
DIÁRIO
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

QUINTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 1995

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

BRASÍLIA - DF

1- ATA DA 80" SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU·
TADOS, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLA·
TURA, EM 07 DE JUNHO DE 1995.

I - Abertura da Sessão
11- Leitura e Assinatura da Ata da Sessão anterior
m - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

N° 088/95 - Do Senhor Deputado Odílio Balbinotti, comu
nicando sua desfIliação do Partido Democrático Trabalhista 
PDT.

S/N - Do Senhor Deputado Raimundo Santos, comunican
do que, a partir do dia 23-5-95, passou a pertencer à legenda do
Partido Progressista - PP.

IV - Pequeno Expediente
NILSON GIBSON - Duplicação da Ponte Getúlio Vargas,

Município de Itapissuna, Estado de Pernambuco. Anúncio de res
tauração de rodovias no interior do Estado.

SÍLVIO ABREU - Adoção de medidas governamentais de
combate à 'prostituição infanto-juvenil no País.

CLAUDIO CAJADO - Anúncio de apresentação, pelo ora
dor, de projeto de lei sobre alteração do 3rt. 467 da Consolidação
das Leis do Trabalho- CLT.

CONFÚCIO MOURA - Entrega imediata de títulos defmi
tivos de terras e apresentação, no prazo de um ano, de novo valor
da terra nua aos agricultores dos Municípios de Machadinho do
Oeste e Cujubim. Estado de Rondônia.

ROBERTO ARAÚJO - Urgência na defmição da situação
dos servidores militares do Estado de Roraima pertencentes aos
quadros da União.

GONZAGA PATRIOTA - Circular do Sindicato dos Em
pregados em Estabelecimentos Bancários do Município de Gara
nhus, Estado de Pernambuco, sobre fechamento de agências. do
Banco do Brasil e privatização de empresas estatais lucrativas.

MARCONI PERILO - Transcurso do Dia Mundial do
Meio Ambiente - 5 de junho. Adoção de medidas governamentais
emprol da preservação ambiental.

EDINHO ARAÚJO - Ausência de diretrizes e bases para o

desenvolvimento do esporte no País. Defmição de programa na
cional de esportes.

HAROLDO LIMA - Irregularidades no processo de quebra
do monopólio estatal do petr6leo. Repúdio aos métodos adotados
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso para aprovação de
propostas atinentes à quebra de monopólios estatais.

ALCIDES MODESTO - Protesto contra a privatização de
empresas estatais.

MIGUEL ROSSETTO - Expectativa de rejeição, pela
Casa, da proposta governamental de emenda à Constituição sobre
a flexibilização do monopólio estatal do petr6leo.

LUCIANO ZICA - Cumprimentos a lideranças partidárias
pela abertura de canal de negociação durante a greve dos. petrolei
ros. Concessão de anistia aos trabalbadores demitidos durante o
movimento. Inoportunidade da proposta de flexibilização do mo
nopólio estatal do petróleo.

CHICO FERRAMENTA - Alerta da Associação dos Enge
nheiros da Petrobrás - AEPET - contra a quebra do monopólio es
tatal do petr6leo

ODÍLIO BALBINOTTI - Desligamento do orador do Parti
do Democrático Traballiista - PDT.

JOSÉ ALDEMIR - Redução, pelo Poder Executivo, do re
'passe do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

MARCELO TEIXEIRA - Necessidade de aumento do ca
pital do Banco do Nordeste do Brasil- BNB.

BENEDITO DE LIRA - Responsabilidade do Congresso
Nacional na criação de fontes geradoras de recursos específicos
para o setor saúde.

JOÃO COSER - Inoportunidade da proposta de emenda à
Constituição sobre a flexibilização do monopólio estatal do petróleo.

EXPEDITO JÚNIOR - Apelo à Presidência do Banco do
Brasil em prol de melliores condições de trabalho e de justa remu
neração para os funcionários do órgão.

WILSON BRAGA - Encaminhamento aos Presidentes do
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal de cópia de documen
to enviado pela Associação Comercial de Campina Grande ao Banco
do Estado da Paraíba, sobre abertura de linha de crédito para capital
de giro às micro, pequenas e médias empresas do Município.
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ALDO ARANfES - Inconformismo com a pretendida que
bra do mon~p6lio estatal do petróleo.

SIMAO SESSIM - Realização do seminário ''Rio 95: Habi
tat", promovido pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Esta
do do Rio de Janeiro.

LEONEL PAVAN - Campanha da Rede Brasil Sul de Co
municações no sentido da duplicação da BR - 101.

HERCULANO ANGHlNETI1- Conversão de parte da dí
vida externa do País em recursos destinados a programas sociais e
de atendimento à saúde infantil.

GILNEY VIANA - Necessidade de revisão da Lei Comple
mentar nO 62, de 1989, sobre as normas para a distribuição dos re
cursos dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios.

CHICO VIGILANIE - Crise do setor de comércio da Ca
pital Federal em decorrência das medidas de ajuste do Plano Real.

PAULO PAIM - Aprovação, pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, de
projeto de lei que faculta às Unidades da Federação a consideração
como feriado das respectivas datas magnas.

FERNANDO FERRO - Apuração, pelo Governo Federal,
do desvio de recursos das contas do FGTS, da Associação dos Ser
vidores da Escola Técnica Federal de Pernambuco

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA - Flexibilização do reco
lhimento compulsório sobre recursos captados por instituições fi
nanceiras' na Região Nordeste para refmanciamento das dívidas
das empresas nordestinas.

FREIRE JÚNIOR - Documento da Universidade Luterana
do Brasil de repúdio a ameaças à instituição pela Prefeitura Muni
cipal de palmas, Estado do Tocantins.

JAIR BOLSONARO - Suspensão, pelo Poder Executivo,
do pagamento de benefícios aos ex-combatentes.

NELSON MARQUEZELLI - Conveniência de revisão das
alíquotas de importação dos produtos de cerâmica e porcelana.

FEU ROSA - Desempenho do Prefeito João Baptista da
Motta, Município de Serra, Estado do Espírito Santo.

LUlZ CARLOS SANTOS - Pronunciamento proferido
pelo ex-Presidente Itamar Franco na chegada a Lisboa para o exer
cício do cargo de Embaixador do Brasil em Portugal.

WAGNER ROSSI - Artigo "Os reis do calote rural", de
José Oswaldo Galvão Junqueira, Presidente da Organização das
Cooperativas do Estado de São Paulo - OCESP, publicado no jor
nal O Estado de S. Paulo.

JOÃO MENDES - Redefmição do papel do Estado e revi
são do modelo federativo.

FERNANDO ZUPPO - Baixa remuneração dos professores
públicos do Estado de São Paulo.

FAUSTO MARTELLO - Desempenho do Governador Má
rio Covas, do Estado de São Paulo.

BASÍLIO VILLANI- Sugestão ao Governo Federal e à Se
cretaria Executiva do Programa Comunidade Solidária de revisão
dos critérios para repasse de recursos do programa aos Estados.

CANDINHO MATIOS - Inexistência de política habita
cional para o País. Realização do seminário ''Rio 95: Habitat", pro
movido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

JOSÉ PINOTI1 - Insensibilidade do Governo Fernando
Henrique Cardoso diante das agruras do povo brasileiro.

PAUDERNEY AVELINO - Implementação, pelo Gover
nador Amazonino Mendes, do programa 'm Ciclo de Desenvolvi
mento Econômico do Amazonas".

JACKSON PEREIRA - Inconveniência de exigência, pelo
Tribunal de Contas da União, de licitação pública para a instalação
de agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
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grafos.
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - Efeitos negati

vos da política de juros altos adotada pelo Governo Federal.
NEWTON CARDOSO - Prejuízos causados à economia

nacional pelas medidas governamentais de contenção do consumo.
RUBEM MEDINA - Desempenho da empresa Light Servi

ços de Eletricidade S.A., Estado do Rio de Janeiro.
JOSÉ CARLOS SABÓIA - Desvios apontados pelo relat6

rio final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a
investigar as razões da crise fmanceira da Petrobrás. Inoportunida
de da proposta de flexibilização do,monopólio estatal do petróleo.

ARNALDO FARIA DE SA - Criação, pela Comissão de
Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, da Subco- .
missão da Previdência Social.

PEDRO CANEDO - Transcurso do aniversário de emanci
pação político-administrativa de Jataí, Estado de Goiás.

LAPROVITA VIEIRA - Liberação, pelo Governo Federal,
de recursos para aquisição de conjuntos de recepção para o Projeto
''TV Escola". Votos de pronta recuperação do Ministro Paulo Re
nato Souza, da Pasta da Educação e do Desporto, submetido a ci
rurgia cardíaca.

SOCORRO GOMES - Alarmantes índices de violência ve
rificados no Pará. Criação, no Estado, do Fórum contra a Violên
cia. Necessidade de mudança, pelo Governo Federal, das atuais
políticas econômica e social.

WELINTON FAGUNDES - Elogio à atuação do Governo
Federal frente à greve dos petroleiros.

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Aviso aos Deputados so
bre realização de sessão do Congresso Nacional dia 13 de j.llho às
14horas.

V - Grande Expediente
NELSON MARCHFZAN - Conveniência da retirada dos

monopólios estatais do texto constitucional.
EURÍPEDES MIRANDA - Perspectiva de conflito entre

indígenas e colonos assentados pelo Inera em Rondônia. Libera
ção, pelo Governo Federal, de recursos para implantação do proje- .
to Planafloro, de preservação do meio ambiente e apoio ao
desenvolvimento do Estado. Realização do 2° Encontro da Banca- .
da da Amazônia, em Porto Velho, Estado de Rondônia.

ZILA BEZERRA (pela ordem) - Solicitação à Presidência de
providências quanto a tumulto na entrada do Salão Negro da Casa.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Atendimento à solicita
ção da Deputada Zila Bezerra.

MIRO TEIXEIRA (pela ordem) - Inexistência de tumulto
na entrada do Salão Negro da Casa.

MAURO LOPES (pela ordem) - Testemunho da ocorrência '
de invasão de recinto da Câmara dos Depltados por manifestantes.

MIRO TEIXEIRA (pela ordem) - Reiteração de inexistên
cia de tumulto nas dependências da Casa.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Determinação, pela
Mesa Diretora, de providências contra tumulto provocado por ma
nifestantes.

GONZAGA PATRIOTA (pela ordem) - Solicitação à
Mesa Diretora de liberação do acesso às galerias.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Liberação das galerias
pelo Presidente Luís Eduardo.

ROBSON TUMA (pela ordem) - Cartas encaminhadas
pelo Senador Romeu Tuma e pelo orador ao Deputado Álvaro,
ValIe, Presidente Nacional do Partido Liberal, acema das respecti~

vas desfIliações do PL.

VI - Ordem do Dia
VALDEMAR COSTA NETO (Como LíderJ- Desligamen-
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to do Deputado Robson Tuma e do Senador Romeu Tuma dos
quadros do PL.

MILl'ON lEMER (pela ordem) - Registro da presença em
plenário do Governador Victor Buaiz, do Estado do Espírito Santo.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nO 6-B, de 1995, que
altera o § 1° d() art. 177 da Constituição Federal.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
de adiamento, por duas sessões, da discussão da Proposta de
Emenda à O:>nstituição n° 6-B, de 1995.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados ARNALDO MADEIRA, MARCE
LO DEDA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, HAROLDO LIMA.

o PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Esclarecimento sobre frami-
tàção de requerimento de infOIIl1llÇÕes ao Ministério de Minas e Ener
gia apresentado pelo Deputado Haroldo Lima e prazo de resposta.

INOCÊNCIO OLIVEIRÀ (pela ordem) - Solidariedade do
Bloco PFL - J?TB ao Deputado Lima Netto diante de agressões do
Deputado Haroldo Lima.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados ALOYSIO NUNES FERREIRA,
MARQUINHO CHEDID, RICARDO IZAR, ODELMO LEÃO.

MIRO lElXEIRA (pela ordem) - Declaração de obstrução
regimental pela bancada do PDT.

JACKSON PEREIRA (pela ordem) - Solicitação à Presi
dência de imediata suspensão dos trabalhos das Comissões em
funcionamento.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Atendimento à solicitação
do Deputado Jackson Pereira.

Usou da palavra, para encaminhamento de votação do re
querimento, o Sr. Deputado BETO LELIS.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
MARCELO DEDA (pela ordem) - Pedido de verificação

de votação.
PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Deferimento do pedido de

verificação de votação. Usaram da palavra, para encaminhamento
da votaçãO do requerimento, os Srs. Deputados MIRO lE~I

RA, MARCEI:.O DEDA, ALDO REBELO, ODELMO LEAO,
BETO LELIS; RICARDO IZAR, MARQUINHO CHEDID, JOSÉ
ANÍBAL; MARIA ELVIRA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JACK
SON PEREIRA, ODELMO LEÃO, HAROLDO LIMA, ARLIN
DO CHINAGllA, sÍLvo TORRES, SÉRGIO CARNEIRO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARIA ELVIRA, JOVAIR ARAN
TES, RICAROOlZAR, ODELMO LEÃO, JOVAIR ARANlES,
SÉRGIO CARNEIRO, HAROLDO LIMA, ODELMO LEÃO,
MARIA ELVIRA.

INOCÊNCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Convocação dos
Deputados a plenário para votação nominal.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados BETO LELIS, JOVAIR ARAN
TES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCELO DEDA, ODELMO
LEÃO, SÉRGIO AROUCA, MARIA ELVIRA, RICARDO
IZAR, AYRTON XEREZ, ODELMO LEÃO, JOVAIR ARAN
lES.

FRANCO MONTORO (pela ordem) - Acerto da participa
ção de Parlamentares como mediadores na greve dos petroleiros.

Usaram da palavra, para e~caminhamentoda votação do re
querimento, os Srs. Deputados SERGIO CARNEIRO, RICARDO
IZAR,ODELMO LEÃO, JOVAIR ARANlES, MARCELO
DEDA, MARIA ELVIRA, JANDIRA FEGHALI, WOLNEY
QUEIROZ..BEfO LELIS.

. Usou da palavra, pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado RICARDO BARROS.

Usou da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, o Sr. Deputado ODELMO LEÃO.

PAULO LIMA (pela ordem) - Proibição do acesso de agri
cultores do oeste paulista às galerias da Casa.

. PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Paulo Lima.

MARIA ELVIRA (pela ordem) - Elevação, pela Rede Fer
roviária Federal, das tarifas cobradas para transporte de ferro-gusa
e de grãos no Estado de Minas Gerais.

ALEXANDRE CARDOSO (pela ordem) - Demissão do
Sr. Stélio Cameiro da Cunha, Vice-Presidente da Shell do Brasil,
por manifestação contrária à quebra de monopólios estatais.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querin.!ento, os Srs. Deputados JOVAIR ARANlES, JURANDYR
PAIXAO.

SÉRGIO AROUCA (pela ordem) - Repúdio à extinção de
sindicatos de petroleiros pretendida por Procurador da República.
Apresentação de projetos de lei sobre aplicação de multas a sindicatos
e concessão de anistia a trabalhadores demitidos pela Petrobrás.

AGNALDO TIMÓlEO (pela ordem) - Razões do voto do
orador favorável à quebra do monopólio estatal do petróleo.

MATHEUS SCHMIDT (pela ordem) - Conveniência de re
moção dos painéis de vidro entre as galerias e o plenário da Casa.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Matheus Schmidt.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados JOVAIR ARANTES, INOCÊN
CIO OLIVEIRA, JOSÉ AUGUSTO, RICARDO IZAR,
ODELMO LEÃO, WALDOMIRO FIORAVANTE.

SOCORRO GOMES (pela ordem) - Pedido à Presidência
para garantia da discussão da matéria pelos Deputados inscritos.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Resposta à Deputada So
corro Gomes.

ARNALDO FARIA DE SÁ (pela ordem) - Criação, pela
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputa
dos, de subcomissão para estudo dos assuntos relacionados à Pre
vidência Social.

Usou da palavra, pela ordem, para registro de voto, a Sra.
Deputada MARIA LAURA.

lELMA DE SOUZA (pela ordem) - Ameaça de injunções
políticas no desempenho da Companhia Docas do Estado de São
Paulo.

Usaram da palavra, pela ordem, para retificação de voto, os
Srs. Deputados SILAS BRASILEIRO, MOISÉS LIPNIK.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
ALDO REBELO (Como Líder) -Inoportunidade da quebra

do monopólio estatal do petróleo.

Usaram da palavra, para discussão da Proposta de Emenda
à Constituição nO 6-B, de 1995, os Srs. Deputados HÉuo BICU
DO, ELISEU RESENDE, MILTON lEMER, ARTHUR VIRGÍ
LIONEfO.

LIMA NETTO (pela ordem) - Aprovação, pelo Tribunal de
Contas da União, de operação relativa à venda de minas de carvão
da Companhia Siderúrgica Nacional- CSN, em Santa Catarina.

Usaram da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição nO 6-B, de 1995, os Srs. Deputados MARCELO
DEDA, EDUARDO MASCARENHAS.

MILTON lEM~R'(pela ordem) - Concessão de liminar em
ação popular movida cOntra a venda de minas de carvão da Com
panhia Siderúrgica Nacional - CSN, em Santa Catarina.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
para encerramento da discussão da Proposta ~ Emenda à Consti
tuição n° 6-B", de 1995.
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Aprovado.
Encerrada a discussão.
MIRO 1EIXEIRA (pela ordem) - Pedido de verificação de

votação.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Impossibilidade de atendi

mento do pedido de verificação de votação.
HAROLDO LIMA (pela ordem) - Existência de liminar em

ação popular contra o Deputado Lima Netto por prática de irregu
laridade à frente da CSN. Indagação à Presidência sobre horário
da última verificação de votação.

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

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação do Substitutivo
da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constituição n° 6
B, de 1995, ressalvados os destaques.

Usou da palavm para encaminhamento da votação do Subs
titutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 6-B, de 1995, o Sr. Deputado ALMlNO AFFONSO.

MILTON lEMBR - Questão de ordem sobre impedimento
do Deputado Lima Netto para a relatoria da matéria.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta à questão de or
dem do Deputado Milton Temer.

Usou da palavm para encaminhamento da votação do Subs
titutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 6-B, de 1995, o Sr. Deputado ALBERTO GOLDMANN.

MILTON lEMBR (pela ordem) - Pedido à Presidência de
aferição do apoiamento necessário para concessão de efeito sus
pensivo a recurso à Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção contra decisão da questão de ordem levantada pelo orador.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não-apoiamento do Plená
rio ao efeito suspensivo.

Usou da palavm para encaminhamento da votação do Subs
titutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 6-B, de 1995, a S~Deputada CONCEIÇÃO TAVARES.

Usou da palavra pela ordem, durante o encaminhamento da
votação, o Sr. Deputado MILTON lEMBR.

Usou da palavm para encaminhamento da votação do Subs
titutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 6-B, de 1995, o Sr. Deputado EDUARDO
MASCARENHAS.

Usou da palavm, como Relator da matéria, o Sr. Deputado
LIMANETIO.

Usaram da palavm para encaminhamento da votação do
Substitutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Cons
tituição nO 6-B, de 1995, os Srs. Deputados: FERNANDO GA
BEIRA, SÉRGIO AROUCA, ALDO REBELO, MARQUINHO
CHEDID, FERNANDO LYRA, MIRO TEIXEIRA, ODELMO
LEÃO, FRANCISCO DORNELLES, JAQUES WAGNER, JOSÉ
ANÍBAL, MICHEL lEMBR, INOCÊNCIO OLIVElR-A, LUlZ
CARLOS SANTOS.

DOMINGOS LEONELLI (pela ordem) - Pedido de escla
recimento à Mesa sobre os destaques ressalvados.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado D0
mingos Leonelli.

ODÍLIO BALBINOTIl (pela ordem) - Anúncio de desli-
gamento do orador do Partido Democrático Tmbalhista -'- PDT. .

Usaram da palavm para encaminhamento da votação do
Substitutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Cons
tituição nO 6-B, de 1995, os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLI
VEIRA, MARCELO DEDA, JOSÉ ANÍBAL, RICARDO IZAR, .
SÉRGIO CARNEIRO, ODELMO LEÃO, MICHEL lEMBR,
INÁCIO ARRUDA, UBALDINO JÚNIOR.

ROBSON TUMA (pela ordem) - Solicitação à Presidência

de cumprimento do Regimento Interno da Casa no tocante a ofen
sa, pelo Deputado Haroldo Lima, aos Parlamentares favoráveis à
quebm do monopólio estatal do petróleo.

Usaram da palavm para encaminhamento da votação do
Substitutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Cons
tituição n° 6-B, de 1995, os Srs. Deputados DOMINGOS LEO
NELU, INOCÊNCIO OLIVEIRA.

JAQUES WAGNER (pela ordem) - Justificativa da ausên
cia da Deputada Sandra Starling.

Usou da palavm para encaminhamento da votação do Subs
titutivo da Comissão Especial à Proposta,de E]llenda à Constitui
ção nO 6-B, de 1995, O Sr. Deputado JOSE ANIBAL.

AYRTON XEREZ (pela ordem) - Sugestão à Mesa para
introdução no Regimento Interno da Casa de dispositivo visando
coibir ataques à honorabilidade dos Parlamentares.

JANDIRA FEGHALI (pela ordem) - Saudação do PC do B
aos trabalhadores presentes nas galerias do plenário da Casa.

Usou da palavm para encaminhamento da votação do Subs
titutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 6-B, de 1995, o Sr. Deputado WAGNER SALUSTIANO.

PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Pedido de pennanência dos
Deputados em plenário.

Usou da palavm para encaminhamento da votação do Subs
titutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 6-B, de 1995, o Sr. Deputado ODELMO LEÃO.

ELCIONE BARBALHO (pela ordem) - Registro da entre
ga ao Presidente da República, pela oradom, de justificação do
voto relativo à Proposta de Emenda à Constituição nO 6-B. de
1995.

Usou da palavm para encaminhamento da votação do Subs
titutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 6-B, de 1995, o Sr. Deputado JURANDYR PAIXÃO.

FERNANDO FERRO (pela ordem) - Solidariedade aos pe
troleiros presentes nas galerias da Casa.

CARLOS SANTANA (pela ordem) - Posicionamento do
omdor pela manutenção de monopólios da Petrobrás.

SOCORRO GOMES (pela ordem) - Pedido à Presidência
de suspensão da votação para apumção de denúncia de fraude no
relatório da Comissão Especial que apreciou a matéria.

ROBSOM TOMA (pela ordem) - Congratulaçfus do orador
com a Presidência pela forma de condução dostrabalhos da Casa.

LAURA CARNEIRO (pela ordem) - Anúncio de apresen
tação, pela omdora, de declaração de voto contra a quebm do mo
nopólio estatal do petróleo.

LUCIANO ZICA (pela ordem) - ilegitimidade do processo
utilizado pelo Governo Fedeml para aprovação da quebra do mo
nopólio estatal do petróleo.

Usou da palavm para encaminhamento da votação do Subs
titutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 6-B, de 1995, o Sr. Deputado LUlZ CARLOS HAULY.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Determinação de retimda de manifestantes das galerias do

plenário da Casa.
Aprovado o Substitutivo, ressalvados os destaques.
Prejudicados destaques dos Deputados DOMINGOS LEO

NELli, MARCELO DEDA, MIRO 1EIXEIRA.
Prejudicado destaque do incisom do § 1° do art. 177,
Prejudicado destaque da expressão "estabelecidas em lei

complementar",
ALDO REBELO (pela ordem) - Pedido à Presidência de rec0

mendação ao Plenário pam abstenção de provocações às galerias.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado

Aldo Rebelo.
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Usou da palavra. pela ordem, para registro de declaração de
voto, o Sr. Deputado ELIAS MURAD.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado CARLOS APOLINÁRIO.

AGNALDO TIMÓlEO (pela ordem) - Justificação da au
sência da Deputada Alzira Éwerton. Suspeição dos votos dos Par
lamentares do Partido dos Trabalhadores contra a quebra do
mon0p6lio estatal do petróleo diante do recebimento, em campa
nha política, de contribuições de empresas construtoras beneficiá
rias da Petrobrás.

MARCELO DEDA (pela ordem) - Protesto contra uso in
devido do microfone do plenário da Casa.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado GEDDEL VIEIRA UMA.

Usou da palavra. pela ordem, para registro de declaração de
voto, a SI" Deputada ALCIONE ATIIAYDE.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado VICENlE ANDRÉ GOMES.

DOMINGOS LEONELLI - Questão de ordem sobre inde
ferimento, pela Mesa, de destaque apresentado pelo orador.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Resposta à questão de or
dem do Deputado Domingos Leonelli.

Usou da palavra, pela ordem, para registro de voto, o Sr.
Deputado AUGUSTO FARIAS.

MARCELO DEDA (pela ordem) - Protesto contra. decisão
da Mesa Diretora..

Encaminhamento de recurso à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado MAURO FECURY.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Requerimento de destaque
para votação em separado da expressão "ou privadas" constantes
do § Iodo art. 177, do art. IOdo Substitutivo à Proposta de Emen
da à Constituição n° 6-B, de 1995.

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

Usaram da palavra. para ~nc~amento da votação do
destaque os Srs. Deputados: JOSE ANIBAL, MARCELO DEDA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, SÉRGIO CARNEI
RO, MICHEL TEMER, JOSÉ CARLOS SABÓIA, WAGNER
SALUSTIANO, MARQUINHO CHEDID, HAROLDO LIMA,
ODELMO LEÃO, WAGNER SALUSTIANO, MARCELO
DEDA, JURANDYR PAIXÃO, ARNALDO MADEIRA, INO
CÊNCIO OliVEIRA, HAROLDO UMA, SÉRGIO CARNEIRO,
JOVAIR ARANlES, WAGNER SALUSTIANO.

Usaram da palavra pela ordem, durante a votação do desta
que, os Srs. Deputados AUGUSTINHO FREITAS, MARCELO
DEDA.

Usou da palavra. pal!l encaminhamento da votação do desta
que o Sr. Deputado INOCÊNCIO OliVEIRA.

PADRE ROQUE (pela ordem) - Transcurso do Dia Nacio
nal da Liberdade de Imprensa - 7 de junho.

, JACKSON PEREIRA (pela ordem) - Pedido de permanên-
cia dos Deputados em plenário.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - SolicHação de permanên
cia dos Deputados em plenário.

Usaram da palavra. para encaminhll;mento da votação do
destaque os Srs. Deputados ROMEL ANIZIO, WAGNER SA
LUSTIANO, MARIA ELVIRA.

ANA JÚLIA (pela ordem) - Protesto contra o impedimen
to, pela Presidência, de manifestação nas galerias.

Usou da palavra. pela ordem, para retificação de voto, a SI"
Deputada CÉLIA MENDES.

Usou da palavra. para. encaminhamento da votação do desta
que o Sr. Deputado SÉRGIO AROUCA.

Usaram da palavra. pela ordem, durante a votação do desta
que, os Srs. Deputados JOÃO MELLÃO NErO, LUCIANO
ZICA, ANTÔNIO GERALDO.

WIGBERTO TARTUCE (pela ordem) - Sugestão à Presi
dência para evacuação das galerias.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Wigberto Tartuce.

JANDIRA FEGHALI (pela ordem) - Direito de populares
de acompanhamento dos trabalhos da Casa.

AYRTON XEREZ (pela ordem) - Conveniência de modifi
cação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados no tocante
à apresentação de destaques.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Mantida a expressão destacada.
PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Requerimento de destaque

para votação em separado do inciso mdo art. IOdo art. 177 do art.
1° do Substitutivo.

JACKSON PEREIRA (pela ordem ~ - Importância da pre
sença dos Deputados em plenário.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado MILTON TEMER.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Orientação ao Plenário so
bre procedimeuto da votação.

Usaram da palavra. para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados EDINHO ARAÚJO, MARCELO
DEDA, ODELMO LEÃO, PEDRO CANEDO, JANDIRA FEG
HALL ALBERTO GOLDMAN, WAGNER SALUSTIANO, JO
VAIR ARANlES, BETO LEUS, SÉRGIO AROUCA, SÉRGIO
CARNEIRO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ ANÍBAL, MAR
CELO DEDA, ODELMO LEÃO, JOSÉ ANÍBAL, WAGNER
SALUST!ANO, SÉRGIO CARNEIRO, INOCÊNCIO OLIVEI
RA, ODELMO LEÃO, WAGNER SALUSTIANO.

HÉLIO BICUDO (pela ordem) - Conveniência da adoção,
pelo Senado Federal, de emenda propondo a exigência de referen
dum popular à quebra do monopólio estatal do petróleo.

Usaram da palavra. para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados JURANDYR PAIXÃo, LUIZ CAR
LOSHAULY.

INÁCIO ARRUDA (pela ordem) - Registro de voto. Realiza
ção, no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados, de debate sobre os
reflexos das refonnas econômicas para a economia brasileira.

SEVERINO CAVALCANTI (pela ordem) - Contradita ao
pronunciamento do Deputado Inácio Arruda.

AGNALDO TIMÓlEO (pela ordem) - Protesto contra tu
multo nas galerias.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Ammcio ao Plenário da im
possibilidade de discussões paralelas durante o processo de votação.

WAGNER SALUSTIANO (pela ordem) - Necessidade de
permanência dos Deputados em plenário.

JOVAIR ARAN1ES (pela ordem) - Recomendação aos
Deputados do PSDB :eara. permanência em plenário.

ODELMQ LEAO (pela ordem) - Recomendação aos De
putados do PI: para permanência em plenário.

INOCENCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Recomendação
aos Deputados do Bloco PFLIPTB para permanência em plenário.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Mantidas as expressões destacadas.
PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Requerimento de destaque

para votação em separado da Emenda nO 5, de 1995, de autoria do
Deputado Pedro Novais, apresentada à Proposta de Emenda à
Constituição nO 6, de 1995.
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Usou da palavra para encaminhamento da votação do desta
que o Sr. Deputado MARCELO DEDA.

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os
Srs. Deputados ANTÔNIO BRASIL, BETO LELIS.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do desta
que os Srs. Deputados MIRO 1EIXEIRA, sÉRGIO AROUCA.

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado GERSON PERES.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados FRANCISCO DORNELES, NELSON
TRAD, ODELMO LEÃO, ALEXANDRE CARDOSO, GEDDEL
VIEIRA LIMA, INÁCIO ARRUDA, JOVAIR ARANlES, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, ELTON ROHNELT, ARNALDO MADEI
RA, JOSÉ MAURÍCIO, JOSÉ ANÍBAL, MILTON TEMER,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ ANÍBAL, MARIA ELVIRA,
FERNANDO FERRO, JOVAIR ARANlES.

AYRTON XERES (pela ordem) - Pedido à Presidência de
reativação das estações individuais de voto.

PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - Resposta ao Deputado
Ayrton Xeres.

Usaram da palavra para encaminhamento da votaxão do
destaque os Srs. Deputados MICHEL TEMER, INOCENCIO
OLIVEIRA.

.PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - Solicitação de pernta
nência dos Deputados em plenário.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado MARCELO DEDA.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados WOLNEY QUEIROZ, JACKSON
PEREIRA.

PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - Solicitação de compa
recimento dos Deputados a plenário.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados JOVAIR ARANTES, MARCELO
DEDA.

Usaram da palavra pela ordem, durante o encaminhamento
da votação do destaque, os Srs. Deputados ANA JÚLIA, JOFRAN
FREJAT, ROBÉRIO ARAÚJO.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pedido aos Deputados
para não abordarem assuntos alheios à matéria em votação.

ROBERTO CAMPOS (pela ordem) - Protesto contra insi
nuação do Deputado Milton Temer de uso, pelo orador, de in
fluência política para indicação de pessoas a serem contratadas
pela Petrobras.

MILTON TEMER (pela ordem) t Contradita ao pronuncia-
mento do Deputado Roberto Campos.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitada a emenda.
Prejudicados os destaques semelhantes.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requerimento de destaque

para votação em separado da expressão "a regulação, o disciplina
mento e a fiscalização dessas atividades", constante do § IOdo 3rt.
177, com redação dada pela Emenda nO 2, de 1995, de autoria do
Deputado Antônio Kandir.

INOCÊNCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Consulta -à Pre
sidência sobre existência de destaques sujeitos a votação.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Inocêncio Oliveira.

Orientação ao Plenário sobre procedimento da votação.
Usaram da palavra para encaminhamento da votação do

destaque os Srs. Deputados MARCELO DEDA, WAGNER SA
LUSTIANO, JOYAIR ARANTES, ODELMO LEÃo, JANDIRA
FEGHALI, JOSE CARLOS SABOIA, ALOYSIO NUNES FER
RERIA, INOCÊNCIO OLIVERIA, MIRO TEIXEIRA, SÉRGIO

CARNEIRO, WAGNER SALUSTIANO, PAULO ROCHA,
JOSÉ ANÍBAL, INOCÊNCIO OLIVEIRA, SÉRGIO MOUCA,
WAGNER SALUSTIANO, LUIZ CARLOS HAULY, SÉRGIO
CARNEIRO, WAGNER SALUSTIANO, INOCÊNCIO OLIVEI
RA, JANDIRA FEGHALI, PAULO ROCHA, ODELMO LEÃO,
JOVAIR ARANTES, WAGNER SALUSTIANO, ODELMO
LEÁO,MILTONTEMER.

WAGNER SALUSTIANO (pela ordem) - Necessidade da
permanência dos Deputados do PPR em plenário.

Usou da palavra para encaminhamento da votação do desta-
que o Sr. Deputado ODELMO LEÃO.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Rejeitada a expressão. .
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque para votação em

separado da expressão "que disporá sobre a regulação dessas ativida
des", constante do § IOdo art. 177, com a redação dada pela Emenda
nO 4, de 1995, de autoria do Deputado Domingos Leonelli, para ser in
cluída logo após a expressão "que a lei estabelecer", na parte final do
§ IOdo art. 177 do Substitutivo da Comissão Especial

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados MARCELO DEDA, ODELMO
LEÃO, MARIA ELVIRA, WAGNER SALUSTIANO, JOVAIR
ARANlES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS SA
BÓIA, SÉRGIO CARNEIRO, JANDIR FEGHALI, MARQ.UI
NHO CHEDID, JOVAIR ARANTES, ODELMO LEAO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, WAGNER SALUSTIANO, MARIA
ELVIRA, SÉRGIO CARNEIRO, MARCONI PERILLO, ROBÉ
RIO ARAÚJO.

Usou da palavra pela ordem, durante o encaminhamento da
votação do destaque, o Sr. Deputado PAULO ROCHA.

Usou da palavra para encaminhamento da votação do desta
que, o Sr. Deputado ODELMO LEÃO.

USOU da palavra pela ordem, durante o encaminhamento da
votação do destaque, o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados MARIA ELVIRA, sÉRGIO AROU
CA, MARCELO DEDA, WAGNER SALUSTIANO, ODELMO
LEÃO.

USOU da palavra pela ordem, durante o encaminhamento da
votação do destaque, o Sr. Deputado JOSÉ ANÍBAL.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agradecimento da Presidên
cia aos Parlamentares pelo quomm obtido na presente votação.

ADYLSON MOTIA (pela ordem) - Declaração de voto do
orador contra a proposta governamental de quebra do mon0p6lio
estatal do petr6leo.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Rejeitada a expressão.
Retomo da matéria à Comissão Especial para elaboração da

redação do segundo turno.
Apresentaram proposições os Srs. Deputados JARBAS

LIMA; CHICÃO BRÍGIDO; MURILO PINHEIRO; FERNANDO
GABEIRA E OUTROS; GERVÁSIO OLIVEIRA; FAUSTO
MAR1ELLO; MARQUINHO CHEDID; JÚLIO REDECKER;
NEWTON CARDOSO; CUNHA BUENO; CARLOS SANTA
NA; FRANCISCO SILVA; JORGE ANDERS; ALEXANDRE
CARDOSO; JAQUES WAGNER; EDINHO ARAÚJO; ILDE
MAR KUSSLER; ILDEMAR KUSSLER E OUTROS; EXPEDI
TO JÚNIOR; CLAUDIO CAJADO.

vn- Encerramento

2-ATOS no PRESIDENTE
a) Nomeação (tornar sem efeito): Aldemir Pacheco Lopes,

Heriberto Brasileiro Ceolin.
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b) Nomeação: Demétrio Gonçalves Lara, Ednamar Ramos
Relcias.

COMISSÕES
3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Finanças e Tributação, 1<)& Reunião (Ordi

nária), em 7-6-95.
b) Comissão de Seguridade Social e Família, *9" Reunião

Conjunta (Audiência Pública), em 6-4-95; Subcomissão Especial
para Regulamentação dos Planos e Seguros de Saúde, 3" Reunião
(Ordinária), em 6-6-95.

*Republicada por não ter saído com as notas taquigráficas.
c) Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a inv~tigar

a situação dos bingos no Brasil, 3" Reunião (Ordinária), em 31-5
95, com notas taquigráficas; 4" Reunião (Ordinária), em 10-6-95.

4 - DISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Relações Exteriores, n° 12/95, em 7-6-95.

5 - REDISTRmUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Traballio, de Administração e Serviço Pú-

blico, nO 4195, em 7-6-95.

6-MESA

7 - LÍDERES E VICE·LIDERES

8 - COMISSÕES

Ata da 80a Sessão, em 7 de junho de 1995
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, ] o Vice-Presidente;

Beto Mansur, 2 0 Vice-Presidente;
Wilson Campos,]O Secretário; VanessaFelippe, 2° Suplente de Secretário.

Às 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Luís Eduardo

Ronaldo Perim

BetoMansur

Wllson Campos

Leopoldo Bessone

João Henrique

Robson Tuma

Vanessa Felippe

Luiz Piauhylino

Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Luciano Castro 
PPR; Luis Barbosa - Bloco - PTB; Moises Lipnik - Bloco 
PTB; Robério Ara'Újo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco 
PFL.

Amapá

Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe 
Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Gue
cles-PP.

Pará

José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; Olávio Ro
cha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB; Raimundo
Santos - PPR; Socorro Gomes - PCdoB; Uba1db Corrêa- PMDB;
Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Luiz Fernando - PMDB; Paudemey Avelino - 'pPR.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB; Silvemani Santos - PP.

Acre

Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco - PSD;

Zila Bezerra- PMDB.

Tocantins

Melquiades Neto - Bloco - PMN; Osvaldo Reis - PP; Pau
lo Mourão - PPR; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão

Magno Bacelar- S/P; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fe
cury - Bloco - PFL; Nan Souza - PP; Pedro Novais - PMDB;
Remi Trinta - PMDB; Roberto Rocha .. PMDB; Sarney Filho 
Bloco - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

José Linhares - PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino
- PSDB; Marcelo Teixeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes
de Andrade - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim
PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó- PSDB; Ubi
ratanAguiar- PSDB; Vicente AmIda- PSDB; Zé Gerardo- PSDB.

Piauí

J'Úlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL;
Paes Landim- Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

José Luiz Clerot - PMDB; Ricardo Rique - PMDB.

Pernambuco

José Jorge.- Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco
- PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho 
Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco - PMN; Osvaldo Coellio :...
Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PFL; Ricardo Reráclio 
Bloco - PMN; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalliães
- Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PP; Sérgio Guerra - Bloco 
PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Vicente André Gomes
PDT; WolneyQueiroz-PDT.

Alagoas

José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr Andrade - PPR; Ola
vo Calheiros - PMDB; Talvane Albuquerque- PP.
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Sergipe

José Teles - PPR; Marcelo Deda - PT; Wilson Cunha
Bloco - PMDB.

