re
cursos orçamentários e não apenas com recursos
da Previdência.

A Previdência brasilei ra precisa sofrer profun
das modificações em termos gerenciais, para que
possa cumprir com suas obrigações constitucionais,
oferecendo mais e melhores benefícios aos contri
buintes. A primeira reformulação visa à incorporação
de novos contribuintes, em face das elevadíssimas
taxas de evasão do sistema previdenciário - aproxi
madamente 40% dos ,empregados, ou 50% do total
da população economicamente ativa não contribuem
para a Previdência. Não se trata de simples caso de
sonegação, mas decorre, em grande parte, de ele
vados encargos previdenciários de empresas, inclu
sive de prefeituras, frágeis. A solução não é a do po
der de polícia, mas sim de propiciar a essas entida
des um tratamento diferenciado - uma alíquota que
poderia ser a metade da cobrada atualmente -, que
estimule o registro dos empregados e a conseqüen
te contribuição para a Previdência. Deve-se, tam
bém, considerar o caso particular da construção ci
vil, dado o elevadíssimo número de empregados
sem registro, substituindo o atual sistema de cobran
ça a posteriori pela cobrança mensal, onde o perío
do de recolhimento e o número de operários seriam
calculados segundo relações técnicas e salários de
mercado.

O sistema de previdência complementar deve
ser fortalecido e expandido, dentre outras razões,
pela possibilidade da constituição de fontes de finan
ciamento das atividades produtivas de longo prazo e
baixos custos de captação, e pela necessidade de
criar oportunidades para que uma parcela significati
va da população, inclusive aquela sem vínculos em
pregatícios, possa ampliar os proventos da aposen
tadoria e pensão.

Deve ser constituída uma previdência comple
mentar pública, aberta e facultativa, a ser adminis
trada pelas instituições financeiras oficiais. Em espe
cial, essa previdência deveria ofertar planos de capi
talização para contribuintes autônomos, de tal forma
que o trabalhador do mercado informal possa ter o
amparo de planos previdenciários.

A previdência complementar privada poderia
seguir as alternativas já existentes na legislação,
com algumas reformulações:

1) sistema fechado, para grupos de uma mes
ma empresa, em regime de autogestão ou adminis
trados por instituições financeiras para isso habilita
das;

2) aberto, de caráter coletivo, sem vínculo ex
clusivo com determinadas empresas, que abrigasse
contribuições de empregados e empregadores que
quisessem aderir ao sistema.

Por outro lado, é preciso instituir requisitos rígi
dos para o funcionamento das instituições financei
ras administradoras e sistemas de fiscalização e
controle do Estado, para minimizar os riscos dos
contribuintes, que historicamente já foram lesados
por seguradoras privadas. Ademais, é preciso definir
em lei critérios que evitem a concentração desses
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que, em nenhuma circunstância, podem ser reduzi- recursos nas mãos de poucas Instituições financei-
dos quando da passagem para a inatividade. ras, não só pelos riscos, mas também lJOrque a con-

O PDT não considera que os direitos previden- centração daria um enorme poder de influência eco-
ciários dos servidores públicos, conquistados ao lon- nômica e política, em face do imenso potencial de
go do tempo, sejam privilégios, como quer o Gover- arrecadação do sistema complementar. ~ preciso,
no, e que, portanto, devam ser extintos. Ao contrá- também, cuidar para que a aplicação desses recur-
rio, esses direitos não apenas devem ser preserva- sos seja feita em projetos de desenvolvimento nacio-
dos, como num conceito amplo de Seguridade 80- nal e não busque, como tem ocorrido em outras ex-
cial, devem ser estendidos aos demais trabalhado- periências internacionais, o caminho do exterior.
res brasileiros. ~ preciso dar a todos os trabalhado- REFORMAS GERENCIAIS
res a tranqüilidade de que na inatividade não terão
seus rendimentos reduzidos, nem que esses serão,
com o correr do tempo, achatados. O trabalhador,
após toda uma vida produtiva contribuindo para a ri
queza nacional, deve ter o direito mínimo de poder
desfrutar do seu esforço quando da aposentadoria.

PREVID~NCIA COMPLEMENTAR



Sr. Presidente:

Na oportunidade em que somos chamados a
deliberar sobre a Proposta de Emenda à Constitui
ção ~ 33-C, de 1995 (Reforma da Previdência) 
providência contra a qual já me insurgi através das
questões de ordem e de recursos interpostos à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, por
entender violado o texto regimental, em várias de
suas disposições -, desejo deixar expressas as ra
zões que me induzem a acatar a orientação de voto
emanada da Liderança de meu Partido, o PPB favo
rável à aprovação do substitutivo do Relator, com
ressalva dos muitos destaques que lhe foram apre
sentados.

Ao longo de meses, tenho-me colocado inva
riavelmente em favor da preservação dos direitos e
garantias constitucionais dos trabalhadores, dos ser
vidores públicos e dos inativos. Para demonstrar a
assertiva, é suficiente rememorar os esforços que
despendi desde o exercício da relataria da PEC nº
173/95, sobre a Reforma da Administração Pública,
e, mais diretamente à matéria ora em pauta, através
de emendas, destaques, p~onunciamentos e inten-
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Substitutivo do Relator, PEC ~ 33-A, voto do • determinar que o benefício de aposentadoria
PDT p.1 O fosse calculado com base numa parcela fixa, de um

É preciso findar com a prática corrente de con- salMo mínimo, mais uma parcela variável em fun-
cessão de isenções e com os privilégios na redução ção do tempo e do valor das contribuições do segu-
de multas e ampliação de prazos dos débitos previ~ rado (Emenda ~ 59 - Deputado Serafim Venzon).
denciários. Por outro lado, o combate à fraude e à Confiamos que a Câmara dos Deputados, em
sonegação deve ser rigorosa e permanente, aumen- consonância com a vontade popular, rejeite o Subs-
tando-se o período de prescrição dos débitos previ- titutivo do Relator à PEC ~ 33-A, de 1995, em defe-
denciários' e permitindo-se a quebra do sigilo bancã- sa dos legítimos interesses do povo brasileiro e pela
rio das empresas e seus responsáveis, em caso de preservação dos direitos adquiridos e das expectati-
suspeita ou comprovação de sonegação ou fraude. vas de direitos de milhões de brasileiros.

fORTALECIMENTO DA PREVID~NCIA Sala das Sessões, 6 de março de 1996.

SOCIAL _ Miro Teixeira - PDT; Cidinha Campos -
A proposta do PDT, ao contrário da iniciativa PDT; Edson Ezequiel .::.. PDT; Sérgio Carneiro -

governamental, visa fortalecer a Previdência Social, PDT; Fernando Lopes - PDT; - Severiano Alves
sem arrombar o ordenamento constitucional e com - PDT; José Maurício - PDT; - Silvio Abreu -
inteiro respeito aos direitos adquiridos, ao mesmo PDT; Leonel Pavan - PDT; Renan Kurtz - PDT;
tempo em que cria condições para o desenvolvimen- Marcia Cibilis Viana - PDT; Luiz DUra0 - PDT; Eu-
to do sistema complementar, pela sua importância ripedes Miranda - PDT; Airton Dipp - PDT; Car-
na geração de fundos de longo prazo a baixos cus- los cardinal - PDT; Matheus Schmidt - PDT; Fer-
tos, destinados ao financiamento da economia. Ade- nando Zuppo- PDT; Giovani Queiroz - PDT.
mais, garante um nível de recursos para a Segurida- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so-
de Social que possa ampliar os programas de assis- b .
tência social, melhorar o sistema de assistência à re a mesa ~ seguinte:
saúde, inclusive hospitalar, e manter o valor dos 00- DECLARAÇAo DE VOTO:
nefícios nos patamares definidos na Constituição. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Neste contexto, por ocasião da apreciação da NQ 33-C, DE 1995
PEC na Comissão Especial, o PDT apresentou vá..,
rias emendas que ou foram desconsideradas pelo
Relator ou foram acolhidas apenas parcialmente.
Essas emendas visavam I=l:

• garantir que as novas regras fossem' válidas
somente após referendo popular ou somente para
aqueles que ingressassem pela primeira vei. no mer
cado de trabalho após a data de sua promulgação
(Emenda ~ 8 - Deputado Coriolano Sales e Emen
da nQ20 - Deputado Miro Teixeira);

• manter as regras atuais para fins de aposen
tadoria, de modo geral ou somente para os servido
res públicos (Emenda nQ 21 - Deputado Vicente An
dréGomes);

• preservar o direito concedido aos trabalhado
res rurais de se aposentarem aos 55 anos, se mu
lheres, ou aos 60 anos, se homens (Emenda nQ 7 
Deputado Coriolano Sales e Emenda ~ 18 - Depu
tado Coriolano Sales);

• criar regras para a devolução das contribui
ções recolhidas por exercentes de mandato eletivo,
em função da extinção dos regimes a que estiveram
filiados (Emenda nQ56 - Deputado Coriolano Sales);
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sas gestões junto à representação que integra esta
Casa:

Identifiquei, desde o início, numerosas falhas,
equívocos e alterações lesivas aos interesses da so
ciedade brasileira presentes tanto na proposta origi
nai do Governo quanto nas numerosas versões do
substitutivo oferecidas sucessivamente pelo Sr. Re
lator da PEC nº- 33/95. Contra elas me bati, como
permaneço lutando pelo saneamento da Proposta,
em sua essência, abrangendo a generalidade das
categorias ou segmentos por ela alcançados, inclusi
ve em relação ao tratamento conferido ao sistema
de previdência congressual.

Todavia, leal aos deveres e compromissos
partidários, atendo à orientação de nossa lideran
ça, votando favoravelmente ao substitutivo em
tela, porque tive a garantia da bancada de que
essa aprovação se fará sem prejuízo dos desta
ques, para os quaIs também me foi assegurado o
apoiamento dos Colegas de legenda para retirar
do texto produzido pela relataria as muitas incon
veniências, errônias e imperfeições que o macu
lam, afetando umas e outras a generalidade dos
direitos previdenciários dos segurados dos siste
mas de seguridade geral ou dos planos especiais.
Tranqüiliza-me o fato de que existem destaques
para quase todos os dispositivos do Substitutivo o
que me permitirá retirar da proposta tudo aquilo
que atentar contra direitos dos aposentados e de
mais segurados da Previdência Social.

Assim, pois, votei com meu Partido mas com a
ressalva de que, por discordar da Proposta, seja em
sua forma original, seja no texto final do substitutivo,
lutarei pela aprovação dos vários destaques que vi
sam a sanar impropriedades, lapsos e inconveniên
cias presentes na matéria.

Sala das Sessões, 7 de março de 1996. - De
putado Prisco Viana, PPB/BA.

VII - E~CERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) 

Comparecem mais os Srs.:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB;
Luciano Castro - PSDB; Luis Barbosa - Bloco 
PPB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo 
Bloco - PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira
- PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capi
beribe - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Val
denor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Guimarães
- Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMDB;
Gerson Peres - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José Priante 
Bloco - PMDB; Olavio Rocha - PSDB; Paulo Rocha
- PT; Paulo Titan - Bloco - PMDB; Raimundo San
tos - Bloco - PFL; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo
Corrêa - Bloco - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco 
PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - Bloco - PPB; Arthur Virgílio 
PSDB; Atila Lins - Bloco - PFL; Carlos da Carbras 
Bloco - PPB; Euler Ribeiro - Bloco - PMDB; João
Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB; Luiz Fernando 
PSDB; Pauderney Avelino - Bloco - PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior 
Bloco - PPB; Oscar Andrade - Bloco - PMDB; SiI
vernani Santos - Bloco - PPB.

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL; Chicão Brígida 
Bloco - PMDB; João Maia - Bloco - PFL; Mauri Sér
gio - Bloco - PMDB; Osmir Lima - Bloco - PFL; Ro
nivon Santiago - Bloco - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB; Darci Coelho 
Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Freire
Júnior - Bloco - PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB;
Osvaldo Reis - Bloco - PPB; Paulo Mourão 
PSDB; Udson Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhao

Albérico Filho - Bloco - PMDB; César Bandei
ra - Bloco - PFL; Costa Ferreira - Bloco - PFL; Davi
Alves Silva - Bloco - PPB; Domingos Dutra - PT;
Eliseu Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana 
PSDB; José Carlos Sabóia - PSB;

Magno Bacelar - Bloco - PFL; Márcia Marinho
- PSDB; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Nan Souza -
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Bloco - P8L; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi
Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB;
Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira. 
PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bk>co - PFL; Ar
non Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - Bloco - ~PB;

Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gon
zaga Mota - Bloco - PMDB; Inacio Arrooa - PCdoB;
José Linhares - Bk>co - PPB; José Pimentel - PT;
Leônidlm Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira - Bk>co
PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade 
Bloco - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro
Landim - Bk>co - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco 
PFL; Romrnel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB.

Piau(

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

Rio Grande do Norte

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

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco .- PFL; Armando Abílio - Bloco 
PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim
Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco 
PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha
Lima - Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco 
PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Roberto
Paulino - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa 
PT; João Colaço - PSB; José Chaves -PSDB; José
Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Blo
co - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Men
donça Filho - Bloco - PFL; Osvaldo Coelho - Bloco
- PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Ricardo Herá
clio - PSB; Roberto Fontes -! Bloco - PFL; Salatiel
Carvalho - Bloco - PPB; Sérgio Guerra - PSB; Se
verino Cavalcanti - Bloco - PPB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - Bloco - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB;
José Thomaz Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - Blo
co - PPB; Olavo Calheiros - Bloco - PMDB; Talva
ne Albuquerque - Bloco - PPB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca 
PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fon
seca - Bloco - PPB; José Teles - Bloco - PPB;
Marcelo Déda - PT; Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bk>co - PFL; Beto Lelis - PSB;
Claooio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT;
Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simoes - Bloco 
PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernando Gomes
- Bk>co - PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco 
PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco 
PFL; João Almeida - Bloco - PMDB; João Leão 
PSDB; Jonival Luclm - Bloco - PFL; José Carlos Ale
luia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José
Tooe - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL;
Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bk>co - PFL;
Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - Bk>
co - PPB; Mário Negromonte - PSDB; Néstor Duarte
- Bloco - PMDB; Pedro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco
Viana - Bloco - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland
Lavigne - Bk>co - PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Seve
riano Alves - PDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Pará

Nicias Ribeiro - PSDB.

Rondônia

IIdemar Kussler - PSDB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL.

Pernambuco

Roberto Magalhaes - Bloco - PFL; Vicente An
dré Gomes - PDT; Wilson Campos - PSDB.

Rio de Janeiro

Laura Carneiro - Bloco - PFL.
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São Paulo
..

Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT.

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad - Bloco - PTB.
O SR. PRESIDEN,TE (Luís Eduardo) - Encerro

a Sessão, designando ~ara amanhã, quinta-feira, dia
7, às 14 horas, a seguinte

/f.VISOS
PROPOSiÇÕES f2M FASE DE EMENDAS

OU RECURSOS
I - Emendas

11- Recursos

1. CONTRA APRECIAÇAO CONCLUSIVA DE CO
MISsAo-ART. 24,11, PRAZO PARA APRESEN
TAÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 12

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º
combinado com Art. 132, § ~

1.1 COM PARECERES.FAVORÁVEIS:

PROJETOS DE LEI:

f'.F-1.888-E/91 (BETH AZIZE) - SLbstitutivo do Senado
ao PL ne 1.888-D, de 1991, que "regulamenta o
parágrafo~do artigo 226da Constituição Federal".

ÚLTIMO DIA: 7-3-96

f'.F- 2.865-CI92 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a
CO/"lCe'-,ãodepensão especial~vítimasdo ~idente

n~lear ocorrido em Goiânia, EstLrl> de Goi~.