Bahia

José Rocha - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur
Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira
- Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado
PP; Mário NegroII1onte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro
Irujo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Roberto Santos - PSDB; Ro
land Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Al
ves - PDT; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco
PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

José Rezende - Blocú - PTB; José Santana de Vasconcellos
- Bloco - PFL; Lael Varella - Elo,",_ .PFL; Márcio Reinaldo Mo
reira - PP; Marcos Lima - PMDB; Ma!"ia Elvira - PMDB; Mário
de Oliveira - PP; Mauúcio Campos - PL; :Mauro Lopes - Bloco 
PFL; Newton Cardoso - PMDB; Nilmá..rio Miranda - PT; Odelmo
Leão - PP; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo
Heslander - Blobo PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul
Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Anízio
- PP; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio
Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden
Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Nilton Baia
no - 'PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB;
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

...{J de Janeiro

José Maurício - PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura Carnei
ro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB;
Márcia Cibilis Viana - PDT; Marcio Fortes - PSDB; Milton Te
mer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; Noel
de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos 
PPR; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco
PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes
PSDB.

São Paulo

José Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão
- PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos San
tos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL;
Marcelo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD;
Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Te
mer - PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima 
Bloco - PFL; Régis de Oliveira - PSDB; Ricardo Izar - PPR; Sal
vador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Telma de Souza
PT; TugaAngerami-PSDB; Ushitaro Kamia- Bloco-PSB; Va
dão Gomes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente
Cascione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salus
liano - PPR; Welson Gasparini - PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Goiás

Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marcom
Perillo - PP; Maria Valadão - PPR; Nair Xavier Lobo - PMDB;
Orcino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco 0-- PTB; Pe
dro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra
PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel - PMDB; Vilmar
Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa. Serrano 
PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PDT; Saulo
Queiroz - PSDB.

Paraná

José Janene - PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião - PMDB; Max Rosen
mann - PDT; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer - PP; Odílio
Balbinotti - PDT; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo
Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson - PP; Ricardo Barros
Bloco - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PP;
Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Leonel Pavan . o PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário Caval
lazzi - PPR; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - PPR; Paulo Bor
nhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo
Maeari-PMDB; SerafJm Venzon-PDT; Valdir Colatto-PMDB.

Rio Grande do Sul

Júlio Redecker - PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz
Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT;
Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo
Paim - PT; Paulo Rítzel - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo
Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco 
PMDB; Wilson Cignachi - PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de pre
sença regisln!- o comparecimento de 258 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do Povo Brasileiro ini

ciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. SÍLVIO ABREU, servindo como 2° Secretário, pro
cede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observa
ções, aprovada.

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

O SR. NILSON GmSON, servindo como 1° Secretário,
procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFÍCIOS
Do Sr. Deputado Odílio Balbinotti, nos seguintes ter-

Roberto Franca - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; mos:
Rogério Silva - PPR; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes Ofício n° 88/95
-Bloco-PL.

Brasília, 7 de junho de 1995

Distrito Federal

Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigber
to Tartuce- PP.

Senhor Presidente,
Venho mui respeitosamente através do presente, como elei

tor que sou da Zona Eleitoral nO 66 - Seção 32 - título nO
36538510655 de MaringálPR, comunicar a minha desfiliação do
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Brasília. 30 de maio de 1995

Do Sr. Deputado Raimundo Santos, nos seguintes ter-

Senhor Presidente,
Pelo presente, comunico a Vossa Excelência, para os devi

dos fros, que a partir do dia 23 de maio próximo passado, pertenço
à legenda do Partido Progressista - PP, conforme cópia de ficha
anexa.

Cordialmente, Deputado Raimundo Santos.
Excelentissimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Partido Democrático Trabalhista (pD1), à partir desta data, de
acordo com a Lei Orgânica dos Partidos n° 5.682171, artigo 67 e mos:
parágrafo L

Em anexo, cópias das cartas enviadas ao Juiz da 66a Zona
Eleitoral de Maringá, ao Presidente Regional do PDT de Maringá.

Sendo o que me apresenta para o momento, manifesto meus
protestos de consideração e apreço.

Cordialmente, Deputado Odílio Balbinotti.
Excelentissimo Senhor
DeJXltado Luís Edua.rdo
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília, DF
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IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GmSON (Bloco'PMN - PE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e. Srs. Deputados. faço
um registro muito importante para a região da ilha de Itamaracá,
em Pernambuco: as obras de duplicação da Ponte Getúlio Vargas,
em Itapissuma, que liga a Ilha de Itamaracá ao continente, estão
concluídas, e os serviços serão inaugurados na próxima sexta-fei
ra, 9 de junho, pelo Governador Miguel Armes.

Sr. Presidente, a ponte, que tinha apenas 5 metros de lar
gura, passou a ter 9,20 metros, facilitando o tráfego de veículos
e pedestre. O projeto consumiu recursos do Estado, mais de
750 mil dólares, provenientes do Convênio Departamento de
Estradas de Rodagem (DER), Secretaria Estadual de Transpor
tes, Energia e Comunicações e o Banco Interamericano de De
senvolvimento.

A duplicação da Ponte Getúlio Vargas, em seus 392 metros
de extensão, foi feita com platafonnas premoldadas, fIXadas nas
vigas já existentes. O serviço incluiu nova iluminação. A ponte foi
inaugurada em 1940, projeto do EngO Morais Rêgo, que custou, na
época, 1.185,90 cruzeiros.

Diante das reivindicações da comunidade de Itamaracá para
que a Ponte Getúlio Vargas fosse duplicada, o líder da região, Pau
lo Guerra, infelizmente, nunca atendeu aos apelos do povo.

Sr. Presidente, o alargamento da Ponte Getúlio Vargas vai
contribuir para o fim de grave problema com que os habitantes da
Ilha de Itamaracá são obrigados a conviver. trânsito, engarrafa
mento e grande número de acidentes fatais.

Faço outro registro, Sr. Presidente, também importante, da
administração do Governador Miguel Armes: rodovias localizadas
no Sertão, Agreste e Zona da Mata de Pernambuco seriio restaura
das pelo Governador do Estado, através do Departamento de Es
tradas de Rodagem (DER). O Diretor-Geral do DER, EngO

Homero Bittencourt, já assinou as ordens e pretende concluir os
serviços num prazo de seis meses, ao todo; elas somam 370 quilô
metros e vão custar, aproximadamente, 9,13 milhões de reais.

Ressaltou ainda o Diretor-Geral que o Governador Miguel
Armes está empenhado em intensificar o Programa de Recupera
ção de Estradas com o apoio do BID; que, nesses quatro primeiros
meses de administração, evoluiu em 15% o cronograma de obras,
enquanto que a administração passada investiu 26% em todo o pe
ríodo do governamental.

O Governador Miguel Arraes vem trabalhando para que o
DER possa iniciar novas conversações com o Banco Interamerica
no de Desenvolvimento para um novo programa rodoviário que
contemple, inclusive, a construção e pavimentação de novas estra
das. Pernambuco possui 2.500 quilômetros de rodovias pavimen
tadas, dos quais 30% apresentam bom estado de conservação. Os
outros 70% estão em estado regular ou ruim.

Sr. Presidente, registro com a maior satisfação o excelente
trabalho que vem desempenhando o Governador Miguel Armes,
neste início de administração. Parabéns, Governador de Pernam
buco!

Oportunamente voltaremos ao assunto.
O SR. SíLVIO ABREU (pDT- MG. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as graves ques
tões sociais que assolam o País vêm adquirindo proporções incon
troláveis, a par do espantoso crescimento populacional e das
dificuldades góvernamentais em manter a economia estável.

Em meio a ciranda dos vários problemas, a infância brasi-
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda a leitura leira está a merecer atenção especial, no que respeita a seus direi-
do expediente, passa-se ao tos fundamentais.

Ensino de qualidade duvidosa, desestímulo pedagógico, fal
ta da célula familiar organizada efetiva e fmanceiramente ou até
mesmo a fome à espreita, eis alguns fatores que têm contribuído
para uma' triste realidade entre nossas crianças e adolescentes: a
prostituição.

Pesquisa realizada, no ano passado, pelo recém-extinto
Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência (CBIA) aponta
que meninas de até cinco anos de idade já se prostituem em todas
as regiões do Brasil, sendo que a faixa etária predominante entre
as prostitutas mirins é de 12 a 17 anos.

Sras. e Srs. Deputados, a questão é da maior gravidade.
Imaginem que em Campo Grande, Capital do Mato Grosso do Sul,
segundo o CBIA, meninas entre 10 e 13 anos, que trabalham no
''ramo'', são obrigadas a se submeter a exames periódicos nos pos
tos de saúde. O objetivo é apor um carimbo em suas carteirinhas
de saúde, autorizando-as a continuar a atividade sem impor risco à
saúde dos clientes.

Tal relato é brutal exemplo do ignominioso descaso das au
toridades policiais, de vários Estados, para com a prostituição in
fanto-juvenil, que, registr~se, quase sempre associa-se a crimes de
seqüestro, escravidão, uso de drogas e violência fisica.

Cremos que, pela própria relevância do delito, a questão ul
trapassa a esfera meramente policial e está a exigir urgente interfe
rência de autoridades como o Ministério da Justiça e a Polícia
Federal.

Meninas e meninos também, no futuro, datão continuidade
ao nosso esforço, como brasileiros, de lutar por uma vida digna e
mais justa. Ser coniventes com sua marginalização e, no extremo,
com seu extennínio, é atitude a que não podemos sucumbir.

Episódio e mais episódios que nos deixam de cabelos arre
piados não faltam. O líder do Movimento Nacional dos Meninos e
Meninas de Rua, Mário Volpi, denunciou que a escravidão sexual
ocorre em locais mais afastados, como os garimpos.

Sob a promessa de trabalho honesto em um bar ou lancho
nete e mediante uma parcela em dinheiro, as famílias entregam
suas meninas, que seguem de avião para o destino. Lá as garotas
ficam sabendo que a lida será em boates e, pior, já se encontram
em dívida com os patrões: a passagem aérea, casa e comida. Éum
caminho sem volta.

Sr. Presidente, o relatório preliminar apresentado pelo
CBIA aponta ainda a livre atuação de verdadeiras redes de prosti
tuição, envolvendo caminhoneiros - que trazem as meninas do in
terior -, motoristas de táxi e hotéis de luxo, sem mencionar
diversas agências de turismo e de emprego, também aliciadoras de
jovens prostitutas.

Os órgãos de segurança, de saúde e de assistência social pú
blicos vêm desempenhando papel insignificante, seja sob que ar
gumentos, no combate a essa prática perversa e degeneradora.

Que fique registrado, nos Anais desta Casa, meu veemente
protesto contra essa situação, bem como também meu apelo ao
Mandatário da República para que, junto ao Ministério da Justiça,
comande uma verdadeira operação de guerra, a fim de aniquilar a
máfia da prostituição infanto-juvenil no País.

O SR. CLÁUDIO CAJADO (BlocoIPFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
pior das injustiças é aquela resultante do próprio ordenamento.ju
rídico.

Neste nosso estranho País, existem leis que "pegam" e as
que "não pegam". Algumas há que melhor fora se não pegassem,
uma vez que, na prática, se transformam em escárnio do que deve
riam proteger.
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Não há trabalhador brasileiro que não saiba do que estou fa
lando. A legislação trabalhista, nestes tempos de crise, tem-se
prestado, em muitos casos, a um triste papel: alguns de seus dispo
sitivos transformaram-se em verdadeiros feitores do trabalhador
empreg,ado; outros, em carrascos do desempregado.

E de um desses carrascos que venho falar: o art. 467 da
Consolidação das Leis do Trabalho que prescreve:

''Em caso de rescisão de contrato de trabalho mo
tivada pelo empregador ou pelo empregado, e não ha
vendo controvérsia sobre parte da importância dos
salários, o primeiro é obrigado a pagar a este, à data do
seu comparecimento ao Tribunal de Trabalho, a parte in
controversa dos mesmos salários, sob pena de ser, quan
to a essa parte, condenado a pagá-la em dobro."

Pois bem, nobres pares, sabem em que se transformou essa
norma, que tem por objeto justamente a proteção do trabalhador
em seu mOmento mais angustiante, quando se encontra desempre
gado?

Graças à transposição literal para o Direito do Trabalho de
um princípio hermenêutica, originário do Direito Penal, que diz
ser restrita a interpretação de normas punitivas, a jurisprudência de
nossos tribunais trabalhistas frrmou-se no sentido de que os "salá
rios incontroversos", a que se refere o mencionado art. 467 da
CLT, são única e simplesmente as verbas relativas ao salário bási
co,ficandb fora do alcance da sanção ali prescrita todas as demais
verbas rescis6rias, mesmo as de caráter inegavelmente salarial,
como, J?Or exemplo, o décimo terceiro salário.

E fácil concluir qual a conseqüência prática desse entendi
mento jurisprudencial. Empregadores inescrupulosos, que, mesmo
representando, uma minoria do empresariado nacional, repre
sentam, em nlÍmeros absolutos, um contingente considerável, pas
saram a optar, sistematicamente, pelo tortuoso caminho da
redução de custos via Justiça do Trabalho. Por meio de expedien
tes rasteiros de chicana jutídica, conseguem, como bem ilustra o
Prof. Antônio Álvares da Silva, em obra recentemente publicada,
''um empréstimo privilegiado, que não obteriam em nenhum ban
co, com juros subsidiados, à custa do crédito de natureza alimentar
do empregado, protegido pela propria Constituição Federal".

Sras. e Srs. Parlamentares, talvez por termos formação jutí
dica, ou apesar disso, como queiram, não temos ilusões no sentido
de que a simples edição de novas leis resolverá graves problemas
sociais. Como é sabido, não faltam leis no Brasil.

No entanto, se a lei, por si s6, não põe fim às injustiças, sua
aplicação equivocada, como acabamos de demonstrar, pode aco
bertar verdadeiras iniqüidades.

Com o intuito de contribuir para a modificação do triste
quadro por n6s descrito, estamos apresentando à consideração des
ta Casa, um projeto de lei que propõe a substituição da atual reda
ção do art. 467 da CLT pela seguinte:

"Art. 467. Em caso de rescisão de contrato de tra
balho, havendo controvérsia sobre o montante das ver
bas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao
trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Tra
balho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de
ser condenado a pagá-la em dobro."

Por tudo o que aqui dissemos, esperamos contar com a co
laboração dos nobres colegas para a aprovação de nossa proposta.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CONFÚCIO MOURA (pMDB - RO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em vi
sita que fiz, no [mal do mês de maio deste ano, aos Municípios de

Machadinha do Oeste e Cujubim, no Estado de Rondônia, recebi
inúmeras reclamações de Vereadores locais bem como dos agri
cultores daquelas regiões.

A ausência de documentação das terras - Título Definitivo
- tem provocado sérios empedimentos aos colonos, no sentido de
poderem organizar cadastro no Banco da Amazônia para fms de
fmanciamento com recursos do FNO (Fundo Constitucional de Fi
nanciamento do Norte).

Os Municípios de Machadinha do Oeste e Cujubim origina
ram-se em decorrência de programas de reforma agrária coordena
dos pelo INCRA, com glebas distribuídas a colonos originários de
todo o Brasil, sendo que os sulistas constituem o maior percentual.
Os lotes rurais medem em média 21 alqueires, e, mesmo com to
das as dificuldades iniciais, a falta de estrutura fundiária. as ende
mias, as distâncias e a crise brasileira dos últimos anos, assim
mesmo, os agricultores daqueles Municípios novos, plantaram
café, cacau e pastagens e hoje se encontram em melhor situação
do que no período em que receberam as suas terras.

Hoje, para que os Senhores tenham conhecimento, o Estado
de Rondônia, já é o quarto maior produtor de café do Brasil, sendo
estimado para este ano cerca de 170.000 toneladas, e estes Municí
pios são importantes produtores.

Diante da possibilidade de os microprodutores rurais obte
rem estímulo fmanceiro, via FNO, com juro facilitado e prazo de
carência animador, os agricultores de Machadinha e Cujubim, so
licitaram a este Parlamentar a intermediação junto ao INCRA para
que acelere a liberação dos 'Títulos Defmitivos" a todos os parce
leiros daqueles projetos de assentamento.

Em análise do preço cobrado pelo INCRA àqueles colonos,
percebi, também, a irrealidade do valor da terra nua, que ultrapas
sa em muito o valor venal no momento, na região. Os agricultores
recusam-se a pagar os 4.000 reais, que, segundo eles, é extrema
mente alto para as condições atuais e que o valor da terra nua em
projetos de colonização se destinaria apenas a cobrir as despesas
oficiais com topografia e infra-estrutura básica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, através deste pronun
ciamento, proponho ao INCRA, em nome dos trabalhadores ru
rais, assentados em Cujubim e Machadinha:

- a entrega imediata dos títulos das terras;
- praw de um ano para ser apresentado novo valor da terra

nua - que deverá atender a requerimentos individuais dos benefi
ciários.

Com estas propostas atendidas, tenho certeza absoluta de
que os trabalhadores rurais destes Municípios estarão mais estimu
lados ao trabalho, e que os incentivos do FNO, no Banco da Ama
zônia, aumentarão a produção agrícola e pecuária de Rondônia e
do Brasil.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (pSDB - RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, Rorai
ma, novel Estado da Federação que tenho a honra de representar
nesta Casa, pelo PSDB, foi transformada em Estado pela Consti
tuição Federal de 1988.

Tal transformação representou o coroamento da luta do
povo roraimense e de seus representantes, que sonhavam, de longa
data, ver o antigo Território Federal elevado à condição de Estado.

A nova Carta estabeleceu todas as normas e critérios para a
instalação efetiva do novo Estado, consoante o disposto no artigo 14 e
parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Ocorre que, na transformação constitucional dos Territórios
do Amapá e Roraima em Estados, os servidores civis tiveram sua
situação claramente defIDida, o mesmo não acontecendo com os
servidores militares, embora pertencentes aos quadros da União.

Não foi dado aos servidores militares, sequer, o direito de
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opção para passar a integrar ou não os quadros dos novos Estados,
como aconteceu com o servidores civis. Isso, por si só, já se cons
titui uma injustiça, pois todos são iguais perante a lei.

Por que o tratamento diferenciado em prejuízo dos servido
res militares?

Preceitua a nossa Lei Magna, em seu artigo 5°:

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei sem distin
ção de qualquer natureza."

Assim, entendo que, por justiça e determinação constitucio
nal, não podemos fazer distinção entre servidores federais civis e
servidores federais militares.

Houve, assim, um vazio legal, que precisa ser corrigido. É
dever do legislador, nosso dever, portanto, corrigir tais distorções.
Os critérios não devem' ser estabelecidos ao arrepio da lei, sob
pena de tornarem-na ilegal, e, mais ainda, inconstitucional, no
caso em tela.

Ressalto outro aspecto grave: direito adquirido violado, em
razão do que dispõe a nossa Constituição, em seu 3rt. 5° item
XXXVI, que diz:

''XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquiri
do, o ato jurlelico perfeito e a coisa julgada."

Vejam bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os servi
dores militares foram condenados à marginalidade ein termos re
muneratórios, não se lhes aplicando a legislação federal por não
pertencerem mais à União. Para agravar a aflitiva situação em que
se encontram, os Estados não dispõem de recursos destinados aos
essenciais reajustes de remuneração proventos e pensões.

Foram encaminhadas várias reivindicações à SAF, sem êxi
to, contudo, pois até o direito de opção que fora concedido aos ser
vidores militares, posteriormente lhes foi tirado.

Assim, esgotadas as possibilidades por via administrativa,
solicito o empenho dos nobres colegas no sentido de solucionar
essa situação tão constrangedora dos nossos servidores militares,
que tão bem tem servido a Roraima e ao nosso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos.

o SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. Pronun
cia o seguinte discurso) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, rece
bo de Garanhuns, no meu Estado, um comunicado, em forma de
circular, firmado pelo Presidente e Vice-Presidente do Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários, contendo consi
derações, que reputo procedentes contra o anunciado fechamento
de 617 agências do Banco do Brasil.

O motivo apresentado pelo Presidente da instituição bancá
ria, Paulo Cesar Ximenes, é de que essas agências são deficitárias.
A alegação do Dr. Ximenes, alias já divulgada pela :hnprensa,
data venia, não tem justificativa.

Se o Banco fecha agências, das duas uma: ou a criação de
las foi precipitada, e a culpa não é dos seus funcionários mas dos
governantes e dos administradores do Banco do Brasil, ou então o
que está sendo precipitado é o fechamento delas, nesta altura dos
acontecimentos.

Com o fechamento das agências, os funCIonários não po
dem ficar ociosos, por conta do estabelecimento. Desse modo, se
rão transferidos para outras' agências, inflacionando, se assim
posso dizer, o funcionamento destas. Neste caso, sem os- devidos
estudos pertinentes, a presidência do Banco está sendo precipitada.

Mais precipitada ainda porque as cidades ou regiões onde
elas estão situadas sofrerão, sem qualquer dúvida, abalo fInancei
ro, Grande parte da população ativa tem lá suas economias e se
não houver outra agência bancária no local, ocorrerá um transtor-

no incontornável. O comércio gira, normalmente, com pagamentos
em cheques, no propósito de se livrar do incômodo de ficar com o
dinheiro em caixa, até que os representantes comerciais venham
buscar os seus pagamentos, em vendas a prazo ou em prestações,
descapitalizando a uns e a outros, pelo dinheiro imobilizado, sem
juros.

Esta fOfila de solucionar problemas é muito primária e in
conseqüente. Se o Governo, ao invés disso, procurasse impulsio
nar o desenvolvimento regional mediante políticas racionais e
inteligentes, nada disso ocorreria. O Banco é um indutor de pro
gresso, logo, não é necessariamente o progresso que deve esperar
por ele.

Se o banco resolve despedir os funcionários das agências
ociosas para desativá-las, terá de pagar uma indenização trabalhis
ta e deixará os demitidos ao deus-dará, engrossando o desemprego
no País.

Segundo o relato do sindicato, lá mesmo em Pernambuco,
notadamente no Agreste Meridional, vem se verificando um em
pobrecimento acelerado, em virtude do não atendimento ou aporte
de recursos adequados e sufic' 'ntes para o seu fomento.

Em casos como este, o banco deve ter um sentido muito
mais social e voltado para o desenvolvimento das comunidades do
que a preocupação unicamente lucrativa. Se o banco fomenta a
produção, esta reverterá, por sua vez, em aumentos lucrativos e su
perativários para a respectiva agência. Portanto, repito, não é o
progresso que deve esperar o banco, mas este é que deve fomentar
e aguardar o progresso.

Outra recomendação do sindicato é no sentido de firmar p0
sicionamento contra a privatização de estatais lucrativas. Na ver
dade, se certas estatais dão lucro líquido ao Governo, este fica sem
argumento e, pois, sem autoridade para privatizá-las.

Esta febre delirante que se apossou do Governo, no sentido
de privatizações de empresas lucrativas e de fechamento de agên
cias bancárias, não está muito bem argumentada e pode ser fruto
de convicções distorcidas de PHD inconseqüentes, que apenas
querem aparecer e fruir benesses à sombra do poder.

Tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, deve ser
cautelosamente estudado, porque o Governo da República já está
saturado de errar e, se persistir no erro, o barco pode afundar, o
que, evidentemente, não queremos que aconteça.

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

O SR. MARCONI PERll..LO (pP - 00. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo a
tribuna desta Casa convidando-os a uma reflexão oportuna neste
mês de junho, que assinala, em seu quinto dia, a data mundial no
meio ambiente.

Proteção ambiental aqui não quer dizer necessariamente a
mesma coisa que no Primeiro Mundo. Os significados variam. As
nações do Primeiro Mundo já admitem, por exemplo, que, se os
modelos de crescimento que usaram para serem o que são hoje fo
rem imitados pelos países em desenvolvimento, o planeta não re
sistirá.

Na América Latina - e em especial no Brasil- preservação
ambiental envolve questõe.s. de saneamento básico, urbanização
descontrolada e combate à pobreza. A pobreza é, na verdade, ao
mesmo tempo, causa e efeito da degradação ambiental. A destrui
ção do ambiente no Brasil ocorre hoje mais nas cidades do que nas
florestas.

Cresce a cada dia a consciência da necessidade de um com
promisso comum, que una a iniciativa privada e os governos, um
compromisso que transcenda até as fronteiras nacionais, para que
a América Latina reencontre o caminho da prosperidade.
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Em conseqüência do endividamento desregrado do passado,
sofremos até hoje uma hemorragia financeira: desde 1982, a Amé
rica Latina vem transferindo para o mundo industrializado de
US$20 bilhões a US$30 bilhões liquidos por ano. Isso consome os
recursos para o investimento econômico e para executar os progra
mas sociais.

É fundamental que comecemos agora a tomar as iniciativas
e assumir os compromissos necessários para assegurar um cresci
mento econômico que seja sustentável do ângulo do meio ambien
te e que propicie a igualdade social. Esses compromissos
dependerão de maior cooperação entre os países em desenvolvi
mento e os países industrializados.

A redução da pobreza e da fome exige a combinação do au
mento da capacidade de auto-abastecimento com a distribuição
mais eqüitativa da renda. São imprescindíveis medidas como a
adoção de práticas agrícolas sustentáveis, acesso garantido à terra
e o aumento da prodl1:ividade agrícola.

No setor energético, devemos buscar a eficiência no uso da
energia, promoção do uso de fontes de energia renováveis, redu
ção das emissões de gases que contribuem para o efeito estufa, eli
minação dos subsídios aos preços, que encorajam a poluição e o
desperdício no uso da energia.

Iniciativas urgentes devem ser adotadas, visando reduzir o
desmatamento e deter a perda de florestas primárias, preservando
a herança biológica de cada país e priorizando um gerenciamento
adequado das florestas, terras úmidas, áreas costeiras e de outros
ecossistemas,

Não podemos nos esquecer que é mais fácil e mais barato evi
tar a poluição do que combatê-la depois. Fundamental, portanto, o in
centivo ao uso de tecnologias de reciclagem e não-poluentes - mais a
mmsferência de tecnologias atualizadas de prevenção. A essas. medi
das devem somar-se a ampliação da capacitação científica e tecnoló
gica - para aprimorar ao desenvolvimento sustentável- a difusão do
conhecimento em biotecnologia, telecomunicações e infonnática, a
ampliação das áreas de livre comércio e o estímulo ao investimento
internacional no continente.

Devemos estudar a contenção do crescimento populacional,
para acabar com a pobreza e atenuar a degradação ambiental, ten
do por objetivo reduzir a taxa de aumento da população para 1%
em 2020 e alcançar o crescimento zero em 2050.

É chegada a hora de os governos comprometerem recursos
e negociarem instrumentos fmanceiros internacionais para assegu
rar os altos investimentos necessários neste fmal de década, crian
do programas de apoio a projetos de desenvolvimento sustentável.

Este é o momento de agir. Temos a oportunidade de dar um
exemplo singular, em prol do desenvolvimento sustentável e da eqüi
dade social. Não nos esqueçamos, armal, de que estamos todos em
um mesmo barco, emuma única nave que vaga pelo cosmo.

O SR. EDINHO ARAÚJO (pMDB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, há pou
cos dias, atendendo a uma convocação da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, esteve nesta Casa o Ministro de Estado Ex
traordinário dos Esportes, Edson Arantes do Nascimento. Pôde,
assim, o querido e admirado Pelé prestar informações e expor as
suntos de relevância de seu Ministério, bem como iniciar o indis
pensável diálogo com o Poder Legislativo.

Vale destacar que, reiteradamente, o Ministro lembrou que
dirige o único Ministério do Governo que não tem verba alguma.
Repetiu também que estava apenas aprendendo a ser ministro, a se
ambientar. Aprender a ser ministro, segundo deixou transparecer,
é aprender a jogar segundo as regras da política e a driblar os bu
rocratas.

Convém registrar, Sr. Presidente, que o Ministro Edson

Arantes do Nascimento não conseguiu desfazer a impressão de
que em sua área há muita indefmição, não por culpa do Ministro,
mas pela ausência de diretrizes básicas para o desenvolvimento do
esporte no País. Aparentemente, a indefmição começa pelo fato de
o desporto ser da competência de dois Ministérios: o da Educação
e do Desporto e o dos Esportes. O primeiro, responsável pela defi
nição de uma politica nacional do desporto, o segundo, pela super
visão do desenvolvimento dos esportes no País, pela manutenção
de intercâmbios e pela articulação com os demais segmentos da
administração pública.

Outro exemplo é a Medida Provisória n° 987, de 28 de abril
de 1995, que extingue sumariamente a Secretaria de Desportos,
tradicionalmente vinculada ao MEC, cujas competências, junta
mente com as do Fundo Nacional e Desenvolvimento do Despor
to, são transferidas para o Instituto Nacional de Desenvolvimento
do Desporto - INDESP, autarquia criada pela mesma medida pro
visória, que, contudo, não o vincula a órgão algum.

Na verdade, essas e outras indefmições soam estranhas
quando confrontadas com as propostas do Governo Fernando
Henrique Cardoso para o esporte, entre as quais, precisamente, o
fortalecimento da Secretaria de Educação Física e Desporto, do
Ministério da Educação e do Desporto, que seria encarregada de
coordenar nacionalmente a defmição e implementação de um pro
grama nacional de esportes.

Em resumo, decorridos 150 dias de novo Governo, desco
nhecem-se as diretrizes e bases da politica desportiva, sequer se
ouve falar num plano nacional para o setor. E, desta forma, ainda
não saiu do papel o chamado projeto educacional pleno, constituí
do do conjunto das atividades culturais, educativas e desportivas.
Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, perde a população,
perde o sistema escolar, perdem os clubes, perdem os atletas e
seus potenciais patrocinadores, perde a sociedade.

Massificar o esporte, como quer o Ministro Edson Arantes
do Nascimento, é desprivilegiar a seletividade, desestimular a
mera reprodução das competições de alto nível, desvincular o es
porte popular de padrões de rendimento. É criar condições para
que todos se desenvolvam integfll;.lmente, na medida de suas apti
dões físicas e fOlmação corporal. E colocar o esporte ao alcance da
maioria e a serviço da cidadania.

. Portanto, venho a esta tribuna para destacar a importância
de um projeto que pennita a todos, principalmente, crianças em
idade escolar, praticar uma ou mais atividade desportiva. O projeto
não só pennitirá a descoberta de novos talentos no esporte brasi
leiro, como também irá despertar nas crianças a necessidade da
prática desportiva, proporcionando a elas uma vida mais saudável.

Com a implantação do projeto, os Governos Estaduais e as
Prefeituras Municipais fmnaIão convênios com a iniciativa priva
da. E ninguém melhor que o Ministro Edson Arantes do Nasci
mento, o Pelé, considerado o atleta do século, para avalizar o
projeto e apoiar a sua execução.

O que esperamos do Governo, Sr. Presidente, é que defma
já um programa nacional de esportes, sem o que não haverá politi
ca capaz de estabelecer prioridades orçamentárias, de integrar edu
cação, saúde e lazer, de massificar o esporte como estratégia para
melhorar o quadro de atletas de alto rendimento.

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a discussão e a votação que eventual
mente faremos hoje na Câmara dos Deputados dão-se sob o signo
de um processo irregular. Na realidade, poderíamos estar discutin
do agora o mérito de uma questão de enorme importância para a
Nação brasileira: a quebra do monopólio estatal do petróleo, suas
vantagens e desvantagens. Contudo o mérito dessa questão está
cedendo lugar a denúncias.
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Pessoalmente quero fazer este prnunciamento, com o objeti
vo de denunciar à Câmara dos Deputados e à Nação brasileira que
o processo da quebra do monopólio estatal do petróleo é todo frau
dulento, a começar pela fraude perpetrada pelo Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. Quando candidato, S. Ex· jamais anunciou
ao povo brasileiro spa disposição de encaminhar qualquer meca
nismo de quebra do monopólio estatal do petróleo.

A fraude continua com o processo de escolha do Relator da
PEC n° 6: um Deputado de primeiro mandato, inexperiente, que
nunca assumiu qualquer responsabilidade parlamentar. E a primei
ra que assumiu é a da relatoria da Comissão mais importante. O
Sr. Relator traz, em seu curriculum vitae, um triste registro de
ex-Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, em cuja gestão
foi encaminhado o processo de liquidação da empresa, ou seja, a
sua privatização.

Como não poderia deixar de ser, a fraude prosseguiu na ela
boração do próprio relatório, que é absolutamente pífio, tacanho e
- mais grave que isso - falso, fundado em informações, cuja fonte
nunca foi explicitada pelo Sr. Relator, inquirido que foi diversas
vezes, para que dissesse onde encontrou os dados lá registrados.

Nove Deputados Federais, que compõem aproximadamente
um terço da Comissão Especial que analisou a PEC n° 6, encami
nharam à Mesa da Câmara, para que remetesse ao Ministério de
Minas e Energia, requerimento de informações a respeito de dados
controversos contidos naquele relatório. A resposta do Ministério
até agora não nos chegou às mãos. Entretanto, ontem, ao solicitar
ao Presidente Luís Eduardo, que adiasse por uma semana a vota
ção dessa matéria, para que a resposta do Ministério de Minas e
Energia ao requerimento de informações pudesse chegar as nossas
mãos, fomos informados de que ele não dava maior crédito a esse
processo, o que significa que o próprio Presidente Luís Eduardo,
justiça se faça, também é responsável por essa indiferença frente a
um relatório fraudado, que vai ser hoje apresentado à consideração
da Câmara dos Deputados. O Presidente Luís Eduardo não tomou
nenhuma providência para apressar a remessa da proposta do Mi
nistério de Minas e Energia, a fIm de que a Câmara dos Deputados
não fosse exposta, como será hoje à tarde, ao ter que discutir um
Relatório eivado de mentiras e desinformações, a serviço do capi
tal estrangeiro e - quem sabe? - elaborado por seus representantes.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de dizer que neste pro
cesso de denúncia, neste momento triste para o Congresso Nacio
nal, eu quero chamar a atenção para o mecanismo posto em
execução pelo Palácio do Planalto. O Presidente Fernando Henri
que Cardoso, segundo se noticia, tomou café da manhã, almoçou,
jantou e continuou hoje almoçando com Parlamentares chamados
indecisos, Com o objetivo de resolver as suas indecisões. Mas não
esclarecendo coisíssima alguma, resolveu a questão pagando preço
caro a esses Srs. Deputados.

Está aqui o Jornal do Brasil, que comprova.
No primeiro dia logo após a votação do monopólio das tele

comunicações o Jornal do Brasil noticiou que o Presidente Fer
nando Henrique pagou 6,2 bilhões de reais à bancada ruralista
para que votasse a favor da quebra do monopólio das telecomuni
cações.

Tivemos oportunidade de dizer aqui, com o jornal na mão, que
a bancada ruralista estava desafIada a vir a este plenário esclarecer a
questão perante o povo brasileiro. ArmaI, ela se vendeu por 6,2 bilhõ
es de reais para votar a favor da quebra do monopólio das telecomuni
cações. A bancada ruralista tinha de se explicar e não o fez.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados o Jornal do BrasB de
hoje e outros jornais publicam os diálogos dos Parlamentares rura
listas com um Presidente da República que, a eSla altura, perdeu a
compostura, porque patrocina o processo de suborno nesta Casa. E

as palavras dos Parlamentares, segundo os jornais, são as seguin
tes: ''É preciso acertar os cargos". Isso é o que está escrito nos jor
nais, ou seja, o Presidente da República conversava com líderes
dos chamados descontentes desta Casa. Por sua vez, o Presidente
Fernando Henrique lhes disse: ''Precisamos acertar os cargos de
imediato". Os outros lhe responderam: "Cargos só para os fIéis".
Cargos para aqueles que têm dúvidas não existem mais.

Sr. Presidente, o Jornal do BrasB apresenta os diálogos
imorais, mantidos pelos representantes do Palácio do Planalto, ten
do a sua frente um Presidente da República - repito - que perdeu a
compostura de ser magistrado e passou a subornar abertamente al
guns Parlamentares em troca de um voto, para que liquidassem o
monopólio estatal da Petrobrás em nossa terra.

Sr. Presidente, esta denúncia é a manifestação que esse pro
cesso corrompido nos impede de fazer.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o que me traz a
esta tribuna é exatamente 'o momento da maior indignação que a
Nação brasileira está vivendo. Conclui-se, hoje. o ciclo da desor
dem econômica deste País, desordem que começou com as votaçõ
es das emendas que abriram as empresas nacionais ao capital
externo. É por isso que a Vale do Rio Doce está hoje ameaçada de
privatização, colocando-se não apenas a sua estrutura empresarial,
mas toda a riqueza nacional a serviço e. conseqüentemente, ao in
teresse único e exclusivo da ambição dos capitais externos.

Temos de analisar também a privatização das empresas que
distribuem gás canalizado. Durante quatro anos acompanhamos,
na Comissão de Minas e Energia, a atuação do cartel do gás lique
feito de petróleo, o GLP, e sabemos muito bem como essas empre
sas privadas oligopolizadas agem neste País. E é este o exemplo
porque já temos em tamanho reduzido resultado da privatização
das estatais.

Temos também a soberania nacional ameaçada com a perda
do monopólio da navegação de cabotagem. Já foi votada neste ple
nário a quebra do monopólio das telecomunicações. Mas ainda te
mos o petróleo, que é a preocupação maior de todos os países do
planeta Terra, porque quem não tem reserva de petróleo não tem
segurança do seu futuro. E são exatamente as nossas reservas, co,
biçadas pelo Primeiro Mundo, particularmente pelos Estados Uni
dos, que estão com as suas reservas esgotadas. E aprivatização
dessas empresas fará com que o nosso petróleo vá abastecer esses
países que estão com suas reservas esgotadas.

E preciso pensar nesta hora, meus amigos, porque reforma é
uma palavra falsa, assim como flexibilização. Flexibilização para
esconder do povo, com palavras falsas e mentiras, a verdade que é
exatamente a privatização. Falam agora em privatizar o setor elé
trico, essa estrutura de produção de energia que integrou este País
de norte a sul, de leste a oeste.

Eu pergunto: como é que se privatiza )JID setor que tem
95% das suas unidades de produção de energia nas grandes bacias
hidrográfIcas do nosso País? Como é que se vai privatizar, exata
mente, uma fonte de energia de múltiplos usos e como vamos ad
ministrar os interesses dos pescadores, dos navegadores, das
populações que vivem nas cidades ribeirinhas, que estarão submec
tidas aos interesses das usinas privatizadas do setor elétrico? E
como defender o equilíbrio ecológico?