PRAZO -~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2 4.804-CI94 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABA·

LHO) - Cria cargos na Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região
e dá outras providências

PRAZO -~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
~9. 3.729-CI93 (JACKSON PEREIRA) - Altera o art. 19.

da Lei n9. 8.287, de 20 de dezembro de 1991, que
"dispõe sobre a concessão do beneficio de segu
ro-desemprego a pescadores artesanais durante
os ~ríodos de defeso."

~~:I~~-D~~~~~:96
f'.F- 4.545-Bl94 pBRAHlM AB~ACKEL) - ALtoriza a re

versão ao MLI1icípío de São Pedro dos Ferros,
EstOOo de Minas Gerais, do terreno que menciona

PRAZO -~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N~ 131-B/95 (MARIA LAURA e MARTA SUPLlCy) 

Dispõe sobre a indenização à concLbina, no caso
de acidente do trabalho do companheiro.

PRAZO - ~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N9.141-BI95 (JOSÉ COIMBRA) - Obriga a impressão,

nas bulas dos medicamentos que especifica, de
advertência aos fumantes sobre os riscos do ta
bagismo em relação a determir.adas patologias.

PRAZO -~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96

N2177-B/95 (CORAUCI SOBRINHO) - Altera o art. ~
da Lei nº- 8.051, de 30 de novembro de 1992, que
"dispõe sobre a utilização de cadáver não recla
mado para fins de estudos ou pesquisas científi
cas e dá outras providências."

PRAZO -~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N~ 382-C191 (RrrA CAMATA) - Dispõe sobre o acesso

da mulher ao mercado de trabalho e determina
outras providências.

PRAZO -~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96
Nº- 4.20S-CI93 (UBIRATAN AGUIAR) - Altera o aft 52

da Lei n2 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que
"restabelece princípios da Lei nº- 7.505, de 2 de
julho de 1986, que "institLi o Programa Nacional
de Apoio à Cultura - PRONAC, e dá outras provi
dências".

PRAZO -~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

~ 139-Al95 (COMISSAo DE CI~NCIA ETECNOLO
GIA, COMUNICAÇAO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio e TV Umbu Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Passo FLI1do, Estado do Rio Grande
do Sul.

PRAZO - ~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
~ 147-Al95 (COMISSAO DE CI~NCIA ETECNOLO

GIA, COMUNICAÇAO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova permissão da Empresa
São Borjense da Comunicação Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqOência
modulada, nacidadede São Borja, Estadodo Rio
Grande do Sul.

PRAZO-~ DIA: 7-3-96
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ÚLTIMÓ DIA:' 11-3-96
N2 148-A/95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)- Apro
va o ato que renova a autorização da outorga
deferida à Fundação Roquete Pinto para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (tele
visão), com fins exclusivamente educativos, na
cidade de São Luis, Estado do Maranhão.

PRAZO -~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2 162-A/95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)-Apro
va o ato que renova a concessão outortada à,
Rádio Globo Ltda. para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

PRAzO - 32 DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2163-AI95 (COMISSÃO DE C1~NClA ETECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA) - Aprova o ato
que renova apermissãJ outorgada à Rá:iio Difusora
Tatbaté Ltda para explorar serviço de raclkx:lifusã>

. sonora em freqüência rnoduooa, na cida::le de Pin-
darnonhangaba, EstOOo de São Paulo.

PRAZO -~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-!:I6
N2171-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA) - Apro
va o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio TV do Amazonas S.A. para explorarserviço
de rooiodifusão de sons e.imagens (televisão), na
cid8de de Rio Branco, Estado do Acre.

PRAZO - ~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96 .
N2176-AI95 (COMISSÃO DE C1~NClA E TECNOLO

GIA COMUNICAÇÃO EINFORMÁTlCA)-Aprova
o at~ que renova a concessão outorgada à Rá:iio
Jor..~al do Amambaí Ltda para explorar serviço de
raflOd~ Sonora em onda média, na cidade de
Amambaí, Estado do Mato Grosso do Sul.,

PRAZO- 39- DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96 _
N2177-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO-

GIA COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)- Apro
va ~ ato que renova a concessão da Rádio
Barretos Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onde média" na cidooe de Barre
tos,- Estado de São Paulo.

PRAZO - 39- DIA: 7-3-96
ÚLTIMO"DIA.: 11-3-96

N2 189-Á/95 (COMISSÃO DE CI~CIA E TECNOLO
GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)-Apro-

va o ato que renova a concessão outorgada à
empresa Rádio Vale do Salgado Ltda. para explo
rar serviço de ra~iodifusão sonora em onda mé
día, na cidade de Lavras da Mangabeira, Estado
do Ceará.

PRAZO -39- DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96

N2191·A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO
GIA COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA) -Apro
va ~ ato que renova a concessão da Rádio
Arapongas S/A. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Ara
pongas, Estado do Paraná.

PRAZO - ~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96

N2 192-A195 (COMISSÃO DE C1~NClA E TECNOLO
GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)- Aprova
o ~o que renova a concessão da Rádio Sociedade
Difusora"AVozde Bagé" Ltda paraexpiorarserviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO - ~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96 .
N2 193-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA) - Apro
va o ato que renova apermissão outorgadaà Túlio
Fontoura & Cia. Ltda. atualmente denominada
empresa Jornalística Diário da Manhã Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO -~ DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2 195-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO

GIA, COMUNIGAÇÃOEINFORMÁTICA) - Apro
va o ato que renova a concessão da Rádio
Educação Rural Ltda. para explorar serviço de

• radiodifusão sonora em onda média, nacidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

PRAZO - 39- DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2197-A195 (COMISSÃO DECI~NCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA) - Apr~

va o ato que renova a concessão outorgada à TV
Globo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imágens (te!~vi~), na çidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRAZO -32 DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2198-A/95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO
GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICÃ) - Aprova o
ato que renova a ooncessão outorgada à TV Globo de
São Paulo Ltda. para explorar serviço de Radiodifusão
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de sons e imagel1$ (televisAr" .....'(idade de São Pauto,
Estado de São Paulo. .
PRAZO - 22 DIA: 7:.s-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96

2. CONTRA DECLAR:~ÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
-ART. 164,5 1!1.,(SWEITOSA.DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO, APóS OUVIDA A CCJR, NOS TER
~ QO ART. 164, § 2Q. E § ~) PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 164, § 2!l

PROJEtOS DE LEI:

N!P. 1.508198 (GERVAslO OLIVEIRA) - Autoriza o Po
der Executivo acriar a Escola Agropecuária Federal de
Mazagão, no Estado do Amapá
PRAZO - 2!1. DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96

Obs.: Em face da provação do Projeto de Lei I'"P 259195:

N~ 1.024/95 (GILNEY VIANA) - Altera o parágrafo
primeiro do artigo 52 do Código de Defesa do
Consumidor.

PRAZO -22 DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96
N~ 1.226/95 (HERMES PARCIANELLO) - Altera a Lei

nº- 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "d1spõe
sobre a proteção do consumidor, e dá outras
providências" ea Lei nº- 4.591 , de 16 de dezembro
de 1964, que "dispõe sobre o condomínio em
edificações e as incorporações imobiliârias, nos
dispositivos que menciona".

PRAZO - 22- DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96
N9. 1.371/95 (ARMANDO ABILlO) - Dã nova redação

ao parágrafo primeiro do artigo 52 da Lei no. 8.078,
de 11 de setembro de 1990; que "dispõe sobre a
proteção ao consumidor, e dá outras providên
cias".

PRAZO - 2!1. DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96
N!! 1.395195 (TETÉ BEZERRA) - Modifica o parágrafo

primeiro do ártigo 52 da Lei n"- 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção
do consumidor, e dá outras providências". .

PRAZO - 2!1. PIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96

N~ 1.418196 (OSVALDO BIOLCHI) - Modifica o artigo
52, parágrafo primeiro, da Lei no. 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que "diSpõe sobre a proteção
do consumidor, e dá outras providências".

PRAZO - 2!1. DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96

N!! 1.452198 (VALDIR COLAlTO) -Altera a Lei n2
8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe
sobre a proteção do consumidor, e dá outras
providências".

PRAZO - 2lI. DIA: 7-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96 .

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE NO PER(ODO DE

- Março de 1998 -

Da1a Dia da Semana Hora Nome

7 SiLfeira 15:00 Elias AbraMo
15:25 João Leão

8 6ª-feira 10:00 Itamar 8erpa
10:25 José Fritsch
10:50 Paulo Paim
11 :15 Hugo lagranha
11:40 Milton Mendes
12:05 Jaime Martins
12:30 Haroldo lima
12:55 Gonzaga Mota
13:20 Beto Lelis

11 2Lfeira 15:00 Maria Valadão
15:25 Luciano Castro
15:50 Sebastião Madeira
16:15 Magno Bacelar
16:40 Nelson Marchezan
17:05 Augusto Viveiros
17:30 Humberto Costa
17:55 Nair Xavier Lobo
18:20 Nícias Ribeiro

12 . 3ª-feira 15:00 Freire Júnior
15:25 Roberto Fontes

13 4lLfeira 15:00 Fernando Lyra ..
15:25 Wolney Queiroz

14 5ª-feira 15:00 Saulo Queiroz
15,25 André Puccinelli

15 . SlLfeira 10:00 Bonifácio de Andrada
10:25 Ursicino Queiroz
10:50 COriolano Sales
11:15 Augusto Carvalho
11:40 Padre Roque
12:05 Marisa Serrano
12:30 Eliseu Padilha
12:55 Gonzaga Patriota
13:20 Socorro Gomes
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25 2L feira 15:00 José Aldemir18 2ª-feira 15:00 Fernando Ferro
15:25 Paulo Bornhausen 15:25 Severiano Alves
15:50 Marconi Perillo 15:50 Rivaldo Macari
16:15 Domingos Dutra 16:15 Zaire Rezende
16:40 Lidia Quinan 16:40 Alzira Ewerton
17:05 Osmir Lima 17:05 ~enedito Domingos
17:30 Nilson Gibson 17:30 Régis de Oliveira
17:55 Roberto Valadão 17:55
18:20 Pedro Wilson 18:20 Agnaldo Timóteo

19 3ª-feira 15:00 Adylson Motta 26 3.lLfeira 15:00 Marta Suplicy' '
15:25 Jofran Frejat 15:25 Arnon Bezerra

20 4L feira 15:00 Fausto Martello 27 4L feira 19:00 Firmo de Castro
15:25 Félix Mendonça 15:25 José Machado

21 5Lfeira 15:00 Saraiva Felipe 28 SLfeira 15:00 Darci Coelho
15:25 Darcísio Perondi 15:25 Carlos Alberto

22 6Lfeira 10:00 Francisco Rodrigues 29 6Lfeira 10:00 Adhemar de B. Filho
10:25 Feu Rosa 10:25 Laprovita Vieira
10:50 Elton Rohnelt 10:50 Chico Vigilante
11 :15 Inãcio Arruda 11:15 Adelson Salvador
11:40 Wigberto Tartuce 11:40 Euripedes Miranda
12:05 Severino Cavalcanti 12:05 Serafim Venzorr
12:30 Welson Gasparini 12:30 Fatier Júnior
12:55 Luiz Femando 12:55 Jarbas Lima
13:20 Elias Murad 13:20 Carlos Airton

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 17-A/95 - Número de Deputados Federais

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h30
Local: Plenário 15, Anexo 11
CONVIDADOS:
Deputado VICENTE CASCIONE - Representante do Líder do PTB, Deputado
Pedrinho Abrão; e
Deputado WELSON GASPARINI- Presidente da Associação dos Municípios.
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COMISSÃO ESPECIAL
'PEC nO 81-A/95 -Imposto sobre Combustíveis

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 05/03/96
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 81-A/95 - do Sr. MarcelC' Teixeira e
outros - que "cria o Imposto sobre Distribuição de Combustíveis Líquidos e Gas-:>sos,
de competência da União e dá outras providências".

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 233-A/95 - Educação

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 10h
Local: Plenário 14, Anexo 11
CONVIDADOS:
Professor MOACIR GADOTTI, da UNICAMP;
ora. REGINA AS~IS - Secretária de Educação Municipal/RJ;
Professora MARIA MALTA. da Fundação Carlos Chagas; e
ora. IARA GLÓRIA AREIAS PRADO, da Secretaria de Ensino Fundamental do
Ministério da Educação e do Desporto.
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

Na 19!!. Reuniao Ordinária Realizada em 9 de
novembro de 1995

Às onze horas e dez minutos do dia nove de
novembro de mil novicentos e noventa e cinco reu
niu-se, ordinariamente, a Comissão de Defesa Na
cional, no Plenário 15 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, sob a Presidência do Deputado Maurício
Campos. Presentes os Senhores Deputados: Maurí
cio Campos - Presidente, Elton Rohnelt e Marqui
nho Chedid, Vice-Presiaentes, ~uciano Pizzatto,
Moisés Lipnik, Paulo Heslander, Werner Wanderer,
Jair Bolsonaro, Arnaldo Madeira, Nelson Otoch,
José Genoíno, Antônio Joaquim, Eurípedes Miranda,
Jaime Martins e Francisco Rodrigues, titulares.

Augusto Nardes, Valdenor Guedes, Firmo de
Castro, Airton Dipp e Matheus Schmidt, suplentes.
Havendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos da Comissão. Ata: Depois de
lida, foi aprovada unanimemente. Expediente: distri.
buições efetuadas pela Comissão, de nºS 34, 35 36
e 37. 1) O presidente submeteu a apreciação do ple
nário o seguinte requerimento: do Deputado Jaime
Martins, que propõe a realização de audiência públi
ca com os Srs. Secretários de Segurança Pública
dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo, para debater o Projeto de Lei
n~ 807/95, de autoria da Deputada Vanessa Felipe,
que cria o Fundo de Apoio à região Sudeste com o
objetivo de combater a violência nos Estados-Mem
bros integrantes da região.

Em votação foi aprovado, unanimemente, o re
querimento. Ordem do Dia: Proposições Sujeitas à
Apreciação do Plenário da Casa: 2) Projeto de De
creto Legislativo n~ 365/93 - do Sr. Jair Bolsonaro 
que toma sem efeito o Decreto de 25 de maio de
1991, que homologa a demarcação administrativa
da terra indígena lanomami, nos Estados de Rorai
ma e Amazonas. Relator: Deputado Elton Rohnelt.
Parecer: favorável. Adiada a discussão. Proposições
Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões: 3)
Projeto de Lei ~ 804/95 - do Poder Executivo - que
fixa a Gratificação de Representação pelo exercício
de função nos Gabinetes dos Ministros Militares, e
dá outras providências. Relator: Deputado Elton
Rohnelt. Parecer: favorável. I

Em votação foi aprovado, unanimemente, o
projeto nos termos do parecer do relator. 4) Projeto
de Lei ~ 2.381 /91 - do Sr. Jair Bolsonaro _. que alte-

ra a Lei ~ 8.025, de 12 de abril de 1990, que dispõe
sobre a alienação de bens imóveis residenciais de
propriedade da União, e dos vinculados ou incorpo
rados ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasília 
FRHB, situados no Distrito Federal e dá outras provi
dências. Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer:
contrário ao projeto e às 4 emendas apresentadas
na Comissão. Em votação foi rejeitado o projeto,
contra o voto do Deputado Jair Blsonaro, nos termos
do parecer do Relator. 5) Projeto de Lei n~ 2.663/92
- do Sr. Jair Bolsonaro - que supreme o § 3~ do art.
51 da Lei ~ 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que
dispõe sobre o Estatuto dos Militares.

Relator: Deputado Nelson Otoch. Parecer: con
trário. Em votação, foi rejeitado o projeto, contra os
votos dos Deputados antônio Joaquim, Jair Bolsona
ro, Airton Dipp e Valdenor Guedes, nos termos do
parecer do Relator. 6) Projeto de Lei ~ 328/95 - do
Sr. Eduardo Mascarenhas - que dispõe sobre a ins
tituição, nos Estados federados e no Distrito Federal,
sob a égide do art. 144 da Constituição Federal, de
Fundos Privados de Auxílio ao Combate à Criminali
dade, destinados à melhoria do exercício da ativida
de policial, e dá outras providências. Relator: Depu
tado Airton Dipp. Parecer: favorável, com emenda.