É preciso pensar que, neste momento, o que está em jogo
mesmo são as empresas estatais, que foram colocadas na bandeja
para serem negociadas. E o Presidente da República, como came
lô, saiu daqui para negociar com o Presidente Clinton! É isto que
se está votando, a resposta que se está dando, exatamente, às nego
ciatas que esta Governo celebrou lá fora, os acordos em Washing
ton, os acordos com os banqueiros internacionais, os acordos com



Junho de 1995 .::;D.::;IAR;,::';,::l:.::O...:D:..O:.....:.C..:.O:..N;,::G;;.;RES=S:..O:..N:..A:.::..:.Cl;;.;O;.;:,N.::.AL.:::..(~S,;;"leç~ão:..I)~ ....;Qu=in;.;.ta;;..-;.;.fe.::;k.;;.a.;;.8.....;;,;124~23

todo esse capital externo, esse capital flutuante que está agora es
trangulando a humanidade, estrangulando as nações, fragmentan
do as almas deste País. Queremos aqui defender a integração desta
Nação brasileka, que foi feita, exatamente, pelas estatais. É assim
que temos o petróleo em todas as partes explorado, o preço dos
produtos derivados do petróleo equalizados em qualquer parte do
País. Temos energia em qualquer parte porque temos políticas na
cionais. Temos as telecomunicações presentes em qualquer vila
deste País, que pode falar com o mundo inteiro, porque temos a
Telebrás. Temos, portanto, meus amigos, essas estatais que, estru
turalmente, integraram este País em todos os recantos, criando
essa alma nacional, falando a uma só voz, vivendo num só coração
e participando dos serviços públicos com direitos que cabem a
cada cidadão. É exatamente na defesa de todos esses valores que
dizemos não à privatização das estatais, principalmente, na defesa
da Petrobras!

O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sem dúvida, o tema em
discussão neste momento, é um dos mais importantes entre os te
mas sobre os quais este Congresso vai se posicionar nesta legisla
tura. O assunto apaixonou e apaixona milhões de brasileiros.
Talvez tenha sido uma das poucas questões que uniu o povo brasi
leiro, na década de 40 e 50, para impor a sua vontade sobre as eli
tes dirigentes deste País. Naquele momento, o povo brasileiro,
através de gigantescas campanhas populares, com ampla participa
ção de norte a sul neste País, construiu com sua luta e força a op
ção de que o petr6leo, pela importância que representa para uma
economia como a nossa, esse bem estratégico fundamental para
qualquer projeto de desenvolvimento nacional, fosse produzido e
explorado sob administração do Estado nacional, porque s6 ele é
capaz de garantir que a exploração e a produção desse valor esti
vessem voltadas para os grandes interesses da população brasilei
ra. Pois foi essa conquista popular que permitiu que nesses últimos
quarenta anos desenvolvêssemos uma indústria do petróleo que é
motivo de orgulho para todos n6s, que criássemos um modelo de
exploração da política do petróleo que articula uma presença forte
do setor estatal em parceria com o setor privado. Construímos um
modelo que oferece preço, qualidade, abastecimento, investimento
e tecnologia tão necessários para o desenvolvimento desta Nação.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez as elites deste
País procuram retkar aquilo que há quarenta anos está engasgado
em sua garganta, porque lhes é inaceitável que o povo brasileiro,
que a sociedade brasileira, que a Nação brasileira, que o esforço de
milhares e milhares de brasileiros construa as bases de um modelo de
desenvolvimento voltado para os interesses dá grande maioria desse
povo, porque a rendição, a submissão aos grandes interesses nacionais
não faz parte da sua tradição e da sua expectativa de luta.

Mais uma vez essas elites, através de uma emenda apresen
tada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, procuram retkar o
que para eles foi inaceitável durante 40 anos.

O nosso partido participou de todo o debate travado nesta
Casa e na sociedade. Nenhuma justificativa foi apresentada de for
ma que PIdesse sinalizar com clareza o ganho da sociedade brasi
leira com a quebra do monopólio público do petróleo. Ao
contrãrio. Diante das demonstrações claras de que essa emenda em
nada responde aos interesses do povo brasileiro, ela significa a
verdadeira genuflexão que este Governo e que essas elites fazem
ao capital nacional. S6 restou a este Governo a alternativa de, fu
gindo do debate pol!tico, fugindo do debate das idéias, fugindo do
debate claro com a sociedade, entrar naquilo que existe de pior na
tradiçlo da pol!tica brasileira: o clientelismo, o flsiologismo, a tr0
ca da verba pelo verbo.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a Nação brasileira tem de

tomar conhecimento de partidos que rompem os seus programas,
de Parlamentares que rompem com os seus compromissos popula
res enquanto os palanques ainda estão quentes, de partidos que
rompem compromissos com bancadas estaduais, de partidos e Par
lamentares que rompem compromissos com as suas bases. Impõe
se, portanto, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, esclarecer, através
do debate sobre a quebra do monopólio do petróleo, que este Con
gresso - e eu termino, Sr. Presidente - não se rende à visão infan
til, pueril, enganosa, do senso comum rebaixado, que se procura
criar na sociedade brasileira, de que o mercado resolve tudo, que
ninguém vai vender a Petrobras, que não haverá prejuízo dos in
vestimentos estatais. A verdade é que se quer vender a Petrobras,
transferindo-se para centros fora deste País o controle do setor
energético fundamental para o desenvolvimento da economia bra
sileira.

Sr. Presidente e Srs. DePItados, é evidente que nesta vota
ção não está em jogo apenas a política do petróleo para este País.
Está em jogo também a dignidade de uma nação, a dignidade de
um Parlamento que se posiciona ou não - e esta é a opção clara
mente apresentada aqui, hoje, à tarde - pelo compromisso progra
mático, pelo compromisso com as suas bases, ou se reduz ao que
há de pior na política brasileira, o "toma-lá-dá-cá", o fisiologismo,
o clientelismo mais barato e irresponsável que esta Nação, num
momento da História, já foi capaz de derrotar.

Tenho absoluta convicção de que através do nosso trabalho
a dignidade vencerá. Esse é o nosso compromisso neste momento
em que está em pauta a votação da PEC nO 6-A, de 1995.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero, desta tribuna,
cumprimentar as Lideranças de diversos partidos que, no momen
to em que o Presidente Fernando Henrique, através de seu Primei
ro-Ministro Antonio Carlos Magalhães, impedia as negociações
com os trabalhadores petroleiros em greve, assumiram o papel de
tirar o povo brasileiro do sacrifício imposto por este Governo ir
responsável, que não se dignava a estabelecer um canal de nego
ciações com os trabalhadores petroleiros.

Essas Lideranças souberam impor ao Presidente da Repú
blica a necessidade de abrir esse canal para sinalizar com a pers
pectiva de resolver o impasse criado pelo não-cumprimento dos
acordos coletivos assinados e assumidos com os trabalhadores pe
troleiros. Agora, companheiras e companheiros Deputados, é im
portante ressaltar que este mesmo Congresso Nacional e esta
mesma Câmara assumiram um papel importante na busca de nego
ciações com um Governo que não teve escrúpulos de estimular a
ocultação dos derivados de petróleo, durante a greve dos petrolei
ros, expollda a população ao risco de armazenar gás de cozinha
em casa, em condições de absoluta insegurança, colocando-a con
tra a Petrobras e contra os petroleiros. Esse mesmo Governo, Srs.
Deputados, não terá escrúpulos em dobrar a coluna à política de
preços, de distribuição e de abastecimento, de acordo com os inte
resses do cartel das seis irmãs, como se submeteu ao cartel das
companhias de GLP.

Sr. Presidente, assisti, hoje, a um depoimento, pela televi
são, do DePItado Procópio Lima Netto, Relator da PEC n° 6. Com
a maior cara-de-pau S. Ex· disse, para enrolar o povo brasileiro,
que a Petrobras paga apenas S% de royalties no Brasil, como se
isso se desse por responsabilidade da Petrobras.

Sr. Presidente, Srs. DePItados, há pouco menos de um mês,
na Comissão de Minas e Energia, tramitava um projeto que eleva
va os royalties dos derivados de petróleo para 10%, 4e autoria da
ilustre Deputada Rita Camata. Naquela Comissão, esse projeto tra
mitava com parecer contrário. Eu, Deputado Luciano Zica, apre
sentei um voto em separado defendendo a elevação dos royalties
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para 10%. Aqueles que como o Deputado Lima Netto vão dizer
hoje que é preciso quebrar o monopólio estatal do petróleo porque
a Petrobras paga apenas 5% de royalties, votaram contra a eleva
ção de 10%, na Comissão da PEC do petróleo.

Agora vem mentir, enganar a população dizendo que o ca
minho é quebrar o monopólio porque é preciso elevar os royalties
para mais de 10%; vêm dizer para a população que virão investi
mentos que gerarão empregos no País com a quebra do monopólio
estatal do petróleo. Ora, Sr. Presidente, o mundo inteiro tem hoje
20% do parque de refmo ocioso. Vimo, sim, derivados importados
da implementação desse parque de refino, o que vai gerar desem
prego aqui e quebrar o poder de investimento da Petrobras na
prospecção e lavra, que esta empresa cumpriu com soberania até
os dias de hoje.

Vou tentar falar na discussão dessa matéria, para aprofun
dar esse tema.

Gostaria de tenninar este pronunciamento, no Pequeno Ex
pediente, lembrando aos Srs. Deputados que, pelo compromisso
assumindo com os trabalhadores petroleiros na semana passada, o
Congresso Nacional tem a responsabilidade de impedir que se pra
tique a arbitrariedade de manter demitidas as lideranças dos traba
lhadores petroleiros.

O Congresso Nacional, que teve a capacidade de anistiar o
Senador Humberto Lucena, depois do julgamento na Justiça. tem de
ter a grandeza de anistiar os trabalhadores punidos injustamente.

Quero encerrar lembrando um discurso - que me emocio
nou muito - proferido na Comissão que analisou a PEC n° 6 pelo
Deputado Antônio Feijão, do Amapá, hoje no PSDB. S. Ex' ousou
dizer, naquela Comissão, que a região amazônica hoje é Brasil,
que está integrada em nosso País graças à existência dos monopó
lios da Petrobras e Telebrás.

Peço aos Srs. Deputados que mantenham a integridade des
ta bandeira (exibe a Bandeira brasileira), não pennitindo que se
desmonte o monopólio estatal do petróleo, que se desintegre e se
retire de nós todo este País maravilhoso. (palmas.)

O SR. cmco FERRAMENTA (PT - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, neste
dia, uma decisão importante e única será tomada pelo Congresso
Nacional. Trata-se não apenas, propriamente, da possível quebra
do monopólio estatal para a exploração do petróleo.

O que está em jogo é o próprio futuro da Nação brasileira.
Por décadas a fio, o desenvolvimento nacional foi sustenta

do pelos investimentos do Estado em energia, petróleo, telecomu
nicações, transportes.

As estatais, não visando diretamente ao lucro, funcionaram
como empresas estruturantes, constituindo a espinha dorsal da
economia brasileira. Nosso País apresentou, da década de 50 para
cá, índices de crescimento acima da média mundiall

Tal modelo de desenvolvimento poderia ter sido aperfeiçoa
do, caso a ele tivessem sido somados distribuição de renda, inves
timentos na área social, combate à miséria e, evidentemente,
democracia.

Agora, a espinha dorsal deste modelo está sendo partida. O
'Plenário desta Casa já aprovou o fim da reserva de mercado para
as empresas estatais de telecomunicações.

Hoje, pretende-se votar, em primeiro tumo, o substitutivo
do Relator à proposta enviada pelo Governo ao Congresso, que al
tera o § l° do 3rt. 177 da Constituição de 1988, que estabelece o
monopólio estatal para a exploração do petróleo e seus derivados.

Não resta a menor dúvida, Sr"s e Srs. Deputados, de que se
aprovado o substitutivo do Relator, que mantém a proposta gover
namental, estamos empurrando o País para um' salto no escuro,
dando total poder para o Executivo dispor como bem quiser do pa-

'trimônio público, que não pertence a nenhum Presidente que even
tualmente ocupa o Palácio do Planalto, mas a toda a Nação.

Estamos autorizando o Poder Executivo a executar uma
verdadeira carnificina contra as empresas estatais, como se estas
fossem responsáveis pela crise que assola o nosso País há décadas.

O nosso papel, como representantes do povo, é exatamente
o de desatar, ponderar, ftltrar e amenizar o ímpeto daqueles que
querem que a Nação se livre do seu maior patrimônio, a Petrobras.

A seguir, Sr. Presidente, passo a reproduzir, para que fique
registrado nos Anais desta Casa, alguns aspectos da valiosa contri
buição da Associação dos Engenheiros da Petrobras, AEPET, que
num momento como esse, em que está em jogo a soberania do
nosso País, nos brinda com uma reflexão despojada de passionalis
mos e profundamente comprometida com o interesse maior da Na
ção brasileira.

Segundo o parecer do Relator, não há quebra do monopólio
ou mesmo flexibilização, como afrrma o Governo, mas, apenas e
tão-somente, a concessão do exercício da União a companhias pri
vadas e estatais, nacionais ou estrangeiras, "observadas as condi
ções que a lei estabelecer".

Ora, Sr. Presidente, será que os que querem entregar a Na
ção ao capital estrangeiro pensam que somos idiotas? A verdade é
que a proposta que será posta em votação no plenário desta Casa:

"Institui, de forma vaga, que qualquer área, como
importação, transporte, refmo e a produção de petr61eo e
gás, poderá sair das mãos do Estado e passar às mãos
privadas,'através de contratos (leia-se concessões). Esta
belecido o contrato (a concessão), a nova empresa é res
ponsável pelo negócio e não mais a União. Logo não
haverá monopólio da União. Como não se fazem duas
refmarias no mesmo local e na mesma época, dois oleo
dutos ou gasodutos no mesmo projeto, ou se explora o
mesmo campo por duas empresas não associadas, a ser
estabelecida a concessão estabelece-se também o oligo
pólio ou monopólio privado. Então, passa-se o monopó
lio da União para a empresa privada, exatamente como é
hoje nas concessões de rádios e televisões, etc.

Hoje, a União executa seu monopólio do petr61eo
através da Petrobras, que determina onde produzir, o
perfil do refmo, os oleodutos e gasodutos que devem ser
construídos e garante o suprimento a todo o território
nacional. Com a reforma da Constituição como se pre
tende, sendo a Petrobras, enquanto existir, uma a mais, o
controle passa a ser feito por um órgão governamental.
Como regular, controlar, conceder, fiscalizar empresas
de petróleo que têm tamanho de até dez vezes o da Pe
trobras e que, até hoje, ninguém controlou em parte al
guma do mundo?

Como se vê, se for deixado ao mercado para re
gular a atividade, podemos dizer que faltará infra-estru
tura no País, havendo interesse apenas nas melhores
oportunidades. É exatamente o que ocorria antes do m0

nopólio. É o que ocorre com alimentos, carros, remédios
e outras atividades controladas por grandes oligopólios
multinacionais.

Segundo o relator, 'impõe-se que o petr61eo volte,
efetivamente, à propriedade da União, ou seja, que a
criatura - Petrobras - volte a atuar em consonância com
as regras estabelecidas pelo criador - a União - no inte
resse do conjunto da sociedade.

Ora, como o relator não desconhece, na Petrobras
a União tem a maioria acionária. Todos os seus diretores
e presidentes são nomeados pelo Presidente da Repúbli-
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ca. Seus preços são estabelecidos pelo Departamento
Nacional de Combustíveis (DNC) e Ministério da Fa
zenda. Segundo o art. 165 da Constituição de 1988, o
Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orça
mentos Anuais são estabelecidos por leis de iniciativa do
Poder Executivo, cujos Projetos de Lei são apreciados
pelas duas Casas do Congresso Nacional. Além disso, a
Companhia tem um contrato de gestão assinado com o
Governo Federal e suas contas são auditadas pelo Tribu
nal de Contas da União.

O Governo, preocupado com o controle da socie
dade sobre a Petrobras propõe entregar concessões para
empresas, inclusive multinacionais, onde a União não
possui controle acionário, nem o Poder Legislativo interfe
re na discussão dos recursos investidos, na geração de em
pregos no País Ol;l na remessa de lucros para o exterior.

As questões centrais colqcadas no parecer são a
necessidade de competição e a falta de recursos.

O próprio relator reconhece a eficiência da Petro
bras, citando trecho do parecer do Deputado Nelson Jo
bim, apresentado quando do processo de Revisão
Constitucional ocorrida em 1993/94.

Mas o que teria mudado tão radicalmente para al
terar a decisão que levou à descoberta de petróleo, quan
do todas as companhias estrangeiras diziam que não
havia? Que nunca deixou que o País ficasse desabasteci
do? Que criou a 15" empresa petrolífera mundial que
fornece derivados de petróleo, nos portões de suas refi
narias, a um dos menores preços em todo mundo? Que
criou uma empresa líder na produção de petróleo em
águas profundas, onde se localizam a maioria de nossas
reservas?

Senhoras e Senhores Deputados, aqui se faz ne
cessário, mais uma vez, ressaltar que ' ...0 desenvolvi
mento de tecnologia para produção de petróleo em
águas profundas só foi possível, no Brasil, graças à exis
tência da Petrobras. Caso contrário, as multinacionais
prefeririam trazer o petróleo do exterior ou, o que é mais
provável, os derivados prontos, até que fosse interessan
te para sua matriz e acionistas investir em tecnologia
para retirá-lo do subsolo. Esta tecnologia seria desenvol
vida no Brasil, mantendo convênio com vinte e sete ins
tituições e universidades brasileiras, investindo US$180
milhões, somente em 1994, como fez a Petrobras'f Cer
tamente não.

Mas e os recursos? A Petrobras investiu cerca de
US$2,3 bilhões, em 1994, com um faturamento de
US$18,4 milhões. Em 1981 e 198~, chegou a investir,
em dólares correntes, US$3,4 bilhões e US$4,7 bilhões,
respectivamente, com faturamente de US$20,1 bilhões e
US$19,7 bilhões.

Mais uma vez é importante ressaltar que o desen
volvimento de tecnologia para a produção de petróleo
em águas profundas foi possível, no Brasil, graças à
existência da Petrobras.

Mas como explicar que tivesse reduzindo seu fa
turamento e investimentos, apesar do aumento do consu
mo dos derivados de petróleo?

A primeira razão foi a redução de preços ao con
sumidor. Em abril de 1994, os consumidores pagavam
pelo valor médio dos combustíveis metade do valor co
brado emjaneiro de 1980, corrigido pelo IGP - DI.

A segunda razão foi a redução da parcela recebi-

da pela Petrobrás no preço final pago pelo consumidor.
Se o preço fmal caiu pela metade, a parcela da Compa
nhia caiu para um quarto. Uma redução de 75%.

Em final de 1989, com preços ao consumidor
próximos dos atuais, a Petrobrás recebia 61% do preço
final da média dos derivados pagos pelo consumidor.
Este valor caiu para 42% em janeiro de 1995. Como o
negócio petróleo envolve faturamento de US$20 bilhõ
es, a redução percentual corresponde a US$3,8 bilhões
anuais, valor que, somado aos US$2,3 bilhões investidos
em 1994, superaria US$6 bilhões anuais. Este valor é
mais que suficiente para fmanciar todos os investimen
tos necessários no setor.

Mas, se a Petrobrás teve sua parcela reduzida,
quem ganhou? Os impostos e as distribuidoras. Portanto,
não há uma crise de investimentos, mas sim de divisão
adequada do preço pago pelo consumidor.

A Petrobrás não está sendo remunerada adequa
damente. Comparada com o mercado externo, a Compa
nhia recebe cerca de 30% abaixo dos níveis
internacionais. No período de 1986 a 1993, se todos os
derivados de petróleo consumidos no País (gasolina,
diesel, gás de cozinha, óleo combustível, etc.) tivessem
sido importados do competitivo mercado internacional,
os consumidores teriam um gasto adicional de US$20
bilhões em relação aos preços cobrados pela Petrobrás.

É importante alertar ainda para as medidas já pre
paradas para privatizar a Petrobrás. A proposta governa
mental elimina o parágrafo primeiro do art. 177 da
Constituição, que veda à União ceder ou conceder qual
quer tipo de participação em espécie ou valor, na explo
ração de jazidas de petróleo ou gás natural. O atual
parágrafo é também salvaguarda que impede a União de
dar o petróleo em garantia da dívida, como fez o México.

O parágrafo primeiro é substituído por outro que
estabelece que a União poderá contratar com empresas
privadas (ou estatais - acrescentou o relator da Comis
são que analisou a proposta) a realização das atividades
previstas nos incisos I a IV (os incisos do art. 177, que
institui o monopólio), observada as condições que a Lei
estabelecer.

Com estas modificações, a União poderá, através
de contratos (leia-se concessões) privatizar a Petrobrás.
Ao transfonnar a Petrobrás de executora do monopólio
da União em concessionária, a proposta do Governo
combina com a MP nO 841, que dispõe sobre as conces
sões e torna antomaticamente privatizável as empresas
estatais detentoras de concessões.

Autorizado pela MP nO 950 (Capítulo V, arts. 29 a
31), a mesma que criou o Real e que, de fonna quase
"contrabandeada", abrigou as questões de privatização, o
Ministro da Fazenda pode colocar as ações da Petrobrás
(mera concessionária) à disposição do BNDES para a
venda em Bolsa, sem prévia autorização do Congresso,
o que equivale a dar ao Executivo um cheque em branco.
Vale lembrar que, pelos valores atuais, as ações da Petro
brás, que representalii um valor patrimonial de mais de
R$100 bilhões, sem contar as reservas de óleo e gás natu
ral, poderão ser vendidas por menos de R$18 bilhões.

Concluindo: não há necessidade de flexibilização
- leia-se quebra do monopólio do petróleo - para obter
mais investimentos. Os investidores só virão se lhes fo
rem dados preços internacionais.
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Com preços inferiores aos do mercado internacio
nal, a Petrobrás fará todos os investimentos necessários,
como sempre fez, sem remeter lucros para o exterior,
gerando empregos, tecnologia e desenvolvimento em
nosso País".

Esta é, Sr. Presidente, a oportuna e esclarecedora contnroição
da AEPEf ao debate que ora se faz nesta casa sobre a Petrobrás.

E para fmalizar gostaria aqui de tornar minhas as palavras
dos membros 'da Associação dos Trabalhadores Aposentados e
Pensionistas da Petrobrás e Demais Empresas Extrativas e Petro
químicas do Estado da Bahia.

Tanto a Petrobrás como as demais empresas sociais - Ele
trobrás, Vale do Rio Doce, Telebrás, etc. - foram criadas ''por im
perativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo",
conforme o art. 173 da Constituição. A Petrobrás, vale ressaltar, é
empresa das mais prósperas e valiosas, internacionalmente respei
tada econômica e tecnologicamente, capaz de levantar fmancia
mentos externos com mais facilidade que o próprio Tesouro
Nacional. Em 41 anos de existência, a Petrobrás já fez investimen
tos da ordem de US$83 bilhões, enquanto todas as multinacionais
somadas não ultrapassam os US$73 bilhões, desde o descobrimen
to do Brasil.

Há 21 anos a União não faz aporte de um centavo para a Petro
brás, que, ao contrário, é credora de aproximadamente US$4 bilhões,
relativos à conta petnSleo e álcool. Enquanto 244 bancos, nacionais e
estrangeiros, contribuem com US$3 bilhões ao ano em ln1Jutos, a Pe
trobrás, sozinha, recolhe o dobro, cerca de US$6 bilhões.

O bombardeio sobre a quebra de monopólio e privatização
que se abate sobre a opinião pública está prejudicando a cidadania
de ver com clareza os perigos que rondam os alicerces do Estado
brasileiro. O Congresso não pode assumir responsabilidade de vo
tar matérias de tão grande relevância sem exame mais detido e
aprofundado do assunto. Neste sentido, estamos de acordo com o
Líder do PMDB, Deputado Michel Temer, ao afmnar, em entre
vista publicada ontem (6 de junho de 1995) pela Folha de S. Pau
lo, que "o Congresso está votando na base da intuição, sem
nenhum estudo concreto dos efeitos da abertura econômica".

S~s e Srs. Deputados, isso é muito sério. Se esta Casa, nes
sas condições, já deliberou sobre outros temas não menos impor
tantes, como gás canalizado, cabotagem. telecomunicações, espero
que não se faça o mesmo com a Petrobrás. As futuras gerações
não hão de perdoar tamanha irresponsabilidade dos que hoje estão
decidindo o futuro do povo brasileiro.

O petnSleo é nosso!
O SR. OníLIO BALBINOTTI (pR. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, ilustres Líderes
de bancadas, hoje venho a esta tribuna comunicar meu desliga
mento do PDT - Partido Democrático Trabalhista, ao qual me fi
liei em agosto de 1993, em solenidade que contou com a presença
do Exmo Sr. Jaime Lerner, um dos grandes administradores do
País, hoje Governador do Estado do Paraná, que vem desempe
nhando uma administração moderna, com muitos programas ino
vadores, voltados à realidade da nossa época.

Com apoio dos companheiros e incentivo do partido, fui le
vado a disputar as eleições de 3 de outubro, das quais saí vitorioso,
com 51.773 votos, sendo o segundo Deputado mais votado do par
tido no Estado do Paraná.

Passei a desempenhar o mandato em consonância com a
Liderança da Bancada do PDT, exercida com seriedade e compe
tência pela pessoa do Líder Miro Teixeira.

Obtive a indicação do Partido para integrar Comissões, bem
como para ser o Coordenador junto à Frente Parlamentar da Agri
cultura.

O Convívio com o Partido em níveis municipal estadual e
nacional, sempre foi de entendimento, trabalho e harmonia. Na
Câmara Federal obtive um bom convívio com os parlamentares da
bancada para a qual sempre manifestei meu respeito e minha ad
miração.

Sempre fui um político de trabalhos e resultados, coerente
com minhas próprias convicções e norteado pelos anseios dos cio
da4ãos de meu Estado.

; Sou o terceiro e último Deputado que integrava a bancada
dÓ PDT do Paraná a apresentar a desfiliação. Mesmo deixando o
Piutido, continuarei o trabalho com o Governador Jaime Lerner e
spa equipe, para que possamos desenvolver os programas elebora
qos para o progresso e o desenvolvimento do Estado do Paraná.
! Quero agradecer ao Líder Miro Teixeira, aos membros dos
Diretórios Nacional e Estadual, através do Presidente Cássio Tani
guchi, hoje licenciado, exercendo cargo de Secretário de Estado de
Desenvolvimento Urbano do Paraná e do Atual Presidente em
exercício, Dr. José Pereira, e aos companheiros do Diretório Mu
nicipal da minha cidade de Maringá, pela acolhida e convivência
que obtivemos ao longo do tempo, juntos defendendo interesses da
agremiação e conseqüentemente beneficiando o povo da nossa re
gião.

A partir deste momento, passo a atuar de fonna mais livre,
sem os compromissos partidários, cuja f11osofIa infelizmente não é
a mesma da maioria das pessoas que p:egam a restauração da li
berdade econômica, fmanceira e social.

Continuarei a ter, no entanto, o respeito e a admiração pela
postura de meus colegas da Câmara e ex-colegas de bancada e a
defender com a mesma ênfase e princípios as questões de absoluto
interesse de meu povo do Paraná, em especial dos agricultores que
atravessam um momento difícil e de angJ1stia, precisando mais do
que nunca do apoio e da compreensão do Presidente da República
e dos membros do Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ ALDEMIR (pMDB - PB. Pronuncia o se

guinte discurso). Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados numa so
ciedade democrática como a nossa, o Município brasileiro, na
condição de celula mater do regime federativo, assume um papel
preponderante na organização e na unidade do sistema. A partir do
Município, tudo deveria funcionar harmonicamente, desde a for
mação cultural do indivíduo, passando pela capacitação profissio
nal, até a garantia dos direitos do cidadão.

É um equívoco, porém. imaginar que no Brasil essas prerro
gativas funcionam tal como estão teoricamente consagradas na
Constituição de 1988. A heterogeneidade da economia nacional
gerou efeitos perversos que regulam interesses econômicos do Es
tado acima da nonnalidade institucional, gerando uma perigosa
ruptura entre o dizer e o fazer.

Nesse novo padrão de relacionamento econômico entre o
Poder Central e os Municípios de menor arrecadação, criou-se
uma promíscua relação, em que o mais fraco, pela falta de repre
sentatividade fInanceira nos gráficos do Ministério da Fazenda,
vem recebendo míseros reais de repasse do Fundo de Participação
dos Municípios - o FPM. fato que tem agravado o quadro de p0

breza e até de miséria em alguns casos, como se verifica na maior
parte no Nordeste.

Segundo denúncia publicada na imprensa, há centenas de
Municípios recebendo apenas 60 mil reais por mês do repasse do
FPM. e estes números têm caído ultimamente, levado pânico aos
Prefeitos e apreensão às comunidades.

Sabem os Srs. Deputados que o FPM. é a única fonte de so
vrevivência da maioria dos pequenos e médios Municípios e que
estes recursos são utilizados para realização de obras de constru-
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ção, recuperação e manutenção, pagamento de salários dos servi
~ores e dos seus representantes eleitos - Prefeitos, Vice-Prefeitos
e Vereadores - e as despesas de custeio com os Poderes Executi
vo e Legislativo do Município.

Em alguns casos o FPM não dá sequer para pagar os salá
rios dos funcionários médicos, professores, dentistas e técnicos au
xiliares de serviço. Há Vereadores que ganham algo em torno de
dois salários mínimos e, ainda assim, recebem com atraso, além do
atendimento social, que é rotina numa administração pública de
um pequeno Município, em razão da carência da população. Isso
tudo sem contar ainda os trlwtos pagos e outras atribuições - de
competência da União e do Estado e muitas vezes, absorvidas pelo
Município - que nonnalmente vão surgindo no dia-a-dia de uma
administração pública.

A maioria dos Municípios funciona exclusivamente com os
recursos advindos do FPM, porque a arrecadação do Imposto Pre
dial e Territorial Urbano e do ISS é praticamente nula no orça
mento.

As fmanças municipais estão em desequilíbrio e afogadas
em dívidas, as Prefeituras estão quebradas, os Prefeitos e vereado
res estão alannados com a ação corrossiva do Governo Federal, e
os cofres estão vazios.

A situação é gravíssima, e o Governo Federal, que rompeu
todas as nonnas da boa convivência com as comunidades carentes
ao promover esta desorganização financeira, precisa tomar urgen
tes providências para salvar da falência os pequenos e médios
Municípios brasileiros.

Precisamos encontrar uma fórmula para solucionar este im
passe, porque a impaciência já toma conta dos administradores
municipais, e o Governo Fernando Henrique está indo longe de
mais nesse processo de enxugamento da máquina.

O Município, Sr. Presidente, não pode continuar pagando
este alto preço, em nome da estabilização e da ordenação da eco
nomia. É preciso redirecionar o Estado a partir do Município, onde
tudo tem início.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Pronuncia
o seguinte Discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, o
Acordo de Basiléia, que rege o sistema fmanceiro internacional,
dispõe que o Banco do Nordeste do Brasil s6 pode emprestar 12,5
vezes o valor do seu patrimônio líquido.

Por isso, ao lado de empresários e políticos nordestinos
quero somar para que o BNB tenha seu capital aumentado.

O aumento de capital do BNB, já aprovado no Senado da
Repíblica, faz-se necessário porque os projetos em andamento
para o desenvolvimento do Nordeste já ultrapassam o limite deter
minado pelo Acordo de Basiléia.

Preocupado com a questão, o jornal O Povo, em suas pági
nas de "opinião", edição do último dia 4 deste mês, abriu espaço
para discussão do aumento de capital do Banco do Nordeste do
Brasil, sem o qual o fmanciamento da safra agrícola também será
sensivelmente prejudicada.

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Cea
rá (FIEC), Fernando Cirino, destacou que programas de grande re
percussão regional estão em risco de não contarem com a
participação do BNB como repassador de recursos disponíveis em
outras fontes que podem ser canalizados para os Estados nordesti
nos.

A elevação do capital do BNB, ressaltou o Presidente do
Sindicato dos Bancários do Ceará, Tomaz de Aquino, é indispen
sável para que a instituição possa continuar operando linhas de
créditos vitais para a economia do Nordeste, mormente para o Es
tado do Ceará.

O Senador Beni Veras (PSDB) salientou que o BNB se faz

respeitar como instituição séria e competente. Byron Queiroz,
atual Presidente do BNB, enfatizou ser inquestionável a importân
cia do aumento de capital do Banco do Nordeste do Brasil. Sr.
Presidente, Sn e Srs. Deputados, também se manifestaram, atra
vés do jornal O Povo, o Sr. Emerson Marinho, Coordenador do
Curso de Mestrado da Universidade Federal do Ceará, e Tomás de
Aquino Gomes de Matos, Presidente do Conselho Regional de
Economia.

Não há dúvidas de que o aumento de capital do Banco do
Nordeste do Brasil se faz necessário. Os pequenos e médios pro
dutores, porém, devem continuar recebendo atenção do Governo,
porque se reveste de suma importância que os produtores da re
gião possam contar com créditos e juros baixos para produzir e,
assim, dar mais emprego ao homem do campo do Nordeste, tão
necessitado.

Era o que tinha a dizer.

O SR BENEDITO DE LIRA (BlocoIPFL - AL. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, no
Brasil, os indicadores econômicos não batem com os indicadores s0

ciais. Temos a oitava economia do mundo. E uma das maiores taxas
de mortalidade infantil do planeta, a qual, em alguns bolsões de p0

breza do Nordeste, é comparável à dos países mais pobres da África.
na Inglaterra morrem sete crianças para cada mil nascimentos. A mé
dia do Brasil era, até bem pouco tempo, de 58 crianças mortas por
nascimentos. Nas regiões mais pobres do Nordeste, pasmem, aliando
se à precariedade do atendimento de saúde o flagelo da fome, perdem
se duzentas crianças em cadamil nascimentos.

Indicadores sociais como a taxa de mortalidade e a expecta
tiva de vida costumam medir, no mundo atual, a qualidade de vida
de um povo. No Brasil, ela está, como nos mostram os dados aci
ma, bem abaixo dos padrões mínimos aceitáveis, empanando dras
ticamente o brilho do desempenho econômico de quem se diz a
oitava economia do mundo e, o que é muito mais sério, compro
metendo irremediavelmente o futuro desta Nação. Porque, a conti
nuar a tendência atual de descaso pela saúde do povo brasileiro e
se se levar em conta a volta, com força, de doenças endêmicas
como a tuberculose e outras, até agora consideradas debeladas, no
próximo século o Brasil será um país de doentes.

No entanto, a Constituição brasileira, generosa como costu
ma ser, garante a todos o direito à saúde. Também esta garantia da
Constituição, como tantas outras mais mumillcou-se na letra morta
da lei, por não estarem previstas fontes específicas de geração de
recursos para o setor.

O orçamento aloca verbas para a saúde, é verdade. Mas tais
verbas, são rotineiramente, motivo de manipulações e chantagens
políticas, deixando setor tão prioritário quanto este como refém de
humores dos homens que controlam aquelas verbas e tomando im
possível qualquer planejamento a longo ou médio prazo. E pro
gramas de sáude, como bem o sabem os nobres colegas,
principalmente programas de saúde preventiva, Como é a priorida
de no Brasil, precisam apoiar-se em médios ou longos prazos para
serem eficazes. Coisa de quatro a cinco anos, pelo menos, para co
meçar a mostrar resultados. Impossível mantê-los se o Orçamento
da União é anual e se, a cada ano, mudando homens, humores ou
prioridades, mudam as alocações de verbas, paralisando progra
mas em andamento e iniciando outros programas que provavel
mente serão paralisados quando da saída do próximo orçamento,
numa ciranda maluca e irresponsável que não nos leva a lugar ne
nhum. Ou pior, leva-nos, sim. Leva-nos, em plano inclinado, ao
desastre, como já nos anunciam os indicadores sociais de que falei
no início.

Como resolver tal impasse?
O Ministro Jatene, acossado pela carência absoluta de re-
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cursos, propõe que se criem fontes geradoras de verbas específicas
para a saúde. É uma proposta correta, a única capaz de legitimar o
direito da universalização da saúde como determina a Constituição
e no qual está baseada a filosofia do SUS (Sistema Unificado de
Saúde).

Esta Casa tem a obrigação de apoiar o Ministro Adib Iate
ne, encontrando uma solução para o impasse: ou se criam as tais
fontes geradoras de verbas específicas, dotando o Ministério da
Saúde de recursos próprios, constantes e previsíveis, dando-llie au
tonomia de vôo, ou se modificam os termos da lei, limitando o
atendimento gratuito a grupos específicos de pessoas, diminuindo
as responsabilidades do Estado, escancarando as portas do setor
aos grupos de medicina privada, como quer o potente Iobby da
medicina de grupos existente nesta Casa.

É uma solução. Pode não ser a mellior. Acredito que não
seja, mas não pretendo entrar na discussão filosófica do assunto. O
que me proponho a fazer com este pronunciamento, Sr. Presidente,
Sf"s e Srs. Deputados, é conclamar esta Casa a enfrentar o proble
ma como o desafio em que ele consiste, de ollios abertos, analisan
do características, possibilidades e necessidades da realidade
brasileira e dando uma resposta à altura. Acabando, de vez, com a
demagogia e a mentira deslavada do atendimento universalista de
saúde, política tipo avestruz que esconde, atrás do texto humanista
e generoso da Carta Magna desta Nação, um Sistema de Saúde su
cateado e caótico, deixado à míngua de recursos, tomando incapaz
de prover às necessidades mínimas de seus usuários.

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o tema que aborda
rei hoje em meu pronunciamento é a flexibilização da Petrobras,
mas antes vou falar de aspectos mais globais da reforma, que a
meu ver são fundamentais para o verdadeiro entendimento do mo
mento pelo qual o Brasil passa.

A semelliança dos pontos que serão mexidos na ordem eco
nômica não é mera coincidência. Aliás, é bom ressaltar que não
acreditamos em coincidência quando se trata de questões que en
volvem o Projeto de Reforma Constitucional do Governo Federal.

Se analisarmos com a atenção devida perceberemos, sem
grande esforço, que a parte que trata da ordem econômica tem
como objetivo central o fortalecimento econômico e político do
capital estrangeiro nos vários setores da vida brasileira, tirando das
mãos do Estado o controle sobre setores estratégicos importantís
simos, colocando em risco a própria soberania nacional.

O Governo, partidos e Parlamentares conservadores, junta
mente com a maioria dos meios de comunicação, vendem a idéia
de que a Reforma Constitucional é a panacéia para resolução de
todos os problemas brasileiros, mas, a pretexto de atrair investi
mentos externos, fragilizam, na verdade, as empresas nacionais,
num confronto desigual com o capital estrangeiro.

Na realidade, a flexibilização da Petrobras e a privatização
de empresas estratégicas como é o caso da Telebrás, da Eletrobrás
e da CVRD estão inseridas na estratégia neoliberal do Sr. Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, que segue a política do Fundo
Monetário Internacional e do Banco Mundial, associados ao gran
de oligopólio internacional na busca do fácil e da especulação fi
nanceira, empurrando de forma inconseqüente para o abismo da
marginalidade larga parcela da população brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a flexibilização da
Petrobras, que em nossa avaliação é a mais grave, desconsidera
uma série de aspectos importantes.

O Brasil possui um potencial de reserva de petróleo entre
20 e 30 bilhões de barris. Se considerarmos o consumo anual de
700 milliões de barris de petróleo, poderemos constatar que o Bra
sil tem reservaS para mais ou menos 34 anos.

A proposta de internacionalização da Petrobras tende a fa
vorecer a exportação de petróleo em detrimento do consumo inter
no, o que constituiria uma hipoteca sobre a demanda energética
nacional futura. Uma conseqüência mais imediata seria a diminui
ção do número de empregos, que hoje é de 1500.000 indiretos e
de 50,000 diretos, e o aumento dos preços ao consumidor em cer
ca de 70%, semelliante ao que aconteceu na Argentina.

A Petrobras encontra-se em situação privilegiada, possuin
do o maior índice de crescimento do País, está entre as cinqüenta
maiores empresas do mundo e ocupando o quinto lugar entre as
quatorze maiores companhias de petróleo. Então, o que justifica
sua flexibilização para uma futura privatização?