Em votação foi aprovado, unanimemente, o
projeto nos termos do parecer do Relator. 7) Projeto
de Lei ~ 653/95 - do Sr. José Fortunati - que dis
põe sobre a fiscalização dos serviços federais de in
teligência e dá outras providências. Relator: Deputa
do Nelson Otoch. Parecer: contrário. Em votação, foi
rejeitado o projeto, contra o voto do Deputado Antô
nio Joaquim, nos termos do parecer do Relator. 8)
Projeto de Lei ~ 762/95 - do Sr. Inocêncio de Olivei
ra - que altera a Lei ~ 7.542, de 26 de setembro de
1986, e dispõe sobre a aplicaçao da Lei n~ 8.666, de
21 de junho de 1993. Relator: Deputado Francisco
Rodrigues. Parecer: favorável, com substitutivo. Em
votação, foi aprovado unanimemente, o projeto nos
termos do parecer do Relator. 9) Projeto de Lei ~
4.910/95 - do Sr. Jair Bolsonaro - que institui o ser
viço militar obrigatório para os concludentes de cur
so de terceiro grau realizado na rede de ensino pú
blico federal. Relator: Deputado Amaldo Madeira.
Parecer: contrário. Em votação foi rejeitado, o proje
to, contra os votos dos Deputados Jair Bolsonaro e
Valdenor Guedes, nos termos do parecer do Relator.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
os trabalhos às treze horas, antes convocando reu
nião ordinária para o próximo dia vinte e três de no
vembro, quinta-feira, às dez horas. E, para constar,
eu, Térclo Mendonça Vilar,secretário, lavrei a pre-
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sente ata que, depois de lida, será assinada pelo nião às treze horas e trinta minutos, antes agrade-
Presidente e encaminhada à publicação. - Deputado cendo a presença do ilustre convidado, enaltecendo
Mauricio Campos, Presidente. sua brilhante participação, estendendo também o

20!!- Reuniêo de Audiência Pública Realizada agradecimento aos Deputados presentes. O inteiro
em 23 de novembro de 1995 teor desta reunião foi gravado e depois de traduzido

A
... e datilografado fará parte integrante desta Ata. E,

s dez ~oras e trinta mmutos do dl~ 23 de ~o- para constar, eu Tércio Mendonça Vilar, lavrei a
vembro de ":l!1 n?vec~n~os e noven~a e cinco reumu- presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será
se, ~m Audlencla ~ubhca, a Comissão de Defesa assinada pelo Presidente e encaminhada à publica-
NaCional, no Plenário 1.1 A

do ('nexo 11 da Câmara ~~s Ção. Deputado Mauricio Campos Presidente.
Deputados, sob a ~resldencla do Deputado Maunclo • ..'. .
Campos, com a presença do doutor Márcio Santilli, 21- Reuniao Ordmána realizada em vmte e
Presidente da Funai, que se propôs a debater o Pro- três de novembro de 1995
jeto de Decreto Legislativo nQ 365195 - do Sr. Jair . As doze horas do dia vinte e três de novembro
Bolsonaro - que torna sem efeito o Decreto de 25 de de mil novecentos e noventa e cinco reuniu-se ordi-
maio de 1991, que homologa a demarcação admi- nariamente, a Comissão de Defesa Nacional, no
nistrativa da terra indígena lanomami, nos Estados Plenário 11 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
de Roraima e Amazonas, de autoria do Deputado sob a Presidência do Deputado Maurício Campos.
Jair Bolsonaro. Presentes os Senhores Deputados: Presentes os Senhores Deputados: Maurício Cam-
Maurício Campos - Presidente, Elton Rohnelt Vice- pos - Presidente, Elton Rohnelt Vice-Presidente,
Presidente, Jaime Martins, Luciano Pizzatto, Moisés Jaime Martins, Luciano Pizzatto, Moisés Lipnik, Wer-
Lipnik, Werner Wanderer, João Thomé Mestrinho, ner Wanderer, João Thomé Mestrinho, José Pinotti,
José Pinotti, Antonio Feijão, Arnaldo Madeira, Nel- Antonio Feijão, Arnaldo Madeira, Nelson Otoch,
son Otoch, José Genoíno, Paulo Delgado, Eurípe- José Genoíno, Paulo Delgado, Eurípedes Miranda e
des Miranda e Francisco Rodrigues, titulares.Airton Francisco Rodrigues, titulares. Airton Dipp e Mat-
Dipp e Matheus Schmidt, suplentes. E ainda os De- heus Schmidt, suplentes. E ainda os Deputados: Vi-
putados: Vicente Arruda, Salomão Cruz, Elizeu Re- cente Arruda, Salomão Cruz, Elizeu Rezende e GiI-
zende e Gilney Viana, não membros da Comissão. ney Viana, não membros da Comissão. Havendo nú-
O Presidente declarou abertos os trabalhos da Co- mero regimental, o Presidente declarou abertos os
missão. Em seguida, o Presidente concedeu a pala- trabalhos da Comissão. Ata: depois de lida, foi apro-
vra ao Senhor Márcio Santilli, que declarou-se hon- vada por unanimidade. Expediente: Distribuição de
rado com a sua participação nesta reunião de Au- nQ 39. Ordem do Dia: Foi sujerido pelo Deputado Jai-
diência Públic~. Em sua explanação, o Senhor Már- me Martins, que sejam convidados os Senhores Se-
cio Santilli, informou serem os índios lanomami pas- nador Gilberto Miranda, o empresário José Affonso
síveis de doenças tipo a malária entre outras infecto Assumpção e o Brigadeiro Mauro Miranda Gandra,
contagiosas e que essas doenças estão dizimando para que sejam discutidos o Projeto Sivam e a escu-
essa população.Esclareceu, ainda, que existe possi- ta telefônica instalada na residência do Embaixador
bilidade de exploração mineral em terras indígenas e Júlio César Gomes dos Santos. Requerimentos: 1.
que não há implicações para exploração dessas ter- Do Sr. Jaime Martins, solicitando que sejam convo-
raso Informou, que o Projeto de Lei nQ 365/95, recolo- cados, para audiência pública nesta Comissão, o Mi-
ca o Governo brasi,leiro em posição vulnerável, im- nistro da Agricultura, do Abastecimento e da Refor-
pondo aos indígenas uma política negativa e que ma Agrária, Sr. José Eduardo Andrade Vieira e o
não se deve jogar aqueles índios que estão em bai- Presidente do Incra, Sr. Francisco Grazziano, para
xo grau de contacto, nesses atos de indefinições. esclarecimentos sobre invasões de terras e suas im-
Terminada sua explanação, o Presidente iniciou a plicações. Em votação aprovado unanimemente. 2.
sessão de debates, concedendo a palavra aos se- Do Sr. Maurício Campos, solicitando que seja con-
guintes Deputados, pela ordem: Elton Rohnelt, Moi- vocado, para audiência pública nesta Comissão, o
sés Lipnik, Antônio Feijão, Salomão Cruz, Nelson Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
Otoch, 'Vi,cente Arruda, José Genoíno, Eurípedes Mi- do Senado Federal, Sr. Gilberto Miranda, para pres-
randa, Gilney Viana e Francisco Rodrigues. Após os tar esclarecimentos sobre o projeto Sivam, em face
debates o Presidente concedeu a palavra ao Senhor dos fatos novos, que tiveram grande repercussão na
Márcio Santilli para suas considerações finais. Nada opinião pública nesta Comissão, o Dr. Nelson Aze-
mais havendo a tratar, o Presidente enCerrou a reu- vedo Jobim, Ministro da Justiça e seu subordinado



Aos vinte e oito dias do mês de novembro de
mil novecentos e noventa e cinco, às dez horas e
quatorze minutos, na sala de número 12, do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, reuniu-se em Audiência
Pública a Comissão de Defesa Nacional, sob a Pre
sidência do Deputado Maurício Campos para ouvir o
Senhor Ministro da Justiça, Dr. Nelson Jobim, sobre
o seguinte tema: Escuta Telefônica Instalada na Re
sidência do Embaixador, Júlio César Santos, Ex
Chefe do Cerimonial da Presidência da República.
Presentes ds'seguintes Deputados da Comissão de
Defesa Nacional: Maurício Campos - Presidente, El
ton Rohnelt e Marquinho Chedid - Vice-Presidentes,
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Dr. Vicente Chelotti, Diretor-Geral da Polícia Fede- Davi Alves Silva, Jaime Martins, João Thomé Mestri-
ral. Em votação, Aprovado, unanimemente. 4. Do Sr. nho, Jair 80lsonaro, Hélio Rosas, Luciano Pizzatto,
José Pinotti, solicitando que sejam convidados, para Antonio Feijão, José Genoíno, titulares. Airton Dipp,
audiência pública nesta Comissão, os Senhores Ro- suplente. Estiveram ausentes os Deputados: Moisés
gério César de Cerqueira Leite, Físico e Professor Lipnik, Paulo Heslander, Werner Wanderer, José Pi-
da Unicamp, José Ellis Ripper Filho, Físico e Profes- notti, José Thomaz Nonô, Arnaldo Faria de Sá, Pau-
sor da Unicamp, Luiz Pingueli Rosa, Diretor Coorde- derney Avelino, Arnaldo Madeira, Nelson Otoch,
nador dos Programas de Pós-Graduação em Enge- Paulo Delgado, Antonio Joaquim, Eurípedes Miran-
nharia da UFRJ, Erich Gaspar Stemmer, ex-Reitor da e Francisco Rodrigues. Presentes os Deputados
da UFSC e ex-Secretário- Geral do Ministério da da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am-
Ciência e Tecnologia, para debaterem sobre o Proje- biente e Minorias: Sarney Filho - Presidente, Celso
to Sivam. Em votação aprovado unanimemente. 5. Russomanno - Vice-Presidente, Luciano Pizzatto,
Do Sr. Jaime Martins, solicitando que seja convoca- Vilson Santini, Salomão Cruz, Albérico Filho, Freire
dos a fim de prestarem esclarecimentos sobre seus Júnior, Socorro Gomes, Wilson Branco, Pimentel
envolvimentos nas denúncias relacionadas às escu- Gomes, Vanessa Felippe, Agnaldo Timóteo, Fernan-
tas telefônicas nos aparelhos utilizados pelo Embai- do Gabeira, Gilney Viana, Laura Carneiro, Sérgio
xadQr Júlio César Gomes dos Santos, as seguintes Carneiro e Gervásio Oliveira. E presentes os Depu-
autoridades: o Embaixador Júlio César Gomes dos tados da Comissão de Fiscalização Financeira e
Santos, o Delegado Vicente Chelotti, o Delegado Controle: Firmo de Castro - Presidente, Arthur Virgí-
Mário José Oliveira, o Juiz Irineu de'Oliveira Filho, o Iio, Giovani Queiroz, Jaime Martins, Ana Júlia Care-
Ministro Nelson Jobim e o Ministro José Serra Em vo- pa, Cidinha Campos, Freire Júnior e Hélio Rosas. E
tação, aprovado, unanimemente. 6. Do Sr. Marcelo também os Deputados não membros da Comissão:
Déda, solicitando que seja convocado o Sr. Secretário- Armando Costa, LucianQ Zica, José Carlos Aleluia,
Geral da Presidência da República, afim de prestar es- Olávio Rocha, Michel Temer, Elias Murad, Eduardo
clarecirnentos sobre a política e as atividades de inteli- Mascarenhas e João Almeida. O Presidente decla-
gência e informação sob a sua responsabilidade. Em rou abertos os trabalhos, convidando o Ministro para
votação aprovado unanimemente. Nada mais havendo tomar assento à Mesa. A seguir, concedeu a palavra
a tratar, o Presidente encerrou a reunião às doze ho- ao Deputado José Sarney Filho que, ressaltou a
ras e trinta minutos, antes convocando reunião ordiná- consideração que o Ministro tem dispensado aos tra-
ria dia trinta, quinta-feira, às 10 horas. E, para constar, balhos desta Casa. Em seguida o Presidente conce-
eu Tércio Mendonça Vilar, lavrei a presente ata, que, deu a palavra ao Ministro, que agradeceu a esclare-
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi- cimentos sobre um assunto tão importante. A seguir,
dente e encaminhada à publicação. - Deputado Mau- o Ministro iniciou sua explanação, informando que
rício campos, Presidente. no dia treze de novembro, fora convocado pelo Pre-

22!!. Reuniao (Audiência Pública), conjunta sidente da República, para dar esclarecimentos so-
com as Comissões de Defesa do Consumidor, bre a escuta telefônica, no que resultou neste bom-
Meio Ambiente e Minorias, e de Fiscalização Fi- bardeio de dúvidas em que ficou o País. Disse'que
nanceira e Controle, realizada no dia vinte e oito está aguardando a sindicância para, logo após, to-
de novembro de 1995 mar providências necessárias. Após a explanação

do Ministro, o Presidente concedeu a palavra aos
autores dos requerimentos de convocação, Deputa
dos: Celso Russomanno, Jaime Martins, e Artur Vir
gílio Neto, respectivamente e pelas Comissões de
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias, Defesa Nacional e Fiscalização Finan
ceira e Controle. O Presidente informou aos presen- .
tes, que a reunião é de caráter sigiloso e que a gra
vação ficará na Comissão, a disposição dos Senho
res Parlamentares. Iniciando os debates, o Presi
dente concedeu a palavra, pela ordem, aos Deputa
dos: José Genoíno, Sérgio Carneiro, Gilney Viana,
Antonio Feijão, Salomão Cruz, Arnaldo Madeira, Mi-
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chel Temer, Cidinha Campos, Socorro Gomes, Iná- Matheus Schmidt, suplentes. Também os Deputados
cio Arruda, Ivan Valente, Agnaldo Timóteo, João não membros da Comissão: Vanessa Felippe, Paulo
Thomé Mestrinho, Pimentel Gomes, Giovani Quei- de Velasco, Cunha Lima, Elias Murad, Sérgio Barce-
roz, Jairo Carneiro, José Pinotti e Luciano Zica. Du- los e Sylvio Lopes. Ausentes os Deputados mem-
rante a reunião, o Deputado Jaime Martins solicitou bros efetivos da Comissão: Davi Alves Silva, Paulo
ao Presidente que seja convocado o Senador Gilber- Heslander, Werner Wanderer, Hélio Rosas, João
to Miranda e também o Juiz Irineu de Oliveira Filho, Thomé Mestrinho, José Thomaz Nonô, Arnaldo Fa-
Juiz Titular da 2ª Vara Criminal de Entorpecentes e ria de Sá, Marquinho Chedid, Pauderney Avelino,
Contravenções Penais do Distrito Federal, que auto- Antonio Joaquim e Eurípedes Miranda. O Deputado
rizou o grampo, para prestar esclarecimentos a esta Werner Wanderer justificou sua ausência pelo ofício
douta Comissão. Terminada a fase de debates, o de ~ 399/95, endereçado à Terceira Secretaria des-
Presidente encerrou os trabalhos às quatorze horas ta Casa, por ter representado esta Comissão corno
e quarenta e dois minutos, antes agradecendo a pre- membro titular, na visita ao Comando Militar do Sul,
sença do Ministro que tão gentilmente se propôs a na cidade de Porto Alegre - RS, com a finalidade de
prestar relevantes esclarecimentos nesta reunião de assistir a fase final do Exercício Militar de encerra-
Audiência Pública, e também aos demais Deputa- mento do Ano de Instrução daquele Grande Coman-
dos. O inteiro teor desta reunião foi gravado, e, de- do, a convite do General-de-Exército Zenildo Gonza-
pois de traduzido e datilografado, fará parte inte- ga Zoroastro de Lucena, Ministro do Exército. Em
grante desta Ata. E, para constar, eu, Tércio Men- seguida o Presidente' concedeu a palavra a Deputa-
donça Vilar, lavrei a presente Ata que, depois de lida da Vanessa Felippe, para que comentasse sobre o
e aprovada, será assinada pelo Presidente e enca- Projeto de Lei. A Deputada Vanessa Felippe teceu
minhada à publicação. - Deputado Mauricio Cam- amplas considerações a respeito de sua planilha, no
pos, Presidente. afã de dirimir dúvidas. Ao término de sua explana-