Como é possível, Sr. Presidente, uma empresa que recollie
aos cofres públicos cerca de US$6 bilhões por ano, e pratica pre
ços médios anuais dos derivados principais abaixo de todos os pre
ços dos parceiros do Mercosul e abaixo dos níveis internacionais,
uma empresa já presente em dez países, que abastece o País há
mais de quarenta anos, não ser um investimento que valha a pena?
Sem falar no domínio de mais de sessenta tecnologias, incluindo a
capacitação para projetos em área oceânica profunda; com reco
nhecimento internacional; tendo 24 tecnologias de rermo, sete na
área de gás natural, quinze em exploração e oito em petroquímica,
entre outras.

E aí me ocorre ainda outra pergunta: por que, então, exis
tem dezenas de empresas privadas querendo se associar à Petro
bras?

Infelizmente, só o Governo brasileiro parece ignorar essas
questões. Isso me faz lembrar um vellio ditado popular: "O pior
cego é aquele que não quer ver".

Outra questão que gostaríamos de ressaltar é que existe um
discurso por parte do Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, e
que acaba encontrando ressonância no da sociedade brasileira, so
bre a situação dos traballiadores da Petrobras.

S. ExR vende uma imagem que os mesmos são verdadeiros
marajás e comprometem a margem de lucro da empresa. Ora,
como isso é possível se a soma de todos os salários, adicionais,
fundos de pensão e tudo mais sobre salários representa tão-somen
te R$O,02S por litro de derivado de petróleo vendido no País?!

Por aí se vê que esta questão é artificialmente levantada
para prejudicar a estatal e justificar a sua flexibilização.

Vale meditar, porque nos tentam fazer crer que os salários e
custos da Petrobras são elevados e porque torcem as estatísticas ou
resultados de auditorias. Acrescento que desde 1974 a Petrobras
não recebe aportes do Governo.

O modelo que temos, de preços, empregos, desenvolvimen
to, abastecimento, serviços, investimentos e tecnologia, é que nos
garante a soberania explícita e necessária num setor vital ao País.
Querem trocar esse modelo concreto poruma aventura lesa-pátria.

Enfun, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a triste cons
tatação a que chegamos é que a proposta de flexibilização da Pe
trobras integra um processo de ajustamento neoliberal que nos
fragiliza ainda maís frente ao capital especulativo internacional,
desconsiderando o interesse maior da sociedade brasileira.

Quero deixar claro que fomos favoráveis ao combate à in
flação, à modernização do Estado brasileiro e às reformas necessá
rias para isso, inclusive na gestão dos órgãos públicos, mas
entendo que elas podem e devem ser feitas através do desenvolvi
mento, gerando mais empregos, e com modificações na política
fiscal, para torná-la mais juSta e eficiente, ao mesmo tempo deter
minando mais recursos para o Estado combater' a inflação e apli
car, de forma descentralizada, nas áreas sociais.

Para encerrar gostaria de deixar registrada minha solidarie
dade ao movimento dos trabalhadores da Petrobras e aos movi-
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::nentos populares; contra as privatizações, a reforma da Previdên
cia e outras emendas oportunistas que integram esta fatídica Re
forma Constitucional.

É o clamor popular gritando por democracia e justiça!

O SR.. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco'PL - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, se fi
zermos uma pesquisa sobre as empresas que podem ser considera
das patrimônio do povo brasileiro, não há dúvida de que entre as
mais importantes estará o Banco do Brasil. Ao longo da história,
poucos estabelecimento8 contribuíram tanto para o nosso progres
so quanto essa instituição bancária, cujo nome se confunde com o
do próprio País. A expressão "Banco do Brasil" é, portanto, muito
mais do que uma marca comercial, como dezenas de outras que lu
tam pela confiança dos correntistas e poupadores: a mensagem que
nos comunica é a de que o banco pertence ao Brasil, repre
sentando, assim, a riqueza e a força da nossa economia. Desse
modo, o Banco do Brasil não é apenas propriedade do Governo,
domínio da União, investimento dos acionistas, mas patrimônio de
cada brasileiro, que vê nas suas agências, modernas e atuantes, a
prova da solidez econômica a que chegamos pelo trabalho e pelo
esforço comum.

Submetido ao modelo de administração que até há pouco li
mitou o Estado brasileiro, o Banco do Brasil funcionou por muito
tempo mais como repartição pública do que como agente fmancei
ro, em um mercado que se caracteriza pela competição com que se
disputam os clientes. Tamanha concorrência levou-o a transfor
mar-se eÍn uma das maiores e melhores organizações bancárias do
País, sob pena de perder para os competidores privados contas que
lhe pertenciam há décadas. Hoje, o Banco do Brasil oferece aos
seus milhões de depositantes os mais diversificados produtos e
serviços, da conta especial ao cartão de crédito, do atendimento
eletrônico às aplicações financeiras. Para manter-se ágil e compe
titivo, é fundamental que disponha de uma estrutura eficiente, se
gundo os princípios da moderna organização empresarial. Já não
prevalecem, no Banco do Brasil, o jogo político, o tráfico de in
fluências, o interesse escuso, a nomeação despropositada, a troca
de favores, que por tantos anos prejudicaram-lhe a imagem e com
prometeram-lhe o desempenho.

A par dessa reestruturação administrativa, impõe-se, tam
bém, valorizar o elemento humano, prestigiar o funcionário, como
presença indispensável em todos os projetos e atividades que se
desenvolvam. Lamentamos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. DeP.Jtados,
que não venha sendo esse o exemplo do Banco do Brasil. É como
se os sofisticados computadores que interligam as agências dis
pensassem o operador; como se o sistema "saque fácil" não preci
sasse de quem lhe abasteça de dinheiro; como se os terminais
eletrônicos pudessem substituir a experiênfia, a competência e a
dedicação do trabalhador. Aos mais de 110 mil funcionários distri
buídos por todo o territ6rio nacional deve o Banco do Brasil todo
o êxito que marca a sua longa hist6ria. Desconsiderar os reclamos
e reivindicações que são constrangidos a fazer é, mais do que um
erro administrativo, uma ingratidão contra quem luta, anônima e
incansavelmente, pelo sucesso da empresa.

Em Rondônia, as dificuldades sofridas pelos 450 funcioná
rios do Banco do Brasil são as mesmas que atonnentam os colegas
dos outros Estados. Segundo correspondência a n6s encaminhada,
desde o início do Plano Real, emjulho de 1994, apenas umreajus
te, de pouco mais de 13%, lhes foi concedido em setembro, por
ocasião do dissídio. Já nesse mês, a perda imposta aos salários bei
rava os 173%, aviltante para qualquer classe profissional. O traba
lho de caixa implica verdadeira periculosidade, devido à tensão
resultante do manuseio de grandes somas de numerário e à onda
de assaltos a bancos que recrudesce no País. Pelo desempenho da

função, ganha-se no Banco do Brasil a inis6ria gratificação de
R$248,70, que não chega a 37% da que se pagava no fmal de 1992.

Se o Banco do Brasil procura mostrar, ante a sua clientela, a
eficiência da rede privada, deveria também, por dever de justiça,
conceder ao seu pessoal os beneficios de que goza a maioria dos
bancários. Além da correção salarial acima da inflação do penodo,
o salário indireto pago pelos bancos particulares por meio do tí
quete-alimentação é de aproximadamente R$200,OO, enquanto no
Banco do Brasil o valor não passa de R$84,OO. Aos empregados
que atingem determinadas metas de captação - para seguros, pou
pança e RDB, por exemplo -, os bancos privados dão prêmios em
dinheiro, diferentemente do Banco do Brasil, que poderia reconhe
cer nos funcionários o interesse com que se empenham pelo cres
cimento da instituição.

Explica-se, dessa forma, a veemência com que tais servido
res reclamam o direito não a privilégios descabidos, mas a melho
res condições de trabalho e à justa remuneração que lhes é devida.
Mais do que pela ameaça a recursos extremos, esses profissionais
confiam em que merecem a compreensão do Governo pela respon
sabilidade e pela competência que os caracterizam. Em nome dos
funcionários do Banco do Brasil em Rondônia e em todo o País,
apelamos ao Presidente da instituição, Dr. Paulo César Ximenes,
para que recupere, no espírito de cada um dos seus comandados, o
orgulho de pertencer ao Banco do Brasil, de trabalhar no estabele
cimento cujo passado e cuja tradição dignificam nossa hist6ria.

O SR. WILSON BRAGA (pDT - PB. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero registrar nos Anais da Casa memorial
em que 3;. Associação Comercial de Campina Grande, por seu Pre
sidente, Eder Luiz da Silva Medeiros, em nome de todos os 6rgãos
de classe das associações produtivas daquela cidade, mostra as di
ficuldades em que vivem os pequenos e médios empresários em
decorrência do alto custo dos juros e, sobretudo, da retração de
crédito. Peço a V. Ex" que faça chegar esse documento às mãos dos
Presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

MEMORJALA QUE SE REFERE O ORADOR.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPINA GRANDE

ACCG/OF. 041/95 Campina Grande, 19 de maio de 1995

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Francisco Canidé Antunes Furtado
Presidente do Banco do Estado da Paraíba S/A - PARAIBAN
João Pessoa - PB
Brasília- DF.

Senhor,
As recentes medidas econômicas adotadas pelo Governo,

no sentido de conter o crescimento econômico através dos pacotes
"anticonstimo", está levando micro, pequenas e médias empresas à
insolvência, impossibilitadas de sobreviver dentro das adversas
condições criadas a partir da redução ao crédito e das medidas si
milares com o objetivo de regular os recursos direcionados ao se
tor privado.

Diante de tais fatos, a Associação Comercial de Campina
Grande, atendendo a reiterados e legítimos apelos de seus associa
dos, dirige-se a Vossa Senhoria no sentido de solicitar que essa
conceituada instituição fmanceira estabeleça uma Linha de Crédito
para Capital de Giro, específica para micro, pequenas e médias
empresas de Campina Grande.

Na certeza de que o assunto encontrará em Vossa Senhoria
a devida ressonância, antecipamos nossos agradecimentos, com
votos de cordial apreço.

Atenciosamente, - Éder Luiz da Silva Medeiros, Presi
dente.
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o SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Presidente Fernando Henrique Cardo
so, em pronunciamento à televisão argentina, negou enfaticamente
sua condição de defensor de um pensamento neoliberal e afIrmou
que continua sendo social-democrata. No entanto, as diretrizes
fundamentais que estão sendo postas em prática no Brasil são as
mesmas que foram adotadas pelo México e a Argentina e seguem
o consenso de Washington. Portanto, é uma política neoliberal nas
privatizações, na abertura do mercado ao capital estrangeiro, na
falta de regras de defesa da economia nacional.

Quero dizer que, hoje, esta Casa está vivendo um momento
histórico porque há uma grande pressão do Governo, dos grupos
econômicos que querem a privatização da Petrobras e dos meios
de comunicação que trabalham articuladamente para quebrar o
monopólio estatal do petróleo.

Portanto, Sr. Presidente, digo aqui que o meu partido se ma
nifesta no sentido de que o Sr. Fernando Henrique Cardoso segue
na sua política, o consenso de Washington e com a quebra do mo
nopólio estatal do petróleo nega a sua tradição política, o seu pas
sado político, mas a sociedade brasileira vai julgar essa atitude.

O SR. SIMÃO SESSIM (pPR - RI. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, nos últimos dias,
realizou-se no Rio de Janeiro o Seminário Rio 95: Habitat, pro
movido pela Prefeitura da cidade para discutir e buscar soluções
para o défIcit habitacional brasileiro. Esse evento, juntamente com
outros a serem realizados em outras cidades do País, preparam a
participação brasileira na II Conferência da ONU sobre Assenta
mentos Humanos, programada para junho de 19%, em Istambul.

O assunto realmente adquire importância supranacional, na
medida em que implica, além da dignidade da pessoa humana e
seu direito elementar a uma moradia decente, na questão do cresci
mento demográfIco e sua repercussão no controle ambiental.

No caso brasileiro, o problema da habitação reflete, sem
sombra de dúvida, a péssima distribuição de renda praticada no
País, que restringe o acesso às oportunidades e exclui milhões de
pessoas do processo sócio-econômico. Mais especillcamente nas
grandes cidades, onde o apartheid social é mais flagrante, che
gou-se a um impasse de tal ordem que a busca de soluções ade
quadas ao problema habitacional se tornou prioridade absoluta de
governo, a exemplo de que acontece hoje no Rio de Janeiro.

Na abertura do evento, o Prefeito César Maia relata que o
fracasso dos programas de habitação dos últimos 20 anos motivam
a Prefeitura a reformular sua política habitacional. É assim que a
Secretaria Municipal de Habitação propõe, agora, a integração das
comunidades carentes na cidade, ao mesmo em que se incentiva a
ocupaçi!o dos vazios urbanos e a constrnção de moradias populares.

E compreensível que o problema tenha se agravado tanto
nos últimos anos. As sucessivas crises ecolfômicas e o paulatino
achatamento do poder aquisitivo tornaram cada vez mais remoto,
para o assalariado brasileiro, o sonho da aquisição da casa própria.
A população de baixa renda não tem condições de arcar com o fi
nanciamento de uma casa popular, já que normalmente é preciso
comprovar uma renda de no mínimo 5 salários mínimos para ter
direito à compra.

É por isso que só no Rio de Janeiro o défIcit é hoje estima
do em 400 mil moradias. Sabe-se que a maior parte dos trabalha
dores cariocas vivem em favelas, viadutos ou abrigos públicos.
Como tomou-se comum a prática de invasões, e como estas são le
galizadas após um ano e um dia da comprovada ocupação, ocorreu
que apenas na última década praticamente dobrou o número de fa
velas na cidade.

Tendo em vista a melhoria na qualidade de vida de tantos
cidadãos, é com imensa satisfação que assistimos ao anúncio de

nova política habitacional a ser implantada no Rio de Janeiro. A
idéia básica é transformar as favelas em bairros urbanizados, com
estrutura de saneamento e democratização de acessos. O objetivo
principal é integrar as favelas à cidade legal, incutindo ou fortale
cendo em seus moradores o sentimento de cidadania· e de efetiva
pertença à comunidade municipal.

Para tanto, impãe-se um trabalho mínimo de urbanização,
que garanta fornecimento regular de água e luz, além de rede cole
tora de esgoto e serviço de recolhimento de lixo, indispensáveis ao
saneamento básico local. Será também imprescindível a implanta
ção de um sistema viário básico, com vias de acesso pavimentadas
e iluminação pública. A urbanização da área da favela ensejará,
ainda, a prevenção de calamidades, como interdição de terrenos
sujeitos a deslizamentos e prevenção de enchentes através da ins-
talação de equipamentos de drenagem pluvial. .

Do ponto de vista da vivênCia comunitária, o trabalho de in
corporação das favelas ao ambiente da cidade viabilizará a criação
de áreas de esporte, cultura e lazer. Tais atividades, que tanto favo
recem a educação individual e o convívio em sociedade, induzem
a um sentimento de responsabilidade cívica pelo espaço habitado.

Todos esses benefícios seriam decorrentes de um grande
trabalho de regularização fundiária, por meio do qual vários lotea
mentos seriam legalizados, com garantia do direito de propriedade
aos respectivos moradores. Com isso, estaria facilitado o controle
urbanístico e tributário dessas localidades.

Um outro obstáculo deve ser vencido, nessa grande batalha
pela recuperação urbanística do Rio; é o que diz respeito à especula
ção imobiliária e a retenção de lotes vazios em terras urbanas. Não se
deve esquecer que a Constituição de 1988 deu poderes aos Municí
pios de desapropriar terras que não cumpram seu papel social.

Em sua etapa inicial o projeto benefIciará dezesseis favelas,
com previsão para outras 95.

Ao todo, serão 400 mil pessoas benefIciadas. O Governo
carioca espera que, além de recursos oriundos do BID, tanto o Go
verno Federal quanto a iniciativa privada participem do projeto.

Esperamos que a iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro
obtenha total apoio e o mais rápido sucesso. A recuperação da Ci
dade Maravilhosa é hoje uma exigência nacional; se a oportunida
de não for desperdiçada, o exemplo poderá subsidiar experiências
semelhantes em todo o Brasil, além de contribuir com a discussão
internacional sobre o assunto. O que não se deve perder de vista é
que tais medidas dizem diretamente respeito ao bem-estar e ao co
tidiano do cidadão, sendo determinantes para a evolução saudável
da sociedade brasileira. Temos todos, pois, a responsabilidade de
incentivá-los e apoiá-los no que for preciso; assumo daqui, desta
tribuna, compromisso inabalável nesse sentido.

O SR. LEONEL PAVAN (pDT - SC. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, apesar de já
termos feito pronunciamento no Grande Expedien~ e apresentado
moção parabenizando a RBS pela campanha da duplicação da BR
101, e inúmeras intervenções neste Plenário, além de nos comuni
carmos pessoalmente com o Ministro dos Transportes, iremos
continuar a falar mais duas, três, quatro, quantas vezes forem ne
cessárias. Não iremos nos calar diante das mortes, das perdas ec0

nômicas e da expulsão de investimentos que nos obrigam,
diariamente, a pensar no assunto e mostrar o câncer fatal que pre
cisa ser imediatamente extirpado, que é o perigo que ronda a BR
101. O terror que impera na BR-I01, só acabará com a duplicação
da rodovia.

Em que pese já termos garantias do Ministro dos Transpor
tes, Odacir Klein, de que a rodovia será duplicada, a cada novo dia
os sustos aumentam com os acidentes que ocorrem na BR-I01, es
pecialmente no trecho catarinense. No sábado, dia 27, fomos sur-
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preendidos com a ocorrência de três acidí.::tes fatais, conforme in
formou um dos mais conceituados jomais de Santa Catarina, o
Diário Catarinense, que também procedeu a profunda pesquisa
sobre os prejuízos causados pelos acidentes na BR-101 em Santa
Catarina.

Nas últimas semanas, mais oito pessoas morreram nas estra
das de Santa Catarina, sendo que sete pereceram na BR-101, em
acidentes de proporções indescritíveis: uma morte ocorreu com o
atropelamento de um ciclista ao atravessar a BR-101 na altura do
km 10, em Guamva, outra no km 403, na altura do Município de
Maracajá, num abalroamento entre uma moto e um caminhão. Já
no km 119 da BR-101, em Itajaí, um casal morreu, também, numa
moto atropelada por um caminhão Mercedes Benz.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é desesperador assistir
a tudo isso impassível, por isso queremos, neste pronunciamento,
elogiar a campanha ostensiva da RBS em Santa Catarina em favor
da duplicação da BR-101 e especialmente o jornal Diário Catari·
nense pela matér4l publicada no dia 28 de maio na qual faz um le
vantamento junto à Coordenação Estadual do Programa de
Redução de Acidentes nas Estradas - PARE, do Ministério dos
Transportes, que dá conta de que "os prejuízos de um único mês
de acidentes de trânsito em Santa Catarina representam uma des
pesa calculada em 165 milhões de d6lares, praticamente a metade
dos recursos necessários para duplicar a BR-101 no trecho entre
Palhoça e a divisa com o Paraná".

A matéria, amplamente esclarecedora, diz ainda que as 350
mil vítimas anuais no Pais, que envolvem motoristas e pedestres,
ocupam 60% dos leitos hospitalares do Brasil.

Dados mais aterradores ainda são mostrados pelo Diário
Catarinense do dia 27 de maio informando que em 1995 ocorre
ram 2.070 acidentes na BR-101, com 192 mortes e 1.149 feridos
no trecho catarinense. Outro dado desalentador com relação à BR
101 é a declaração do Vice-Presidente da General Motors do Bra
sil que afuma que um dos obstáculos para a GM utilizar os portos
catarinenses para escoação da produção de veículos e importação
de componentes é, exatamente, o lamentável estado da BR-101.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a Rede
Brasil Sul de Comunicações - RBS - através de seu Diretor-Presi
dente Nelson Pacheco Sirotsky e do seu diretor Vice-Presidente
Pedro Sirotsky, acompanhados de uma caravana de empresários,
Parlamentares, jornalistas e autoridades catarinenses, entregarão
amanhã dia 8, ao Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, um abaixo-assinado com 1 milhão de assinaturas pedindo a
duplicação da BR-101. Para esse mesmo dia está programada uma
manifestação chamada "BR-101: de mãos dadas pela duplicação", or
ganizada por entidades comunitárias de diversas cidades de Santa Ca
tarina. Entre 9h e 9h30min, sem interromper o trânsito, ao longo da
BR-101, as pessoas que querem a duplicação vão dar as mãos, num
momento de reflexão e apelo pelas obras da duplicação, que tanto
bem tral.á a Santa Catarina e ao seu povp trabalhador.

Era o que tinha a dizer.

O SR. HERCULANO ANGHINE'ITI (PSDB - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos: "A esperança é um urubu pintado de verde". (Mário
Quintana)

Não é segredo para ninguém neste Pais que o Orçamento da
União, todo ano, tem de fazer milagres.

A despesa é alta e o dinheiro é curtorParece cobertor de
São Vicente. O Ministério do Planejamento e Orçamento precisa
trabalhar com extrema maestria para atender à imensa demanda de
recursos orçamentários. Em ano de transição polítj.ca a situação
fIca ainda pior. Entra um Presidente, que irá trabalhar todo seu pri
meiro ano de governo comum Orçamento feito pela equipe anterior.

Entre os vários grupos de interesse - até legítimos - que se
Colocam em torno do Orçamento Federal, um dos mais fracos é o
da área social. Os recursos destinados aos órgãos afrns, na opinião
dos seus pr6prios dirigentes, são sempre insuticientes. Não há pajé
de plantão que resolva a questão. A mesma observação pode ser
feita quanto à saúde.

Um personagem essencial no Orçamento é o pagamento dos
juros da nossa dívida externa. Esse dinheiro é de capital importân
cia. Ele resguarda a credibilidade do Pais no exterior. O pagamen
to pontual do serviço de nossa dívida é fator preponderante para
que o País continue a receber investimentos externos.

Por outro lado, as Nações Unidas têm manifestado publica
mente sua preocupação com a pobreza e a miséria no planeta. Pro
va disso está na ''Declaração Mundial Sobre a Sobrevivência, a
Proteção e o Desenvolvimento da Criança", documento gerado em
Nova Iorque, em setembro de 1990, durante o "Encontro Mundial
de Cúpula pela Criança".

Depois de descrito o cenário e apresentados alguns fatos re
levantes, passemos agora ao segundo m6dulo deste trabalho.

O Brasil tem graves problemas sociais que infelizmente nos
mantêm no subúrbio do Terceiro Mundo. Sua solução requer mui
to dinheiro, e n6s não o temos disponível.

O Pais tem uma dívida externa equacionada, cujo pagamen
to dos serviços requer vultosas quantias anuais. Esses juros estão
sendo pagos pontualmente.

Ora, seria maravilhoso se as nações ricas, que são nossas
credoras, permitissem que o Brasil, ao invés de pagar-lhes uma
fortuna todo ano em juros, deixasse aqui parte desse dinheiro para
que fosse destinado a programas de desenvolvimento social, bem
como a projetos que contemplem a saúde, na infância e na adoles
cência.

Acontece que esses países já manifestaram publicamente
esse seu desejo no encontro que ocorreu em Nova Iorque, em se
tembro de 1990. Lá, foi fumada a "Declaração Mundial Sobre a
Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança nos
Anos 90 e Plano de Ação para sua implementação". C6pia deste
documento está anexa a este texto.

Tomamosaliberdadedetransportarparae~etrwalhoum

determinado fragmento que consta da página 13 do documento em
questão: "Os. mecanismos de redução da dívida externa poderiam
ser formulados de modo a possibilitar realocações orçamentárias e
a retomada do crescimento econômico, através de esquemas que
favoreçam os programas infantis. Devedores e credores deveriam
considerar as alternativas de redução da dívida que possam favore
cer a criança, incluindo conversão da dívida em investimentos em
programas de desenvolvimento social. A comunidade internacio
nal, incluindo os credores do setor privado, é chamada a trabalhar
com os paises em desenvolvimento e com as organizações interes
sadas, para apoiar a redução da dívida em favor das crianças".

Bem, se os nossos credores estão dispostos a nos ajudar, in
clusive com a remissão de parte da dívida do País, vamos trabalhar
imediatamente neste sentido.

Nossa propo~a é a formação imediata de um grupo de tra
balho para transfOlmar essa proposição em ação concreta. O Mi
nistério da Saúde, a Secretaria Nacional do Bem-Estar Social e a
Secretaria Executiva do Programa Comunidade Solidária são par
tícipes essenciais, por motivos 6bvios. O Ministério do Planeja
mento e Orçamento é o mais relevante no contexto. Entendemos
qiie ele deve se fazer' presente, através da Secretaria de Assuntos
Internacionais e da Secretaria do Orçamento Federal. Por falar em
Orçamento, o de 1996 já está sendo preparado.

A participação do Ministério da Fazenda também é fundamen
taI. Julgamos que a Secretaria de Assuntos Jntemacionais e a Secreta-
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ria do Tesouro Nacional poderão prestar frugal colaboração.
O próximo agente a ser sensibilizado é o Banco CenlIal do

Brasil. Parece uma tarefa difícil. Por sua própria missão institucio
nal, o Banco CenlIal deve ter um coração de pedra. Pelo menos,
trata-se de um problema doméstico. Em Brasília, há quem diga
que é mais fácilpara o ecônomo ensinar canto gregoriano a uma
maritaca de lupanar do que arrancar sorrisos da diretoria do Banco
Central. Ledo engano. Neste caso, no que diz respeito à conversão
de dívida externa, o Banco Central já demonstrou seu interesse
pelo tema. São dele a Resolução na 1.840 e a Circular na 1.988,
ambas de 16 de julho de 1991 (cópias anexas), que tratam da con
versão da dívida externa para fins ambientais. Em nosso entender,
os fins sociais e a saúde memcem tanta atenção quanto os fms am
bientais.

Esta é, pois, a essência deste trabalho: fazer com que o Go
verno, numa ação conjunta, catalise a conversão de parte da dívida
externa e seu serviço para gerar recursos destinados a programas
sociais e à saúde infantil.

O primeiro ponto é claro: alavancar novos recursos para a
Secretaria Nacional do Bem-Estar Social, para o Programa Comu
nidade Solidária e para o Ministério da Saúde.

Diga-se de passagem, por falar no Programa Comunidade
Solidária ele mesmo já prevê, em seu bojo, a captação de recursos
internacionais. Idéias simples sempre alcançam bons resultados.

Um aspecto que cabe ser lembrado é a contribuição que este
projeto trará para evitar a saída de milhões de dólares do país.

Outro fato importante é a integração que esta ação exigirá
entre os vários órgãos do Governo, por uma causa comum e justa.
Esse plano terá êxito com a soma de esforços diversos.

E ainda, ficará internacionalmente patenteado, de maneira
inequívoca, o objetivo do Governo de enfrentar com competência
os graves problemas sociais e de saúde que afligem nossas crian
ças e jovens.

A decisão é nossa. O momento é agora. Nada temos a per
der com essa investida em busca de tal contribuição. É o mínimo
que podemos fazer pela criança que um dia todos nós já fomos.
Aliás, esse mundo seria muito melhor se os adultos reduzissem um
pouco a distância que os separam da sua própria infância, e de seu
adolescer.

Entretanto, os recursos captados por meio deste programa
deverão ser aplicados com rigoroso critério e muito zelo. Cabe
também aqui, uma observação de cunho econômico: é preciso pru
dência para não provocar um aumento perigoso da base monetária,
que resultaria em inflação.

Nossa proposta é que sejam priorizadas ações que contem
plem a geração de renda. O único agente eficaz contra a miséria é
uma melhor distribuição de renda no Brasil. Na área da saúde, o
próprio ministério tem suas prioridades.

Vai aí a nossa sugestão, em nome do Congresso Nacional.
É a Câmara Federal junto com o Poder Executivo. Vocatus ex
templo adsun.

O SR. GILNEY VIANA (PT - MI. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, há quatro anos o
Brasil vive um absurdo jurídico e fiscal: uma lei feita para vigorar
até 1990 continua inexplicavelmente em vigor, trazendo graves
conseqüências para a vida de milhões de pessoas. É um daqueles
casos em que, por omissão, desleixo ou interesse, o provisório se
transforma em permanente, perpetuando injustiças.

Eu falo, Sr. Presidente, da Lei Complementar na 62, de 28
de dezembro de 1989, que estabelece as normas para a distribuição
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de
Participação dos Municípios, conhecidos como FPE e FPM.

A Lei Complementar na 62 fixou critérios que deveriam co-

mandar a distribuição desses fundos até o exercício de 1991. A
partir de 1992, a distribuição dos recursos teria de seguir os parâ
metros de uma nova lei, a ser elaborada com base nos dados popu
lacionais do Censo de 1990.

Os repasses do FPE e do FPM são essenciais para a sobre
vivência administrativa dos Estados e Municípios com menor ati
vidade econômica e, portanto, menor potencial de arrecadação.
Assim, no caso do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal, a Lei Complementar na 62 determinou que 85% dos re
cursos fossem dirigidos para as regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, como forma de se corrigirem, ainda que parcialmente, as
enormes desigualdades regionais existentes no País.

Já os critérios para a repartição do bolo entre os Estados
dessas regiões foram fixados em caráter provisório, pois a edição
da lei se deu às vésperas do censo do IBGE previsto para o ano de
1990. A partir do censo, a lei deveria ser revista, de modo a se
adequar a fatia de cada Estado, ao tamanho de sua população efeti
va, pois, como é lógico, entre Estados de economias equivalentes,
aqueles de maior contingente populacional teriam de receber mais
recursos. É um critério democrático.

O Governo Collor atrasou a realização do censo demográfi
co, que acabou ficando para 1991. Mas, mesmo com atraso, o cen
so foi feito. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo da lei que
deveria ser promulgada com os novos critérios de distribuição do
EPE. Até hoje continuam valendo os parâmetros provisórios, e já
agora totalmente defasados, da Lei Complementar na 62.

Vejamos um exemplo: O Mato Grosso, meu Estado, tinha
2,2 milhões de habitantes em 1991, segundo o censo do IBGE. No
último mês de abril recebeu R$14,4 milhões de repasse do FPE.
Isto representa um repasse per capita de R$6,58. Já o Estado do
Amapá, com uma população de 400 mil habitantes, recebeu
R$21,4 milhões. Ou seja, R$53,53 para cada brasileiro do Amapá,
contra R$6,58 para cada brasileiro do Mato Grosso.

Há outros exemplos. Os Estados do Acre e de Roraima tive
ram em abril um repasse per capita, respectivamente, de R$42,92
e de R$44,47, enquanto um Estado como o Amazonas recebeu
apenas R$7,61.

É uma situação profundamente injusta, sem nenhuma lógica
política ou social. Não se trata de dizer que este ou aquele Estado
merece menos. A questão é dividir da maneira mais democrática
possível os recursos sempre limitados. A revisão da lei do Fundo
de Participação dos Estados é uma necessidade urgente do sistema
federativo.

Enquanto não se fizer esta revisão, muitos Estados conti
nuarão submetidos a graves dificuldades fmanceiras, com greves
nos serviços públicos, funcionários mal pagos e população desas
sistida.

Dou o exemplo de Mato Grosso, onde os professores já pas
saram mais de um mês em greve e só agora, em junho, os funcio
nários começam a receber os salários de março. Os efeitos sociais
desta crise, que até gerou um pedido de intervenção federal no Es
tado por parte do Poder Judiciário, são terríveis. Mato Grosso é
um Estado cuja Constituição exige o investimento de 35% das re
ceitas em educação, vejam os senhores, mas por conta da situação
atual não estão sendo investidos nem os 25% exigidos pela Consti
tuição Federal.

Exemplos assim se multiplicam por outros Estados. A crise
fmanceira dos Estados menos desenvolvidos é complexa, tem
muitas causas, e a reformulação dos critérios do FPE por si só não
será suficiente para resolver todos os problemas. Mas é algo que
pode ser feito, e já. É um imperativo de justiça, para que alguns
brasileiros não continuem sendo mais brasileiros do que outros.

O SR. cmco VIGILANTE (PT - DF. Pronuncia o se-
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guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, líderes do
comércio de Brasília, tanto do lado patronal quanto dos trabalha
dores, reuillram-se, no último dia 23, na Comissão de Trabalho
desta Casa, por convocação nossa, para discutir a gravíssima e his
t6rica crise do setor. A crise está levando empresas à quebradeira e
trabalhadores à demissão. A reunião, Sr. Presidente, revelou o que
n6s já imaginávamos: o real é o inimigo público número um do c0

mércio do País inteiro, mais acentuadamente de Brasília. Para ser
mais preciso, o real é o algoz de todo o setor produtivo deste País.

Para se ter uma idéia da gravidade da situação, o Presidente
do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista) do Distrito
Federal, Lázaro Marques, anunciou, durante a reunião aqui na Câ
mara, que as vendas, neste mês de maio, serão inferiores às regis
tradas em abril, aqui em Brasília.

Ora, Sr. Presidente, maio, todos n6s sabemos, sempre foi
um mês quente no comércio. O Sr. Lázaro Marques previu ainda
que os números referentes ao comércio, nos pr6ximos meses, se
rão ainda muito mais dramáticos. Portanto, é preocupante, muito
preocupante, este quadro que está instalado em Brasília.

Do lado dos trabalhadores, a preocupação é iguahnente
grande. O Presidente do Sindicato dos Comerciários, Raimundo
Neves, afrrmou que os empregados não têm garantia alguma. De
manhã, quando chegam ao batente, eles levam apenas a incerteza
do dia de amanhã. A categoria está tensa, desesperada.

Hoje, Brasília registra uma taxa de desemprego da ordem
de 15,3%, o que corresponde a 118.600,pessoas. A maioria tem
origem no comércio e na indústria civil. E um dos maiores índices
de desemprego do País.

Esta crise atesta que o Governo está totahnente equivocado
na condução da política econômica. Economia nenhuma agiienta
uma taxa de juros tão alta como esta adotada pelo Govemo Fede
ral. Esta taxa está trucidando o comércio. Como se isso não bastas
se o setor ainda se vê asfixiado pelo conjunto de medidas de
co~tençãodo consumo. É o mesmo que juntar a pólvora e o fogo.

O comerciante de Brasília, Sr. Presidente, está tão sem
rumo, que as portas que se lhe abrem dão no inferno. Por exemplo,
micro e pequenas empresas têm tomado dinheiro junto a agiotas
para saldar dívidas emergenciais, fugindo dos bancos. Buscam
agiotas, porque os bancos oficiais, que são os maiores agiotas do
País, exigem que eles apresentem patrimônios como garantias.

Diante deste desmantelo, convoquei essa reunião. Mas não
ficamos apenas nisso. Através de requerimento encaminhado à
Comissão de Trabalho, convoquei mais duas reuniões.

A primeira delas contará com as presenças dos Governado
res do Distrito Federal, Cristovam Buarque, e de Goiás, Maguito
Vilela, além das bancadas federais e das câmaras distrital, no caso
de Brasília, e estadual, de Goiás, bem como todas as lideranças do
comércio, entre empregados e empregadores, para que dela saiam
propostas para solucionar a situação.

Numa etapa seguinte, realizaremos uma outra reunião. Des
ta vez, em nível nacional. Estou convocando para esta reunião
também os Ministros do Planejamento, José Serra, e da Fazenda,
Pedro Malan. O objetivo é o mesmo.

Nessas horas de dificuldades, a prudência manda que nos
unamos todos, que busquemos forças, não importa o matiz ideol6
gico nelas contido. O Governo do Distrito Federal está muito
preocupado com esta situação. O Governador Cristovam é um ho
mem sensível a este problema e cogita de lançar mão de uma série
de medidas em conjunto com trabalhadores e patrões do setor de
comércio, com o objetivo de solucionar o problema.

Mas o Governo Federal terá de fazer a sua parte. Esta crise
tem de ter uma solução rápida, muito rápida, Sr. Presidente. Nin
guém consegue governar este País com uma instabilidade, uma in-

tranqüilidade tamanhas como as que existem hoje em Brasília.
O meu temor é que a fome se alastre mais ainda por Brasí

lia, em decorrência deste equívoco chamado Plano Real. Se a
fome se aprofundar, corremos o perigo de ver os saques em super
mercados. Na hora da fome de um trabalhador honrado e desem
pregado e de sua família dependente, a única razão é a do
estômago e a única lógica é a da busca da comida.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o ilustre Parlamen
tar Jarbas Lima, ao propor mudanças na Lei nO 605/49, visa
assegurar que cada Estado possa, se assim entender, considerar
como feriado a data magna de cada unidade da Federação.

O nosso Estado, Sr. Presidente, é muito enraizado na sua
cultura, no seu folclore e na sua história. Isso é tão forte, que faz
parte das nossas vidas.

O gaúcho que nega, que não reconhece as suas raízes é
como um pagão à procura de sua luz.

Por tudo isso, cumprimentamos o Deputado Jarbas Lima e
registramos que estamos orgulhosos de termos relatado o referido
projeto, que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público.

Tomara que este projeto seja aprovado também no Senado
Federal, o mais rapidamente possível, para que cheguemos ao dia
20 de setembro, data da Revolução Farroupilha, e possamos come
morar esta data com a grandeza que a mesma representa para todo
o povo do Rio Grande do Sul.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO FERRO (pT - SE. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, uma au
ditoria contábil, realizada nas contas do FGTS da Associação dos
Servidores da Escola Técnica Federal de Pernambuco, revelou re
centemente o desvio de alguns milhões de cruzeiros reais. Trata-se
de soma expressiva, ainda não convertida em reais. que simples
mente desapareceu sem deixar a mínima prova de que tenha sido
utilizada no fim a que era destinada.

Diariamente, somos informados de escândalos e desvios
sem que as providências exigidas sejam tomadas com a presteza
necessária.

O diretor da Escola Técnica Federal de Pernambuco, Prof.
Rômulo Lacerda, que está instalado no cargo há 16 anos, vem sen
do acusado de ter estruturado uma casta operacional que dirige
aquela instituição como se fosse propriedade particular no usufru
to de direitos pessoais adquiridos. A auditoria realizada nas contas
do FGTS, assinada pelo perito contábil Jair Brelaz de Castro, está
a exigir respostas sérias e inadiáveis, na identificação do responsá
velou responsáveis pelos desvios.

Não é possível, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, que
continuemos a assistir ao deseurolar de fatos dessa natureza, sem
que sejam punidos aqueles diretamente envolvidos. Afmal, que
país estaremos deixando às gerações futuras, se os"exemplos apre
sentados são os mais perversos e vis?

O auditor Jair Brelaz de Castro, por ter cumprido com cor
reção os seus objetivos, vem sendo ameaçado de morte por denún
cias anônimas de quem se sente estranhamente protegido. E é por
isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, que ocupo a tribuna
desta Casa, para pedir ao Governo que aplique os meios legais dis
poníveis no saneamento do descalabro que ocorre nos seus inúme
ros ramos administrativos.

O Secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministé
rio da Educação, Átila Lira, está de posse de um dossiê que lhe foi
entregue protocolado, apontando falhas e irregularidades existen
tes na Escola Técnica Federal de Pernambuco. Os professores e
alunos estão aguardando que as devidas providências sejam toma-
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das, punindo-se os desmandos e buscando-se meios de, evitar sua
repetição.

O Ministro da Educação deverá indicar, aindá esta semana,
o nome do novo diretor que irá assumir a partir de 3 de julho. Uma
lista trlplice já foi enviada a S. Ex' para que escolha com o devido
critério aquele que estará à frente dos destinos da Escola Técnica
nos próximos quatro anos. Dos três nomes enviados, Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Deputados, dois são reconhecidos como vinculados
a desmandos administrativos cometidos pela atual gestão.

O Governo Federal deveria dar prova convincente do seu
alardeado interesse de acabar com a corrupção, nos mais varia
dos escalões, e com os escândalos que se multiplicam a cada
dia.

A Escola Técnica Federal de Pernambuco poderia ser um
bom começo, mostrando que a última base de sustentação de uma
nação, a Educação, não deve ser aviltada pelos que se alimentam
com a ausência de rrincípios.

O SR. JOSE MENDONÇA BEZERRA (BlocoIPFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, o Nordeste tem, nos últimos anos, obtido um crescimento da
sua economia numa taxa inferior à média nacional, o que vem pro
vocando a ampliação dos desníveis regionais. As estatísticas são
bem conhecidas e demonstram um empobrecimento crescente da
região relativamente ao SulfSudeste. Os indicadores sociais tam
bém vêm apresentando desempenho bem aquém das regiões Sul e
Sudeste, agravando o quadro de miséria do povo nordestino.

Muito embora a economia brasileira tenha apresentado nos
últimos meses um nível de crescimento invejável e insustentável
dentro do Programa de Estabilização Econômica, este desempenho
não se repete igualmente em todos os segmentoS econômicos e em
todas regiões. Particularmente, a região Nordeste e os seus princi
pais segmentos econômicos vêm apresentando desempenho insa
tisfatório e bem abaixo das médias nacionais, caracterizando uma
situação de crise econômica e social.

É compreensível a preocupação do Governo em manter a
demanda em níveis compatíveis com o Programa de Estabilização
Econômica, utilizando para isso taxas de juros elevadas e aperto
no crédito. As regiões de melhor desempenho na economia e onde
se apresentava uma maior pressão para o consumo têm reiterada
mente colocado para representantes do Governo as dificuldades
que a atual política vem provocando na liquidez das empresas. Na
região Nordeste, tal impacto já vinha sentindo-se há bastante tem
po e com as últimas medidas tomadas criou-se uma situação muito
grave no que concerne à atividade econômica, ao emprego e à li
quidez das empresas.

É natural, assim, que o Governo, consciente do seu papel de
assegurar as condições adequadas de crescimento econômico e
bem-estar da população, adote medidas compensatórias para mini
mizar na região os graves efeitos da cJjse. Entre tais medidas, sem
dúvida, a flexibilização do recolhimento compuls6rio sobre os re
cursos captados e as operações de crédito realizadas na região po
deria trazer um pouco de alívio aos problemas enfrentados,
visando recuperar parte da capacidade produtiva e do capital de
giro das empresas da região, comprometidos após as medidas de
contenção do Governo.

Sugerimos, portanto, a adoção de um programa de refman
ciamento das dívidas das empresas nordesfu!.llS com recursos do
compuls6rio, nos moldes da antiga Resolução nO 1.335, editada
pelo Banco Central, após o Plano Cruzado, com essa mesma fma
lidade. Os recursos liberados do compulsório serão utilizados pe
los bancos para refmanciar as dívidas de empresás nordestinas
com dificuldades de liquidar seus compromissos, reforçando, des
sa forma, o capital de giro delas e melhorando a capacidade de

produção da região, com reflexos no emprego, na geração de im
postos e no crescimento econômico do Nordeste.

Tendo em vista a reduzida participação da região no total
dos haveres fmanceiros nacionais e no volume do crédito concedi
do em nível do País, estamos certos de que os reflexos sobre a de
manda agregada nacional serão muito reduzidos, porém com
efeitos positivos importantes para a economia da região. Mais im
portante, tal medida viria a contribuir de forma positiva para mino
rar a crise econômica que hoje se abate sobre a região.

Em virtude do exposto, gostaríamos que esse pronuncia
mento fosse interpretado como um apelo ao Presidente do Banco
Central para que o mesmo possa estudar a possibilidade de reedi
tar uma resolução nos moldes da antiga 1335, editada à época
pelo Banco Central.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, todos os
países desenvolvidos, invariavelmente, priorizaram a Educação
como forma para emancipar-se das amarras que atam a população
ao atraso, ao subdesenvolvimento.

É not6rio, inclusive, que as nações contemporâneas, emer
gentes, como os Tigres Asiáticos, investiram maciçamente na ins
trução de suas populações, proporcionando-lhes ensino de alta
qualidade e excelente qualificação profissional.

O Brasil, nesse contexto, encontra-se na contramão da His
tória, necessitando, com urgência, recuperar o tempo perdido, pois
até recentemente a Educação havia sido relegada a um absurdo se
gundo plano.

E a situação é ainda mais grave em regiões como o novo
Estado do Tocantins, que, mais do que outras unidades federadas,
tem premente necessidade de aprimorar e ampliar o seu sistema
educacional.

Por isso, foi com perplexidade que tomamos conhecimento
de conmnicação que recebemos da Universidade Luterana do Bra
sil- Campus de Palmas - sobre as dificuldades que a municipali
dade local está apresentando para que a instituição funcione
adequadamente.

De fato, a Universidade Luterana do Brasil, já nos idos de
1989, quando o Estado estava sendo instalado, tomou a iniciativa
de iniciar a construção de um Campus em Palmas, onde só havia
uma planta de localização e a pedra fundamental.

Entretanto - pasmem, V. Ex' -, essa Universidade vem sen
do tratada como uma invasora, atacada pela municipalidade local
com falta de ética e com estúpidas ameaças.

Ora, essa instituição universitária conta com mais de 1.680
alunos, além de cem estudantes em nível de pós-graduação, em
pregando 158 funcionários.

O tratamento irracional e aético que está merecendo, espe
cialmente da Prefeitura Municipal de Palmas, é injustificável, e
mereceposso total repúdio.

E inadmissível que uma prestigiosa instituição educacional,
que contribui para elevação do nível educacional do Tocantins,
seja hostilizada e humilhada quando qualquer Governo democráti
co e interessado na coisa pública agiria de forma diametralmente
oposta.

Esperamos que a população manifeste sua indignação por essa
situação surrealista e que o contexto em questão seja revertido.

Era o que'tínhamos a dizer.
O SR. JAIR BOLSONARO (pPR - RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, pior que a
dor da derrota é a dor da vergonha de não ter lutado. Tendo esta
velha frase como lema, muitos ex-combatentes já se mobilizam
para lutar dentro e fora do Congresso, por seus legítimos direitos.

O atendimento médico-hospitalar e a pensão especial eor-
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respondente à deixada por 2° tenente das Forças Annadas, mesmo
previsto na Constituição, não passam de letras mortas. Os ex-com
batentes não podem continuar sendo ignorados pelo Presidente da
República e seus ministros militares

Vale lembrar que até setembro do ano passado a pensão a
eles paga estava de acordo com o preceito constitucional. Contu
do, após este mês, quando o Executivo passou a pagar pensão inte
gral às viúvas dos militares de carreira, por força de uma decisão
do SupremoTribunal Federal, estranhamente, tal beneficio deixou
de ser estendido ao ex-combatente.

Tal fato é por demais preocupante e atinge o militar de car
reira que, caso venha a ser aprovada a proposta do Governo ou do
Partido dos Trabalhadores para a Previdência, será jogado para
uma situação de miséria salarial. O militar de carreira de hoje será
o ex-combatente de amanhã, esquecido e humilhado.

Os militares e ex-combatentes não podem se iludir com
propostas ou discursos mirabolantes do Governo Federal, ao se
afrrmar que após as reformas da Constituição serem aprovadas, to
dos serão beneficiados. Na década de 70, época do milagre brasi
leiro, também se dizia que deveríamos esperar o bolo crescer para
depois ser repartido. O bolo cresceu e não foi repartido. Apenas a
mesma minoria de sempre ficou mais rica.

Nossos ex-combatentes, já com seus cabelos brancos, com
idade superior a 70 anos, agora têm que lutar para que um disposi
tivo constitucional seja cumprido. Isto é uma vergonha!

O pai do Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, Gene
ral Cardoso, caso ainda fosse vivo, envergonhar-se-ia da maneira
como seu filho vem conduzindo tal questão.

O Brasil é grande, e sua grandeza devemos, em muito, a es
tes que, com bravura, patriotismo e sacrifício da própria vida, nos
defenderam no passado.

De minha parte, engajo-me, mais uma vez, na busca de jus
tiça, em prol daqueles que um dia defenderam o direito da sagrada
liberdade de que hoje todos nós desfrutamos.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (BlocdPTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Depu
tados, nesse vaivém da economia brasileira, com os constantes
avanços e recuos da balança comercial, alterando continuamente a
sistemática do nosso comércio exterior, quem está sofrendo é o
mercado interno, praticamente sem condições de competir com
produtos vindos de países que subsidiam suas exportações.

Tivemos, recentemente, a crise do calçado, que levou ao fe
chamento centenas de indústrias de São Paulo, Rio Grande do Sul
e Minas Gerais, em conseqüência da redução da alíquota de im
portação, fato que permitiu que países asiáticos enchessem o mer
cado brasileiro de produtos baratíssimos, embora de qualidade
infinitamente inferior aos nacionais.

Agora, Sr. Presidente, um outro segmento da nossa econo
mia está ameaçado de desaparecer, por conta desses mesmos pro
cedimentos da equipe econômica do Governo, que reduzem ou
aumentam alíquotas, sem atentar para as necessidades do mercado
interno nem para os nossos altos custos de produção.

Refrro-me ao setor ceramista, que está sendo vítima desse
desacerto da política oficial. Os Municípios de Porto Ferreira e Pe
dreira, em São Paulo são, reconhecidamente, responsáveis por ex
pressiva parcela da produção de cerâmica artística e porcelana.
Entretanto, a crescente importação de produtos similares nessa
área, além dos problemas econômicos que acerreta ao setor, reflete
negativamente no contexto social. É dever de todo o país em de
senvolvimento proteger, intransigentemente as suas indústrias,
pelo que elas representam para o fortalecimento da economia.

Não é justo, portanto, que aqueles que pagam impostos
mais baixos em seus países de origem possam competir com as in-

dústrias nacionais, que são penalizadas pelas altas dos juros.
O maior exportador de cerâmica artística e procelana para o

Brasil é a China, que além de aplicar taxação mínima em seu pro
duto utiliza mão-de-obra barata.

Portanto, Sr. Presidente, a persistirem no patamar em que se
encontram, as baixas alíquotas de imposto de importação de cerâ
mica e porcelana provocarão, inevita1mente, não s6 a demissão de
muitos empregados como a falência do próprio setor.

Por oportuno, devo destacar que, nesse sentido, a Assem
bléia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade, moção
de iniciativa do nobre Deputado Darival Braga, ao Presidente da
República, defendendo a revisão das alíquotas de importação dos
produtos de cerâmica e porcelana, visando à proteção dos produto
res internos.

Registro o fato e me congratulo com o Deputado Darival
Braga pela posição assumida em defesa da cerâmica nacional.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é profundamente
gratificante para mim comparecer a esta tribuna, não apenas para
criticar comportamentos governamentais ou de qualquer entidade,
mas para elogiar.

É o que ocorre neste momento, em que me sinto no dever
de manifestar a minha admiração pelo nobre correligionário João
Batista da Motta, em virtude do seu excelente desempenho como
Prefeito do Município de Serra, no Espírito Santo.

Antes de tudo - o que já é altamente significativo para um
administrador, em qualquer segmento da República - tivemos sua
declaração de que está empenhado, sistematicamente, em equili
brar as fmanças do seu Município. O equilíbrio fmanceiro, nin
guém ignora nem contesta, é a base primordial e ponto de partida
para qualquer autoridade administrativa que deseje sucesso na sua
missão.

Além do saneamento fmanceiro da comuna, ele está lutando
corajosamente a fim de atrair empresas de porte para Serra.

No que tange às reformas preconizadas pelo eminente Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, no Plano Federal, está oti
mista e acha que, pela sua importância e oportunidade, motivam
os Parlamentares a aprová-las no Congresso Nacional.

Diz que o Município de Serra tem uma vocação industrial
muito acentuada e que está para o Espírito Santo como São Paulo
está para o Brasil.

Da mesma forma que ele, todos os Prefeitos que passaram
pela administração do Município jamais criaram casos com inves
tidores, nem dificultaram a iniciativa privada. Ao contrário, todos
ali - e ele, principalmente - são favoráveis àqueles que pretendem
investir.

Realmente, em Serra, nenhuma autoridade municipal tem
sido contrária aos investimentos privados no Município. Lá, acen
tua, todos vão ao encontro dos investidores, no que tange à instala
ção de fábricas e de quaisquer outras iniciativas de caráter
industrial.

Inúmeras empresas, acrescenta, estão se encaminhando para
lá, como a Kia Motors, da Corea, que se dedica à fabricação de ca
minhões. Além disso, o nobre Prefeito João Batista tem se reunido
com a Vollcswagen, com o propósito de atrair a empresa para
aquele Município, acentuando que cada empresa dessas vai gerar 5
mil empregos diretos, fora os indiretos, para a comunidade.

Com esses projetos a arrecadação municipal subirá a altos
níveis, mesmo porque há muitas outras empresas querendo se diri
gir para lá e tudo isso irá impulsionar o Município para um acen
tuado progresso.

No momento, Serra luta pela instalação, em seu território,
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de uma Zona de Processamento de Exportação, embora pacifica
mente, pois outros Municípios capixabas têm o mesmo anseio,
mas nenhum deles tem se empenhado pela instalação do projeto,
que ficou no abandono. A prioridade cabe, pois, a Serra, porque
tem todos os requisitos para a instalação do parque industrial, in
clusive área própria do Governo e facilidade de escoamento da
produção.

No que tange à instalação do projeto em Vila Velha, o pra
zo que lhe foi concedido já expirou e agora vai ter que começar
tudo de novo, o que coloca Serra, novamente, no páreo, conforme
as declarações do Prefeito João Batista Motta. Entende mais o Pre
feito que o investidor é que deveria escolher o local para se insta
lar, de modo próprio, e não induzido por autoridades locais.

Por esses requisitos todos, Sr. Presidente, Sn e Srs. Depu
tados, pode-se concluir pela eficiência do administrador do Muni
cípio de Serra, com quem me congratulo, fazendo votos para que
seja sempre assim em todos os Municípios do Brasil e não somen
te do Espírito Santo.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sn e Srs. Depu
tados.

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (pMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, o ex
Presidente Itamar Franco desembarcou, na semana passada, em
Portugal para cumprir a missão de Embaixador brasileiro naquele
país irmão, por determinação do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

Itamar demonstrou, já na sua chegada, plena disposição
para trabalhar no sentido de estreitar ainda mais os nossos laços de
amizade com Portugal. Em seu pronunciamento, na manhã do dia
31 de maio, nO Aeroporto Portela de Sacavém, o ex-Presidente
deixou claro seu profundo respeito e admiração pelo povo portu
guês, destacando sua amizade e apreço pelo Primeiro-Ministro Ca
vaco e Silva e pelo Presidente Mário Soares.

Itamar Franco chega a Portugal levando em sua bagagem a
experiência de um político sério, honesto, que soube dedicar gran
de parte de sua vida às causas públicas. Dentre elas podemos des
tacar a missão de tirar um país abalado pela crise política do
impeachment e por uma inflação que beirava a casa dos 50%,
para entregá-lo a seu sucessor em uma situação de estabilidade
econômica e com todas as suas instituições respeitadas e funcio
nando em sua plenitude.

O Congresso Nacional também é testemunha dos relevantes
serviços prestados pelo Senador Itamar Franco ao País e ao Poder
Legislativo.

Portanto, Sr. Presidente, quero solicitar a inclusão nos
Anais desta Casa do pronunciamento feito pelo ex-Presidente em
Lisboa.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Chego a Lisboa para realizar trabalho político e diplomático
em posto de importância singular para o Brasil. Como sempre te
nho repetido, a natureza de nossas relações não pode ser entendida
pelos critérios usuais. O que nelas importa, mais do que os neg6
cios que possamos fazer, e dos interesses connrns que tenhamos, é
esse destino que constroimos, em nossos antepassados, sem cuja
ousadia a face do mundo contemporâneo não seria a mesma. Não
nos podemos negar,· brasileiros e portugueses, como irmãos para
sempre, na transcendência do tempo.

Sou hoje embaixador do Brasil em Lisboa e, como tal, se
guirei as normas e procedimentos de um Chefe de Missão. Espero
que a minha presença em Portugal e as atividades que aqui desen
volverei dissipem quaisquer dúvidas quanto a isso. Tenho a abso-

luta convicção de que, com a colaboração das autoridades- portu
guesas, as relações entre os nossos dois países continuarão se ro
bustecendo, como vinham robustecendo-se nos últimos tempos.

Sinto-me muito alegre por estar em Lisboa, entre amigos,
com a delegação do Governo Brasileiro, depois de o Senado da
República, onde representei o Estado de Minas Gerais durante 16
anos, ter aprovado mensagem do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, indicando o meu nome para a honrosa missão de embai
xador junto ao governo e ao povo de Portugal.

Entre outras tarefas que cumprirei em Lisboa está a de dar con
tinuidade ao projeto da Comunidade dos Países de Língua Portugue
sa, iniciativa de meu Govemo durante a presença em Lisboa de meu
amigo e grande brasileiro, Embaixador José Aparecido de Oliveira.

Ao desembarcar nesta bela cidade, lembro-me do heróico
povo de Timor-Leste, em sua dificil, mas gloriosa, luta pela auto
nomia nacional. Reafrrmo o que sempre disse, como Presidente da
República, em favor da autodeterminação do povo irmão daquele
longínquo território, onde os portugueses deixaram as sementes de
sua bravura e de sua fé.

Quero, da mesma forma, significar a minha grande amizade
e gratidão pessoal ao Primeiro Ministro Cavaco Silva e ao Presi
dente Mário Soares. Enquanto viver estará presente na minha alma
o conforto de sua solidariedade, em momento de dor em Cartage
na, quando dolorosa circunstância obrigou-me a adiar viagem que
faria a Lisboa. Souberam ambos entender a intensidade de meu so
frimento e tudo fizeram para dar-me as forças para o confronto
com o destino. Só em nosso idioma comum, com a sua força de
emoção e afeto, podemos transmitir, nestas horas, o que nos vai na
alma.

O SR. WAGNER ROSSI (pMDB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, como De
putado de uma das mais importantes regiões agrícolas de nosso
País, a região de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, tenho
participado ativamente da luta em defesa dos interesses dos agri
cultores brasileiros, tão penalizados pelos sucessivos governos e
suas políticas econômicas. Recentemente ganhou importância a
questão do individamento dos produtores rurais e da aplicação da
TR às dívidas do campo. Na discussão desse tema muito se ques
tionou a legitimidade do pleito que apoiamos da abolição da TR e
chegou-se mesmo a indicar eventuais distorções na concessão de
beneficio aos devedores, devido às exceções que ocorrem em to
das as áreas, em todas profissões e em todas as comunidades.

Pois bem, Sr. Presidente. No Jornal O Estado de S. Paulo
de hoje, no seu Suplemento Agrícola, está publicado um artigo de
autoria de um grande líder da agricultura paulista, o Or. José Os
waldo Galvão Junqueira, com extensa folha de serviços prestados
ao Cooperativismo e atual Presidente da OCESP, sob o título de
"Os Reis Do Calote Rural". A análise feita é conclusiva, explican
do com clareza o tema e com linguagem forte defmindo com pre
cisão a situação de nossa agricultura, e faço questão de
transcrevê-Io nos Anais como parte integrante deste pronuncia
mento.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

OS REIS DO CALOTE RURAL

Alguns privilegiados proprietários de aviões bimotores, ca
sas de praia, iates, e que, além disso, são colecionadores de obras de
arte, patrocinadores de clubes de futebol e até de conidas de Fórmula
3, estão denegrindo a imagem do verdadeiro produtor rural

A imprensa mostrou recentemente que, de um total de 3,5
milhões de produtores rurais, 331 mil têm acesso ao crédito do
Banco do Brasil e, desses, 18 mil não honraram seus compromis
sos. Há, portanto, 5% de privilegiados.
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o noticiário, porém, da forma como tem sido apresentado à
opinião pública, pode levar à interpretação de que, no meio rural,
o calote é prática comum. Por isso, deve-se destacar que, na sua
quase totalidade, o produtor rural brasileiro, que vive dei trabalho
em sua terra, cumpre religiosamente os seus compromissos, mes
mo arcando com os juros mais abusivos do mundo e sem contar
com subsídios, ao contrário do que ocorre nos países mais desen
volvidos.

Para esses verdadeiros produtores rurais, justifica-se a ex
tinção da TR, que é uma briga antiga. Começou exatamente no dia
27 de maio de 1994, quando o Govemo Itamar Franco vetou o pa
rágrafo que previa a correção dos empréstimos de acordo com a
variação dos preços mínimos. Curiosamente, ao justificar o veto, o
então presidente expressou em sua mensagem ao Congresso:
"Com o objetivo de preservar o princípio enunciado na versão ini
cial do Projeto de Lei de Conversão da MP n° 457/94, negociado
com o Congresso Nacional, o Executivo incluirá, na regulamenta
ção relativa à transformação dos contratos de cruzeiro real para
real, um dispositivo para assegurar o equilíbrio econômico-fman
ceiro entre os termos do crédito agrícola e os da política de preços
mínimos, ou seja, a equivalência entre os indicadores de um e do
outro".

Além disso, o presidente Fernando Henrique Cardoso,
quando candidato, propôs, quanto aos fmanciamentos rurais: "de
finir as taxas de juros de forma a garantir a competitividade do se
tor agrícola". Nota-se, por estas manifestações, que foram
assumidos compromissos de apoio ao produtor rural. Ocorre, p0
rém, que o governo sempre muda a regra do jogo com o campeo
nato em andamento e quem paga a conta são os agricultores.

A população dos centros urbanos precisa saber que quem
está sustentando o Plano Real é a agricultura. Valem ser citados al
guns exemplos:

Você sabia que com um saco de 60 quilos de milho você
compra um sanduíche no Mc'Donalds, mas sem refrigerante? Para
adquirir uma caixa de cerveja em lata, você precisa de 60 quilos de
milho e 60 quilos de soja? Com 60 quilos de milho, você não con
segue comprar um pacote de goiabada de 2 quilos pois lhe faltam
23 centavos de real? Com 60 quilos de soja ainda lhe faltam 20
centavos de real para comprar um pote de sorvete Kibon de dois
litros? Para comprar um quilo de coco ralado você precisa de 120
quilos de milho?

Você sabia que o produtor de frango vende seu produto por
45 centavos de real o quilo? Você sabia que o produtor de carne
vende seu produto a R$l,40, e as grandes churrascarias de São
Paulo repassam por R$14O o quilo, pois chegam a cobrar R$35,OO
por 250 gramas de picanha?

Outra coisa que precisa ficar bem clara é que não foi apenas
nossa bancada ruralista que fez justiça, decretando o fim da fami
gerada. TR. Essa bancada é composta por 140 deputados e tive
mos 368 votos a favor e aJX'nas 60 contra, provenientes de
desinformados deputados.

Quanto aos privilegiados, não será hora de penhorar seus
Audi's, BMW's, aviões, casas de praia, obras de arte etc., acionar
a justiça e tomar providências extremas? é o que toda sociedade,
até os verdadeiros produtores rurais, espera de nossos governantes.

Não podemos permitir que poucos privilegiados continuem
manchando a imagem do produtor rural, nem pode permanecer
distorcida a imagem dessa classe perante a opinião pública.

O SR JOÃO MENDES (BlocdPTB - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é bem
oportuno a redefmição do Estado brasileiro, motivo de grande
preocupação de pensadores, políticos e governantes, enfun, de to- .
dos que se preocupam com a gestão pública no Brasil.

Com este propósito inicio hoje a apresentação de uma série
de estudos, cujo resumo apresento a seguir. Espero Sr. Presidente,
com estes estudos, deixar para os Anais desta Casa um verdadeiro
projeto de um novo Estado brasileiro••

REDEFJNIÇÃO DO PAPEL ESTADO E
REVISAO DO MODELO FEDERATIVO

Introdução: necessidade de reformular as ati
vidades de administração civil do Estado e a distribui
ção constitucional de competências dos entes
federativos.

Instrumentos: flexibilização e privatização; des-
centralização.

(I)
Tarefas típicas de Estado:
- organização político-administrativa;
- defesa nacional;
- relações internacionais;
- segurança pública;
- justiça;
- direitos e garantias individuais e sociais;
- sistema monetário;
- meio ambiente;
- políticas públicas;
- serviços públicos (regime de concessão ou per-

missão);
- políticas compensatórias (em favor dos hipossu-

ficiente economicamente), em relação a:
a) saúde pública;
b) previdência pública;
c) assistência social;
d) educação pública;
e) habitação popular;
f) geração de emperegos;
g) redistribuição de rendas;
h) propriedade dos bens de produção;
- tarefas complementares ou supletivas (imperativo

de segurança nacional ou relevante interesse coletivo):
a) transporte;
b) comunicações;
c) energia;
- fiscalização, incentivo e planejamento da ativi-

dade econômica;
(11)
- descentralização das ações governamentais;
- redistribuição das competências por entidades

federadas, observando-se que: à União incumbirá, prin
cipalmente, a legislação nacional e federal, o planeja
mento nacional, regional ou interestadual, as diretrizes
gerais; aos Estados, a intermediação e a coordenação
dos interesses e ações municipais; aos Municípios, so
bretudo, a execução e o atendimento direto à população.

No contexto de matéria tão relevante, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, deixo para reflexão dos Senhores esta série de es
tudos que considero fundamentaI para modernidade que todos de
sejamos.

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como
pode um trabalhador avaliar, objetivamente, a importância que
atribui a comunidade ao seu trabalho? Em um sistema capitalista,
como o nosso, não vemos forma mais adequada do que quantificar
a sua participação relativa no produto econômico da sociedade.
Mais do que o prestígio social ou satisfação íntima. é a remunera-
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ção econômica que estabelece, em números, no capitalismo, a gra
dação de prioridades.

Se é assim no meio pri~ado não há por que inferir que ~ria

diferente no âmbito público. E a remuneraÇão um dos meios mais
efetivos, porque revela o empresário sua opinião sobre o trabalho
do empregado, sua importância para a empresa. No caso do Esta
do, como ente representante da sociedade, é a remuneração de
seus servidores o melhor indicador para avaliar as efetivas priori
dades de sua atuação.

Assim, é com base nos salários que paga aos professores, e
não nos meros discursos - muitas vezes demagógicos e vazios
que devemos inferir a importância que o Estado - e, por conse
qüência, a sociedade que representa - atribui ao professor, e por
via indireta, à Educação básica.

O piso salarial, no Estado de São Paulo, situa-se por volta
de R$141 ,00. Remuneração para todo um mês de trabalho! Menos
do que 2 reais por hora de aula. Revoltados - e com toda razão 
recentemente esses professores entraram em greve, da qual saíram
derrotados, sem qualquer conquista importante. Derrotados pela
intransigência, pela manipulação da mídia, pela arbitrariedade e
insensibilidade do Governo.

O argumento governamental - falta de recursos - é inacei
tável. Educação, principalmente a Educação básica, é ou deveria
ser prioridade absoluta de qualquer administração pública decente.
Ainda que fosse preciso suspender todos os outros pagamentos,
para se assegurar um salário digno ao professor, não poderia haver
um instante sequer de hesitação, tal a importância dessa categoria
para o futuro do País. Mas com certeza medidas tão drásticas não
se fazem necessárias - nem em São Paulo, nem em qualquer outro
Estado ou Município da Federação.

Recursos, na verdade, não faltam - ao menos para pagar
professores. O que falta é interesse: a propalada vontade política.
Radicalizar contra grevistas é mais fácil. Custa menos manipular a
mídia falsear informações, enganar os cidadãos, fabricar um cla
mor popular contra grevistas, em lugar de cumprir compromissos
assumidos, promessas de campanha, em lugar de respeitar o dever
de justiça e a imposição da ética: assegurar-lhes remuneração con
dizente com sua verdadeira importância para a sociedade.

Não é de estranhar, ante esses quadro, que muitos professo
res - um número preocupantemente significativo deles estejam
abandonando a carreira. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo,
desde o início deste ano, a média de cinco professores por escola
deixaram seus cargos. São pessoas com dezoito, vinte. vinte e
cinco anos de profissão, que abandonam não por capricho ou rebe
lia fUtil, mas porque foram absolutamente compelidos. O salário
que percebem, após tantos dedicados anos, não é apenas uma
afronta ou uma ofensa, é uma fonna de demissão imotivada, uma
demonstração de desrespeito e desprestígio.

Nem o mais abnegado asceta seria capaz de resistir a tanto
descaso, a tanta diferença. O professor é também um trabalhador,
tem também compromissos com sustento de uma família, e nada
há mais frustrante do que reconhecer o próprio trabalho com amor
e dedicação insuficiente para garantir dignidade e sustento para si
e para os seus.

Se o próprio Governo reconhece a ficção que representa o
atual salário mínimo, a sua incapacidade de fazer frente até mesmo
às necessidades básicas com alimentação, saúde ou transporte,
como espera que o professor seja capaz, além de tudo, de manter
se atualizado e infonnado, de desenvolver-se profissional e pes
soalmente, de servir como exemplo e modelo para seus alunos?
Por que exige tamanho sacrifício de uma categoria, ao tempo em
que se mostra tão complacente em outras áreas? Por que não reve
la a mesma dureza, a mesma intransigência, a mesma fmneza

quando seus interlocutores são grandes sonegadores ou conuptos
notórios?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se a Educação é realmente
prioridade em noss<> País, todos os outros gastos lhe devem ser su
bordinados. Se realmente pretendemos um dia construir uma na
ção justa, forte e digna de todos os brasileiros, devemos começar
agora, priorizando efetivamente a Educação Básica. E isso se faz pa
gando salários dignos aos professores, custeando sua formação e trei
namento, investindo verdadeiramente na instituição educacional.

Os discursos, desacompanhados de ações efetivas nesse senti
do, apenas revelam a falsidad:e e a hipocrisia de seus oradores.

O SR. FAUSTO MARTELLO (pPR - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, o novo
quadro eleitoral, decorrente das urnas de 3 de outubro e de IS de
novembro últimos, trouxe ao centro da ação político-administrati
va uma série de nomes, cada qual com seus compromissos pró
prios, e o tempo vai cuidando de confirmar seus bons propósitos.

No caso de São Paulo, o Governador Mário Covas tem tido
uma atuação eficiente, embora prejudicada pela falta de condições
financeiras para a implementação mais rápida de uma série de
obras e programas de cunho social. Na verdade, o Governador
paulista recebeu o Estado em péssimas condições, devido às más
gestões anteriores. Condições tão más que a população, nas umas,
preferiu tirar do Governo do Estado o partido que lá se havia flXa
do oito anos antes e conduziu ao Palácio dos Bandeirantes o can
didato do PSDB. Essa precariedade de condições administrativas,
entretanto, não tem sido obstáculo à criatividade do Governo pau
lista e a uma atuação responsável, buscando pavimentar um futuro
melhor.

O caso do Banespa é típico: o Governo deve ao Banco cer
ca de doze bilhões de reais. É preciso esclarecer que não foi o Go
vernador Mário Covas quem contraiu essa dívida, mas seus
antecessores. A intervenção do Banco Central no Banespa ocorreu
em 31 de dezembro de 1994, véspera, portanto, da posse do atual
Governador. Diante de um fato consumaqo - pois assumiu o go
verno com o banco estadual já sob intervenção - o Governador
está conseguindo a elaboração de uma nova fónnula para a privati
zação do Banespa, segundo a qual o Banco seria efetivamente
transferido para a iniciativa privada, embora mantendo forte parti
cipação do Estado em sua gestão. Tal fato se reveste da maior im
portância, visto que a administração pública necessita de uma
instituição fmanceira que dê suporte às iniciativas de governo ne
cessárias à consecução de fnmes princípios morai!; e éticos, jamais
permitiria o emprego irresponsável do Banco.

Quanto a esse aspecto, Sr. Presidente, ninguém pode negar
reconhecimento à honestidade e honradez do Governador paulista.
Sua trajetória política, desde o início pautada pela responsabilida
de, correção, honestidade de princípios e respeito à coisa pública e
aos valores humanos, é conhecida de todos. Nos tempos em que
exerceu mandatos legislativos foi ele pródigo em demonstrações
de dedicação e empenho na defesa da causa justa: quer como De
putado Federal, quer como Senador da República, o Governador
Mário Covas honrou o mandato recebido do eleitorado e não o de
cepcionou. Já à frente da Prefeitura de São Paulo, granjeou a esti
ma dos paulistanos, muito embora tenha tido pouco tempo para se
dedicar a essa administração, visto que exerceu o cargo por apenas
cerca de dois anos.

A população paulista reconheceu nele esses valores e con
sagrou seu nome nas urnas como o prefeito para Cheftar o Executi
vo estadual.

Nesses cinco meses de governo, o que se vê em São Paulo é
trabalho e austeridade, tanto por parte do próprio Governador,
como de seu Vice, Geraldo Alckmin, e de seu secretariado.
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É verdade que cinco meses são tempo muito curto para
grandes realizações, mas deve-se destacar, como exemplo, que o
Governo conseguiu, apesar de suas dificuldades frnanceÍIas, con
ceder aos professores um aumento real que variou entre 20 e
49,3%, numa tentativa de amenizar as péssimas condições sala
riais que aquela classe herdou do Governo anterior.

Conseguiu também acabar com os abusos cometidos pela
administração anterior no Baneser, através do qual mais de dez mil
pessoas foram contratadas para prestar serviços ao Governo do Es
tado, em situação irregular, desrespeitando as normas vigentes e o
cuidado com os dinheiros públicos.

Há poucos dias o Governador enviou à Assembléia Legisla
tiva projeto de lei autorizando a privatização de dez balneários e
oito hotéis que se encontram sob a administração paulista. Esse
projeto, que prevê a possibilidade de alienação ou de permissão re
munerada de uso dos bens, tem por objetivo liberar o Estado dos
custos com a administração de hotéis em Amparo, Bragauça Pau
lista, Cananéia, Águas de Lind6ia, Nuporanga, São Bento do Sa
pucaí, Pemíbe e Socorro; da mesma forma, pretende transferir à
iniciativa privada a gest!i0 de balneários localizados em Amparo,
Atibaia, Ibirá, Lindóia, Aguas de Santa Bárbara, Monte Alegre do
Sul, Socorro, Águas da Prata, Poá e Águas de Lindóia. Aprovado
o projeto, poderá o Estado livrar-se dessa atividade, que não se en
quadra nos limites de sua atuação, e concentrar seus recursos e es
forços no cumprimento de metas de alcance social.

No que diz respeito a obras viárias na capital, é importante
destacarmos os estudos que estão sendo feitos para a construção
da quarta linha do metrô paulistano, ligando a avenida Paulista ao
bairro de Vila Sônia; essa obra, com quase dez quilômetros de ex
tensão, virá desafogar o trânsito da região de Pinheiros, Cidade
Jardim e Vila Sônia, uma das áreas mais movimentadas de São
Paulo, acesso às rodovias que ligam a capital ao Sul do País. O Es
tado detém 99,54% do capital da Companhia do Metrô, e a obra,
embora encravada no coração da metrópole, não pode ser de res
ponsabilidade única da Prefeitura.

Um dos compromissos do Governador é a valorização dos
Municípios, e é isso o que temos visto. Têm sido numerosas as au
diências com Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais e Fede
rais, representantes de bases eleitorais espalhadas por todo o
Estado. O Secretário de Governo, Robson Marinho, que já foi Pre
feito de São José dos Campos e Deputado Federal, tem vasta expe
riência na condução de assuntos municipais e alia essa experiência
ao descortino político que vem demonstrando no plano estadual.
Estivemos com ele e com o Governador Mário Covas há poucos
dias, em visita na qual reiteramos a urgência de providências desti
nadas a melhorar as condições de vida no município de Guam
lhos, entre as quais se destaca a necessidade de ação integrada
junto ao Ministério dos Transportes para a duplicação da Via Du
tra pelo menos até a cidade de Arojá, conforme projeto já desen
volvido pelo Governo Federal. Tivemos ótima acolhida e temos a
certeza de que nossos pleitos serão analisados com a atenção que
merecem.

EnfIm, Sr. Presidente, o que temos visto na atuação do Go
vernador Mário Covas é trabalho e dedicação, uma dedicação que
vem até mesmo em detrimento de sua vida particular, pois o Go
vernador tem imposto um ritmo incessante às suas atividades.
Queremos registrar, portanto, que o Estado de São Paulo está fI
nalmente em boas mãos, com um Governador que tem nos priucí
pios morais e no respeito à população os parâmetros de uma
atuação digna e operosa.

O SR. BASÍLIO VILLANI (pPR - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Exmo Sr. Presidente, membros da Mesa, Sf's e
Srs. Deputados, quando percebo a preocupação do Governo em

atender os Municípios alijados de uma vida social digna, através
do Programa Comunidade Solidária, presidido pela primeira
dama, Digníssima Sr"' Ruth Cardoso, sensibilizo-me, e minha satis
fação aumenta por apoiar um Governo que não trata com descaso
a situação precária de grande parte da Nação. Desta forma, gosta
ria de citar alguns pontos que assinalei deste Programa.

O Programa Comunidade Solidária tem, em suas atribuiçõ
es, um Conselho, e este é nomeado pelo Presidente da República e
vinculado à Casa Civil, sendo o mesmo integrado por Ministro de
Estado das áreas mais diretamente vinculadas aos objetivos do
Programa e por personalidades da sociedade civil, tendo a Secreta
ria Executiva do Comunidade Solidária como interlocutor ofIcial
do Conselho, sendo esta vinculada à Casa Civil. A responsabilida
de pela alocação dos recursos e pela viabilização de cada uma das
ações prioritárias é dt\Js respectivos Ministérios. Pelo que consta
ainda, a atuação do Programa em 1995, será em cinco áreas: saúde
e nutrição, serviços urbanos, desenvolvimento rural, emprego e
renda e defesa de direitos. Atuará em creches, bem como atenderá
crianças em situação de risco.

Observo ainda, que o Comunidade Solidária concentrará
sua atuação, no aprimoramento da fIscalização dos programas fe
derais escolhidos, e na busca de Municípios com altos indicadores
de pobreza, sendo que a base para selecionar quais Municípios re
ceberão os recursos, serão as informações fornecidas pelo IPEA e
pelo IBGE. Assim, será realizada uma pré-seleção de Municípios
que compõem os bolsões de pobreza, para serem atendidos priori
tariamente.

Consta ainda, no plano estratégico do Programa, que a res
ponsabilidade pela definição das necessidades prioritárias, cabe
primordialmente aos Estados e Municípios, com possíveis parce
rias comunitárias, sendo tais propostas, analisadas a nível estadual
por representantes do Governo, em parceria com a sociedade civil.
Observa-se também, que estimam-se os recursos consiguados no
Orçamento da União, destinados ao Programa, em 2,6 bilhões de
reais para o ano de 1995.