23!!. Reuniêo, realizada no dia vinte e nove ção, o Presidente concedeu a palavra ao Secretário
de novembro de 1995 de Segurança do Estado do Espírito Santo, para que

(Audiência Pública) ~~~~es:~a:s~~~j~:;:~:~· a~a~e~~~~~~i~oe~~I~c~~
Aos vinte e nove dias do mês de novembro de refere a equipamentos, informando que os Delega-

mil novecentos e noventa e cinco, às dez horas e dos do seu Estado têm o curso superior de Polícia.
trinta e oito minutos, sala de número 12 do Anexo" Em seguida, teceu comentários a respeito do Projeto
da Câmara dos Deputados, reuniu-se em Audiência de Lei ~ 807/95, da Deputada Vanessa Felippe. A
Pública a Comissão de Defesa Nacional, sob a Pre- seguir, o Presidente concedeu a palavra ao Secretá-
sidência do Deputado Maurício Campos, por solicita- rio de Segurança do Estado de São Paulo, Prof.
ção em forma de requerimento, do Deputado Jaime José Afonso da Silva, para que fizesse sua explana-
Martins, para ouvir os Secretários de Segurança Pú- ção a respeito do tema. O Secretário forneceu pre-
blica da Região Sudeste, Senhor José Afonso da Sil- ciosos dados sobre o Fundo de Apoio à Região Su-
va, do Estado de São Paulo, Senhor Adão Rosa, do deste, solicitando recursos, explicando, em seguida,
Estado do Espírito Santo e o General da Reserva corno serão aplicados. Logo após, o Presidente con-
Nilton Cerqueira, do Estado do Rio de Janeiro, para cedeu a palavra ao Secretário de Segurança do Es-
debaterem sobre as necessidades e a destinação de tado do Espírito Santo, Sr. Adão Rosa para que fi-
recursos para o combate à violência em suas áreas zesse sua explanação. Ao término, o Secretário
de responsabilidade. E também para debater o Pro- agradeceu a oportunidade de estar presente a esta
jeto de Lei ~ 807/95 - da Deputada Vanessa Felipe reunião, dizendo-se gratificado, e explicando que a
- que cria o Fundo de Apoio à Região Sudeste com Polícia exerce sua função aplicadamente no que se
o objetivo de combater a violência nos Estados refere a segurança naquele Estado e que o Espírito
Membros Integrantes da Região. Estiveram presen- Santo manifesta total apoio ao Projeto de Lei ~
tes os Deputados: Maurício Campos - Presidente, 807/95, da Deputada Vanessa Felippe. Em seguida,
Elton Rohnelt e Paulo Delgado - Vice-Presidentes,· foi concedida a palavra ao Secretário de Segurança
Jaime Martins, Luciano Pizzatto, Moisés Lipinik, do Estado do Rio de Janeiro, General Nilton Cer-
José Pinotti, Jair Bolsonaro, Antonio Feijão, Arnaldo queira, que forneceu relevantes informações sobre
Madeira, Nelson Otoch, José Genoíno, titulares. as características próprias no que se refere à segu-
Noel Oliveira, Celso Russomanno, Airton Dipp e rança pública no Estado do Rio de Janeiro, caracteri-



Aos trinta dias do mês de novembro de mil no
vecentos e noventa e cinco, às dez horas e trinta e
oito minutos, Sala de número 12 do Anexo II da Câ
mara dos Deputados, reuniram-se em Audiência PÚ
blica as Comissões de Defesa Nacional e de Fiscali
zação Financeira e Controle, sob a Presidência do
Deputado Maurício Campos, para ouvir o Senhor
José Afonso Assumpção esclarecimento a respeito
da escuta instalada nos telefones da Presidência da
República. Presentes os Deputados membros da
Comissão de Defesa Nacional: Maurício Campos,
Presidente, Paulo Delgado, Vice-Presidente, Antonio
Feijão, Arnaldo Madeira, Eurípedes Miranda, Hélio
Rosas, Jair Bolsonaro, Jaime Martins, João Thomé
Mestrinho, José Thomaz Nonô, Nelson Otoch, Wer
ner Wanderer, titulares. Airton Dipp, Anivaldo Vale,
Celso Russomano e Noel de Oliveira, suplentes. E
os Deputados da Comissão de Fiscalização Finan-
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zando O entendimen10 ao problema da violência. ceira e Controle: Antonio Balhmann, Arlindo Chinaglia,
Violência esta, praticada contra a sociedade, de for- Arnaldo Madeira, Augusto Carvalho, Arthur Virgílio,
ma intensa, com números de infratores exagerado, e Confúcio Moura, Fernando Diniz, Firmo de Castro, Jai·
que a tolerância passiva dessa mesma sociedade, me Martins, João Mendes, José Carlos Sabóia, José
acarreta um grave problema na quantidade desorde- Priante, Lima Netto, Sérgio Miranda, Alexandre San-
nada da violência naquele Estado. A seguir, o Se- tos, Cidinha Campos, Ursicino Queiroz. Ausentes os
cretário enalteceu a atuação do Governador Marcelo Deputados: Antonio Joaquim, Arnaldo Faria de Sá,
Alencar, informando que este tem trabalhado com Davi Alves Silva, Elton Rohnelt, Francisco Rodrigues,
bastante fidelidade e capacidade. E que o esforço José Genoíno, José Pinotti, Luciano Pizzatto, Marqui-
da instituição policial já se faz sentir, tanto na área nho Chedid, Moisés Lipnik, Pauderney Avelino e Paulo
da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Heslander. Também os Deputados não-membros da
e na capacidade de seus contingentes. Em seguida, Comissão: Arolde de Oliveira, Arlindo Chinaglia, WiI-
o Presidente, iniciou os debates, concedendo a pala- son Branco, Elias Murad, B. Sá, Waldir Colatto, Maurí-
vra, pela ordem aos Deputados: Elias Murad, Con- cio Najar, Mendonça Filho, Júlio César, Ana Júlia Ca-
ceição Tavares, Noel de Oliveira e Agnaldo Timóteo. repa, Noel de Carvalho, Laura Carneiro, Ibrain Abi-Ac-
Ao término dos debates, o Presidente encerrou os kel, Marilu Guimarães e José Coimbra. O Presidente
trabalhos às quinze horas e cinqüenta minutos, an- Maurício Campos iniciou os trabalhos concedendo a
tes agradecendo a presença dos senhores Secretá- palavra ao Senhor José Afonso Assumpção. O de-
rios que tão gentilmente se prontificaram a compare- poente iniciou seu depoimento reafirmando a falsida-
cer a esta Comissão e prestar esclarecimentos tão de da fita, objeto da escuta, afirmando haver pala-
relevantes, agradecendo também aos demais Depu- vras desconexas e dizendo-se inocente no episódio.
tados. O inteiro teor desta reunião foi gravado, e, de- Ao término, o interrogado leu uma correspondência
pois de traduzido e datilografado, fará parte inte- sua, encaminhada ao Presidente da Câmara, na qual
grante desta Ata. E, para constar, eu Tércio Men- abre suas contas bancárias para inspeção. Com a pa-
donça Vilar, lavrei a presente Ata que, depois de lida e lavra, o Deputado Maurício Campos explicou que foi
aprovada, será assinada pelo Presidente e encami- oferecida a oportunidade para as suas explicações, or-
nhada à publicação. denando que o depoimento ficasse gravado em fita na

Deputado Maurício Campos Presidente. íntegra da presente reunião. Em seguida, o Presidente
, iniciou os debates, concedendo a palavra, pela ordem,

24!!. Reunião, realizada em trinta de novem- aos Deputados: Jaime Martins, Arlindo Chinaglia, Art-
bro de 1995 hur Virgnio Neto, Cidinha Campos, Inácio Arruda, So-
(Audiência Pública Conjunta das Comissões de corro Gomes, José Carlos Sabóia, Sérgio Miranda,

Defesa Nacional e de Fiscalização Jair Bolsonaro, Antonio Feijão, Ivan Valente, Fernando
Financeira e Controle) Gabeira e João Thomé Mestrinho. Ao término dos de

bates, o Presidente encerrou os trabalhos às quinze
horas e cinqüenta minutos, antes agradecendo a pre
sença do Senhor José Afonso Assumpção, agrade
cendo também aos Deputados presentes. O inteiro
teor desta reunião foi gravado e, depois de traduzido e
datilografado, fará parte integrante desta Ata. E, para
constar, eu, Tércio Mendonça Vilar, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação. - Deputado
Mauricio Campos, Presidente.

25!!. Reunião, realizada em cinco de dezem
bro de 1995

(Reunião de Audiência Pública com a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle)

Aos cinco dias do mês de dezembro de mil no
vecentos e noventa e cinco, às dez horas e vinte e
cinco minutos, no plenário nQ 13 do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, reuniram-se em Audiência PÚ-
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blica as Comissões de Defesa Nacional e de Fiscali- Senhor R. T. Bahner, Diretor-Geral de Sistema de
zação Financeira e Controle, sob a Presidência do Gerenciamento Aeroespacial, do Grupo de Sistemas
Deputado Màuricio Campos para owir dos Senho- Eletrônicos da Westinghause Elétrica Corporatiori,
res Vicente Chelotti, Diretor da Polícia Federal e Má- empresa americana com sede em Baltimore, Mary-
rio José de Oliveira, Delegado de Polícia Federal, land, Estados Unidos da América do Norte. Após os
esclarecimentos a respeito da escuta instalada nos Debates, o Presidente agradeceu as presenças dos
telefones da Presidência da RepCblica. Presentes os convidados, encerrando os trabalhos às quinze ho-
Deputados: Maurício Campos - Presidente, Paulo ras e cinqüenta minutos, agradecendo também aos
Delgado, Elton Rohnelt e Marquinho Chedid - Vice- Deputados presentes. O inteiro teor desta relllião foi
Presidentes, Jaime Martins, José Pinotti, Antonio gravado, e, depois de traduzido e datilografado, fará
Feijão, Arnaldo Madeira, José Genoíno, Eurípedes parte integrante desta Ata. E, para constar, eu Tér-
Miranda, João Thomé Mestrinho e Jair Bolsonaro, ti- cio Mendonça Vilar, lavrei a presente Ata que, 00-
tulares. Noel de Oliveira, Antonio Aureliano, Celso pois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
Russomanno, Airton Dipp e Matheus Schmidt, su- dente e encaminhada à publicação. - Deputado
plentes. Ausentes os Deputados: Davi Alves Silva, Mauricio Campos, Presidente.
Luciano Pizzatto, Moisés Lipnik, Paulo Heslander, ....
Werner Wanderer, Hélio Rosas, José Thomaz Nonô, 261- Reumfto Orchnána, realizada em 13 de
Arnaldo Faria de Sá, Pauderney Avelino, Nelson dezembro de 1995
Otoc~, Antonio Joáquim e Francisco Rodrigues. De- . Às dez horas e quarenta e cinco minutos do
putados membros da Comissão de Fiscalização Fi- dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa
nanceira e Controle: Arlindo Chinaglia, Amaldo Ma- e cinco reuniu-se, ordinariamente a Comissão de
deira, Arthur Virgílio, Confúcio Moura, Efrain Morais, Defesa Nacional, no plenário 15 do Anexo 11 da Câ-
Jaime Martins, Márcio Reinaldo Moreira, Maurício ":Iara dos Deputados, sob a Presidência do Deputa-
Najar, Sérgio Miranda, Ana Júlia Carepa, Cidinha do Maurício Campos. Presentes os Deputados:
Campos, José Genoíno. O Deputado Emerson Ola- Mauricio Campos - Presidente, Elton Rohnelt e Pau-
vo Pires justificou sua ausência através de ofício ao lo Delgado, Vice-Presidente, Jaime Martins, Werner
Presidente da Comissão de Fiscalização Finaneira e Wanderer, José Pinotti, Jair Bolsonaro, Antonio Fei-
Controle. Também presentes, os Deputados não jão, Arnaldo Madeira, Antonio Joaquim.e Euripedes
membros das Comissões: Socorro Gomes, Salomão Miranda, titUar. Euler Ribeiro, Augusto Nardes, su-
.Cruz, Haroldo Lima, Fernando Gabeira, Inácio Arru- plentes. Ausentes os Deputados: Davi Alves Silva,
da, Elias Murad, Benedito Domingos, Pimentel 00- Luciano Pizzatto, Moisés Lipnik, Paulo Heslander.
mes, Zulaiê Cobra, Leônidas Cristino, José Pimen- Hélio Rosas, João Thomé Mestrinho, José Thomaz
tel, Júlio César, Luciano Zica e Milton Mendes. O Nonô, Arnaldo Faria de Sá, Marquinho Chedid, Pau-
Presidente Maurício Campos iniciou os trabalhos derney Avelino, Nelson Otoch, José Genoíno, Paulo
concedendo a palavra ao Diretor da Polícia Federal Delgado e Francisco Rodrigues. Havendo número
Dr. Vicente Chelotti, para que iniciasse as explicaçõ~ regimental, o Presidente declarou abertos os traba-
es a respeito do assunto. O Diretor iniciou sua expli- lhos da Comissão. EXPEDIENTE: Distribuição de n!!
cação informando que a escuta telefônica não selVe 40, efetuada pelo Presidente. A Ata depois de lida,
como prova de crime, mas sim para investigação, in- foi aprovada unanimemente. ORDEM DO DIA: O
formando que o Ministro da Justiça não tem a super- Presidente submeteu à apreciação do plenário da
visão da Polícia Federal, nem tanlpol.!'Jo a Polícia Comissão os seguintes requerimentos: 1)Dos Srs.
Federal tem qualquer influência nesse Ministério. José Pinotti e Femando· Gabeira, solicitando que
Em seguida o Presidente concedeu a palavra ao Dr. seja realizada audiência pública com representante
Mário José de Oliveira, Delegado de Políca Federal. da Westinhouse Eletric Corporation para esclareci-
O Presidente iniciou os debates, concedendo a pala- mento de denúncias relacionadas a procedimentos
vra, pela ordem, aos Deputados: Maurício Najar, 80- irregular na seleção de radares transportáveis 3-D
corro Gomes, Noel de Oliveira, Silvernani Santos para o projeto Sivam. Em votação foi aprovado una-
Arthur Virgflio, Ana Júlia Carepa, José Pinotti, Salo~ nimernente. 2) Do Sr. José Pinotti, propondo que a
mão Cruz, 'van Valente, Cidinha Campos, Matheus Comissã~ de Defesa Nacional fiscalize o chamado
Schmidt, Haroldo Lima, Antonio Feijão, Inácio Arru- projeto Slvam, à vista dos fatos novos envolvendo
da, Pimentel Gomes.. Com a palavra, o Deputado indícios de tráfico de influência e da substittuição de
Fernando Gabeira solicitou que fosse convocado o fornecedores de radares aerotransportados. Em vo

tação foi aprovado unanimemente. 3) Do Sr. Jaime
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Martins, solicitando que sejam realizadas audiências 172-A, de 1993 - que institui o Fundo de Reestrutura-
públicas com os Srs. Francisco Grazziano PreSidente ção, Reaparelhamento, Modernização e Manutenção
do Incra e o Sr. Cláudio Mendes, Agente da Polícia das Atividades da Polícia- Federal- FUNREPOL e dá
Federal, para esclarecimento de denúncias relaciona- outras providências. Relator: Deputado Werner Wan-
das à escuta telefônica nos aparelhos utilizados pelo derer. Parecer: favorável. Em votação foi aprovado,
Embaixador Júlio Cesar Borges dos Santos. Em vota- unanimemente, o parecer do Relator. 2) Projeto de De-
ção foi aprovado unanimemente. 4) Do Sr. Jaime Mar- creto Legislativo ~ 133195 .... do Sr. Bonifácio Andrada
tins, solicitando que sejam realizadas audiências públi- - que susta parcialmente a aplicação da Portaria r1º-
cas com os Srs. Rogério César de Cerqueira Leite, 580, de 15 de novembro de 1991 , por ferir, no tocante
Clóvis Brigagão, Brigadeiro Marco Antonio OliVeira e o à faixa de fronteira, o disposto constitucional. Relator:
Corronel-Aviador José Orlando Bellon, pará esclareci- Deputado Elton Rohnelt Parecer: favorável. Vista
mento de dúvidas relacionadas ao Projeto Sivam, so- concedida ao Deputado Arnaldo Madeira 3) Projeto de
bretudo com relação à especificação do sistema e à Lei ~ 4.708-N94 - do Poder Executivo (Mensagem r1º-
possibilidade de fabricação no Brasil, dos equipamen- 581/94) - que dá nova redação a dispositivo da Lei r1º-
tos necessários. Em votação foi aprovado Unanime- 2.929, de 27 de outubro de 1956, que disciplina o pro-
mente. 5) Projeto de Decreto Legislativo ~ 365193 do cesso de alteração ou retificação de idade dos oficiais
Sr. Jair Bolsonaro - que torna sem efeito o Decreto de das Forças Armadas e dá outras providências. Relator:
25 de maio de 1991, que homologa a demarcação ad- Deputado Francisco Rodrigues. Parecer: favorável.
ministrativa da terra indígena Yanomami, nos estados Em votação foi aprovado, unanimemente, o projeto
de Roraima e Amazonas. Relator: Deputado Elton nos termos do parecer do Relator. 4) Projeto de Lei r1º-
Rohnelt. Parecer: favorável. Vista: Deputado Werner 459-N95 - do Sr. Sérgio Carneiro - que regula o dis-
Wanderer. Adiada a votação. Nada mais havendo a posto no inciso (I do artigo 20 da Constituição Federal,
tratar, o Presidente convocou reunião para o próximo. dispondo sobre as terras devolutas sob domínio da
dia quatorze de dezembro quinta-feira, às dez horas e União. Relator: Deputado Marquinho Chedid. Parecer:
encerrou os trabalhos às onze horas agradecendo a favorável, com 3 emendas. Vista ao Deputado Arnaldo
presença de todos. E, para constar, eu, Tércio Men- Madeira. 5) Projeto de Lei r1º- 1.376191 - do Sr. Jair
donça Vilar, Secretário, lavrei a presente Ata, que de- Bolsonaro - que dispõe sobre o uso de imóveis milita-
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente res na forma que menciona e dá outras providências.
e encaminhada à pLblicação. Deputado Maurício Relator: Deputado Francisco Rodrigues. Parecer: con-
campos, Presidente. trário. Em votação foi rejeitado unanimemente; o proje-

27ª Reuniilo Ordinária, realizada em 14 de to nos termos do parecer do Relator. 6) Projeto de Lei
dezembro de 1995 ~ 94/95 - do Sr. Cunha Lima - que altera a redação

Às onze horas e trinta minutos do dia quatorze do artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho-
de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco, CLT, excluindo a prestação do serviço militar obrigató-
reuniu-se, ordinariamente, a Comissão de Defesa rio como hipótese de suspensão do contrato de traba-
Nacional, no plenário 14 do Anexo (I da Câmara dos lho. Relator: Deputado Paulo Heslander. Parecer: con-
Deputados, sob a Presidência do Deputado Maurício trário. Em votação foi rejeitado, unanimemente, o pro-
Campos. Presentes os Deputados: Maurício Carn- jeto nos termos do parecer do Relator. 7) Proposta de
pos - Presidente, Jaime Martins, Luciano Pizzatto, Fiscalização e Controle r1º- 37/95 - do Sr. José Pinotti -
Werner Wanderer, João Thomé Mestrinho, José Pi- que propõe que a Comissão de Defesa Nacional, fis-
notti, Jair Bolsonaro, Antonio Feijão, Arnaldo Madei- calize o chamado Projeto Sivam, à vista dos fatos no-
ra, Nelson Otoch, José Genoíno, Eurípedes Miranda vos envolvendo indícios de tráfico de influência e da
e Francisco Rodrigues, titulares. Marcelo Barbieri, substituição de fornecedores de radares aerotranspor-
Anivaldo Vale e Airton Dipp, suplentes. Ausentes os tados. Relator: Deputado Jaime Martins. O relatório
Deputados: Davi Alves Silva, Moisés Lipnik, Paulo prévio favorável. Em votação foi aprovado, unanime-
Heslander, Elton Rohnelt, Helio Rosas, Arnaldo Fa- mente, o relatório prévio do Relator. Nada mais haven-
ria de Sá, Marquinho Chedid, Pauderney Avelino, do a tratar, o Presidente encerrou a reunião às, doze
Paulo Delgado e Antonio Joaquim. Havendo número horas e cinco minutos. E, para constar, eu, T~rcio
regimental, o Presidente declarou abertos os traba- Mendonça Vilar, Secretário, lavrei a presente Ata, que,
lhos da Comissão. A Ata depois de lida, foi aprovada depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
unanimemente. Ordem do Óia: 1) emendas ofereci- dente e encaminhada à publicação. - Deputado
das em Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº Maurício Campos, Presidente.
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Paulo Lima
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Theodorico Ferraço
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Wemer Wanderer
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Sandro Mabel
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Tetê Bezerra
Candinho Mattos
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PCdoB
Uder: SÉRGIO MIRANDA

Vlce-Uderes:
Aldo Rebelo Inácio Arruda
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 4R, ART. 9'l RI

PPS

PMN

PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Uder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vlce-Uderes:
Almino Affonso Arnaldo Madeira
Benito Gama Elton Rohnelt



1 vaga

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada

Carlos Alberto
César Bandeira
Heráclito Fortes

Leur Lomanto
Luciano Pizzatto

Mauro Fecury
Mendonça Filho

Pedro Correa
Vilson Santini

1 vaga

Barbosa Neto
Edinho Araújo
Euler Ribeiro

Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves

Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado

Maurfcio Requião
Zaire Rezende

2 vagas

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres
Itamar Serpa

Laprovita Vieira
Nelson Marchezan (S/P)

Sérgio Naya
Silvermani Santos

PCdoB

PSB/PMN

PL/PSO/PSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roland Lavigne

Nelson Meurer (PPB)

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Uma
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
Pedro Irujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PMOB

Antônio Geraldo
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

Adelson Salvador
Beto Lelis

PPB

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Edson Queiroz
José Janene
Raimundo Santos (PFL)
Roberto Campos
Ubaldo Corrêa (PMDB)
Welson Gasparini (PSDB)

PPS

Odílio Balbinotti Augusto Carvalho

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Uderanças)
Telefones: 318~978/6979/6981

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
12 Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
22 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
32 Vice-Presidente: Ivan Valente (pn

Titulares Suplentes

PFUPTB

Suplentes

COMISSOES PERMANENTES --,...,~--------....,

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfTlCA RURAL

PFUPTB
Abelardo Lupion Albérico Cordeiro
Adauto Pereira Antônio Ueno
Carlos Melles Benedito de Ura
Davi Alves Silva (PMN) Betinho Rosado
Hugo Rodrigues da Cunha Eliseu Moura
José Borba João Ribeiro
José Rocha Jonival Lucas
Júlio César José Múcio Monteiro
Mendonça Rlho Lael Varella
Nelson Marquezelli Luiz Braga
Pedrinho Abrão Marilu Guimarães
Roberto Pessoa Philemon Rodrigues

PMOB
Andre Puccinelli Dilso Sperafico
Anibal Gomes Fernando Comes
Armando Costa Marisa Serrano
João Thomé Mestrinho Newton Cardoso
José Aldemir Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves Pedro lrujo
Raul Belém (PFL) Udson Bandeira
Roberto Paulino Wilson Branco
Silas Brasileiro Wilson Cignachi
Teté Bezerra 2 vagas
Valdir Colatto

PPB
Anivaldo Vale Célia Mendes
Augustinho Freitas Dolores Nunes (PSDB)
Cleonãncio Fonseca Enivaldo Ribeiro
Dilceu Sperafico João Maia (PSDB)
Hugo Biehl Marconi Perillo (PSDB)
Roberto Balestra Maria Valadão
Romel Anizio Mário Cavallazzi
1 vaga Telmo Kirst

PSOB
Antônio Aureliano Amon Bezerra
Elias Murad Augusto Nardes (PPB)
Ezidio Pinheiro Carlos Mosconi
Ivo Mainardi (PMDB) Herculano Anghinetti
Osvaldo Coelho (PFL) Salvador Zimbaldi
1 Vaga Saulo Queiroz (PFL)

PT
Adão Pretto Fernando Ferro
Alcides Modesto João Coser
Domingos Dutra Luiz Mainardi
José Fritsch Paulo Rocha
Padre Roque Waldomiro Fioravante

POT
Luiz Durão Airton Dipp
Oscar Goldoni (PMDB) Carlos Cardinal
1 vaga Giovanni Queiroz

Presidente: Alcides Modesto (PT)
12 Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
22 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
3!1. Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares



PCdoB

Inácio Arruda Jandira Feghali

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
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3º- Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PSB/PMN
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Sérgio Guerra
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Milton Temer
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Tilden Santiago

1 vaga
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Femando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
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Michel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi
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POT

PT
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Alzira Ewerton
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Nelson Marchezan (S/P)
Raimundo Santos (PFL)

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PSOB

PCdoB

Elton Rohnelt
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Pedro Valadares (PPB)

1 vaga

PL/PSO/PSC

Aldo Arantes
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Enio Bacci
Matheus Schmidt

Hélio Bicudo
José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Darci Coelho

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson
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Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira
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José Egydio

PPS
Jairo Cameiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Samey Filho (PFL)
1º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

2º Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
3º Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

Átila Uns
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
Jairo Azi

Júlio César
Maluly Netto

Maurício Najar
Moisés Upnik

Murilo Pinheiro
Raul Belém

Ricardo Barros

Gonzaga Patriota
Ubaldino Junior

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Jair Meneguelli
Paulo Uma (PFL)

Pedro Wilson

Antônio Joaquim
Cunha Uma (PSDB)

Edson Ezequiel

Alberico Filho (PRP)
Alberto Goldman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

João Colaço (PSB)
Renato Johnsson (PPB)

Valdemar Costa Neto

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur VirgOio

Ayres da Cunha (PFL)
FlávioAms

PT

POT

PSOB

PMOB

PUPSO/PSC

Augusto Farias (PPB)
Marquinho Chedid
Pedro Canedo

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi

Antônio dos Santos
Benedito de Ura
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Eurípedes Miranda
Itamar Serpa (PSDB)
Wolney Queiroz

Ary Kara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma

Ana Júlia
Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago
Wemer Wanderer (PFL)



Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
SameyRlho
Vilson Santini

PMOB
Albérico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco

José Canos Aleluia
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

Teima de Souza (PT)

Chicão Brlgido
Inácio Arruda (PCdoB)

Marcos Uma
Teté Bezerra
Valdir Colatto

Roberto Valadão

PPB
Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Laura Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga

PSOB
Edson Soares
IIdemar Kusser

2 vagas

Fernando Ferro (PT)
Maria Valadão

Marta Suplicy (PT)
Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Cidinha Campos
Sérgio Cameiro

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão

Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

Sandro Mabel
2 vagas

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton

Dilceu Sperafico
Fausto Martello

José Janene

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Canos da Carbrás
Canos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)

Roberto Pessoa

PPB

PSOB

PMOB

POT

PT

Expedito Júnior

Cunha Uma
Nelson Otoch

Fernando Lopes
José Canos Coutinho (S/P)

PL/PSO/PSC
Robson Tuma (PSL)

Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino
Renato Johnsson
Renato Johnsson

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Terezinha de Usieux Franco Miranda
I,.ocal: Sala 8, Anexo 11
Telefones: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPB)
1Q Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vagas

Nelson Otoch
Roberto França

Zulaiê Cobra

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Eurico Miranda
Francisco Silva
Jair Bolsonaro

José Canos Lacerda
Valdenor Guedes

PMOB

Agnelo Queiroz (PCdoB)
Nilton Baiano

Rubens Cosac

PSOB
Celso Russomanno
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

PT
B. Sá (PSDB)
GilneyViana
José Machado

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata

Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Laura Carneiro
Maria Valadão
Silvemani Santos

POT
Sérgio Cameiro Itamar Serpa (PSDB)

PL/PSO/PSC
Robsçn Tuma (PSL) Elton Rohnelt

PSB/PMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo 11, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1Q Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2Q Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3'º Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Ura
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha



PRP

Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPB)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira - 10h
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Uderanças
Telefones: 318-7024 a 7026

PT
Esther Grossi João Fassarella
Pedro Wilson Padre Roque

POT
Fernando Zuppo Luiz Durão
Severiano Alves Wolney Queiroz

PUPSO/PSC
Álvaro Valle Luiz Buaiz

PSB/PMN
Ubaldno Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI P)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga

Aldo Arantes

Bosco França

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Fernando Torres
José de Abreu

PT

PCdoB

PSB/PMN

Aldo Rebelo

Vittorio Mediolli

Ricardo Heráclio

Francisco Horta

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPB)

POT

Edson Silva Fernando Zuppo
~gno Bacelar (S/P) Vicente André Gomes

PL/PSO/PSC

PPB

Augusto Nardes B. Sá (PSDB)
Eurico Miranda Cleonâncio Fonseca
Mário de Oliveira José Linhares
Nelson Marchezan (S/P) Paulo Bauer
Ricardo Gomyde (PCdoB) ~onivon Santiago (PSD)

PSOêl

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDn
1-º- Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDn
2Q Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
3º- Vice-Presidente: Paulo Uma (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoS)
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma
Ricardo Barros

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Alexandre Santos
FlávioAms
Ubiratan Aguiar

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMOB

Fernando Gonçalves (PTB)
Ivandro Cunha Lima

José Luiz Clerot
Rita Camata

Simara Ellery

Osmânio Pereira
Silvio Torres

Vicente Arruda

Augusto Viveiros Adauto Pereira
Benito Gama Alexandre Ceranto
Felix Mendonça Efraim Morais
Jaime Fernandes Hugo Lagranha
José Carlos Vieira João Mellão Neto
Manoel Castro João Mendes
Mussa Demes Mauro Lopes
Osório Adriano Roberto Magalhães
Roberto Brant (PSDB) Wilson Cunha

PMOB

Edinho Bez Anibal Gomes
Gedclel Vieira Lima Antônio do Valle
Germano Rigotto João Almeida
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Hermes Pareianello Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vagas
Pedro Novais
1 vaga

PPB

BasllioVillani Anivaldo Vale
Delfim Netto Márcio Reinaldo Moreira
Flávio Derzi Nan Souza
Francisco Dornelles Roberto Campos
Paulo Mourão (PSDB) Rogério Silva
Sérgio Naya WalelirDias

PSOB

Antônio Kandir Antonio Feijão
Mareio Fortes Arnaldo Madeira
Saulo Queiroz (PFL) Danilo de Castro,
Silvio Torres Jorge Anders
Veda Crusius Luiz Carlos Hauly

PT
Celso Daniel José Augusto
Conceição Tavares José Coimbra (PTB)



Ana Júlia
Chico Vigilante
José Genolno
Luiz Gushiken

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Anlbal
Roberto Santos
Vittorio Mediolli