Com base nessas informações, quero expor um breve relato
da situação social do Estado que represento, o Paraná. Vemos em
todo o Brasil, Estados com as mais diversas necessidades, e isso
nos entristece muito. Já defendemos recursos destinados às mais
diversas áreas, mas não poderemos esquecer o princípio da demo
cracia, segundo o qual todos são iguais diante da Federação. Não p0

deria ficar inerte diante da situação do meu Paraná. Desta forma,
entendo a louvável preocupação do Governo com esse particular. Po
rém, quero questionar os critérios de avaliação, que priorizam e cre
denciam Estados no Programa Comunidade Solidária.

Sugiro que se crie um credenciamento igualitário, em pri
meÍIa instância, a todos os Estados; podendo, a exemplo, basear-se
em indicadores sociais de cada circunscrição estadual, pois a ca
rência é explícita na maioria dos Municípios do meu Estado. As
sim, observo que o Estado que represento se vê inserido, com
elevados índices, nas cinco áreas de atuação que o Comunidade
Solidária percebe serem as mais graves no País Desta forma, ve
nho apelar ao Governo para que dê especial atenção a esses crité
rios de avaliação, para que possamos beneficiar todo e qualquer
Estado onde existam carências.

Quero ressaltar em breve relato os priucipais indicadores
sociais do meu Estado, pois constato que paradoxahnente o Paraná
não foi contemplado em primeira instância pelo Programa Comu
nidade Solidária, como se seus índices de indigência fossem me
nores que de outros Estados. E entendo que pobreza é igual em
qualquer parte.

Com esta preocupação, Sr. Presidente, percebo uma redu
ção do nível de empregos no meu Estado. Em 1990, eram
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1.290.000 empregos formais, e, na atual situação, observamos ín:
dices declinando para 7,5%. Assim, notamos que, neste peóodo,
houve uma perda de 142.000 empregos formais, e, percebendo a
população que se insere no mercado de trabalho, o déficit totalizou
aproximadamente 680.000 postos de trabalho no Paraná. Meu Es
tado também apresenta o maior percentual, entre os Estados do Sul
do Brasil, de pessoas que trabalham mais de quarenta horas, com
seus ganhos inferiores a um salário mínimo. Também encontra
mos índices elevados de empregados sem carteira de trabalho assi
nada e o menor rendimento mensal em salários mínimos.

Outro ponto Sr.Presidente: podemos apontar o nível de ren
da da população, expresso através do pm per capita do Paraná.
Segundo dados do mGE e do Instituto do Paraná de Desenvolvi
mento Econômico e Social- IPARDES, meu Estado encontra-se
abaixo do pm per capita nacional. Notamos a redução em 1993,
em relação a 1990. Naquele ano, era de US$2.903, passando, em
1993, para US$2.288. Ainda em relação aos Estados da região Sul,
meu Estado possui o mais baixo índice de crescimento, observan
do que só o Rio Grande do Sul possuía um pm per capita em
1993 de US$4.124.

Portanto, quero demonstrar que o Paraná, apesar de em
preender árdua luta contra a indigência, ainda assim se encontra
entre os oito Estados brasileiros que apresentam os índices mais
elevados de carências alimentares, com aproximadamente 23% da
população enfrentando o problema da fome. Por isso, preocupa-se
buscando recursos, apresentando soluções para as mais diferentes
áreas, sendo alvo da mídia por buscar soluções; porém, se os re
cursos não aparecerem, nada se pode fazer. Quero salientar ainda
que, segundo o Comitê de Mortalidade Infantil e as últimas pes
quisas realizadas pelo Centro de Epidemiologia do Paraná, a taxa
de mortalidade do País é de 40% ao ano, e, desse montante,
27,10% constatam-se no Paraná.

Em última análise, Sr. Presidente, segundo estudos levanta
dos pelo Ipardes, 59,91% de pessoas em situação de indigência em
nosso Estado vivem na área rural; na área urbana, 32,25%; e na
área metropolitana, 7,84%, o que representa 563.497 famílias com
renda média familiar até dois salários mínimos para áreas urbanas
e 75% desse valor para áreas rurais.

Finalizando, Sr. Presidente, percebo a preocupação do Go
verno com as disparidades sociais, provendo um conjunto de ações,
visando à melhoria de vida dos segmentos mais pobres da população.
Espero sensibilizar o Govemo e a Secretaria Executiva do Comunida
de Solidária e rever os critérios de avaliação quanto ao repasse de re
cursos em primeira instância em caráter igualitário.

O SR. CANDlNHO MATTOS (pMDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, dentre
os tantos problemas sociais que afligem a população brasileira, um
dos mais angustiantes, indubitavelmente, é o da moradia.

De fato, no País há um déficit habitacional de vários milhõ
es de unidades residenciais, e inexiste uma política de âmbito na
cional para esse setor fundamental.

Além disso, a maioria das habitações existentes são de pés
sima qualidade, não proporcionando as mínimas condições de
conforto e segurança aos respectivos moradores.

Por isso, é com satisfação que queremos registrar a realiza
ção do seminário ''Rio 95: habitat", promovido pela Municipalida
de carioca no Hotel Glória.

Esse certame conta com representantes de várias Capitais
brasileiras e da América Latina e é preparatório para a rr Confe
rência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos, a ser
realizada no próximo ano, em Istambul, na Turquia.

Só no Rio de Janeiro, estima-se que haja um déficit de 250
a 400 mil moradias, e é notório que a população de baixa renda

não tem como arcar com o pagamento dos fmanciamentos consa
grados às casas populares.

Assim, para esse importante segmento da população, a al
ternativa que resta é morar nas favelas, além dos loteamentos peri
féricos legais e ilegais.

Por isso, é essencial que soluções criativas sejam engendra
das, a fun de, pelo menos, atenuar essa tão grave questão social.

Uma delas, aliás, é a "favela-bairro", com o objetivo de
transformar esses assentamentos em bairros com estrutura de sa
neamento básico e democratização de acessos, com sistemas de re
colhimento de lixo e limI--eza urbana, além de proporcionar
convivência comunitária e sentimento de cidadania.

Esperamos. Sr. Presidente, que outras propostas como essa
permitam o equacionamento de soluções para o problema habita
cional brasileiro, que, em última análise, configura uma questão
socialmente explosiva e que está a exigir decisões políticas do p0

der público, em todos os seus níveis.
Era o que tínhamos a dizer.

O SR. JOSÉ PINOTTI (PMDB - SP. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, fraternidade e
solidariedade são, na Medicina, sentimentos mais importantes que
a Ciência; na religião, mais valiosos que os dogmas. Quase iguais
na significância e idênticos em sua grandeza humana, encontram
se deploravelmente subvertidos no ambiente das decisões políticas
nacionais.

O Governo Fernando Henrique Cardoso e sua corte admi
nistrativa, em especial os tecnocratas empedernidos, não se sensi
bilizam diante das agruras dos brasileiros, radicalizados na eterna
fórmula de que sem arrocho não há solução.

Formados pelos padrões escorchantes do FMI, que reserva
às nações terceiro-mundistas o pior de seus dogmas de autoritaris
mo e intervenção, os técni.cos a quem está confiada a política eco
nômica, no Executivo, foram eles próprios submetidos a cursos de
brain·Washing, que lhes tiraram a capacidade de pensar e agir em
nome dos interesses de seus patrícios.

Sua matemática, através dos DÚmeros oficiais que deveriam
vir à tona para esclarecer, mas que têm o efeito da simulação, faz
nos acreditar que fmalmente nos tomamos donos do paraíso, quan
do raras vezes a realidade se mostrou tão cruel quanto agora.

Assim é que as perspectivas de cidadania afastam-se cada
vez mais do contingente de 60 milhões de miseráveis; assim é que
se multiplicam de forma exponencial os moradores da rua, os de
sassistidos no campo, os analfabetos; assim é que, estamos, com o
passar do tempo e a ausência de soluções, mais fundamente mer
gulhados no abismo de incertezas, violência, desagregação e im
punidade - um mundo delituoso em que os bons são corrompidos
e a velhacaria, de tão vulgar, aos poucos vai dando origem a novos
padrões de comportamento que ferem a índole de nosso povo.

O Brasil é hoje uma nação carente. Exibimos ao mundo ci
vilizado índices vexatórios de saúde e educação. O salário míni
mo, cuja votação recente, repleta de embates e de ameaças, é de
amarga lembrança, essa concessão vergonhosa de pouco mais de
100 dólares, faz-nos recuar mais e mais do limite da dignidade
como Nação. A concentração da riqueza em pouquíssimas mãos,
resultado dos desastres econômicos das últimas décadas, longe de
resgatar a pobreza, teve, sim, o condão maligno de acentuá-la e es
tendê-la.

A "prodigalidade" da Pátria brasileira para com seus filhos
não é, pois, razão de orgulho. No entanto, assistimos a um ufanis
mo equivocado, porque se calca numa visão distorcida da realida
de. Fala-se em crescimento da oferta de postos de trabalho,
quando já se percebem os efeitos recessivos das últimas medidas
adotadas; fala-se em fomento à produção, quando se premiam as
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instituições fmanceiras com a fixação estratosférica dos juros e
quando se abrem indiscriminadamente as fronteiras alfandegárias
ao produto estrangeiro. Eis, Sr. Presidente, meus nobres colegas,
uma atitude pouco racional, que, ao contrário do propalado, sem
induzir à competitividade, vai predando o mercado interno.

Diferentemente do que alguns pensam, o jogo político não
pressupõe a manipulação. Por dispensável e de todo inaceitável,
esse tipo de atitude, hoje, deve-se restringir ao folclore da história
das instituições brasileiras, nas quais - é sabido - nem sempre im
perou a melhor de todas as éticas. Agora, o que o povo espera de
seus mandatários é, no mínimo, a verdade.

Não serei aqui tão cruel a ponto de sugerir uma intenção de
adulterar os fatos por parte das autoridades. Mas acho que nem
sempre tem prevalecido o senso de realismo. À conta disso, por
entenderem que o Brasil "está em condições excepcionais", como
freqüentemente ouço dos altos escalões governamentais, estamos
dando-nos ao luxo de algumas extravagâncias, em desatenção à
maioria do povo brasileiro.

Sem meios de pressão, sem o poderio dos lobbies para im
por as refoonas sociais de que o Brasil verdadeiramente necessita,
o povo assiste a uma solidariedade às avessas. O Governo está
confrangido não com a decepção daqueles que o elegeram, crédu
los em suas promessas de campanha, não com a miséria e a dor - fí
sica e moral - da Nação como um todo, mas está, sim, claramente
sensibilizado pelos capitalistas americanos, por interesses alienígenas.

Ameaça-nos desvincular os fundos para a Educação, quan
do deveria estender essa estratégia orçamentária à Saúde; aumenta
os vencimentos do primeiro escalão do Executivo, quando deveria
agilizar a reforma fiscal, precedendo-a de uma pré-reforma que, de
imediato, alterasse a foona de cálculo dos impostos dos bancos e
das grandes empresas. Tal providência - e não o estrangulamento
da economia - seria bastante para manter a inflação nos patamares
desejados, sem penalizar a massa assalariada. Teria ainda a virtude
de cobrir os 5.2 bilhões de reais de déficit da Previdência e, já num
primeiro momento, faria com que se igualassem despesa e receita
na contabilidade oficial.

Cristo nos mostrou que a solidariedade tem momento e di
reção: "Mulher, ainda não chegou a minha hora", disse Jesus a
Maria, sua mãe, que lhe pedia um milagre, a fim de evitar cons
trangimentos ao dono da festa, nas Bodas de Caná, descrita por
João. Durante outra passagem bíblica, o fllho de Deus, à certa al
tura, diz: "Quando deres um banquete, convida os estropiados, os
pobres, os cegos e os coxos, e serás feliz por eles não terem com
que te retribuir".

Essa, a verdadeira solidariedade, a genuína fraternidade, a
essência dos valores cristãos que devem presidir toda foona de
comportamento, seja no âmbito pessoal, seja em nossas atitudes
como figuras públicas.

Do Presidente da República espera-se imunidade ao discur
so pragmático, ao raciocínio linear, à ausência de coragem para
ousar, a articulações enganosas de políticos manipuladores que lhe
garantem apoio. De V. Ex·, meu caro Presidente, espera-se a op
ção defmitiva pelo povo.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, não
poderia deixar sem registro, desta tribuna, o magno aconteeimento
que, no dia de hoje, prende todas as atenções da população do Es
tado do Amazonas.

Refiro-me ao início efetivo da execução do mais importante
empreendimento do programa administrativo do Governador
Amazonino Mendes, que recebeu dele próprio, na campanha elei
toral, a denominação de 3° Ciclo de Desenvolvimento Econômico
do Amazonas.

Trata-se, Sr. Presidente, De Uma Proposta Inovadora,
Sob Os Mais Variados Aspectos, E Que Redundará, Com Toda
Certeza, Numa Autêntica Virada De Página Da História Econô
mica Do Meu Estado.

Em cerimônia que considero histórica, o Governador Ama
zonino Mendes reúne-se hoje com os Prefeitos Municipais de
Guajara, Ipixuna, Eirunepé, Envira, Itamaraty e Carauari, fazendo
lhes a entrega dos recursos alocados pelo Governo do Estado para
implementação do programa do 3° Ciclo Econômico do Amazo
nas, na região do Vale do Juruá.

Recentemente, os mesmos dirigentes municipais, após uma
semana de discussões com os técnicos da administração estadual,
defmiram um elenco de prioridades de ação governamental, per
feitamente compatíveis com as necessidades e com a própria voca
ção de cada Município.

Era o Estado indo ao encontro dos Municípios, incentivan
do-os a identificarem, no perfil sócio-econômico e cultural daque
la microrregião, as premências de suas comunidades, os pleitos
mais urgentes e inadiáveis, na perspectiva de uma ação de governo
concebida e planejada de forma abrangente e numa generosa visão
de futuro.

Surgiram daí os projetos de cada Município, elaborados
com esse nível de consistência e de adequação à realidade a ser
trabalhada, dentro dos objetivos operacionais do programa do ter
ceiro ciclo.

Aprovados que foram os projetos municipais, seguiu-se a li
beração dos recursos, que está sendo concretizada hoje, para ime
diato início de sua execução à nível local.

A proposta do Governo do Amazonas é altamente inovado
ra, sob os aspectos metodológico e fmalístico.

Abandonam-se os usos e costumes da superada administra
ção casuística, limitada a acudir, como e quando pode, as situações
de emergência. E passa-se a adotar o método da visão prospectiva,
da administração por objetivos, que promove mudanças substan
ciais, a partir da identificação das causas e fatores que efetivamen
te condicionam as carências atuais das comunidades a serem
atendidas.

Como bem acentuou o próprio Governador Amazonino
Mendes, na campanha das últimas eleições, no JO Ciclo Econômi
co do Amazonas não houve a interferência de qualquer força hu
mana: foi Deus quem nos legou a riqueza infmita da nossa
natureza. Era a etapa caracterizada pela atividade extrativista. Já o
2° Ciclo veio por obra e graça dos Governos militares, que decidi
ram, instituindo a Zona Franca de Manaus, implantar um pólo de
desenvolvimento em área estratégica da Amazônia Ocidental.

O modelo deu certo, foi uma experiência vitoriosa, mas
concentrou na capital do Estado toda a riqueza gerada, esvaziando
o interior, física e economicamente.

E concluía o então candidato ter chegado a hora de se res
gatar a dívida que os políticos sempre tiveram com o nosso Esta
do, criando, para tanto, o 3° Ciclo Econômico.

É a interiorização do desenvolvimento, vale dizer, a recupe
ração econômica do interior do Estado, implementada mediante
ação planejada de governo, consistindo basicamente na decisão de
produzir, de gerar riqueza e de trazer de volta a esperança para o
caboclo sofrido, distante e esquecido.

Vamos produzir milho para dar suporte à nossa avicultura,
que produz diariamente 1 milhão de ovos e consome 3 toneladas
deste produto por semana.

Vamos produzir feijão, arroz, farinha e demais culturas de
ciclo curto na vãrzea.

Vamos aproveitar as vocações naturais de cada microrre
gião e incentivá-las. Vamos garantir a comercialização de tudo o que



12442 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1995

se produzir no interior e teremos, assim, deflagrado, nas proporçõ
es devidas, uma verdadeira revolução na economia do Estado.

O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, é muito
grato para mim afirmar que vejo na ECf uma das empresas públi
cas mais eficientes do Brasil, mesmo porque acho confortante tro
carmos correspondência com todas as pessoas ou entidades das
nossas relações, em qualquer parte do País, principalmente, com a
presteza do nosso serviço de correios.

Essas palavras prendem-me ao fato da propalada exigência
relativa à necessidade de licitação para a instalação de agências
franqueadas daquela empresa.

Sinceramente, considero inócua tal exigência, de caráter
meramente burocrático e mn!oso, como está ocorrendo agora, pois
o nosso serviço de correios modernizou-se, aprimorou-se, tanto as
sim que já há muitos anos não leio nem ouço qualquer queixa a
respeito.

Por que mexer, então, no que está dando certo? Sua gestão,
baseada na lucratividade, como se tratasse de uma empresa priva
da, está, além do que, acabo de afirmar, em perfeita consonância
com o espírito renovador do Governo, no que tange à eficiência e
democratização de todos os serviços públicos.

Esta exigência em que a franquia, como a postal, tomou-se
meramente mercadológica perde o sentido, principalmente, o de
ordem prática, pois o interesse é muito mais do interessado do que
da própria empresa.

Esta dependência de licitação, em decorrência da posição
adotada, anteriormente, pelo TCU, vem fazendo com que não seja
ampliada a rede de agências franqueadas da ECf, o que obrigará o
setor público a fazer novos investimentos, desnecessariamente.

Observa-se, ainda, que nesse tipo de atividade é inconcebí
vel a exigência de licitação, pois não tem cabimento licitar quem
quer ser cliente.

Os problemas do correio nacional devem ser estudados e
programados em outro sentido. Como, por exemplo, o do número
de carteiros, inferior às necessidades nacionais, como vem se ob
servando em alguns Estados, como posso afirmar em relação ao
Ceará, que tenho a honra de representar nesta Casa. Mas isso mes
mo entendo que não seja por culpa da ECT. É um problema decor
rente da explosão demográfica constante e crescente no Brasil.

Sugiro, então, que seja adotado um critério baseado na ex
periência com estagiários, contratando-se aqueles que se mostram
eficientes no desempenho do cargo. O programa deveria ser volta
do para o aproveitamento de menores economicamente carentes,
cursando o 20 grau. Aliás, para o serviço de entrega de cartas, mes
mo o que tenha o cnrso primário completo pode ser submetido a
um teste, pois, em geral, os meninos mais carentes da sociedade só
tenninam o 10 grau a partir dos 12 anos. É uma faixa etária condi
zente com o serviço de entregas, além da formação de futuros fun
cionários e do aspecto profundamente social que se observa,
dando-lhes retribuição econômica e emprego, tirando-os, ao mes
mo tempo, da rua e do desamparo, o que vale dizer da miséria.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é que
apelo ao TCU para que, com a serenidade e a eficiência que lhe
são peculiares, defma, de imediato, se possível, tomando por base
o que ora exponho, a não exigência de licitação pública para que a
ECf possa dar autorização, no caso de agências franqueadas.

Feitas estas observações, com a devida vênia, presto, como
sempre fiz, as minhas homenagens ao TCU pela profunda compe
tência com que sempre se houve no deslinde das questões postas a
sua alta apreciação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (Blo-

co'PFL - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
St's e Srs. Deputados, seria ingênuo acreditar ser possivel comba
ter uma inflação endêmica como a brasileira sem custos elevados,
em termos de retração de consumo, desaquecimento da atividade
econômica e o conseqüente desemprego.

Mesmo nas economias industriais modernas, o combate à
inflação impõe, progressivamente, custos sociais cresceutes em
termos de desocupação de mão-de-obra, em razão das elevadas ta
xas de desemprego natural (cerca'de 6%), quando, em décadas an
teriores, eram da ordem de 3%.

Para os especialistas, elevadas taxas naturais de desemprego
resultam de políticas salariais rígidas que criam excedentes de
mão-de-obra não absorvíveis pelo mercado, fazendo com que, ao
longo do tempo, sejam necessárias taxas de desocupação cada vez
maiores para se reduzir a inflação.

A experiência americana é um exemplo típico dessa tendên
cia. Estima-se que para provocar uma redução de 1% da taxa de
inflação toma-se necessário diminuir em 4% o Produto Nacional
Bruto, o que, convenhamos, é um custo econômico e social exces
sivamente alto.

Essas considerações preliminares parecem ser oportunas ao
se analisar a atual política antiinflacionária brasileira, a flID de evi
tar juízos simplistas a respeito de um assunto extremamente com
plexo, tanto do ponto de vista técnico, quanto político.

Na atual conjuntura brasileira, o que se pode questionar não
é o uso da taxa de juros como instrumento de controle da inflação
via contenção do consumo, mas os níveis em que estão sendo pratica.
das e os seus efeitos fmais na saúde econômico-fmanceira do País.

Entendo, como político, que a melhor maneira de se aferir a
eficácia de uma política pública é avaliar suas conseqüências nos
diversos segmentos da sociedade por ela afetados. No caso da
atual política monetária, torna-se difícil convencer as pessoas, es
pecialmente as que perderam seu emprego ou fecharam seus pe
quenos negócios, que as dificuldades atuais constituem etapa
transitória e necessária para consolidação do Plano Real.

Conquanto não se possa dizer que o País esteja em reces
são, os efeitos da atual política de juros são preocupantes, em ter
mos do rápido desaquecimento da indlÍstria, do crescente
desemprego, da iliquidez das empresas e de grandes segmentos de
consumidores, assuntos que estão na ordem do dia dos debates p0
líticos e econômicos.

É amplamente reconhecido, inclusive pelas autoridades m0

netárias, que a taxa de juros real de nossa economia, cerca de 35%
ao ano, está situada em patamares excessivamente elevados. Ou
seja, o dobro da taxa de juros da Argentina, sete vezes a do 0Iile e de
oito a dez vezes superior às praticadas pelos países desenvolvidos. S6
o México, outrora orgulho do neolibera1ismo na América Latina, tem
taxas reais mais elevadas do que as nossas, 70% ao ano.

Ora, Srs. Deputados, nenhum negócio, por mais lucrativo
que seja, tem condições de obter retomo econômico capaz de pa
gar um custo financeiro tão elevado. Os IÍnicos beneficiários dessa
situação são os grandes capitais especulativos, especialmente os
estrangeiros, de cujos efeitos desestabilizadores o México tomou
se vítima.

Taxas de juros tão elevadas parecem inconsistentes com o
próprio objetivo que se pretende alcançar na política antiinflacio
nária. Com efeito, elas contaminam os custos das empresas e
transferem-se aos preços dos bens e serviços, tornam menos com
petitivas as exportações, aumentam o nível de risco e incerteza dos
negócios, criam insegurança nos investidores, afugentam os bons
investimentos, penalizam a agricultura e as pequenas empresas,
além de agravll! o déficit público via realimentação dos encargos
da divida interna.
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Segundo alguns analistas, atualmente o déficit público 6
fruto muito mais dos efeitos resultantes das elevadas taxas de juros
da politica monetária em vigor do que do desequilíbrio das contas
fiscais, o que, se verdadeiro, seria um paradoxo.

Procedente ou não essa afnmação, a realidade é que só o
aumento das taxas de juros decorrentes das medidas adotadas pelo
Governo, em março deste ano, provocou um acréscimo mensal no
serviço da dívida interna da ordem de 800 milhões de reais, ou seja,
quase 10 bilhões anuais, valor superior aos 9 bilhões de reais que o
Governo pretende obter com o corte de despesas, e o equivalente ao
valor estimado do ativo privatizável da Vale do Rio Doce.

Saliente-se, ainda, que se perdurarem as atuais taxas de ju
ros, o serviço da dívida federal interna suplantará, até o fmal do
ano, as despesas com pessoal e encargos da União, além de arrui
nar a situação econômico-fmanceira dos Estados e Municípios,
seja pela inadimplência fiscal das empresas contribuintes, seja
pelo crescimento do serviço da dívida interna, cujo estoque ascen
de a quase 30 bilhões de reais.

Ante esse quadro, torna-se difícil admitir que a sobrevivên
cia do Plano Real dependa, exclusivamente, de medidas dessa na
tureza. pois, se tal situação persistir por mais algum tempo,
corre-se o risco de o remédio matar o paciente.

Não acredito, como pensam alguns, que elevadas taxas de
juros fazem parte de uma estratégia geral de manter a economia
em recessão como meio de facilitar a dexindexação dcls salários,
em face do enfraquecimento dos sindicatos dos trabaJhadores.

Ao contrário, o Governo parece não estar inerte diante des
sa situação, porquanto se noticia que um esforço muito grande está
sendo feito no sentido de disciplinar a execução orçamentária, de
selecionar criteriosamente as prioridades, de acelerar as privatiza
ções e de aumentar a arrecadação fiscal, condições indispensáveis
para se manter o crescimento econômico sem pressões de preços e
desequilíbrios nas contas externas.

Todavia, por mais otimista que se possa ser, os resultados
dessas medidas demandarão algum tempo para que o Governo dei
xe de ser grande tomador de poupanças no mercado e de ter, con
seqüentemente, influência preponderante na fIxação das taxas de
juros em patamares elevados.

No interregno entre os resultados a serem alcançados com a
política fiscal e a situação extremamente difícil do presente (exem
plo de dessincronização entre as políticas monetária e fIscal que há
muitos anos atormenta a economia brasileira), teme-se que os es
tragos na economia sejam irreparáveis. Urge, pois, encontrar solu
ções que permitam instalar uma ponte entre a situação atual e a
futura, sem penalizar demasiadamente a atividade produtiva.

Dada a importância de que se reveste o assunto, estou conven
cido de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso está atento a es
ses problemas e de que, dentro em breve, teremos uma política de
juros que permita a sobrevivência da atividade produtiva, sem com
prometer, em contrapartida, a estabilidade do Plano Real

O SR. NEWTON CARDOSO (PMDB - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, as me
didas de contenção de consumo adotadas pelo Governo Federal
estão se revelando altamente prejudiciais à economia do País em
praticamente todos os setores produtivos, principalmente nas áreas
agrícola e industrial, com reflexos negativos nas atividades comer
ciais, fomentando o desemprego, a miséria, a recessão e o desâni
mo generalizados.

Tudo isso vem gerando o empobrecimento da população, a
redução drástica das atividades econômicas, como se estivéssemos
mergulhados numa prc,funda crise recessiva, sem qualquer possi
bilidade de reversão.

As altas taxas de juros estão inviabilizando a atividade eco-

nômica, na medida em que a indústria não produz, o comércio não
faz encomendas e o consumidor não consegue pagar suas presta
ções em dia.

Não diria que estamos vivendo o caos, Sr. Presidente, por
que os propósitos do Presidente Fernando Henrique Cardoso são
por demais conhecidos. Quer S. Ex' realmente modernizar a vida
do País, fortalecer a eabhomia, melhorar as condições de vida do
nosso povo, mas, tudo isso tem um custo muito elevado. Costuma
se dizer que quando a medicação é muito forte pode matar o doen
te. E é mais ou menos isso o que estamos vendo.

A turbulência que vem norteando a ação da equipe econô
mica precisa ser contida, para que possamos navegar em águas
menos revoltas.

Apoiamos reformas, mas reformas coerentes e objetivas,
que abram a economia aos investimentos produtivos, gerando ren
da, emprego e, por via de conseqüência, o bem-estar do povo bra
sileiro.

Não sei onde foram encontrar essa gangorra que adaptaram
à balança comercial, ora aumentando, ora reduzindo alíquotas,
sem nenhuma preocupação com os reflexos desse vaivém na eco
nomia interna do País.

Primeiro, foi a abertura do mercado à importação de auto
móveis, que deu no que deu. Todo mundo importou e, em seguida,
com a elevação da alíquota, restou um número muito grande de
veículos estrangeiros nos pátios das revendedoras, sem as mínimas
possibilidades de comercialização. Alguns importadores prejudi
cados foram à Justiça, mas, nem assim, conseguiram receber as
encomendas pelo preço anterior.

No ramo de calçados, a situação não é diferente. O Governo
abriu a importação e os chamados ''tigres asiáticos" abarrotaram o
mercado com produtos subsidiados, a preços inferiores aos custos
dos nacionais, porém, de qualidade inftnitamente inferior aos pro
duzidos no País.

Com isso, centenas de indústrias de Minas Gerais, São Pau
lo e Rio Grande do Súl tiveram que fechar as suas portas, colocan
do milhares de trabalhadores no olho da rua.

Agora, é a indústria de cerâmica que está enfrentando a
concorrência da China, onde os impostos internos são mínimos e a
mão-de-obra é barata.

O Mercosul, que parecia uma solução para as nossas expor
tações, está simplesmente sufocando a economia nacional em rela
ção a determinadas mercadorias. É que o custo de produção dos
países signatários é muito baixo e eles podem se dar ao luxo de ex
portar sem maiores dillculdades.

Só mesmo quando vem a grita geral, quando as lideranças
empresariais alertam para a gravidade da crise que estamos viven
do, processam-se ligeiras mudanças de rumo. E não precisa ir mui
to longe, Sr. Presidente. Diariamente, a imprensa divulga as listas
de falências e concordatas nas principais capitais do País, que nun
ca alcançaram índices tão elevados. O dinheiro desapareceu como
por encanto, os bancos não emprestam. não há capital de giro e o
consmnidor, por sua vez, é obrigado a sobreviver por obra e graça
do Espírito Santo.

Assim também já é demais, Sr. Presidente. Principalmente
se levarmos em consideração que em país nenhum do mundo a
economia prospera engessada.

No conjunto das medidas destinadas a conter o consumo há
uma flagrante contradição que não pode ser tolerada. Por um lado,
o Governo procura fortalecer a moeda e melhorar o poder de com
pra do povo; por outro, investe contra o consumismo. É como se
alguém estivesse dirigindo um veículo com um pé no acelerador e
o outro na embreagem. O carro faz barulho mas não sai do lugar.

Que não nos tomem como aliados dos pessimistas nem dos
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agourentos, Sr. Presidente, mas é que o quadro está sendo pintado
com cores muito fortes, que não podem ser ignoradas.

O Brasil tem condições para dar certo em tudo, desde que
invista maciçamente nos setores produtivos e procure sair o quan
to antes da dependência internacional. Que o diga a greve dos pe
troleiros que levou à importação de milhões de dólares em
petróleo e derivados.

Não é de hoje que se fala em gasoduto vindo da Bolívia, de
aumento da tancagem nacional de gasolina e álcool e de outras
medidas que poderiam muito bem suprir essas emergências. Entre
tanto, o que se viu foi o povo sofrendo, sem ter, sequer, com que
fazer comida em casa.

O Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso não
pode agir como aquela águia míope, que vê longe, do alto da mon
tanha, mas não sabe o que se passa a seus pés.

Houve, durante o regime militar, um Ministro da Fazenda
que, sempre que ia à televisão, anunciava que o dia de amanhã se
ria melhor. Falava até em construir um grande bolo para repartir
com todos os brasileiros.

Pois bem. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, esse Minis
tro passou, o amanhã nunca chegou e o bolo, se foi construído, foi
repartido entre muitos poucos.

Não podemos deixar que o barco afunde nem que os sonhos
de modernidade se transformem em pesadelo. Desta vez, o Brasil
não;>ode retroceder, porque estamos todos numa viagem sem vol
ta. E olhar para a frente e remar, não permitindo que a sinistrose
tome conta das mentes doentias que não se conformam com a per
da de regalias e privilégios.

Compatibilizar o capital com o trabalho é tarefa cristã que
compete a todos quantos têm responsabilidades sobre os destinos
deste País.

O processo do desenvolvimento nacional precisa deslan
char, sob pena de retrocedermos no tempo. E isto não convém a
ninguém. O Brasil já é visto lá fora como uma potência emergente,
rico em matérias-primas e com um extraordinário potencial econô
mico. O que é preciso é lapidar este potencíal, tomá-lo transparen
te e viável. Que o digam as projeções de investimentos
estrangeiros programados para os próximos anos.

Há, no entanto, um ou outro nó de estrangulamento que aos
poucos vai sendo desatado. A questão das privatizações, por
exemplo, salvo melhor juízo, não está sendo conduzida como de
veria. É certo que a privatização é uma necessidade, até porque o
País não pode ficar eternamente carregando nas costas esses ele
fantes brancos que só têm aparência e só dão prejuízo. Mas, priva
tizar, apenas aquilo que não dá lucro. Temos aí uma Companhia
Vale do Rio Doce, que não pode nem deve, absolutamente, ser pri
vatizada. mas assim não entendem os tecnocratas da equipe de Go
verno.

Voltando ao raciocínio inicial deste pronunciamento, Sr.
Presidente, aproveito para deixar aqui o meu alerta ao Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso: se não fizer, urgentemen
te, uma revisão nessa política recessiva haverá, inevitavehnente,
quebradeira geral em todo o País, notadamente no interior, onde a
economia está literahnente estagnada. Ainda é tempo de salvar o
real, de reduzir essa espiral de enfraquecimento do povo.

Não podemos alimentar esse pressuposto ingênuo de que,
se houver redução das taxas de juros haverá aumento do consumo.

Temos de repensar, isto sim, essa política recessiva que está
colocando o País na beira do caos.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. RUBEM MEDlNA (BlocoIPFL - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, no ins
tante em que se discutem nesta Casa os projetos de reforma consti-

tucional de iniciativa do Executivo e o processo de modernização
do Estado, a partir de um amplo Programa de Desestatização, é
para mim motivo de orgulho e imensa satisfação falar de uma em
presa estatal que emerge do caos e da inoperância do serviço pú
blico para ganhar o respeito e o reconhecimento da população do
Rio de Janeiro. Refrro-me à Light Serviços de Eletricidade S/A.
Em pesquisa realizada no final do mês passado pelo Instituto Vox
Populi, a Empresa de energia elétrica mereceu nota 7,73 pela qua
lidade dos serviços prestados aos consumidores.

Realizada em 13 municípios do Estado - incluindo a capital
-, a pesquisa mostrou que a Light teve melhor desempenho do que
a Companhia Estadual de Gás (CEG), que ficou em segundo lugar
com 7,29, e a Companhia Estadual de Àgua e Esgoto (CEDAE),
em terceiro, com uma média de 6,54, numa escala de 1 a 10. Em
último ficou a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COM
LURB), comuma média c;le 5,89.

A Light é responsá'vel pela distribuição de energia em 80%
do Estado, atendendo 28 municípios fluminenses, através de con
vênios com as Prefeituras. Ao longo dos 90 anos de sua existência,
a Empresa vive hoje seu melhor momento, saindo de uma situação
de inoperância e pré-insolvência para uma posição superavitária.
De um prejuízo de 30 milhões de dólares, em 1992, a Light fechou
o exercício de 1994 com um lucro de 110 milhões de reais. Con
trolada pela Eletrobrás, a Light possui quatro usinas geradoras de
energia instaladas nas bacias dos rios Paraíba do Sul e Lajes, com
uma capacidade total instalada de 776 megawatts. Isso representa
19% do total da energia distribuída pela Empresa, sendo que os
81% restantes são provenientes do sistema interligado que abaste
ce a região Sudeste.

Esse salto de qualidade, segundo o atual Presidente da Em
presa, Dt. Joaquim Mac Dowell Leite de Castro, só foi possível
graças a um amplo e permanente programa de valorização do
cliente e dos recursos humanos da empresa. Apenas no biênio
93/94, a direção promoveu uma série de realizações que resulta
ram nesse melhor desempenho e no reconhecimento público da
Light Merecem destaque a criação do Conselho de Consumidores,
a adoção da nova Carta de Energia, a implementação do Programa
Light de Qualidade e Produtividade e do Programa de Agências,
que permitiu a adaptação e inauguração de 26 novas unidades co
merciais. beneficiando 10 milhões de consumidores com novas li
gações. Vale ressaltar que todos esses programas foram
desenvolvidos sem quaisquer ônus para a sociedade ou para o Te
souro Nacional.

Nas áreas social e de valorização dos recursos humanos, a
administração promoveu a I Semana de Saúde do Trabalhador da
Light, criou, em convênio com a Associação São Martinho, o Pro
jeto Menino do Rio, contribuindo para tirar das ruas 100 menores
carentes. Outros 200 foram admitidos como menores aprendizes,
através de um acordo Senai/Light, voltado para a qualificação pro
fissional. Além de ter sido a primeira empresa do Estado a apoiar a
Campanha contra a Fome e a Miséria, a Light abriu espaço para a
contratação de 150 deficientes físicos para atuarem na área comer
cial da empresa, através do serviço Ligue-Light. Por fim. criou e
inaugurou o Centro Cultural, através do qual a empresa abre um
espaço para a atividade artístico-cultural destinada ao público in
terno e externo.

Esse esforço resultou não apenas no reconhecimento públi
co apontado na pesquisa Vox Populi, mas contribuiu para transfor
mar a Light num referencial de eficiência das empresas de energia
vinculadas ao Sistema Eletrobrás. E mostrou como é possível,
através de uma gestão transparente, participativa e responsável,
devolver a credibilidade á empresa estatal, hoje tão desacreditada
pela opinião pública.
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Quero, nesta oportunidade, associar-me ao povo fluminense
no reconhecimento a essa quase centenária empresa e congratular
me com o Presidente da Light, Dr. Mac Dowell de Castro, com
toda á diretoria e com o valoroso quadro de servidores por mais
essa conquista e pelo exemplo de desprendimento, de dedicação,
particularmente no Rio de Janeiro, onde a imagem do serviço pú
blico é das mais depauperadas.

Espero que esse exemplo frutifique e possa se estender a to
das as empresas prestadores de serviços públicos, a fun de que
possamos dar uma basta ao desperdício, à gastança e à crônica ine
ficiência do poder público que só penaliza as parcelas mais caren
tes da população, exatamente o segmento mais sofrido e que mais
necessita do pronto atendimento e de maior atenção. A Light e to
dos os seus empregados estão de parabéns.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BlocoIPSB - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, um pouco da história recente deste próprio Congresso
Nacional demonstra como as autoridades econômicas dos últimos
Governos abriram o caminho para que o Governo Fernando Henri
que Cardoso ousasse propor a quebra do monopólio do petróleo
no País. O Congresso Nacional, nessa história, teve todos os dados
para contestar a política do Executivo de tratar a Petrobras como
uma autarquia, violentando sistematicamente sua organização
como empresa com capacidade de competição no mercado inter
nacional. Os que ganharam são os mesmos que pretendem esquar
tejar a Petrobras para dominar o mercado - as grandes
distribuidoras internacionais.

De dezembro de 1989 a dezembro de 1990, o Congresso,
por iniciativa da saudosa Deputada Abigail Feitosa, do PSB, insta
lou uma comissão mista de inquérito destinada a investigar as ra
zões da crise fmanceira da Petrobras. A comissão concluiu que
havia ''transferência clandestina, sub-reptícia, mas indiscutível, de
recursos do setor público para o setor privado", conforme a página
27 do relatório final. Duas páginas adiante a comissão afirmou que
''bilhões de dólares foram extorquidos da Petrobras em favor dos
segmentos a jusante - as distribuidoras de derivados, mediante
prazos inconcebíveis em conjuntura de inflação crescente, e a pe
troquímica, mediante subsídio à nafta". Cinco páginas adiante, o
tamanho do rombo cavado pelo Governo: ''No período de
1985/1989, a perda em função da defasagem dos preços dos deri
vados soma US$ 2,75 bilhões".

A Petrobras, antes da política de proteção ao lucro das dis
tribuidoras, tinha capacidade de gerar entre 4 a 6 bilhões de dolá
res para investimento, reduzidos a 2 bilhões.

De 1958 a 1980, a Petrobras recebia 61% do preço pago pe
los consumidores, e as distribuidoras 3%. De lá para cá, a partici
pação da Petrobras foi reduzida a 38%, enquanto as distribuidoras
passaram a amealhar 14%.

Nos Estados Unidos, os refmadores recebem 67% dos pre
ços dos combustíveis e as distribuidoras apenas 1,8%. Se o Gover
no brasileiro copiasse os Estados Unidos no que presta, a
Petrobras teria um adicional de receita de quase 6 bilhões de dóla
res ao ano. Isso sem aumentar os preços para os consumidores.

Apesar desse cerco, a Petrobras nunca deixou de cumprir
sua função e está hoje no ranking das maiores empresas petrolífe
ras do mundo.

Flexibilizar o monopólio do petróleo no País é escancarar
de vez a política de destruição da Petrobras em favor das empresas
internacionais que a querem fora de competição. Sabotada antes,
flexibilizada agora.

Em pouco tempo, como aconteceu na Inglaterra, no México
e na Argentina, virão à tona os nomes das empresas e pessoas que
lucram com privatizações altamente suspeitas. Os jornais de hoje,

e a vergonhosa estratégia do Governo sobre os Congressistas, re
gistram alguns deles. As conjunturas mudam muito, e rapidamen
te, cada vez mais rapidamente. A vergonha que sinto com o que
está acontecendo nessa legislatura não é só minha. Confio que, em
pouco tempo, como ocorreu naqueles países, modelos do neolibe
ralismo, haverá evidências suficientes para a determinação dos cri
mes cometidos e dos responsáveis por eles.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, com
satisfação informo à Casa que o Plenário da Comissão de Seguri
dade Social aprovou o requerimento deste Parlamentar que propôs
a criação de Subcomissão da Previdência Social.

Esta Comissão será presidida pelo Deputado Arnaldo Faria
de Sá e vai discutir os problemas da Previdência num fórum com
todas as entidades civis e militares, cuja primeira reunião já ocor
reu. Agora, com a criação da Subcomissão, teremos condições de
estruturar os trabalhos.

Vamos mostrar que as mudanças da Previdência não podem
ser pela simples desconstitucionalização, ou seja, retirar da Consti
tuição décimo terceiro salário, pensão, reajustes, recursos e apo
sentadorias por idade, tempo de serviço e, especialmente, a das
professoras.

O SR. PEDRO CANEDO (BlocoIPL - 00. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, fazendo
minhas as palavras do cancioneiro popular: "... e eu me fiz chegar
pela estrada suja, mas querida, pois andando-a sabia que, embora
cansado, fui sujeito e fiz parte desta paisagem, fui herói desta luta
aguerrida, é a minha terra, solo quase sagrado que trago no pei
to...", quero hoje apresentar os meus parabéns aos jataienses, povo
sofrido que soube plantar seu verde, seu solo, seu lar e quando da
passagem do seu centenário fez na história de Goiás uma história à
parte, mas somatório do todo.

Falar de um Município é rebuscar na memória dos pionei
ros a sua lembrança, que no passado distante foi o verde esperança
que hoje venho parabenizar. Parabéns, Jataí, mãe de ilustres ho
mens, de um sem-número de profissionais que fizeste plantar, hoje
embora anosa, és a jovem esperauça dos filhos, filhos daqueles
que te viram nascer. Feliz do homem que de teu ventre fizeste bro
tar, numa vontade indômita de fazê-lo crescer, fazê-lo plantar a
história que hoje, galhardamente, contas aos demais Municípios.

Jataí, jovem senhora, recebas deste Parlamentar as homena
gens a que fazes jus; jataienses, os meus parabéns pela confiança
no adubo do progresso que gerou o desenvolvimento desse solo;
sejam os médicos desse Município, os técnicos da saúde da vida;
sejam os advogados, os mestres maiores da justiça e da verdade;
sejam os agricultores e pecuaristas os responsáveis pelo celeiro do
futuro de Jataí que começou ontem, e no amanhã que virá, pois Ja
taí, pelos seus feitos, ext:çapola tempo/espaço, transmudando-se
como um alquimista em busca da pedra fIlosofaI, o possível e es
perado - no cenário econômico-administrativo nacional ser o ba
luarte de Goiás, como uma cidade que, feita por homens, criou
homens maiores ainda, para formalizar o que se vê - Jataí, dirige
se a uma só rota-desenvolvimento, para o somatório de maiores
progressos nacionais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LAPROVITA VIEJRA (pP - RI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho à
tribuna desta Casa congratular-me com o Senhor Presidente da
República. Dr. Fernando Henrique Cardoso, pela assinatura de de
creto liberando cerca de 45 milhões de reais, ocorrida na última.
sexta-feira, dia 2 de junho, para o Projeto TV Escola.

Esses recursos deverão ser utilizados na compra de 30 mil
conjuntos de recepção dos programas didáticos para escolas públi-
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caso Cada conjunto será composto por um videocassete, uma tele
visão e uma antena parabólica para a recepção do canal de TV Es
cola, que deverá ser inaugurado no próximo mês de setembro.

Isso vem demonstrar, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
que nas propostas do atual Governo, apresentadas ainda durante a
campanha presidencial, está-se realizando o compromisso do Pre
sidente da República com a melhoria do ensino no País. E é isso
que precisamos apoiar. Encarando de frente esses problemas é que
daremos um salto qualitativo e um avanço significativo para o
nosso País. Precisamos melhorar nossas escolas, nosso ensino e
diminuirmos o atual nível de repetência.

Por oportuno, parabenizo o Sr. Ministro da Educação, Dr.
Paulo Renato, que também anunciou a liberação de outros 1.072
conjuntos de recepção para atender aos Municípios do Programa
Comunidade Solidária, coordenado pela Primeira-Dama, DI" Ruth
Cardoso.

Gostaria, Sr. Presidente, que V. Ex" fizesse constar do pro
grama A Voz do Brasil e do informativo Hoje na Câmara o meu
pronunciamento.

Gostaria, ainda, de desejar ao Ministro Paulo Renato uma
boa operação, pois S. Ex" foi internado ontem à tarde no Incor, do
Hospital das Clínicas de São Paulo. No Incor, o Ministro Paulo
Renato foi submetido a uma cineangiocoronariografia, que detec
tou grave entupimento em três artérias.

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna para denunciar a onda de violência que vem ocorrendo
no meu Estado, o Pará. Não bastasse a fama de campeão da vio
lência no campo, agora também nas áreas urbanas. Notadamente
na região metropolitana de Belém, a violência vem atingindo ní
veis insuportáveis. Já motivou, inclusive, a criação de um Fórum
contra a Violência no Pará, iniciativa esta que louvamos.

É lamentável que a violência no Pará cheque aos níveis que
temos presenciado. Integrantes da polícia, que deveriam dar segu
rança à população, se igualam em atitude aos bandidos, diferen
ciando-se, algumas vezes, apenas pela farda e pela proteção dada
pelo Estado aos atos ilícitos.

Temos assistido, nas últimas semanas, a matanças e a acer
tos de contas que põem à nu a vulnerabilidade e o despreparo de
nossa polícia. São visíveis a precariedade de condições em que se
mantêm as instituições responsáveis pela segurança em nosso Es
tado e ainda a impunidade aos abusos freqüentemente cometidos
contra os direitos humanos. São estes, em parte, os responsáveis
por tais níveis de brutalidade e violência.

Toma-se importante ressaltar que a violência é antes uma
questão social que se agrava nos momentos de crise de recessão
como o que vivemos. As políticas econômica e social empreendi
das pelo atual Governo têm gerado desemprego, fome e miséria, o
que determina o agravamento da violência urbana.

É oportuno o movimento que se cria para denunciar e mos
trar às autoridades competentes que a sociedade paraense quer o
fim da violência e exige medidas austeras do Governo do Estado
para punir os responsáveis pelos abusos cometidos pelas Polícias
Civil e Militar do Estado do Pará. Porém, torna-se necessário que
se denuncie e se proteste também contra a atual política econômica
do Governo Federal, que tem privilegiado uns poucos e penalizado
brutalmente as camadas médias e pobres da nossa sociedade.

O governo FHC tem administrado em favor de interesses
alheios ao País, negligenciado as demandas internas da Nação e do
povo brasileiro. Se não houver mudanças de rota na política eco
nômica e especial atenção às políticas sociais, certamente teremos
conseqüências drásticas com o agravamento da violência, da fome
e de outras mazelas provocadas pela miséria.

Para concluir, gostaria de empenhar aqui o meu irrestrito
apoio ao movimento contra a violência no Pará.

O SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco/PL - Mf. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, é perfeitamente normal, numa sociedade democrática, a
existência de sindicatos e de greves. Afinal de contas, num regime
capitalista, não se pode simplesmente esperar que os patrões e o
Governo resolvam, por iniciativa própria, melhorar os salários e as
condições de trabalho.

Apesar de a associação de empregados em sindicatos ser a
forma mais eficiente para se levar adiante negociações trabalhis
tas, e apesar de essas negociações serem fundamentais até para o
aperfeiçoamento do sistema econômico, mais fundamental ainda é
o respeito à lei.

A sociedade deve respeito ao sindicalismo apenas enquanto
ele respeitar a lei; no momento em que o movimento se julga com
poderes superiores à Constituição, perde-se de vista qualquer pers
pectiva de diálogo racional, e o sindicalismo passa a ser apenas
um movimento que usa de sua força para fazer chantagem.

Os ilustres colegas já sabem que me refiro à insanidade da
greve dos petroleiros, cujo único efeito palpável, além dos prejuí
zos materiais, foi a desmoralização do sindicalismo, associado a
uma atitude ilegal e antipopular.

Não apenas os pobres, que perderam horas em filas para ad
quirirum bujão de gás, muitas vezes com ágio, foram lesados pela
greve. Além de milhares de empresas privadas, o próprio Tesouro
Nacional saiu ressentido, depois de amargar, nos 31 dias da greve,
um prejuízo de 13 milhões de dólares. O Brasil importou tanto,
Sr"s e Srs. Deputados, que a cotação internacional do produto che
gou a subir 10%.

Fez bem o Governo, que não cedeu a reivindicações absur
das, como aquela em que os ex-sogros de petroleiros teriam direito
a uma pensão. Ora, apenas empregados de uma estatal brasileira
ousariam propor para si benefícios de tal teor. De que adianta, Sr"s
e Srs. Deputados, o monopólio estatal do petróleo,se apenas os
funcionários da Petrobras dele se beneficiam?

Cito, por exemplo, o caso do adicional de insalubridade.
Trata-se de uma vantagem perfeitamente compreensível para
aqueles trabalhadores que passam grande parte do ano nas plata
formas marítimas, ou em contato com gases tóxicos e produtos in
flamáveis. Mas, na Petrobras e em outras empresas públicas, a
história demonstra que qualquer benefício específico tende a ser
estendido a todos os funcionários; assim, não é incomum encon
trarmos salários de burocratas, secretárias e contínuos engordados
com adicionais de periculosidade. A conta, já sabemos, é paga por to
dos os outros trabalhadores que não pertencem àquela corporação.

Os governantes brasileiros, até o momento, vislumbravam
apenas duas formas de se lidar com os grevistas das estatais: ou
com acanhamento, ou com truculência, como no caso em que três
operários de Volta Redonda foram mortos, em 1990. Felicito a
equipe de Fernando Henrique Cardoso pelo fato de, num caso raro
em nossa história, saber ser rigoroso sem com isso ter de arranhar
a Constituição.

Já há alguns meses fora detectada a possibilidade de greve,
e desde aquela época a Petrobras vinha se preparando, estrategica
mente, para uma emergência. Os que criticam o Governo devem
dar a mão à palmatória e admitir sua capacidade de previsão, bem
como sua eficiência ao administrar todas as variáveis envolvidas
numa greve dessas proporções: envio de tropas, importação de
produtos e técnicos, treinamento de funcionários aposentados etc.
Foi graças à competência governamental que os brasileiros, apesar
dos contratempos causados pela greve, não se viram reféns de uma
chantagem que pareceria, em outros tempos, inescapável.
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Os petroleiros chegam ao fmal de sua greve apenas com
derrotas; o que pretendem negociar, agora, não é mais o aumento
de salário ou benefícios descabidos. Dar-se-ão por satisfeitos caso
as demissões ocorridas sejam revistas.

Com o seu comportamento exemplar e sereno, o Governo
demonstrou, afInal, que o monopólio estatal do petróleo não pode
ser confundido com monopólio sindical corporativo. Agiu bem o
Executivo Federal, e que outras corporações entendam o recado.
Não venham amanhã os eletricitários querer deixar o Pais às escu
ras, como foi ameaçado. Parece que está acabada a era das greves
irresponsáveis, e dos governos incompetentes, incapazes de jogar
o jogo do conflito democrático. Nesse jogo, Sr"s e Srs. Deputados,
o perdedor é aquele que desrespeita as regras. Ao desobedecerem
a orientação do Tribunal Superior do Trabalho, os pretroleiros já
haviam perdido o jogo.

De todos esses fatos, nos sobra a lição: o Brasil precisa de
um sindicalismo mais responsável, mais adequado à mentalidade
democrática, que lentamente se instala no País. Felizmente Sf's e
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encerrado o
Pequeno Expediente, gostaria de levar ao conhecimento do Ple
nário e de toda a Casa o ofício recebido nesta data pelo Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados, nobre Deputado Luís Eduardo,
do Sr. Presidente do Senado Federal, nobre Senador José Sar
ney:

"OF. N" 196/95-CN Brasília, 7 de junho de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência e, por seu alto in

termédio, à Câmara dos Deputados, que esta Presidência
resolveu convocar sessão conjunta a realizar-se dia 13
de junho, terça-feira, às quatorze horas, no plenário des
sa Casa, destinada à apreciação das Medidas Provisórias
nOs 997, de 16 de maio de 1995, que "autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social,
em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento,
crédito extraordinário no valor de R$69.llO.107,OO,
para os fms que especillca"; 998, de 19 de maio de
1995, que "dá nova redação a dispositivos da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, que altera a legislação
tributária federal e dá outras providências"; 999, de 19
de maio de 1995, que "dispõe sobre a instituição de cré
dito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos, para ressarcimento do valor do PISIPASEP e
COFINS, nos casos que especifica, e dá outras provi
dências OI; 1.000, de 19 de maio de 1995, que "autoriza o
Poder Executivo a contratar com a Itaipu Binacional pa
gamento de débito junto ao Tesouro Nacional com títu
los da dívida externa brasileira, denominados "Brasil
Investiment Bond - Bm", em valor correspondente a até
US$92,800,OOO.OO (noventa e dois milhões e oitocentos
mil dólares dos Estados Unidos da América)"; l.()()1, de
19 de maio de 1995, que "dispõe sobre a base de cálculo
da Contribuição para o Programa de Integração Social
PIS, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1°
do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências"; 1.002, de 19 de maio de 1995, que
"dispõe sobre o valor do salário mínimo, altera disposi
ções das Leis nO 8.212 e nO 8.213, ambas de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências"; l.()()3, de 19 de maio
de 1995, que "dá nova redação a dispositivos das Leis
nOs 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e 8541, de 23 de
dezembro de 1992, que alteram a legislação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, e dá

outras providências"; 1.004, de 19 de maio de 1995,
que "dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário
Nacional, estabelece as regras e condições de emissão
do Real, e os critérios para conversão das obrigações
para o Real, e dá outras providências"; 1.005, de 25 de
maio de 1995, que "dispõe sobre a Nota do Tesouro Na
cional- NTN, e sua utilização para aquisição de bens e
direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização - PND, instituído pela Lei n° 8.031, de
12 de abril de 1990, consolidando as normas sobre a ma
téria constantes da Lei nO 8.177, de 1° de março de 1991,
e da Lei nO 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o
art. 3° da Lei nO 8.249191 OI; 1.006, de 25 de maio de
1995, que "dispõe sobre a participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa e dá outras provi
dências"; 1.007, de 26 de maio de 1995, que "institui a
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, dispõe sobre a
remuneração dos recursos do Fundo de Participação
PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências";
1.008, de 26 de maio de 1995, que "cria a GratifIcação
de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratifi
cação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo,
e dá outras providências"; 1.009, de 26 de maio de 1995,
que "dispõe sobre os quadros de cargos do Grupo-Dire
ção e Assessoramento Superiores - DAS, da Advocacia
Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras
providências"; 1.010, de 26 de maio de 1995, que "dá
nova reação a dispositivos da Lei n° 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, que dispõe sobre a organização da As
sistência Social, e dá outras providências"; 1.011, de 26
de maio de 1995, que "fIXa critérios para a progressiva
unifIcação das tabelas de vencimentos dos servidores,
altera o Anexo II da Lei n° 8.237, de 30 de setembro
de 1991, para implementação da isonomia a que se re
fere o § 1° do art. 39 da Constituição, e dá outras pro
vidências"; 1.012, de 26 de maio de 1995, que
"dispõe sobre a fixação das mensalidades escolares e
dá outras providências"; 1.013, de 26 de maio de
1995, que "altera as Leis nOs 8.019, de 11 de abril de
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências"; 1.014, de 26 de maio de 1995, que
"cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade
- GDP, das atividades de finanças, controle, orçamen
to e planejamento, e dá outras providências"; e 1.015,
de 16 de maio de 1995, que "dispõe sobre a organiza
ção da Presidência da República e dos Ministérios, e
dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex·
protestos de elevada estima e consideração. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados"

Desta forma, fIca convocado o Congresso Nacional
para a pr6xima terça-feira, dia 13 de junho, às 14horas.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Nelson Marchezan.
O SR. NELSON MARCHEZAN (pPR - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, ocupo a tribuna
nesta tarde com o objetivo de fIXar alguns pontos de vista pes-
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soais, evidentemente, que mantenho a propósito das votações que
estamos fazendo nesta Casa do Congresso Nacional.

Em primeiro lugar, gostaria de registrar, Sr. Presidente, que,
ao contrário do que se tem apregoado, muitas vezes, o que nós es
tamos fazendo é muito mais uma revisão constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Peço licença a V.
Exa para interrompê-lo e pedir ao Plenário que preste atenção ao
orador que se encontra na tribuna. Temos no momento uma mani
festação muito ruidosa no plenário, com prejuízo, inclusive, do
nosso orador que se encontra na tribuna e que merece o respeito de
todos os Parlamentares.

Muito obrigado a todos pela compreensão e fidalguia.
O SR. NElSON MARCHEZAN - Sr. Presidente, muito ob

rigado, mas é a alegria de alguns Parlamentares que se encontram,
certamente, comemorando algum resultado. Compreendo peneita
mente essas expansões, que não vejo como falta de atenção.

Sr. Presidente, se fizennos uma análise dos últimos anos,
desde a Constituinte de 1988 até agora, verificaremos que estamos
votando mais ou menos do que a privatização, estamos votando, o
que é importante, a revisão constitucional.

Na verdade, os cinco projetos de emenda encaminhados ao
Congresso Nacional, que tratam do campo econômico, não se ocu
param, em meu entender, de estabelecer política alguma de priva
tização para este ou aquele setor, mas sim de desconstitucionalizar
e desengessar a matéria. no sentido de que a Constituição pairasse
acima desses assuntos e não ficasse mandando ou detenninando
diretrizes em matéria de ordem econômica, que todos sabemos
suscetíveis de modificações a cada momento.

Então, quando se diz que, ao votannos as questões do pe
tróleo, das telecomunicações, do gás canalizado, da 'cabotagem e
da empresa pública ou privada, estamos privatizando, estamos es
tabelecendo que as telecomunicações serão privadas ou que a Pe
trobras será privatizada, em meu entender estamos avançando e
dando uma interpretação que não é a real.

Busco alguns argumentos nesse sentido. O primeiro é de
que o próprio Governo, ao enviar essas mensagens, tratou inicial
mente do termo flexibilizar. Mas em momento algum estabeleceu
como se faria esta ou aquela privatização, detenninando apenas a
flexibilização. O segundo argumento é de que, na justificativa das
mensagens, sequer em nenhuma delas encontrei esclarecimentos
sobre a política que o Governo iria executar nos setores respecti
vos; apenas a ampla justificativa do interesse nacional de que a
Constituição pudesse ficar mais flexível, pudesse se tornar mais
leve, pudesse desengessar-se, a fim de que, segundo meu entendi
mento, pudesse entrar a norma legislativa estabelecendo as políti
cas de Governo.

E qual foi o entendimento do Congresso Nacional?
Uma vez que o Governo não estabeleceu regras para fazer a

privatização, esta Casa, em todas as suas cinco Comissões e nas
votações de quatro emendas já em Plenário, e no conteúdo da
quinta, que analisaremos hoje, impôs a regra da lei regulando a
matéria. E mais, esta lei não poderia ser passível de medida
provisória. Eu mesmo tentei introduzir uma lei complementar
para reger as telecomunicações por meio de emenda substituti
va. Alguns Parlamentares e eu, e até o meu partido, em reunião
pela sua maioria, achávamos que a lei complementar era a for
ma adequada, pela importância do assunto, para legislarmos so
bre as políticas que seriam desenvolvidas no setor das
telecomunicações para o futuro.

Ao analisar a nossa emenda substitutiva e, no mesmo senti
do, uma emenda do nobre Deputado e Vice-Líder Gerson Peres, a
Comissão concluiu que a lei complementar, pelo quorum que exi
gia e pela presença de 51 votos percentuais do Congresso a favor,

poderia criar embaraços à votação e prestar-se a procrastinações
que não interessariam ao País.

Sr. Presidente, minha intenção não era a de criar embaraços,
assim como não é esta a política do Governo, mas a de trazer ao
Congresso a definição dessas políticas pela importância da maté
ria. Por isso, concordei, e houve uma maioria na Comissão, que se
verificou depois no Plenário, no sentido de estabelecer para as te
lecomunicações que apenas uma lei haveria de regular a matéria. E
regular o quê, Sr. Presidente? Regular a instituição de um órgão
regulador, de um órgão controlador, de um órgão fiscalizador e,
por meio dessa lei, balizar o que o Governo deseja para o setor.

Não há desconfIança minha em relação à honestidade do
Presidente da República e ao patrocínio de um Governo honesto
que S. Exa faz. Não tenho restrição pessoal ao Sr. Ministro Sérgi.o
Motta; aliás, concordo em grande parte com as suas idéias. Algu
mas observações que faz a respeito da política que fará ou que pre
tende implementar nas telecomunicações são bem oportunas. Mas
se trata de um setor que não depende só do Presidente da Repúbli
ca, nem do Ministro atual.

Sr. Presidente, não estamos tentando abrir política para esta
ou aquela pessoa, senão tentando construir uma política no setor,
em meu entender, mais importante do ponto de vista econômico
do País, que são as telecomunicações. Esse setor não só é impor
tante economicamente como mexe com todos nós, mexerá com
nossa vida e tem um poder estratégico tão importante, que não me
passa pela cabeça que pudéssemos, em qualquer momento, modi
ficá-lo se não fosse por intennédio de legislação transparente. Sei
que alguns setores das telecomunicações podem ser privatizados
com alguma rapidez, como, por exemplo, o telefone celular, se o
Governo assim entender. Não é muita demora, porque se vai esta
belecer a competição. Eu mesmo tentei, e não consegui, estabele
cer a competição da empresa pública com a empresa privada, em
beneficio do consumidor, mas há alguns setores, em telecomunica
ções, que seguramente não podem ficar ao bel-prazer de uma pes
soa e de um cargo suscetível de mudanças e de troca de nomes a
qualquer momento. Eu mesmo ainda não consegui ver precisa
mente a posição do Governo a respeito da Telebrás, da Embratel e
das Teles.

Tenho acompanhado o que acontece no mundo. Não me
convencem as informações de que a Europa está privatizando
tudo. A informação que tenho é de que a Alemanha vendeu 10%
de uma estatal e caminha lentamente para uma privatização que
vai sendo bem estudada.

Não concordo de modo algum com alguns posicionamen
tos, embora respeitáveis, deste Congresso, no sentido de vender
mos ou até dannos tudo porque,seria um grande negócio para o
País. Isso é um erro clamoroso. E uma visão errada do setor, pelo
qual tenho absoluto apreço. Penso que a abertura é a busca de um
modelo competitivo, que traga a participação da iniciativa privada,
preserve o patrimônio público, estimule a competição, produza
mais telefones, atenda mais à comunidade, gere mais empregos,
dinamize e absorva mais rapidamente tecnologias.

Penso que esse modelo consulta os interesses do País e é de
todo interessante. Por isso voto a favor dessa emenda e negociarei
a favor de uma lei não complementar, mas uma lei que traga para
o Congresso a responsabilidade de decidir sobre essa questão.

Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, o que me orientou
nessa matéria foi uma pequena experiência que tive, rapidamente,
quando passei por esse setor.

De um lado, vejo a necessidade absoluta de revermos a
Constituição. Não convém ficarmos com uma Constituição ngida,
que não pennite a mobilidade do Governo em face das aberturas
que acontecem; de outro, coloco-me a favor do envio de uma lei.
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Não importa o que pensam outros Deputados; não importa até o
que pensa o Executivo. Importa, sim, aquilo que aprovamos e o
que acabamos de aprovar ontem, as outras emendas, o que votare
mos na proposta do Petróleo hoje à tarde e uma lei que vai regular
essa matéria.

Quando vejo algumas pessoas que, a pretexto de abrir a
economia, de regular a participação e a competição, que, em meu
entender, se farão sempre em beneficio da comunidade, procuram
denegrir o trabalho da Telebrás e da Petrobras, e seguidamente o
trabalho do Banco do Brasil, digo-lhes que essas empresas são es
tatais. Quem não se orgulha do trabalho que a Telebrás, a Embra
tel e algumas Teles fIZeram?

Ora, Sr. Presidente, muitas vezes essas empresas não fize
ram mais por políticas, por administradores lá colocados por deter
minações governamentais. Dizia hoje, na reunião da bancada com
o Sr. Ministro Sérgio Motta, que tive oportunidade, quando che
guei ao Ministério das Comunicações, de ver um projeto assinado
por um Ministro que concordava com a política do Governo de re
tirar 1 bilhão de dólares da Telebrás, colocá-lo no Banco Central e
esterilizá-lo em favor de uma política econômica. Eu mesmo senti
dificuldades em implementar projetos e programas de investimen
to, mesmo tendo os recursos, porque a política do Governo era
restringir os investimentos, mas essa forma não é a melhor de pro
cedermos. Acredito, por exemplo, que o Governo poderá perfeita
mente até mandar para cá uma lei estabelecendo áreas de iniciativa
privada, formas de participação e, por que não dizer, até a co-ges
tão para ensejar que o patrimônio público não seja desperdiçado
com vendas.

Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, parece-me que os mo
delos argentino e venezuelano ainda não produziram os efeitos
que algumas pessoas apregoam. Que tenhamos nesta parte da pri
vatização da Telebrás, das Teles e da Embratel muita prudência, e,
seguramente, este Congresso vai tê-la.

Volto a dizer que a posição expressa pelo Sr. Ministro, que
deseja conservar essas empresas e abrir nichos de competição, de
cooperação, de participação, ou de novas formas de capital priva
do, parece-me até mais adequada. Por isso, não acredito que esse
propósito possa vingar diante da posição que expressamos no sen
tido de que qualquer política deve passar pelo crivo deste Con
gresso. Aliás, algumas pessoas dizem que a legislação existente de
desestatização, de privatização e de concessões pode !ler aplicada
ao setor. Admito que em parte isso possa ser verdade, depois de
cumprido o mandamento constitucional de uma lei regulando a
matéria. Mas seria fácil inverter e perguntar: teria o legislador,
quando fez essas leis, a capacidade de prever a revisão constitucio
nal que estamos fazendo? Teria o legislador a obrigação de ter pre
visto lei para regular as telecomunicações, a Petrobras, a
cabotagem, o gás canalizado, se isso era monopólio privado das
estatais? Não. O monopólio continua sendo da União, que agora
vai poder usá-lo nestas ou em outras empresas.

Mais do que isso: a Lei das Concessões regula até a licença
para explorar cemitérios e linhas de táxi! Como admitir que essa
lei queira ser abrangente para 'legislar sobre todos os problemas
que o Pais tem em matéria econômica e de concessões? Não temos
presente por acaso nesta Casa o fato de que portos exigiram uma
lei especial? Os portos porventura não são algo muito menos im
portantes do que a questão do petróleo e das telecomunicações?
Não está nesta Casa ou será enviado a ela projeto de lei sobre os
produtores de energia elétrica, como exigência, depois da privati
zação do setor energético? Se no setor produtor de energia elétrica,
que é uma usina, um empresário que participa de uma concorrên
cia e nela apresenta todas as suas condições, precisa de uma lei es
pecial, por que não a Telebrás, as telecomunicações e a

telemática? Que segurança teriam aqueles que querem investir, se
não houvesse uma lei que estabelecesse normas, políticas, garan
tias, concessões, vantagens, obrigações e deveres para o setor?
Como vão ficar soltos por aí os interesses do nosso sistema telefô
nico de São Paulo, do Rio de Janeiro, da região amazônica, do Rio
Grande, o telefone do agricultor, o telefone celular? Como isso vai
despertar naturalmente a vontade de investir, de crescer, de se ex
pandir em relação aos novos setores? Quem vai regular, se as Te
les ficarem, as dificuldades que vão surgir, com as empresas
privadas, naqueles setores que ficarem públicos, naqueles setores
privados?

O próprio Ministro, hoje de manhã, quando falava à nossa
bancada, dizia da necessidade de haver uma nova lei, sobre teleco
municações, para unificar toda a legislação esparsa, à qual se refe
ria como leis já superadas, em frangalhos. Por que não fazer agora,
quando se muda a orientação constitucional, um verdadeiro códi
go, uma verdadeira lei, que possa preservar os interesses do País?
Que venha o Poder Executivo com suas propostas, e o Legislativo,
tenho certeza, poderá decidir com rapidez e dar ao País aquelas
leis que o Ministro reclamava hoje de manhã na nossa reunião.

Fiz esta intervenção, Sr. Presidente, mais no sentido de fi
xar minha posição, como é óbvio. sem nenhuma intenção de con
vencer ninguém, até porque votamos a maior parte da matéria.
Tentei fazer esse convencimento na Comissão e no plenário e
devo dizer que não me considero de todo frustrado. Quero realçar
que estamos agora, com a votação de hoje. abrindo caminho para
que o País possa introduzir as políticas que o Governo vier a pro
por. e que o Congresso vier a emendar, modificar ou aprovar. O
que estamos fazendo creio ser uma atitude histórica da maior im
portância, porque torna a nossa Constituição flexível, mais leve
em matéria econômica, e abre a perspectiva de podermos legislar e
dar ao Governo e ao povo brasileiro os instrumentos a cada mo
mento adequados para que possamos ter melhor qualidade de vida.

Acredito que, ao emendarmos a Constituição, estamos real
mente abrindo perspectivas para que nessas matérias econômicas
possamos encontrar novas fórmulas tecnológicas, econômicas. de
reengenharia que criem facilidades de desenvolvimento para a po
pulação brasileira. Estamos aqui abrindo caminho para que possa
mos ter leis que cuidem realmente dos verdadeiros interesses do
povo brasileiro.

Mas ainda não concluímos todas as obras. Creio que demos
o primeiro passo, e agora, seguramente, penso que estarão nos di
versos órgãos do Governo pessoas debruçadas - como seguramen
te estarão debruçados Deputados e assessores desta Casa - na
busca de, criativamente, construir verdadeiramente as políticas que
queremos. Tenho certeza de que serão as políticas do interesse do
País, que vão construir uma nova realidade para o Brasil, abrindo
caminho para o iniciativa privada.mas imperando sobretudo o in
teresse da Nação brasileira.

Durante o discurso do Sr. Nelson Marchezan, o
Sr. Ronaldo Perim, ]0 Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência. que é ocupada pelo Sr. Wilson Campos,
]0 Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Com a palavra
o Deputado Eurípedes Miranda, do PDT de Rondônia, que dispõe
de 25 minutos para o seu pronunciamento.

O SR. EURÍPEDES MIRANDA (pDT - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a ques
tão da Amazônia ainda continua a ser um grande problema nas
discussões sobre o desenvolvimento nacional. Entretanto, não de
veria sê-lo. porque em seus cerca de 5 milhões de quilômetros
quadrados a diversificação dos bens naturais ali existentes em es-
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tado nativo, ou com possibilidades de exploração, pennitem, se Ia

cionalniente explorados, um fatbr imenso de pródução para a ec0

nomia regional e nacional.
O problemá do meio ambiente, tão propalado e discutido

está mais nas paixões dos contendores do que na realidade eviden
te, pois depende mais de planejamento racional, para seu êxito, do
que de debates inócuos e até, talvez, sem base científica.

Há em toda a região uma floresta que todos consideram in
tocável e faixas de terras apropriadas pàra a lavoura cuja explora
ção em nada afeta o meio ambiente.

Há também riquezas minerais sem conta, que não podem fi
car eternamente sepultadas, porque constituem grande força de ri
queza para uma região pobre monetariamente e para um país
endividado, que precisa se libertar da pobreza que tanto aflige seu
povo e prejudica o progresso nacional.

A Amazônia tem sido, na verdade, profundamente agredida
por esta suposta civilização que os poderosos querem proclamar.
Civilização, antes de tudo, é respeito, educação, cultura, vida con
digna para todos, em suma, cidadania, para usar a expressão que, a
respeito, anda hoje de boca em boca.

Entretanto, qual o respeito que se tem dado ao meio am
biente na região amazônica? Em poucas palavras pode ser dito que
os poderes competentes da esfera federal primam, como já tive
oportunidades de dizer, pela completa omissão e indiferença ou
por exageros inadmissíveis.

Como exemplo dessas omissões ou desses exageros vou ci
tar o seguinte: as reservas indígenas constituem sério problema na
região e, particularmente, no meu Estado.

No Município de Alta Floresta, Santa Luzia, Alto Alegre,
bem como em Flor da Serra, está havendo conflito entre as famí
lias assentadas pelo !nem, que já têm título e que agora estão com
sério problema porque foram informadas de que a área será desti
nada a reservas indígenas. O fato poderá causar sérios incidentes e
resultar em conflitos azmados e até mortandade entre ambas as
partes conflitantes.

Por que isso? A Amazônia Legal é imensa e as populações,
indígenas ou não, ainda são muito pequenas, o que vale dizer que
há ali lugar para todos. Os mesmos conflitos estão ocorrendo tam
bém nos Municípios de Campo Novo, Monte Negro e Buriti.

Desse modo, os problemas da Amazônia Legal têm que ser
pensados e repensados, tendo em mente, ao mesmo tempo, a pre
servação do meio ambiente e a ocupação das grandes faixas de ter
ras produtivas. É imprescindível e urgente promover-se o
desenvolvimento auto-sustentado para que a ecologia seja preser
vada sem que as populações locais morram de fome.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, em 1988 foi im
plantado o zoneamento socioeconômico de Rondônia, tendo em
vista ordenar a ocupação, o desmatamento, o aproveitamento
de áreas degradadas e a destinação de áreas para a sua verda
deira vocação, tendo sido Rondônia o primeiro Estado a im
plantar o zoneamento.

A recuperação de áreas degradadas é uma medida que se
impõe a fnn de conter a pressão pelo desmatamento. Assim. o pro
dutor rural, ao invés de devastar a floresta virgem, poderá utilizar
as áreas encapoeiradas.

Todavia, para se ordenar este processo de aproveitamento
do solo é necessário recurso fmanceiro. Para isso foi planejado o
chamado Projeto Planofloro, que não visa apenas à alocação de re
cursos, mas um projeto integrado que pretende preservar o meio
ambiente, respeitar as reservas florestais, dar condições aos produ
tores rurais para cultivar a terra e escoar a produção, enfi:tD, fJXar o
homem à terra. Nisso, a extensão rural tem papel preponderante.

O Governo Federal aprovou com entusiasmo a iniciativa de

Rondônia em elaborar o· zoneamento e, ao mesmo tempo, criar o
Projeto Planofloro.

O Projeto está para ser fmanciado com 75% de recursos do
Banco Mundial: 12,5% do Estado de Rondônia e 12,5% do Gover
no Federal.

O Estado de Rondônia tem cumprido normahi1ente com a
sua parcela, mas o Governo Federal não tem liberado a sua parte.

Isso cria problemas para o Estado, uma vez que este já ini
ciou várias ações e implantações das medidas previstas no projeto,
sem, também, ter recebido a parcela do Banco Mundial. A falta de
liberação por parte do Banco Mundial está conduzindo o Projeto a
uma situação perigosa, qual seja a impossibilidade de o Estado
sustentar sozinho o zoneamento.

Outro problema que afeta o desenvolvimento de Rondônia
e de todos os demais Estados amazônicos é o aproveitamento do
solo, porque as suas terras férteis são reservas indígenas ou ecol6
gicas, deixando os agricultores sem condições de ocupação da ter
ra para as suas lavouras. É forçoso que as autoridades competentes
reexaminem a questão, principalmente o Ministério do Meio Am
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e o Ministério da
Justiça, compatIbilizando a necessidade de preservação do meio am
biente, a reserva de terras para os indígenas e também para o desen
volvimento socioeconômico. Com tais pressupostos, pode-se
desencadear a solução desses problemas sem desrespeito à natureza.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, nos dias 3 e 4 do cor
rente mês realizou-se o 2° Encontro da Bancada da Amazônia, na
cidade de Porto Velho.

Nesse encontro foram discutidos problemas da maior rele
vância para a região. Orgulho-me de que esse importante evento
tenha ocorrido na capital do meu querido Estado de Rondônia, que
tenho a homa de representar nesta Casa.

Naquela ocasião estiveram presentes ali Parlamentares de
toda a região Norte, bem como autoridades como Vice-Governa
dores, os Ministros da Justiça e dos Transportes, além do repre
sentante do Ministro do Meio Ambiente - e, nesta oportunidade,
quero agradecer ao Governador Valdir Raupp o apoio irrestrito
dado ao evento. Também ali estavam os Presidentes do Basa, Ele
tronorte, !nem e os Superintendentes da Suframa e Sudam.

Todos os temas relativos à Amazônia foram amplamente
debatidos, principalmente os que dizem respeito ao aproveitamen
to do solo e à preservação do meio ambiente. O interesse demons
trado pela maciça presença de Parlamentares e autoridades, bem
como de muitas pessoas interessadas, foi um ponto brilhante do
encontro, demonstrando o proveito que as suas conclusões trarão
para toda a região amazônica.

O evento ressaltou uma imagem positiva de Rondônia e do
seu povo que, como todos os brasileiros, s6 deseja o desenvolvi
mento socioeconômico, sem depredação do ambiente.

Há uma falsa ret6rica de que, por ser considerada a Amazô
nia Legal o pulmão do mundo, -a região não deve ser submetida à
exploração econômica. Não é bem assim. Há amplas possibilida
des de aproveitamento econômico da região, mesmo porque esse
aproveitamento das áreas férteis concorre até para a fiscalização e
proteção ao meio ambiente.

Ninguém iguora que a Amazônia tem sido palco da ação
criminosa de aventureiros, que derrubam as suas florestas até para
a exportação ilegal de madeira; da mesma forma, os produtos na
turais da terra são levados, também de contrabando, com sérios
prejuízos para o Erário.