Yeçla Crusius

Abelardo Lupion
João Iensen

Uma Netto
Paulo Bornhausen

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Edinho Bez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2 vagas

PT

POT

PSOB

PMOB

Giovanni Queiroz
2 vagas

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

Antonio Balhmann
Amaldo Madeira
Arthur Virgllio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Uma
Paulo Titan
Rivaldo Macari
1 vaga

PL/PSO/PSC
MaurIcio Campos Eujácio Simões
Valdemar Costa Neto Welinton Fagundes

PSB/PMN
José Carlos Sabóia Marquinho Chedid (PSD)

PedoB
Sérgio Miranda 1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feira - fOh
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
12. Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
22. Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
32. Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Antônio Feijão (PSDB)
Aracely de Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Upnik
Murilo Pinheiro

Sérgio Miranda

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
'Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vagas

Enio Bacci
Eurlpedes Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude
Mussa Demes

Ney Lopes
Os6rio Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSB/PMN

POT

José Chaves (SIP)

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

Fernando Torres (PSDB)
José Fortunati

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S. /P)

PL/PSO/PSC

PCdoB
Jurandyr Paixão (PMDB)

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson Trad (PTB)
Olavo Calheiros

2 vagas

PV
João Pizzolatti (PPB) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Unda Magalhães
Reunião: quartas-feiras -10h
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
, FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
12. Vice-Presidente: Uma Netto (PFL)
22. Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)
32. Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins :
João Mendes
Uma Netto
Marilu Guimarães
MaurIcio Najar
Pedro Correa

PPB PPB

Luciartb Castro
Márcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2 vagas

Basilio Villani
Carlos Camurça

Delfim Netto
Flávio Derzi

Paudemey Avelino
Simão Sessim

, 1 vaga

Carlos Camurça
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Salatiel Carvalho
Sérgio Barcellos (PFL)

Adroaldo Streck

Benedito Guimarães
Edson Queiroz

Marcos Medrado
Nelson Marquezelli (PTB)

1 Vaga
PSOB

Firmo de Castro



PT
Chico Ferramenta Adão Pretto
Fernando Ferro Milton Mendes

POT
Airton Dipp Antonio Joaquim
José Maurfcio Edson Silva

PL/PSO/PSC
Elton Rohnelt Zé Gomes da Rocha

PSB/PMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local:· Plenário, Sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
Presidente: Franco Montero (PSDB)
1º Vice-Presidente: Átila Uns (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Cardinal (PDT)
3l!. Vice-Presidente: Haroldo Uma (PedoB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Antônio Ueno Benito Gama
Aroldo Cedraz Paulo Cordeiro
Átila Uns Paulo Gouvea
Ciro Nogueira Pedrinho Abrão
Fernando Gomes Roberto Fontes
Leur Lomanto Theodorico Ferraço

PMOB
Genésio Bemardino Adelson Ribeiro (PSDB)
José Thomaz Nonô Ary Kara
Luiz Henrique Freire Junior
Paes de Andrade Rubens Cosac
Robério Araújo (PSDB) 1 vaga

PPB
Costa Ferreira Adylson Motta
Cunha Bueno Jofran Frejat
José Teles Salatiel Carvalho
Pedro Valadares Wagner Salustiano

PSOB
Aécio Neves Jayme Santana
Feu Rosa Koyu lha
Franco Montoro Régis de Oliveira (PFL)

PT
Luiz Gushiken Conceição Tavares
Sandra Starling Eduardo Jorge

POT
Carlos Cardit'laT Airton Dipp
Renan Kurtz José Maurfcio

Elias Murad
Ezfdio Pinheiro

Feu Rosa
Jovair Arantes

Robério Araujo
1 Vaga

André Puccinelli
Armando Abllio
Armando Costa
Confúcio Moura

Darcfsio Perondi
José Aldemir
UdiaQuinan

Olavo Calheiros
Remi Trinla

Ricardo Heráclio

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
José Fritsch

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda
Laura Cameiro

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Romel Anfzio
Talvane Albuquerque

PT

PPB

PSOB

PMOB

PSB/PMN

Alcione Athayde
Amaldo F=aria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
Fátima Pelaes (PFL)
Jofran Frejat
José Unhares

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Chicão Brfgido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Lafre Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Ushitaro Kamia
PCdoB

Haroldo Uma Ricardo Gomyde

Secretária: Anâ'éa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLIA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1º Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
2º Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3º Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Dullio Pisaneschi

Femando Gomes (PMDB)
Márcia Marinho (PSDB)

Paulo Paim (PT)
Vilmar Rocha

2 vaga

De Velasco

Márcio Fortes
Marinha Raupp

PUPSO/PSC

Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

1 Vaga



Marta Suplicy José Pimentel POT

PCdaB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Mfriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
12 Vice-Presidente: Marcos Medrado (PPB)
2l!. Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
32 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga

1 vaga

Coriolano Sales
SnvioAbreu

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

Olavio Rocha (PSDB)
Roberto Paulino

Ushitaro Kamia (PSB)
1 vaga

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas

João Leão

Affonso Camargo (PFL)
Augustinho Freitas

Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles
2 vagas

PPB

Suplentes

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Femandes

José Santana de Vasconcellos
Lufs Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

1 vaga

PSOB

PMOB

PFUPTB

PL/PSO/PSC
Marcos Medrado (PPB)

PSB/PMN

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Alceste Almeida
Chico da Princesa
Duflio Pisaneschi
Hilário Coimbra
Jairo Azi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcfsio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Titulares

Fernando Lyra

Wilson Braga
1 vaga

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva
João Maia (PSDB)
Simão Sessim
Telmo Kirst

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)

PCdaB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

Fernando Zuppo
Wilson Braga

1 vaga

POT
Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PUPSO/PSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (PMDB) Pedro Canedo

PSB/PMN
Luiz Piauhylino (PSDB) Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) Beto Lelis

João Mellão Neto Jair Siqueira
Jbsé Catios Aleluia Luiz Moreira
José Pimentel (PT) Manoel Castro
Paulo Paim (PT) Osvaldo Biolchi
Paulo Rocha (PT) Sergio Barcellos
1 vaga 1 vaga

PMOB
Ayton Xerez (PSDB) João Natal
Michel Temer Jorge Wilson
Sandro Mabel José Thomaz Nonô
Wilson Cunha (PFL) Sylvio Lopes (PSDB)
Zaire Rezende Ubaldo Correa
Zila Bezerra 1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (PT) Costa Ferreira
Valdomiro Meger Luciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão (PSDB)
Wigberto Tartude 1 vaga

PSOB
lidemar Kussler Almino Affonso
Márcia Marinho Tuga Angerami
Roberto Franca Ubiratan Aguiar

PT
Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura 1 vaga



Mario Negromonte
Paulo Feijó
1 Vaga

PT

Sebastião Madeira
Vanessa Felippe

Zé Gerardo
José Genofno
Paulo Delgado

PT

POT

Hélio Bicudo
José Fortunati

PL/PSO/PSC
José Carlos Lacerda (PPB) Corauci Sobrinho (PFL)
1 Vaga Francisco Rodrigues

PSB/PMN
Candinho Mattos (PMDB) José Chaves (S/P)

PCdoB
Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Omar Prudêncio da Silva
Reunião: quartas·feiras -10h
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

PSB/PMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
1º- Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
2º- Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3!? Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

Titulares Suplentes

PFUPTB··

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
Teima de Souza

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

POT

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo
Paulo Delgado

Femando Zuppo
Matheus Schmidt

Serafim Venzon

Antônio Joaquim
Eurlpedes Miranda

MaurIcio Campos

PL/PSO/PSC

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Expedito Júnior

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: MaurIcio Campos (PL)
1º- Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
2º- Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3º- Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira .
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPB)

PMOB

Antônio Jorge (PPB)
Davi Alves Silva (PMN)

José Mendonça Bezerra
José Rocha

1 vaga

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Femando Lopes

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negro monte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Uma
Homero Oguido .

PT

POT

PPB
Célia Mendes

Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Prisco Viana

Welson Gasparini (PSDB)

PSOB
Antônio Càrlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Armando Abflio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Odelmo Leão
Silvio Abreu

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
Nan Souza
VadãoGomes

Suplentes

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Abelardo .Lupion
Carlos Magno

Júlio César
MaIl:Jly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

PSOB

Titulares

PMDB

PPB

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Paulo Heslander
Wemer Wanderer

Amaldo Faria de Sá
Jair Bclsonaro
Mmquinho Chedid (PSD)
Paudemey Avelino
1 vaga

Elton Rohnelt (PSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

Antônio Feijão
Amaldo Madeira
Nelson Otoch

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

Firmo de Castro Welinton Fagundes

PUPSO/PSC

1 vaga



Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORR~NCIA DE

POSS(VEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Proposição: REQ-3/95 Autor: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
19. Vice-Presidente: José Pinotti (PMDB)
29. Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
39. Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Titulares Suplentes

PFUPTB
Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMOB
Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Uma Noel de Oliveira
Jorge Wilson laire Rezende

PPB
Arnaldo Faria de Sá Célia Mendes
José Unhares Edson Queiroz
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSOB
Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT
José Pimentel Femando Ferro
Paulo Bemardo Luiz Gushiken

POT
Cidinha Campos Vicente André Gomes

PL/PSO/PSC
Pedró Canedo Luiz Buaiz

PSB/PMN

PSB/PMN

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam cios Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSOES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO
DOS BINGOS NO BRASIL

ProposlçAo: REQ-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
19. Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
29. Vice-Presidente: Vicente André Gomes (PDT)
39. Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Eurico Miranda (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

4 vagas 4 vagas

PMOB

3 vagas 3 vagas

PPB

Arnaldo Faria de Sá Cunha Bueno
Eurico Miranda Marcos Medrado
Nelson Meurer Wagner Salustiano
1 vaga 1 vaga

PSOB

Nelson Otoch Jovair Arantes
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT
Carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

POT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PL/PSO/PSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Maria Auxiliaclora Montenegto
Local: Serviço de CPI- Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVID~NCIA PRIVADA

Proposição: REQ-1/95 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
19. Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
39. Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Ayres da Cunha
Femando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Aníbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

Moacyr Andrade
Salatiel Carvalho

PMOB

PPB

Aroldo Cedraz
Duilio Pisaneschi

Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz

Chicão Brígido
Jorge Tadeu Mudalen

Saraiva Felipe

Basílio Villani
Célia Mendes



PSB/PMN
Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI- Anexo 11- Sala 139-B
Telefone: 318-7054

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLfTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEI
TORAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOES NA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PPB

PMOB

PSOB

Aécio Neves
Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Carlos Sabóia

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PT

Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

Fernando Lyra

POT
Coriolano Sales ~nio Bacci
Matheus Schmidt Eurfpedes Miranda

PLlPSO/PSC
Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSB/PMN

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11- Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM
TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS

JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes

Rommel Feijó
Tuga Angerami

Jofran Frejat

João Paulo
Eduardo Jorge Paulo Delgado

Humberto Costa Sandra Starling

Iberê Ferreira
PFUPTBPaes Landim

Pedrinho Abrão Albérico Cordeiro Adauto Pereira
Ricardo Barros Aracely de Paula Alceste Almeida

Roberto Pessoa Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo
Rodrigues Palma Ciro·Nogueira Carlos da Carbrás

Vilmar Rocha Cláudio Cajado Hilário Coimbra
José Rezende Mauro Fecury
Paulo Uma 1 vaga

Barbosa Neto
Chicão Brfgido PMOB

Marisa Serrano Candinho Mattos Anfbal Gomes
Maurfcio Requião Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen

Tetê Bezerra
Wilson Branco

Ivo Mainardi José Aldemir
Maria Elvira Noel de Oliveira
Sandro Mabel Pinheiro Landim

Arnaldo Faria de Sá Silas Brasileiro Wilson Cignachi
Cunha Bueno PPB
José Unhares Agnaldo Timóteo Eurico Miranda
Osvaldo Reis

Ricardo Izar
Efraim Morais (PFL) José Carlos Lacerda
Gerson Peres Marcos Medrado
Ricardo Izar Nelson Meurer

Cipriano Correia Silvemani Santos Wagner Salustiano

PT

PSOB

José Egydío

POT

Itamar Se'W (PSDB)

PL/PSO/PSC
Pedro Canedo

S~afim Venzon

Arlindo Chinaglia
José Augusto

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Corauci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Waldir Dias

Jayme Santana

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anfzio

João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

Elias Murad
Jovair Arantes



PSDB

Jovair Arantes Alexandre Santos
Arthur Virgllio Neto Domingos Leonelli
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra 2 vagas

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

PDT
Fernando Lopes ~nio Bacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

PL/PSD/PSC

Marquinho Chedid Pedro Canedo

PSB/PMN

Nilson Girnjon Gonzaga Patriota

PCdoB Eujácio Simões

Fetter Júnior
Flávio Derzi

Vadão Gomes

José Fritsch
José Machado

Paulo Bernardo

Ubaldino Júnior

Antônio do Valle
Marcos Umà
Paulo Ritzel

3 vagas

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Fernando Torres
Mário Fortes

Roberto Brant
Silvio Torres

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Lipnik

Os6rio Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

PT

PDT

PSDB

PMDB

PSB/PMN

PL/PSD/PSC

Sérgio Guerra

Francisco Horta

Benito Gama
Félix Mendonça
VilmarRocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Edinho Bez
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
Udson Bandeira

Celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

Airton Dipp
Matheus Schmidt

PCdoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda
Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 131C/135C
Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio Kandir
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Laprovita Vieira
Renato Johnsson
Pauderney Avelino

Aldo Arantes

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
UdiaQuinan

Rubens Cosac
Ubaldo Correa

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes

Suplentes

Betinho Rosado
Francisco Di6genes

João Mendes
Júlio César
Luiz Braga

.0smirLima
Os6rio Adriano

PPB

PMDB

Sérgio Miranda
Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-A
Ala Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO-NACIONAL"
Proposição: PEe-0175195 Autor: Poder .Executlvo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMDB)
22 Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

Francisco Dornelles
João Pizzolatti

Alberto GoIdman
Cássio Cunha Lima
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
1 vaga



Ségio Miranda Aldo Rebelo

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N~ 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL nll. 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
3!1. Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga
PPB

Anivaldo Vale Cunha Bueno
Basilio Villani Laprovita Vieira
Francisco Dornelles Luciano Castro
José Janene Márcio Reinaldo Moreira
Valdorniro Meger Roberto Campos

PSOB
Antônio Kandir Antônio Feijão
Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Márcio Fortes
Luiz Carlos Hauly Marconi Perillo

PT

José Fortunati Ana Júlia
José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

POT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

PUPSO/PSC

Francisco Horta Eujácio Simões

PSB/PMN

Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

PedoB

POT

Eurlpedes Miranda Fernando Lopes
PUPSO/PSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PedoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo 11 Salas 131-C/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI

N2- 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,
QUE DISPOEM SOBRE A POLfTlCA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVID~NCIAS

Proposição: PL nll. 4.591194 Autor: Senado Federal

Presidente: Lalre Rosado (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
3!1. Vice-Presidente: Alexandre Geranto (PFL)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém .":

Dilso Sperafico

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Luiz Barbosa

PMOB
Fernando Diniz

Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger
1 vaga

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Milton Meneies
Sandra Starling

Alexandré Ceranto
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz

Chicão Brlgido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Lalre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

Antonio Jorge

Gilvan Freire
Oscar Goldoni

PPB
Adhemar de Barros Rlho

Adylson Motta
Raimundo Santos

1 vaga
PSOB

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

PT

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Ura
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

PMOB

André Puccinelli
Luiz Fernando (PSDB)

Nicias Ribeiro
3 vagas

PPB

Carlos Airton



Laura Cameiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

PSDB

PT

PDT

Carlos Camurça
Felipe Mendes

Rogério Silva
Valdomiro Meger

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Amon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

SnvioAbreu

PSDB

PT

PDT

PUPSD/PSC

Moacyr Andrade
2 vagas

Antônio Aureliano
Robério Araújo

Alcides Modesto
José Pimentel

Luiz Durão

Elton Rohnelt

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
Laura Cameiro

1 vaga

PPB

PSDB

PMDB

Albérico Filho
Sandro Mabel
1 vaga

José Anlbal
Márcio Fortes

Célia Mendes
José Rezende
Maria Valadão

Benito Gama
Carlos Alberto
JoséTude
Manoel Castro

PSB/PMN

Beto Lélis Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
Loc:a: Serv. Qxn. Esp. -ArreYD II-SEa 131-Q1135-C-Pav. $.p.
Telefones; 706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (PDn
12 Vice-Presidente: Sandro MabeI (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Miguel Rossetto (pn
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

. Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

2 vagas Augusto Farias

José Egydio

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
Pedrinho Abrão

Raquel Capiberibe

PMDB

PSD/PMN

PUPSD/PSC

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

PedoB

Undberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo n-Salas 131-e/135-e
Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
1Q Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2Q Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Femando Gabeira (PV)

Roland Lavigne

Antônio Joaquim
Eurrpedes Miranda

André Puccinelli
Cássio Cunha Uma
Nicias Ribeiro

Freire Júnior
Marcelo Teixeira Conceição Tavares
Pinheiro Landim . Miguel Rossetto

PT

Carlos Santana
Jair Meneguelli

PPB PDT

Enivaldo Ribeiro Marconi Perillo Miro Teixeira Femando Zuppo



PSB/PMN
Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- Salas 131-o/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

Presidente: Sanà'o Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PPB)
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PSB/PMN

Gonzaga Patriota José Carlos Sabóia

Secretaria: Maria do Amparo
Local: Serv. Com. Esp. -Anexo 11- Salas 131-C/135/C
AlaNava
Telefones: 318-7067f706617052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,

NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSOES,
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9-A, DE 1995,
QUE "ACRESCENTA PARÃGRAFO ÚNICO AO

ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
ONCENnVO AO TURISMO)

Proposição: PEe-9/95 Autor: Ricardo Herácllo
e Outros

Ciro Nogueira Carlos Alberto
Cláudio Cajado Couraci Sobrinho
João Mendes Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson Santini

PMDB

José Aldemir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Sandro Mabel Maria Elvira

PPB

Antonio Jorge Marcos Medrado
Eurico Miranda Paulo Bauer
Marconi PeriHo (PSDB) Roberto Balestra

PSDB
Alexandre Santos Ceci Cunha
Nelson Otoch Sylvio Lopes

PT
Fernando Ferro João Coser
José Pimentel Milton Mendes

PDT
LeonelPavan José Mauricio

PL/PSD/PSC
Eujácio Simões 1 vaga

De Velasco

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Aroldo Ceclraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

Ezidio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz (PFL)

Magno Bacelar (S/P)
Renan Kurtz

PT

PDT

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra •

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

PMDB

BLOCO PUPSD/PSC

Francisco Rodrigues

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Costa Ferreira
Dolores Nunes (PSDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl!.

155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARÁGRAFO 1l!. DO ARTIGO 53 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-0155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1!!. Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22. Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes.
BLOCO PFUPTB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire •
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Pedro Canedo

PUPSD/PSC

Ronivon Santiago



BLOCO PSB/PMN

Beto Lélis

Aldo Arantes

PCdoB

Ac:lelson Salvador

Haroldo Uma

Elton Rohnelt

Raquel Capiberibe

PUPSD/PSC

PSB/PMN

Expedito Júnior

Gervásio Oliveira

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB)
32. Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)
Relator: Salomão Cruz (PFL)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala
I\bva
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOÉS, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!!.

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS IND(GENAS)

Proposição: PEe-0133192

Titulares

PFUPTB
Alceste Almeida
'Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

PMDB
Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PPB
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

PSDB
Robério Araújo
Tuga Angerami

PT
Domingos Dutra
GilneyViana

PDT
Antônio Joaquim

Autor: Nlclas Ribeiro

Suplentes

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando
Olávio Rocha

Udson Bandeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B- Ala I\bva
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!!.169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV
DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
E PREV~ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A N(VEL DA UNIÃO, ESTADOS E MUNIC(PIOS
PARA ~ANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"
Proposição: PEC-0169193 Autores: Eduardo Jorge

e Waldir Pires
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2Q Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
3QVice-Presidente: Fernando Gomes (PMDB)
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Ayres da Cunha Alexandre Ceranto
Carlos Magno Duílio Pisaneschi
Femando Gonçalves Fátima Pelaes
Jair Soares Jaime Martins
JairoAzi José Coimbra
Roberto Jefferson Luiz Moreira
Ursicino Queiroz Maluly Netto

PMDB
Armando Abílio Elcione Barbalho
Confúcio Moura Rita Camata
Darcísio Perondi Aníbal Gomes
Femando Gomes 3 vagas
José Pinotti
Saraiva Felipe

PPB
Adylson Motta Alcione Athayde
Jorran Frejat Antônio Jorge
José Unhares Enivaldo Ribeiro
Moaeyr Andrade Fausto Martello
Sérgio Arouea (PPS) Talvane Albuquerque

PSDB
Carlos Mosco!1i B.Sá
Ceci Cunha Pime:ntel Gomes
Jovair Arant8s Roberto Araújo



PCdoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais - Anexo li - Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefones: 318-706717066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃo N2- 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEe-0084191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto (PFL)
1º- Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
3º- Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia (pn
Relatora: Deputàda Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Wilson Braga
PDT

PPB

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira

Ivo Mainardi
Pinheiro Landim

3 vagas

PL/PSD/PSC
Wolney Queiroz

Francisco Rodrigues Ronivon Santiago
PSB/PMN

Adelson Salvador Btlto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Me
zanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!!.46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposiçao: PEC-46/91 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
1º- Vice-Presidente: Deputado José Rezende (PPB)
2º- Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello (PPB)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Malply Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Pedro Canedo

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Ubaldino Júnior

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Sebastião Madeira

PMDB

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PUPSD/PSC

PT

Luiz Buaiz

PDT

PSB/PMN

Osmânio Pereira

Alexandre Cardoso

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
Paulo Titan

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 vaga

Antônio Feijão
Arthur Virgflio

Ana Júlia
Paulo Rocha

PPB

PSDB

PT,

Cássio Cunha Uma
Euler Ribeiro

1 vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 vaga

Aécio Neves
Roberto França

Adão Pretto
Alcides Modesto

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
lldemar Kussler
Sylvio Lopes

PT
Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Alcione Athayde
Jarbas Uma

Marcos Medrado
Rogério Silva

1 Vaga

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira,

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes



POT
Euripedes Miranda Magno Bacelar (S/P)
Wilson Braga Silvio Abreu

PL/PSO/PSC

Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes

PT

Nedson Micheleti
Pedro Wilson

De Velasco

Gonzaga Patriota
PSB/PMN

José Egydio

Adelson Salvador
~nio Bacci
Silvio Abreu

POT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

PFUPTB
Darci Coelho Jonival Lucas
Osmir Uma José Mendonça Bezerra
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Heslander Theodorico Ferraço

PMOB
AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas

PPB
Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSOB
Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

PT
GilneyViana Inácio Arruda (PedoB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-7067f706617052

COMissAO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO
Nº-188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6º- E 7º- AO ARTIGO 8º- DO

ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNIÇOES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MILITARES".
Proposição: PEe-188/94 Autor: zalre Rezende
Presidente: Ary Kara (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Darci Coelho (PFL)

Titulares Suplentes

PBdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Salas 131
Cl135-C - Ala !'-bva
Telefones: 318-7066f706717052

COMlssAO ESPECIAL
DESTlNAD~ A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SEssOEs, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO~ 96-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA

ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
ProposlçAo: PEe-96192 Autor: Hélio Bicudo

e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
29. Vice-Presidente: VagQ
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Tftum~ Sup~nms

PFUPTB

Bonifácio de Andrada Antônio cios Santos
Ciro !'-bgueira Átila Uns
Cláudio Cajado Benedito de Ura
Jairo Carneiro João Iensen
Mauricio Najar Leur Lomanto
Régis de Oliveira Paes Landim
Vicente Cascione Philemon Rodrigues

PMOB

AryKara Elias Abrahão
Gilvan Freire Hélio Rosas
José Luiz C/erot Luiz Femando (PSDB)
Roberto Valadão Marcos Uma
Wagner Rossi 2 vagas

PPB

Costa Ferreira Marconi Perillo
Edson Queiroz Nelson Marchezan
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Uma Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB
Almino Affonso Ayrton Xerez
lldemar Kussler Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas
Zulaiê Cobra Edson Soares

De Velasco

José Carlos Sabóia

PL/PSO/PSC

Francisco Rodrigues

PSB/PMN

Gonzaga Patriota



Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto José Pimentel

POT

Eurlpedes Miranda Cidinha Campos
1 vaga 1 vaga

PLlPSO/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSB/PMN
Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-Saia 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº-163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃON2 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERG~NCIA)n

Propo$lção: PEC-163195 Autor: Poder Executivo
Presidente: Pedro Novais (PMDB)
1ºVice-Presidente: Paulo Ritzel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Silvio Abreu

Pedro Wilson

Expedito Júnior

POT

PSB/PMN

PL/PSO/PSC
Eurlpedes Miranda

José Pimentel

Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-e/135~C - Ala
Nova
Telefones: 318-7061/706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 33-A, DE 1995,
DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVlD~NCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DA OUTRAS PROVID~NCIAsn.

Proposição: PEe-33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares (PFL)
lº Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
2Q Vice-Presidente: Pimentel Gomes (PSDB)
3º Vice-P.residente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Euler Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Duflio Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

Eujácio Simões

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Soares
Laura Carneiro
Manoel Castro
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMOB

Euler Ribeiro
José Aldemir
Lldia Quinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita Camata

Eduardo Mascarenhas
Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anlzio (PPB)

Jair Siqueira
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

Eduardo Jorge

AnIbal Gomes
Darclsio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PSOB

Carios Mosconi
Arnaldo Madeira

Feu Rosa
Osmânio Pereira

PPB
Célia Mendes (PFL)

Jair Siqueira
Paulo Paim

Pedro Valadares (PSB)
Valdenor Guedes

PT
Arlindo Chinaglia

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes·
Os6rio Adriano
Rodrigues Palma

PMOB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

PPB

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Marcio Reinaldo Moreira

Augusto Viveiros •
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Uma

Vilmar Rocha

Anlbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Titan

Alzira Ewerton
Paudemey Avelino

Silvemani Santos



PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhann
B. Sá Cleonâncio Fonseca (PSDB)

PT

José Carlos Sabóia Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-Saias 131-C/135-e
Ala Nova
Telefone: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 25-A, DE 1995,

QUE "DA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO
ART.5º- DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFINITIVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A ~UA CONCEPÇÃO)
Proposição: PEC-25/95 Autor: Sevlrlno Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL).
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
Relator: Armando Abilio (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Airton Dipp Eujácio Simões
Fernando Lopes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp.:Anexo li-SaIas 131-G'135-C-Ala
Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2- 2-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2/95 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
22 Vice-Presidente: B. Sá (PSDB)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Flávio Derzi
Jarbas Urna

2 vagas

lbere Ferreira
Jonival Lucas
Luis Barbosa

Osmir Lima

Gonzaga Mota
José Aldemir
UdiaQuinan

~nioBacci

Marcelo Déda
Sandra Starling

Márcia Marinho

Expedito Júnior

PPB

PDT

PPB

Dolores Nunes (PSDB)
Laura Carneiro

Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

PMDB

PSB/PMN

PL/PSD/PSC
Coriolano Sales

Hélio Bicudo
Milton Temer

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti

Salvador Zimbaldi

Augusto Farias
Célia Mendes
Maria Valadão

Armando Abílio
Edinho Bez
Nilton Baiano

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana
1 vaga

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Expedito Júnior

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

1 vaga

João Fassatella
José Machado

Sandra Starling

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Veda Crusius

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira
Nelson Marquezelli

PMDB

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Wagner Salustiano

PSDB

Adroaldo Streck
Antônio Kandir
Feu Rosa
Márcio Fortes

PT

Padre Roque
Paulo Bernardo
Telrna de Souza

PDT

Fernando Zuppo
Renan Kurtz

PL/PSD/PSC

Eujácio Sirnões

PSB/PMN

Alexandre Cardoso

PCdoB

Inácio Arruda



Zulaiê Cobra Osmânio Ferreira Maria Laura Ivan Valente

PT Teima de Souza Waldomiro Fioravante

Hélio Bicudo Ana Júlia
POT

Marta Suplicy Padre Roque Euripedes Miranda Fernando Zuppo

POT
Matheus Schmidt 1 vaga

PSB/PMN
Serafim Venzon Giovanni Queiroz Alexandre Cardoso Nlson Gibson

PL/PSO/PSC PUPSO/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo Eujácio Simões Maurfcio Campos

PSB/PMN
Raquel Capiberibe Adelson Salvador

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl.173195, QUE

MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS

DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposição: PEC·173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Ivandro Cunha Uma
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Suplentes

Arthur Virgflio
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PT

PPB

PSOB

PMOB

PFUPTB

Titulares

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Basílio Billani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Chicão Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Arantes

COMISSÃO ESPECIAL
DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO~DO

ART. 18 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
19. Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Celso Daniel

Adroaldo Streck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perillo

Carlos Nelson
Pinheiro L:.andim

Sandro Mabel
Wilson Branco

Zila Bezerra
1 vaga

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

1 vaga

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Pedrinho Abrão
Theodorico Ferraço

PT

PPB

PSOB

PMOB

Marcelo Deda

Almino Affonso
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
Vadão Gomes

PFUPTB
Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Moreira Franco
Roberto Rocha



POT João Paulo João Coser

Coriolano Sales Renan Kurtz
Luiz Mainardi João Fássarella

Edson Ezequie! 1 vaga POT

PUPSO/PSC Coriolano Sales Renan Kurtz
Edson Ezequiel 1 vaga

Eujácio Simões 1 vaga PSB/PMN
PSB/PMN

Ubaldino Júnior Sérgio Guerra
Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

PCdoB
PL/PSO/PSC

Agnelo Queiroz Janclira Feghali
Eujácio Simões 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL
PCdoB

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
Socorro Gomes Jandira Feghali

PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃo N2
Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-e/135-e

41, DE 1991, QUE "DA NOVA REDAÇÃO AO Telefones: 318-70651706117052
PARÁGRAFO 4º- DO ART. 18 DA

COMISSÃO ESPECIALCONSTITUiÇÃO FEDERAL." (RESTRINGE
A CRIAÇÃO DE MUNIC(PIOS NA ÉPOCA DAS DESTINADA A PROMOVER E DEBATE E O
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLICAÇÃO DOS EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE DE-

ESTUDOS DE )'IABILIDADE MUNICIPAL) FESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ
Proposição: PEe-41/91 Autor: Titulares Suplentes
Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB) PFUPTB
1Q Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)

Abelardo Lupion Célia Mendes2Q Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB) Carlos ,Melles José Borba
Relator: Antonio Geraldo (PFL) Chico da Princesa Mauro Lopes

José Rocha Nelson Marquezelli
Titulares Suplentes Maluly Netto VilmarRocha

PFUPTB Raul Belém Werner Wanderer

Antônio ,Geraldo- Carlos Melles
Theodorico Ferraço 1 vaga

Ayres da Cunha Hugo Rodrigues da Cunha PMOB
César Bandeira JoséTude Dilso Sperafico André Puccinelli
Hilário Coimbra Philemon Rodrigues Silas Brasileiro Nair Xavier Lobo
Lufs Barbosa (PPB) Raimundo Santos Simara Ellery Wilson Cignachi
Mauro Lopes Sérgio Barcellos Tetê Bezerra 3 vagas
Mussa Demes Wilson Cunha Valdir Colatto

PMOB 1 vaga

Chicão Brfgido Ivandro Cunha Uma PPB

Fernando Diniz Marisa Serrano Cleonâncio Fonseca Augustinho Freitas
Ivo Mainardi Noel de Oliveira Dilceu Sperafico Herculano Anghinetti
Nicias Ribeiro Simara Ellery José Rezende 3 vagas
Oscar Goldoni 2 vagas Nelson Meurer
Pedro Irujo VadãoGomes

PPB PSOB
Basflio Villani Cleonâncio Fonseca Antônio Aureliano Carlos Mosconi
Gerson Peres Felipe Mendes Danilo de Castro Elias Murad
Márcio Reinaldo Moreira Hugo Biehl Jorge Anders Welson Gasparini
Nelson Meurer Salatiel Carvalho Salvador Zimbaldi 1 vaga
Telmo Kirst Talvane Albuquerque

PTPSOB
Antônio Kandir Arthur Virgflio Alcides Modesto Milton Mendes

Eduardo Marcarenhas Jayme Santana João Coser Nedson Micheleti

FlávioAms Roberto Santos Padre Roque Tilden Santiago

Luiz Fernando 1 Vaga POT
PT Coriolano Sales Airton Dipp

Celso Daniel Chico Ferramenta Luiz Durão Renan Kurtz



PCdoB

Undberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara
Local: Serviço de Com. Esp. Anexo 11 Sala 131-C
Telefone: 318-7555/7563

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTlvEIS LIQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPET~NCIA DA UNIÃO E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS".

Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira

Titulares Suplentes

PFUPTB

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-Al95, QUE ",

MODIFICA O ART. 34 E O CAPiTULO 111,
SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E O

ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EDUCAÇÃO)
Proposição: PEC-233196 Autor: Poder Executivo

• Presidente: Elias AbraMo (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL) .

Titulares Suplentes

PFUPTB

Welintoo Fagundes

PUPSD/PSC

Pedro Canedo

José Jorge
Maria Valadão
Osvaldo Biolchi
Paulo Bauer (s/part.)
Raul Belém
Roberto Jefferson
Zila Bezerra

Elias AbraMo
Maria Elvira
Marisa Serrano
Mauricio Requião
Rita Camata
Ubaldo Correa

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira

Alexandre Santos
Marconi Perillo
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

Esther Grossi
Ivan Valente
Pedro Wilson

Femando Zuppo
Severiano Alves

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

Augusto Viveiros
Bonifácio de Andrade

Costa Ferreira
José Tude

Osmir Uma
Paulo Bomhausen

Ricardo Barros

Simara Ellery
Lidia Quinan

Ivandro Cunha Uma
Eliseu Pacilha

2 vagas

Eurico Miranda
José Unhares

Mário de Oliveira
2 vagas

RávioArns
Itamar Serpa

Osmâncio Pereira
Welson Gasparini

José Fortunati
Paulo Delgado

Sandra Starling

Renan Kurtz
Sérgio Carneiro

Aracely de Paula
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
Félix Mendonça
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Anfbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Carlos Camurça
Enivaldo Ribeiro
João Pizzolatti
Marcos Medrado
Salatiel Carvalho

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negrornonte
Paulo Feijó

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José Mauricio
Leonel Pavan

Pedro

Betinho Rosado
Chico da Princesa

José Carlos Aleluia
José Tude
Uma Netto

Munlo Pinheiro
Werner Wanderer

PMDB
Cancinho Mattos (PSDB)
Henrique Eduardo Alves

Nfcias Ribeiro (PSDB)
Pedro Irujo

2 vagas

PPB

João Ribeiro
Roberto Campos

3 vagas

PSDB
Antônio Aureliano

Cunha Uma (PPB)
Marconi Perillo

Zé Gerarclo

PT
Chico Ferramenta

João Coser
Luciano Zica

PDT
Airton Dipp

Fernando Lopes
PSB

Ricardo Heráclio
PCdoB

Ubaldino Júnior Gervásio Oliveira 1 vaga 1 vaga



PCdoB

Undberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara
Local: Serviço de Com. Esp. Anexo 11 Sala 131-C
Telefone: 318-755517563

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
'PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTlvEIS L1QUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO E

. DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS".
ProposlçAo: PEe-81195 Autor: Marcelo Teixeira

Titulares Suplentes

PFUPTB

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-Al95, QUE ",

MODIFICA O ART. 34 E O CAPiTULO 111,
SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E O

ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS"

(EDUCAÇÃO)
Proposição: PEC·233/96 Autor: Poder Executivo

Presidente: Elias AbraMo (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Welinton Fagundes

PL/PSO/PSC

Pedro Canedo

José Jorge
Maria Valaclão
Osvaldo Biolchi
Paulo Bauer (s/part.)
Raul Belém
Roberto Jefferson
Zila Bezerra

Elias AbraMo
Maria Elvira
Marisa Serrano
Mauricio Requião
Rita Camata
Ubaldo Correa

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira

Alexandre Santos
Marconi Perillo
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

Esther Grossi
Ivan Valente
Pedro Wilson

Fernando Zuppo
Severlano Alves

PMOB

PPB

PSOB

PT

POT

PSB/PMN

Augusto Viveiros
Bonifácio de Andrade

Costa Ferreira
José Tude

Osmir Uma
Paulo Bomhausen

Ricardo Barros

Simara Ellery
UdiaQuinan

Ivandro Cunha Uma
Eliseu Padilha

2 vagas

Eurico Miranda
José Unhares

Mário de Oliveira
2 vagas

RávioAms
Itamar Serpa

Osmâncio Pereira
Welson Gasparini

José Fortunati
Paulo Delgado

Sandra Starling

Renan Kurtz
Sérgio Cameiro

Aracely de Paula
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
Félix Mendonça
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Anfbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Carlos Camurça
Enivaldo Ribeiro
João Pizzolatti
Marcos Medrado
Salatiel Carvalho

Antônio Feijão
Leônidas Cristino .
Mário Negromonte
Paulo Feij6

Carlos Santana
Femando Ferro
Luiz Mainardi

José Mauricio
LeonelPavan

Pedro

Betinho Rosado
Chico da Princesa

José Carlos Aleluia
José Tude
Uma Netto

Murilo Pinheiro
Wemer Wanderer

PMOB
Candinho Mattos (PSDB)
Henrique Eduardo Alves

Nlcias Ribeiro (PSDB)
Pedro Irujo

2 vagas

PPB
João Ribeiro

Roberto Campos
3 vagas

PSOB
AntOnio Aureliano

Cunha Uma (PPB)
Marconi Perillo

Zé Gerardo
PT

Chico Ferramenta
João Coser

Luciano Zica
PDT

Airton Dipp
Femando Lopes

PSB
Ricardo Heráclio

PCdoB
Ubaldino Júnior Gervásio Oliveira 1 vaga 1 vaga



COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS A

DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDfGENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

DESTE PROCESSO
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Gilney Viana (PT)
Sebastião Madeira (PSDB)
Nan Souza (PPB)
Salomão Cruz (PFL)
Sarney Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

Francisco Horta

Secretário (a):
Local:
Telefone:

PL/PSD/PSC
Eujácio Simões

Secretária: Edla Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 131-C
-Ala Nova
Telefones: 318-70661706'517052

COMlssAo EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PFL)
Albérico Cordeiro (PTB)
Márcio Fortes (PSOB)
Ivo Mainardi (PMDB)
Carlos Alberto (PFL)
Cunha Bueno (PPB)
Femando Ferro (PT)
Arolde Cedraz (PFL)
Simara Ellery (PMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11- Salas 131
C1135-C - Ala Nova
Telefones: 318-706517061



SUbseCRETARiA dE EdiÇÕEs TtCNiCAS

do SENAdo fEdERAl

CoNS1TTUIÇÃO FEDERAL AnJAUZADA COM TODAS AS MUDANÇAS EFE1tJADAS

DESDE A SUA ELABORAÇÃO EM 1988, INa..ulDAs, INCLUSIVE, TODAS AS

EME.'l/DAS CON51lTUCIONAlS DE REVISÃo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo 1, 22.Randar - 70165-900 - BrasOia - DF

Telefones: (061) 311-3578.3579 e 3589
Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
VIS N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à

esquerda)



Subsecretaria de Edições Tknicas do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

nll 126 . abrilljunho - 1995

Leia neste número:
Uma visão critica do Direito - André Franco Montoro
Processo orçamentário federal: problemlll, taUsu e iodicúivos de lOIuç1o- Osvaldo Maldonado Sanches
Expropriação dos bens utilizados para fins de tráfico iUcito de entorpecentes - Edilson Pereira Nobre J6nior
Ministério Público do Trabalho: prerrogativas do oficio do comunicáveis à ...a atuaçlo como parte? 
José Pitas
Barreira legal nos sistemas ~leitorais proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade dos fundos de pendo e o mercado de capitais- Arnold Wald
Pena sem prisão: prestaçao de serviços à comunidade - Fernando da Costa Tourinho Neto
O recurso especial e lU decisões interlocutórilU delafiadoras por agravo de instrumento - Demócrito
Ramos Reinaldo
Consulta e parecer - René Ariel Dotti
A exoneração tributária dos aposentados e pensionistal - Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Evolução do Direito Constitucional brasileiro e o controle de constitucionalidade da lei - Gilmar Ferreiral
Mendes
Conllideraç6es acerca da constitucionalidade na expediçio de medidas provisórias versando matéria
orçamentária pública (Nota técnica n° 1I9S) - Robison Gonçalves de Castro
Requisitos par Ministro e Conselheiro de Tribunal de Contas - Jorge Ulisses Jacoby Fenandes
Os principios informadores do contrato de compra e venda internacional na Convenção de Viena de
1980 - Judith Martins-Collta
A defesa da concorrência no Mercosul- José Matias Pereira
Ônus sucumbenciail. Situações controvertida - tUo Wanderley de Siqueira Filho
Das Disposições Constitucionais Transitórias (uma redução teórica) - Ivo Dantas
NotlU sobre a exegese do artigo 102, I, li. da Constituiçlo Federal- Ant&úo Vital RaIl108 de ValIConcelos
O civilista Amoldo Wa!d - Fernando Whitaker da Cunha
Derecho penal cono teccllología social (Notas sobre lu cOlltradicciones dei listem penal) - Juan Marcos
Riwro Sancbez
Da codificação à lei civil brasileira - Fernado Bmga
O direito eleitoral português - Jorge Miranda
Licitação: pontos polêmicos - Toshio Mukai
A intervençAo do Estado brasileiro e a política oligárquica na república velha - Maria E6zabeth Guima·
ries Teixeira Rocha
Biblioteca e constituição - Sueli Angelica do Amaral
O princípio da responsabilidade objetiVa do Estado e a teoria do rilCO administrativo - Heleno Taveira
Thrres
A legitimação do Parlamento para função fiscal- Iris Eliete Teixeira Neves de Pinho Tavares
Liderança: uma nova vislo - Tinia Mara Botelho
Agamennon fvfagalhães. O estadista do social, o administrador, o pensamento politico - Jatbas Maranhão
Da Jurisprudência como ciência compreensiva. A dialética do compreender mediante o interpretar
Miracy Barbosa de Sousa Gustin

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGll..ATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretariade Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor já estão
incluídos os preços postais referentes à remessa através da EeT.
Nome: .
Endereço: .
Cidade: DF: Telefone: Fax: Telex: ..
Data: Assinatura: ..



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

n2 127 . julho/setembro - 1995

Leia neste número:
Direitos e garantias fundamentais - Josaphat Marinho
A introdução da LexMercatoria no Brasil e a criação de uma nova dogmática - Amoldo Wald
Justiça Militar: por que sim e por que não? Competência - Álvaro Lazzarini
A Constituição e a educação brasileira - Edivaldo M. Boaventura
A função judicante do Poder Legislativo no Brasil- Paulo Lopo Saraiva
Direito à moradia - Sérgio Sérvulo da Cunha
Dos efeitos da falência decretada no estrangeiro - Edilson Pereira Nobre Júnior
Apropriação indébita em matéria tributária - Carlos Alberto da Costa Dias
A incidência da Cofins sobre o faturamento de empresas de incorporação de venda de imóveis - Oswaldo
Othon de Pontes Saraiva Filho
A união estável e a Lei n2 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - Otto Eduardo VlZeu Gil
Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos - Teori Albino Zavascki
Revisão dó decênio da Reforma Penal (1985-1995). Considerações sobre a "Execução Provisória da
Sentença Penal" - Maurício Kuehne
A contribuição da Justiça Eleitoral para o aperfeiçoamento da democracia - José Augusto Delgado
Uma leitura jurídica da prostituição infantil- Josiane Rose Petry Veronese
Contratação direta: dispensa de licitação com base no art. 24, inc. VIII, da Lei n2 8.666/93 - Jorge Ulisses J.
Fernandes . .
Empresa agrária e estabelecimento agrário - Fábio Maria de-Mattia
Neoliberalismo e desadministrativização - Gladston Mamede
Prestação de contas - instrumento de transparência da Administração - Flávio Sátiro Fernandes
Regimes de concorrência e políticas de concorrência na América Latina: o caso do Mercosul - Jos~ Matias
Pereira
A evolução jurisprudlncial dos sistemas regionais internacionais de proteção aos direitos humanos - Jete
Jane Fiorati
Contribuições sociais: a certidão positiva de débito com efeito de negativa em face do § 32 do art. 195 da
Constituição Federal- Fabiana de Menezes Soares
Invalidação "ex officio" dos atos administrativos pelo juiz - José Américo ft.~ Costa
A discricionariedade administrativa e o controle judicial de seus limites - Amandino Teixeira Nunes Júnior
O contrato com cláusula de risco para exploração de petróleo no Brasil- Thadeu Andrade da Cunha
A Corte Internacional de Justiça e o caso Estados Unidos - Nicarágua - Fredys Orlando Sorto
Lei sobre o Tribunal Constitucional Federal Alemão. (Lei do Tribunal Constitucional Federal) - Luís
Afonso Heck
IX Congresso Latino-Americano de Direito Romano (Jalapa-México). Romanismo e indigenismo dosjuris
tas latino-americanos - Sílvió Meira
A Responsabilidade do Estado-Juiz - Rogério Marinho Leite Chaves
Da correção monetária dos débitos judiciais trabalhistas - José Pitas

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGaATIVA
Números 129 a 131: R$ 40,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senadc. Neste valor
já estão incluídos os preços postais referentes á remessa através da ECT.

Nome: .
Endereço: : .
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: .
Data: Assinatura: .



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

COMPACT OISK

CO/ROM

- Normas jurídicas de hierarquia superior (leis, decretos, decretos-leis, etc.) com base
no Banco de Dados NJUT - Normas Jurídicas, de forma referencial contendo texto integral
da Consltituição, disponível no Sistema de Informação do Congresso Nacional- SICON, do
Prodasen.

- O acervo inclui, além de 3.988 documentos anteriors a 1946, dados informativos da
legislação posterior àquele ano, provenientes das seguintes fontes:

- Diário Oficial da União (a partir de 1808)

- Diário Oficial da União (acervo micrográfico do período 1930/1954)

- Diário do Congresso I - Câmara (a partir de 1888)

- Diário do Congresso 11 - Senado (a partir de 1888)

- Diário de Justiça (a partir de 1888)

- Trimestralmente será editada uma nova versão do CD-Rom NJUT com dados
atualizados.

- O pedido deverá ser acompanhado de depósito bancário a ser realizado na Caixa Econô
mica Federal em nome da FUNDASEN, agência 0005, operação 006, conta nº 950.056-8.

VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00

DESPESAS POSTAIS: R$ 5,00



~ '"
DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$31,00

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura c/porte R$ 127,ro (cada)

Valor do número avulso R$ 0,30

Os pedidos devem seracompanhados de cheque pagável emBrasília, Nota de Empenho ou OrdemdePagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAI" conta corrente nO 5556020414, a favor do

"CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



EDIÇÃO DE HOJE: 224 PÁGINAS
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