Desenvolver a Amazônia é protegê-la. Por isso, a relevância
desse Encontro, onde várias questões foram equacionadas, inclusi
ve as relativas a transportes e energia.

Não se pode esquecer que a construção do gasoduto Uru-
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cum interessa diretamente aos Estados do Acre, Amazonas e Ron
dônia, na solução definitiva dos problemas vinculados à energia.

O problema dos transportes é outra questão a ser devida e
definitivamente equacionada e resolvida. Tanto o transporte flu
vial e marítimo como o terrestre.

O transporte terrestre implica a recuperação da BR-364.
única via de acesso para o leste, quase destruída. Estas e outras ro
dovias devem ser recupemdas urgentemente, impondo-se a cons
trução de muitas outras.

Sobretudo o transporte ferroviário deve ser amplamente
aproveitado, como o mais importante para aquela imensa reião. a
começar pela sua ligação com o Oceano Pacífico, atIavés do Peru,
nosso bom vizinho, também interessado.

Ouço, com pmzer, no nobre Deputado José Mauricio.
O Sr. José Maurício - Eminente Deputado Euripdes Mi

randa, faço este aparte. poruqe V. Ex· se contrapõe a regIas e nor
mas quando, com denodo, de dicação e desvelo, exerce a plenitude
do seu mandato, diferentemente de muitos aqui presentes. Saúdo
V. Ex· por fazê-Io, pois alguns rejeitam o mandato que lhes foi
conferido, ha medida em que cerceiam o direito de livre manifes
tação do povo.

Sinto-me gratificado por tê-lo como um companheiro de
partido que hOnIa e digniftca o mandato que lhe foi outorgado.

O SR. EURíPEDES MIRANDA - Agradeço ao Deputado
José Maurício o aparte, que incorporo ao meu discurso.

É impresssionante e até mesmo incrível que o transporte
fluvial ainda não tenha sido amplamente posto em prática na Ama
zônia, pois dispõe de um complexo navegável dos mais importan
tes senão o mais importante do mundo, A Europa e os Estados
Unidos dão grande importância a esse meio de transporte. Só o
Brasil fica impassível diante de tamanha perspectiva.

Mas, o mais impressinante é que os Estados do Pará e Amapá.
abertos para o Oceano Atlântico, próximos ao Canal do Panamá, por
onde poderiam escoar os seus produtos também par ao Oriente, ainda
se eoncotram a braços com o subdesenvolvimento, com tanta riqueza
para exportar. Ambos ainda se encontram na dependência de vias de
acesso para o interior e na construção de portos fluviais e marltimos,
quando têm possibilidades inigualáveis para isso.

Desses assuntos e de muitos outros de interesse da Amazô
nia Legal voltarei a tIatar desta tribuna, porque, Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, são também de interesse de todo o Bmsil.
Sim, porque ali os industriais do Sul terão oportunidade de colocar
os seus produtos em muito maior escala, estabelecendo-se assim
um intercâmbio comercial interno que só trará gmndes proveitos
para o Bmsil.

A SRA. ZILA BEZERRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem, para fazer uma comunicação importante.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V. Ex· a
palavm.

A SRA. ZILA BEZERRA (PMDB - AC. Sem revisão da
oradora) - Sr. Presidente, está havendo um tumulto na entrada do
Salão Negro da Câmara. Uma multidão está invadindo o Salão, já
quebrou todo um vidro da entrada e está quebrando um segndo.
Haverá acidente, inclusive atingindo pessoas. V. Ex· tem que to
rnar providências com relação a isso.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Agradeço a V.
Ex· a informação. Peço ao Diretor da Coordenação de Segurança
Legislativa que compareça à Mesa imediatamente.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, desculpando
me com o orador que ocupa a tribuna, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V. Ex· a
palavm.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do om-

dor.) - Sr. Presidente, desejo tranqülizar as pessoas. pois estava na
manifestação.

Não está havendo pancadaria, não está havendo nada do
que foi exposto. A exemplo do que já aconteceu neste plenário,
quando Deputados e convidadeos encostaram na porta, o vidro
quebrou. Foi o que ocorreu. Tenho medo de que chegue a este ple
nário uma notícia de conflito e, da reação ao conflito inexistente,
surja realmente um conflito. Acabei de chegar do local do inciden
te com os Deputados Matheus Schmidt e Aírton Dipp. Assistimos
a uma manifestação absolutamente pacífica. Houve um acidente
com um vidro. Não quebIaIam todos os vidros da fachada. Vamos
manter a serenidade.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Agmdeço a in
formação a V. Ex·, Deputado Miro Teixeira. A Mesa já tomou as
providências necessárias.

O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V. Ex· a
palavm.

O SR. MAURO LOPES (Bloco'PFL - MG. Sem revisão
do omdor.) - Sr. Presidente, as câmems registraram o fato, que di
fere muito da descrição feita pelo Deputado Miro Teixeim. Real
mente, houve agressão. Os manifestantes quebIaIam a porta e
invadiram o recinto da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Agradeço a V.
Ex· a informação.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V. Ex· a
palavm.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, serei mais enfático.

Não foi assim! As pessoas estavam entrando no Congresso
com autorização da segurança da Casa, que, aliás, está agindo
muito bem, evitando tumultos. O clima, do lado de fom, era de
compreensão, cada um na sua posição.

Não há esse clima de manifestação. Não vamos criar tumul
to neste plenário, quando lá fora isso não está ocorrendo. Se fosse
verdade, não teria sido quebmdo apenas um vidro. Há vidros à
vontade, para quem quiser quebrá-los.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A Presidência já
tomou conhecimento do fato e determinou as providências neces
sárias, sem açodamento.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, peço a
palavm pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - tem a V. Ex· a
palavm.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSD - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa é a Casa do povo bmsi
leiro. V. Ex· é um democmta, e eu quero fazer aqui um apelo.

As nossas galerias estão praticamente vazias, e existem
mais de cem pessoas no Salão Negro, onde ocorreu o incidente.
Proponho então a V. Ex·, Sr. Presidente, que permita àquelas pes
soas que ocupem pacificamente as galerias.

É a proposta que faço à Mesa, através de V. Ex·, compa
nheiro, Presidente Wilson Campos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - O Presidente
Luís Eduardo já determinou à Segurança que fizesse chegar às ga
lerias essas pessoas, como V. Ex· solicita, as quais infelizmente 
tenho que usar esse termo - entraram indevidamente em lugar
proibido.

Mas, democmticamente, isso já foi determinado pelo Presi
dente Luís Eduardo, mesmo antes do pedido de V. Ex·



Senhor Presidente,
Vossa Excelência me encaminhou cópias das cor

respondências que a Presidência Nacional do PL rece
beu do presidente regiónal do partido em São Paulo
(datada de 22 de maio) e do líder do Bloco Parlamentar
PLIPSCIPSD na Câmara dos Deputados (datada de 26
de maio).

Permita-me comentá-las uma a uma, para que
Vossa ExcelêJ?cia possa melhor entender as distorções
que estão minando as idéias, os conceitos, os quadros
representativos e as bases do Partido Liberal em nosso
Estado.

Na primeira carta o presidente da Seção paulis
ta do PL refere-se a notícias de que "o Senador Ro
meu Tuma, que honra as fIleiras do nosso partido,
pretende deixar a legenda". A carta estranha que tais
notícias "não foram jamais desmentidas formalmente
pelo Senador".

Referida correspondência tece ainda outros co
mentários e termina por cobrar da Presidência Nacional
providências contra este Senador, afirmando que "não
há razão para... abrir-lhe excessão no tocante às normas
de conduta partidária". O texto afIrma ainda que "pare
ce-nos importante que o Senador... procure prestigiar a
legenda... ao invés de contribuir para seu descrédito"...

Na mesma carta a direção do PL de São Paulo soli
cita a V. Ex" que "consulte o SenadorRomeu Tuma sobre o
repetido noticiário"... visando "a um desmentido"... ou, se
"deseja ingressar em outra legenda que... siga tal cami
nho o mais rapidamente possível"...

Permita-me, Senhor Presidente, assinalar a dese
legância que não se esgota no texto. Ela também se mar
ca pelo fato da referida carta ter recebido despacho de
V. Ex", no mesmo dia de sua apresentação (22 de maio),
com as palavras "Ao Senador Tuma, para pronunciar
se". Antes, no entanto, de chegar ao meu gabinete, có
pias do texto já percorriam os escaninhos da imprensa e
de lideranças escolhidas - muitas das quais alheias ao
PL -, motivando notícias distorcidas e, não raro, despri
morosas. O resultado desta comunicação enviesada deve
ter alegrado os dirigentes estaduais do PL que agora pre
tendem me ditar ''normas de conduta partidária". que
eles próprios demonstram não saber cumprir.

A carta seguinte, do líder partidário na Câmara
dos Deputados, recebeu despacho de V. Ex" ("Ao Sena
dor Tuma, para conhecimento'~ no mesmo dia em que
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O SR. GONZAGA PATRIOTA - Agradeço a V. Ex", e ao foi datada, 10 de junho. Porém seu texto, antes dessa
Presidente Luís Eduardo. data, tambémjá era do conhecimento da imprensa.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a palavra Essa correspondência do líder repete expressões e
pela ordem. comentários antes feitos pelo presidente regional do par-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V. Ex". a tido em seu documento de 22 de maio. O texto, no en-
palavra. tanto, coloca na preliminar que "O 3enador Romeu

O SR, ROBSON TUMA (BlocoIPL - SP. Sem revisão do Tuma é homem público que merece nosso respeito e ad-
orador.) - Sr. Presidente, pediria licença a V. Ex" para ler duas miração". Logo a seguir, no entanto, assinala que "sua
cartas encaminhadas hoje ao Deputado Alvaro Valle. DD. Presi- inércia e omissão com relação ao insistente noticiário é
dente Nacional do Partido Liberal. lamentável". Mais adiante, a liderança afIrma que o Se-

Primeiro, vou ler a carta encaminhada pele Senador Romeu nador Tuma ''não tendo participado de reuniões do parti-
Tuma. do, sugeriu desinteresse por nossa vida partidária".

"Excelentíssimo Senhor O texto vai mais além. afirmando que "o Senador
Deputado Álvaro Valle Romeu Tuma, talvez entusiasmado pelo seu inegável pres-
M.D. Presidente Nacional do Partido Liberal tígio, j.I1gou-se acima de seu próprio Partido. Um pouco de
Brasília - DF humildade política teria sido bom, no caso, porque a demo-

Brasília, 7 de junho de 1995 cracia assenta-se em instituições e não em pessoas' '.
Desnecessário dizer que não reconheço no signa

tário do documento autoridade para ensinar humildade
ou dar lições de democracia. Afmal, seu propósito com
tudo isso fIca bem claro no [mal da carta, quando solici
ta que no PL nacional "se inicie o processo de expulsão
do Senador Romeu Tuma de nosso partido".

Se o objetivo dos signatários das duas cartas era,
como fIca evidente, apenas afastar-me do PL, não era
preciso que gastassem tanto papel e tinta.

Estou, Senhor Presidente, pela presente e espon
taneamente, deixando os quadros do Partido Liberal. Os
fatos anteriores e os documentos de agora reforçam a
minha convicção de que não sou eu quem está deixando
o PL e sim o PL quem está me deixando.

Não posso formalizar minha atitude, no entanto,
sem levar a V. Ex" algumas considerações.

Em primeiro lugar, devo deixar claro que não te
ria qualquer sentido estar desmentindo boatos de minha
saída, se muitos deles eram passados à imprensa justa
mente pelos dirigentes partidários estaduais do PL. Assi
nalo ainda que o noticiário que registrou - e continua
registrando - o interesse de lideranças partidárias de ou
tras siglas pelos desdobramentos de minha carreira polí
tica é honroso e em muitos casos, gratificante. As
notícias e comentários decorrem de vários fatores, quase
todos óbvios, mas cabe-me ressaltar três deles:

1. O debate sobre as reformas políticas, partidá
rias e eleitorais que hoje se instalou no Congresso Na
cional está sendo estimulado pela opinião pública e
enriquecido inclusive por sugestões advindas da própria
Justiça Eleitoral. Já está claro aos observadores políticos
que essas mudanças levarão a todos os partidos, espe
cialmente ao de menor porte, a buscarem caminhos dife
rentes dos que hoje prevalecem e que consagram
distorções como a que fragmentou em 17 legendas a repre
sentação partidária em nosso Parlamento. Conversas sobre
esses fatos e seus eventuais desdobramentos são cada vez
mais freqüentes e se constituem em obrigação das lideran
ças de todos os partidos, sejam grandes ou pequenos. A
essa obrigação não me tenho furtado. Sei também que ou
tras lideranças estaduais e nacionais do PL as têm mantido,
em encontros públicos ou reservados.

2. É do conhecimento da classe política, especial
mente em São Paulo, que a direção partidária local tudo
tem feito para afastar-me, e ao meu fIlho, Deputado
Robson Tuma, das discussões e deliberações da legenda.
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Jamais nos omitimos, quando convocados a contribuir
para a vida partidária. Não, poderiamos, no entanto, en
tender que em nossos gabinetes as informações e convo
cações para eventos e reuniões do partido só pudessem
chegar na véspera, quase sempre através de recados ver
bais em um tempo que tomava impossível remarcar
compromissos ou reajustar as agendas.

3. A imprensa e analistas políticos estranharam
que no processo de intervenção que se procedeu no Di
ret6rio paulista do PL as portas tenham sido fechadas a
mim e ao Deputado Robson T1!~ Coube-nos apeJW.s a
única opção de referendar escolhas de nomes e decisões
de trabalho montadas no lusco-fusco pelos "donos do
partido". Exemplo bem visível desta marginalização foi
o ''programa gratuito" que o PL transmitiu recentemente
nos horários do Tribunal Regional Eleitoral. Nem este
Senador nem o Deputado Robson Tuma foram informa
dos sobre o referido programa de rádio e televisão, nem
dele participamos sob qualquer forma. °PL passou as
sim, a toda a opinião pública, um recado nítido de que
nossa presença, a de um Senador de 5541.262 votos e
um Deputado Federal de 167.492 votos não tinham a
menor importância para a vida partidária.

Esses três itens, Senhor Presidente, explicam bas
tante. Mesmo antes de ter ingressado na vida partidária
já era eu um público defensor das idéias liberais, enri
quecidas pela percepção dos problemas humanos que
afligem o nosso povo e obrigam os homens sérios a es
tabelecer a prioridade para o social na fOlmulação das
diretrizes nacionais.

Recordo a minha alegria, quando meu filho optou
pela sigla do PL ao dar início à sua carreira política, ele
gendo-se com brilho para a Câmara de Vereadores de
São Paulo. Eram naturais, portanto, os caminhos que,
tempos depois, levaram-me também à filiação no PL.
Não me arrependi. Tenho inclusive a convicção de que,
na dificil campanha eleitoral de 1994, em que recebi das
umas a missão de representar o Estado de São Paulo no
Senado Federal, dei uma contribuição sincera à sigla
partidária, ajudando a angariar votos para as eleições de
Deputados Federais e Estaduais e, mais do que tudo, a
promover a difusão do pensamento do moderno libera
lismo brasileiro.

Lembro, no entanto, com tristeza, que já na cam
panha referida fui obrigado a levar à Direção Nacional
do PL a minha estranheza diante de fatos que traduziam
o desejo de certas lideranças estaduais que - não sei até
hoje a que título - resolveram assumir a "propriedade"
da sigla partidária em nosso Estado.

Partidos são do povo, dos filiados, de suas lide
ranças e as diretrizes e destinos da vida partidária preci
sam resultar do debate, do diálogo, dos ajustes que
caracterizam a vida democrática e se consagram na pre
valência da vontade das maiorias livres. É por isso que
na democracia os partidos não podem ter donos.

Se, por delegação equivocada ou por força de
omissões de qualquer sorte, pessoas ou grupos assumem
a propriedade ou o domínio das siglas, não há que estra
nhar que as lideranças autenticamente democráticas ten
tem lutar para reverter o estranho quadro e para corrigir
distorções.

É o que vinha ocorrendo no PL paulista há vários
meses até que ilustres companheiros como João Mellão

Neto, Vicente Cascione, Corauci Sobrinho, Junje Abbe,
Gilberto Kassab, Estevão, Bruno Feder, viram esgotados
os seus esforços e se desligaram do partido, em atitude
recente.

Sabe V. Ex· que eu estava com esses ilustres de
putados federais e estaduais, bem como outras lideran
ças partidárias tentando uma solução que preservasse a
unidade partidária. Não conseguimos, e não foi por nos
sa'culpa.

A saída de quadros tão ilustres, naquele momen
to, teve repercussão significativa. Nos comentários pu
blicados.~ nas conversas políticas não foram poucos os
que estranharam que ainda tivéssemos ficado no PL, tal
vez esperando o que já parecia impossível: a reconver
são dos que não entendiam que dirigir o partido deveria
ser uma atividade democrática.

Mesmo assim, ficamos no Partido Liberal. Nosso
gesto ao invés de motivar uma evolução positiva, s6 ser
viu para ampliar o nosso isolamento, e para estimular
correspondências como as que se materializaram nesta
última semana de maio.

Por tudo isso, Senhor Presidente, formalizo pela
presente o meu pedido de desfiliação do Partido Liberal.
Estarei materializando esta decisão, também. através dos
comunicados formais que, na data de hoje, serão envia
dos à Justiça Eleitoral e à Mesa do Senado Federal, para
os devidos fms.

Lamento que não me tenha restado outro caminho.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma."

Quero dar conhecimento aos nobres Deputados de uma car
ta feita por mim ao Deputado Álvaro Valle, que diz o seguinte:

"Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a mi

nha desfiliação do Partido Liberal, acompanhando idên
tica decisão tomada hoje pelo Senador Romeu Tuma e,
há algums meses, por antigos companheiros do PL pau
lista. Não o faço com alegria. Sendo um dos membros
mais antigos do Partido, não posso deixar de confessar
uma iIÍJ.ensa tristeza com o meu afastamento defmitivo
da legenda. AfmaI, não podia ser outra a minha conduta
em face da forma arbitrária e absurda de liderança do
nosso Partido em relação ao Senador Romeu Tuma.
Simplesmente ignoraram os votos de 5.708.754 eleitores
paulistas, suficientes para eleger o único Senador do PL
e ainda me dar condição de Deputado mais votado a in
tegrar a sigla do PL.

Iniciei minha carreira política no PL e há mais de
oito anos fui eleito vereador assumindo uma cadeira na
Câmara Municipal de São Paulo, como o :vereador mais
votado. Após alguns meses, assumi a condição de líder
do PL naquela Casa. Vossa Excelência é testemunha do
quanto me empenhei para a valorização da sigla liberal e
pela consolidação do próprio PL.

Ainda pelo PL assumi uma cadeira na Câmara
dos Deputados levando os princípios liberais para o
Congresso Nacional. Nas eleições do ano passado fui
reeleito Deputado Federal com a expressiva votação de
167.492 votos.

Como liberal convicto não posso concordar com o
posicionamento de algumas lideranças do nosso Partido.

Por estes e outros motivos já mencionados. tomei
a decisão de me desfIliar do Partido Liberal.
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Atenciosamente, - Deputado Robson Tuma."

O Sr. Wilson Campos, ]0 Secretário, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa - Bloco - PTB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Ro
bério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco
- PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; O1ávio Ro
cha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB; Raimundo
Santos - PPR; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa - PMDB;
Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Luiz Fernando - PMDB; Pauderney Avelino - PPR.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos - PP.

Acre

Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - PSD; Zila Be
zerra - PMDB.

Tocantins

Melquiades Neto - Bloco - PMN; Osvaldo Reis - PP; Pau
lo Mourão - PPR; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão

Magno Bacelar - SfP; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fe
cury - Bloco - PFL; Nan Souza - PP; Pedro Novais - PMDB;
Remi Trinta - PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho
Bloco - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

José Linhares - PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino 
PSDB; Marcelo Teixeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de
Andrade - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim 
PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feij6 - PSDB; Ubi
ratanAguiar-PSDB; VicenteAnuda-PSDB; Zé Gerardo-PSDB.

Piauí

João Henrique - PMDB; Júlio Cesar- Bloco- PFL; Mussa
Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

José Luiz Clerot - PMDB; Ricardo Rique - PMDB; Wilson
Braga-PDT.

Pernambuco

José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco
- PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz Piauhylino 
Bloco - PSB; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson -

Bloco - PMN; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa
Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto Fontes
Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel Carva
lho - PP; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino Cavalcanti 
Bloco - PFL; Vicente André Gomes - PDT; Wilson Campos 
PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr Andrade -'- PPR; Ola
vo Calheiros - PMDB; Talvane Albuquerque - PP.

Sergipe

José Teles - PPR; Marcelo Deda - PT; Wilson Cunha
Bloco-PFL.

Bahia

José Rocha - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur
Lomanto - Bloco - PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga
Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco 
PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - PMDB; pemIa hujo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Roberto
Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Cameiro 
PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino Ju
nior- Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

José Rezende - Bloco - PTB; José Santana de Vasconcellos 
Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco
- PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PP; Marcos Lima - PMDB; Ma
ria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PP; Mauricio Campos - PL;
Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso - PMDB; Nilmário
Miranda - PT; Odelmo Leão - PP; Osmânio Pereira - PSDB; Panlo
Delgado - PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues '
- Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco
PTB; Romel Anízio - PP; Ronaldo Perim - PMDB; Saraiva Felipe
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Brasileiro
- PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Media
li - PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Nilton Baia
no - PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB;
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

José Egydio - Bloco - PL; José Maurício - PDT; Laprovita
Vieira - PP; Laura Carneiro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL;,
Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Marcio
Fortes - PSDB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Morei
ra Franco - PMDB; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feij6 
PSDB; Roberto Campos - PPR; Roberto Jefferson - Bloco - PTB;
Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Ses
sim - PPR; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Beto Mansur - PPR; José Coimbra - Bloco - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; José Pi- ,
notti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu Tha - PSDB; Lu
ciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken 
PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - PMDB;
Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Mauricio
Najar - Bloco - PFL; Michel Temer - PMDB; Nelson Marquezel
li - Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira
PSDB; Ricardo Izar - PPR; Robson Tuma - Bloco - PL; Salvador
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Zimbeldi - PSDB; Sílvio TOtreS - PSDB; TeIma de Souza - PT;
Toga ADgerami - .PSDB; Usbitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão
GomeI- FP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascio
De - Bloco - Pro; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano
PPR; Welsm Gasparini - FPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato GI"OSIIO

Roberto Franca - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB;
Rogério Silva - PPR; Tetê Bezema - PMDB; Welinton Fagundes
-Bloco-Pl...

Distrito Federal

Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigber
to Tutuce - PP.

Goiás

1avair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marconi
Perillo - FP; Maria Valadio - PPR; Nair Xavier Lobo - PMDB;
Oroino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pe
dro Canedó - Bloco - PI..; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra
PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel - PMDB; Vilmar
Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato GI"OSIIO do Sul

Marilu Guimarães - Bloco - PPL; Marisa Serrano 
PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PDT; Saulo
Queiroz - PSDB.

Paraná

10sé 1anene - PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Maurlcio Requião - PMDB; Max Rosen
DWID - PDT; Nedsm Micheleti - PT; Nelson Meurer - PP; Odílio
Balbindti - PDT; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo
COldeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson - FP; Ricanlo Barros
Bloco - PfL;Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PP;
VdlOllSantini- Bloco-PrB; WemerWanderer- Bloco- PFL.

Santa Catarina

10116 Frilsch - Pf; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique 
PMDB; M6rio CavaUazzi - PPR; Milton Mendes - J7f; Paulo
Bauer - PPR; Paulo Bomhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea 
Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafun Venzon - PDT;
Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

10sé FOOUDati - Pf; Júlio Redecker - PPR; Luís Roberto Pon
te - PMDB; Luiz Mainanti - J7f; Matheus Schmidt - PDT; Miguel
Rouelto - Pr; Nelson Ma1d1ezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Bloco 
PI'B; Paulo Paim - Pf; Paulo Ritzel- PMDB; Renan Kurtz - PDT;
Telmo Kirst - PPR; Waldoo1iro Fioravante - Pf; Wilson Bmnco 
PMDB; Wilson Ognaàri - PMDB; Veda Ousius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista de presen
ça registra o CODJIl81"Cimento de 264 Senhores Deputados.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela Liderança do Bloco Parlamentar PllPSDIPSC.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre DepJtado Valdemar Costa Neto, para uma Connmicação
de Lidemnça, pelo Bloco Parlamentar PUPSDIPSC.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO (BlocolPL - SP.
Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, o PL quer connmicar que
esti muito triste com a salda do Deputado Robson Tuma e do Or.
Romeu Tuma do nosso partido. E quer solicitar que o Or. Robson
Toma se lembre de Dia só sair do partido, mas também de renun
ciar ao caIBO da Mesa, que é do PL, e que ele ocupa hoje.

o SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pela ordem.. tem a
paIaVIa o nobre Deputado Milton Temer.

O SR. MILTON TEMER (Pf - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, é só para registrar, neste dia de luta demo
crática e patriótica pelo monopólio do petróleo, a presença
militante do Governador do Estado do Espírito Santo, nosso com
panheiro de partido, Victor Buaiz, que esteve aqui com o Presi
dente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. e com o ex-Governador do
Rio de Janeiro, Or. Leonel Brizola.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar à
apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante da Or
dem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-1-

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTIrUIÇÃO
N°6-B, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro Ulmo, da Proposta da
Emenda à Constituição n° 6-A, de 1995, que altera o § l°
do artigo 177 da Constituição Federal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela ad
missibilidade, contra os votos dos Srs. Gilvan Freire, Ud
son Bandeira, José Genoíno, Marcelo Deda, Milton
Mendes, Paulo Delgado, Alexandre Cardoso, Aldo Arantes
e, em separado, dos SIlI. Nilson Gibson, Coriolano Sales,
Enio Bacci, Hélio Bicudo e Matheus Schmidt (Relator. Sr.
Vilmar Rocha); e da Comissão Especial pela aprovação,
com substitutivo, pela aprovação da Emenda nO 2; pela
aprovação parcial das Emendas nOs 1. 4 e 5 e pela rejei
ção da Emenda n° 3, contra os votos dos SIlI. Luciano
Zica, Marcelo Deda, Miguel Rossetto, Coriolano Sales,
Edson Ezequiel, Gonzaga Patriota e Haroldo Lima, com
voto em separado dos Srs. Luciano Zica, Marcelo Deda,
Miguel Rossetto, Coriolano Sales, Edson Ezequiel, Al
berto Goldmann. Edinho Bez, Ivo Mainardi, Paulo Ti
tan, Rivaldo Macari, Simara Ellery, Haroldo Lima e
Gonzaga Patriota (Relator. Sr. Lima Netto).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa, re
querimento no seguinte teor:

"Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art 177 do Regimento Interno,

adiamento por 2 (duas) sessões da discussão da PEC n° 6 constan
te da Ordem do Dia de hoje.

Sala das Sessões, de junho de 1995. - Haroldo Lima -
Luciano Zica - Sergio Miranda :... Sergio Carneiro - Zaire Rezende
- Maurício Requião - Ivan Valente - Aldo Rebelo - José Pinotti
Miguel Rossetto - Airton Dipp - José Maurício - Paulo Titan 
Jandira Fegbali - Humberto Costa - Cidinha Campos - Milton Te
mer - Chicão Brigido - Rita Camata - Teima de Souza - José Pi
mentel - Laura Carneiro - Marta Suplicy - Nilmário Miranda 
José Luiz Clerot- Am1>al Gomes - José Carlos Sabóia - Tuga An
gerami - Jair Bolsonaro - Silvio Abreu - Luiz Gushiken - Annan
do Costa - Gonzaga Patriota - Beto Lelis - Alexandre Cardoso 
Raquel Capiberibe - Wolney Queiroz - João Leão - Jair Mene
guelli - João Paulo - Salatiel ClIlValhO - Adylson Motta - Paulo
Delgado - Sérgio Arouca - Eduardo Jorge - José Fortunati - Ana
Júlia - Matheus Schmidt - Luiz Mainardi - Adão PreUo - Edinho
Bez - Leonel Pavan - Milton Mendes - Padre Roque - José
Fritsch - Max Rosenmann - José Thomaz Nonô - Nicias Ribeiro
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- Pemo Canedo - Antônio Brasil - Noel de Oliveira - Genesio
Bernardino - Sylvio Lopes - Carlos Santana - Marcelo Deda 
Jair Meneguelli - Bosco França - Jerônimo Reis - Fernando L0
pes - Celso Daniel - Helio Bicudo - Alcides Modesto - Arlindo
O1inaglia - Maria Laura.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter o
requerimento à votação.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um encaminhamento con
trário ao requerimento. Esta matéria já foi objeto de muita discus
são na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e na
Comissão Especial, e creio que a Câmara dos Deputados está
pronta para apreciá-la. Portanto, não se justifica o adiamento re
querido pelos partidos signatários do documento. O nosso voto
será contrário à retirada de pauta.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, aqui nesta Casa, neste plenário, o Deputado
Haroldo Lima encaminhou requl}rimeto subscrito por mais alguns
Parlamentares, inclusive este que fala agora, e encontrou em V.
Ex" um Presidente preocupado em dar o andamento rápido que o
documento merecia, encaminhando-o ao Poder Executivo, para
que o Ministério de Minas e Energia prestasse esclarecimentos
a respeito de pontos obscuros e suspeita de falsificação de da
dos do relatório apresentado pelo Deputado Lima Netto. Quero
registur que V. Ex" - e essa Mesa - não criou nenhum óbice,
pelo contrário, fez com que o requerimento fosse encaminhado,
com a maior rapidez, atendendo ao apelo dos signatários, ao
Poder Executivo.

Até o momento, não temos a informação. Seria uma temeri
dade que este Plenário votasse um relatório, quando sobre ele pe
sam sérias suspeitas, que, se confmnadas, podem alterar a forma
como os fatos vão se conduzir nesta Casa.

É, neste sentido, Sr. Presidente, em homenagem ao direito
do Poder Legislativo de buscar as informações, de ter os esclareci
mentos para votar, com certeza que nós, do Partido dos Trabalha
dores, encaminhamos pelo adiamento, a favor do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero pedir a
atenção dos Srs. Deputados. Se todos colaborarem, poderemos ter
uma sessão menos tensa.

Concedo a palavra ao Deputado Inocêncio Oliveira e, logo
após, ao Deputado Haroldo Lima.

O Deputado Inocêncio Oliveira pediu a palavra simultanea
mente com o Deputado Arnaldo Madeira.

O SR. INOCtNCIO OLIVEIRA (Bloro'PFL - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero protestar contra os tennos
utilizados pelo Líder do PT. Tem S. Ex" que declinar o nome dos sus
peitos. Se há suspeita, S. Ex" tem o dever, a obrigação até, de dizer
quais são os suspeitos. Não é generalizando, fazendo acusações dessa
natureza, que vai intimidar as bancadas que hoje vão quebrar, por lar
ga maioria, o monopólio estatal do petr6leo, na certeza de que assim
famndo estão decidindo o melhor para o nosso País.

Sr. Presidente, não aceitamos que esta matéria seja adiada
porque já foi devidamente discutida e esclarecida. Todos os que se
encontram aqui neste plenário estão conscientes das suas respon
sabilidades e sabendo o que vão votar, como vão votar e por que
vão votar.

Portanto, Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB encaminha o
voto ''não''.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
demais Líderes?

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - DA. gem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quando apresentamos este requerimento
de adiamento da discussão, assinado por cerca de 150 Srs. Deputa
dos, estávamos absolutamente interessados, como estamos ainda,
em que a Casa votasse consciente. O Líder do PT acabou de dizer
que sobre esse relatório pesa suspeição. Eu quero reafIrmar: a sus
peição existe e está catalogada. Há 39 pontos do relatório que são
falsos, não correspondem aos dados oficiais já divulgados pelo
Governo Federal e pela Petrobrás.

Nós catalogamos os 39 dados que foram enviados ao Minis
tério de Minas e Energia para que este se pronunciasse. O Ministé
rio de Minas e Energia mandou dizer que está examinando os
fatos. Pelos dados que eu tenho, das discussões já havidas, todos
os diretores da Petrobrás com os quais já conve~i, conf1llIlaIIl
que os dados são falsos. O relatório é falsificado! E rigorosamente
falso! Esta não é uma frase solta no ar, nem um ataque qualquer.
Portanto, consideramos o adiamento uma questão de prudência, de
equilíbrio e de seriedade, sobretudo por parte dos Deputados que
nem sabiam da existência dessa suspeição, como o Deputado Ino
cêncio Oliveira, que desconhecia ter indicado para relator uma
pessoa que fez um relatório absolutamente pífio, fraco e falso.
Pensamos que todos esses Deputados têm o direito de esperar que
o .Ministério de Minas e Energia responda, o mais rapidamente
possível, a esse documento, e quando isso for feito, aí sim, esclare
cido da falsidade ou não dos dados aqui denunciados, nós então
votaremos com plena consciência.

Sr. Presidente, só uma frase para terminar. Ficamos extre
mamente estupefatos com a declaração, correta e séria, feita ontem
pelo Deputado Michel Temer, Líder do PMDB, de que o Congres
so está votando no escuro. Estamos votando absolutamente no es
curo, porque estou convencido de que Líder sério como Inocêncio
Oliveira não conhece as denúncias que foram feitas contra o Rela
tor, absolutamente irregular, dessa matéria que vai à votação, ago
ra, aqui no Congresso. Razão pela qual o PCdoB solicita dos
Deputados sérios desta Casa que, simplesmente, adiem a votação
para a semana que vem. Não é um adiamento sine die, não é uma
tática de protelação. Adiem a votação para terem em mãos a res-
posta do Ministério e, assim, podermos votar com seriedade. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço atenção ao
Plenário. Vou esclarecer pontos levantados pelos Deputados Mar
celo Deda e Haroldo Lima. O requerimento do Deputado Haroldo
Lima foi apresentado no dia 3 de maio. No dia 4 foi para a Primei
ra Vice-Presidência. No dia 12 retornou da Primeira Vice-Presi
dência. No dia 12 foi para a Assessoria Juridica da
Secretaria-Geral da Mesa. No dia 15 retornou da Assessoria Juri
dica. No dia 15 seguiu para colher a assinatura do Presidente. No
dia 18, retomou assinado pelo Presidente. No dia 18, seguiu para a
Primeira Secretaria encaminhá-lo ao Ministério, como é o procedi
mento normal.

Foi recebido pelo Ministério de Minas e Energia no dia 24 de
maio, conforme protocolo. Então, S. Ex" tem até o dia 24 de junho
para poder responder. Isso para esclarecer ao Plenário, porque o De
putado Haroldo Lima, naturalmente de boa fé, citou a data do dia 11.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou conceder a
palavra ao Deputado Inocêncio Oliveira, que foi citado. Peço a S.
Ex" que seja breve, pois não vou permitir manobras que impeçam
a discussão e a votaçãp desta matéria.

O SR. INOCtNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Líder do PCdoB disse
que o Deputado Inocêncio Oliveira tinha indicado um Deputado
pífio, um Relator pífio para relator essa matéria.
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Sr. Presidente, esta é uma agressão desnecessária praticada
por uma pessoa que não deveria fazê-lo. S. Ex· deveria discutir a
matéria no campo das idéias e dos princípios. Indiquei para relator
da PEC n° 6 o Deputado que foi responsável pela privatização da
CSN, que hoje é um sucesso em todo o País, cujo processo condu
ziu com altivez, com dignidade, com comgem cívica e sobretudo
levando em consideração os mais sagrados interesses do País.

Portanto, não aceito nenhuma crítica, ao tmbalho desenvol
vido pelo nobre Deputado Lima Netto, que merece a nossa home
n,agem. o nosso apreço, a nossa cnnsidemção e respeito pelo muito
q\le fez, ainda está fazendo e poderá fazer pelo nosso País. Receba
S. Ex· a solidariedade do Bloco PFUPfB neste momento em que
protestamos contm as insinuações que lhe estão sendo feitas.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Haroldo
Lima, não vou permitir discussão paralela. Estamos aguardando a
orientação dos Líderes para votar o requerimento. Estamos em
processo de votação, e vou prosseguir.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREffiA (pMDB - SP.
Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, essa proposta de emenda
foi enviada à Casa no mês de fevereiro. Dumnte 40 sessões a Co
missão Especial se debruçou sobre ela.

O PMDB entende que a Casa está madum para iniciar o
processo, de discussão e votação da matéria, portanto, vota "con
tra" o requerimento.

O SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco/PSD - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria está mais do que
discutida por esta Casa e pelo nosso País. Sabemos o que a nossa
população sofreu. Somos favoráveis à quebm do monopólio. So
mos contm o adiamento da votação da PEC n° 6.

O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, há três meses estamos discutindo esta maté
ria, e depois da greve dos petroleiros fatos novos surgimm.
inclusive pam esta Casa. Estamos sentindo o desespero das es
querdas, agredindo inclusive o Relator. Isso não é aceitável. A rea
lidade é uma s6: vamos quebrar o monopólio da Petrobrás, tirar o
poder político da CUT, do PT, das esquerdas. Esta é a verdade. E
n6s votamos ''não'' ao requerimento.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, a modernidade neste País tem pressa. O Par
tido Progressista encaminha o voto "não".

O SR. MIRO TEIXEffiA (pDT - RJ. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, vamos votar "sim" ao requerimento. O PDT
se declam em obstrução.

O SR. JACKSON PEREffiA - Sr. Presidente, peço a pa
lavm pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavm.

O SR. JACKSON PEREffiA (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, há informação de que há Comissão
funcionando neste momento. Gostaria de pedir a V. Ex· que deter
minasse o encermmento pam que todos os Srs. Parlamentares vies
sem a plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mandarei verifi
car, Deputado. Se houver Comissão ainda funcionando, mandarei
suspender imediatamente.

O SR. BETO LELIS - Sr. Presidente, peço a palavm pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavm.

O SR. BETO LELIS (Bloco/PSB - BA. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim" ao requerimento para
que não votemos no escuro e na dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vamos passar à
votação.

Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permane
çam como se acham. (pausa.)

Rejeitado o requerimento.
O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Líder do PCdoB disse
que o Deputado Inocêncio Oliveira tinha indicado um Deputado
pífio, um RelatO!; pífio para relator essa matéria.

Sr. Presidente, esta é uma agressão desuecessária praticada
por ,uma pessoa que não deveria fazê-Io. S. Ex· deveria discutir a
matéria no campo das idéias e dos princípios. Indiquei para relator
da PEC n° 6 o Deputado que foi responsável pela privatização da
CSN, que hoje é um sucesso em todo o País, cujo processo condu
ziu com altivez, com dignidade, com comgem cívica e sobretudo
levando em consideração os mais sagrados interesses do País.

Portanto, não aceito nenhuma crítica, ao tmbalho desenvol
vido pelo nobre Deputado Lima Netto, que merece a nossa home
nagem. o nosso apreço, a nossa considemção e respeito pelo muito
que fez, ainda está fazendo e poderá fazer pelo nosso País. Receba
S. Ex· a solidariedade do Bloco PFUPfB neste momento em que
protestamos contm as insinuações que lhe estão sendo feitas.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Haroldo
Lima, não vou permitir discussão paralela. Estamos aguardando a
orientação dos Líderes para votar o requerimento. Estamos em
processo de votação, e vou prosseguir.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREffiA (pMDB - SP.
Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, essa proposta de emenda
foi enviada à Casa no mês de fevereiro. Dumnte 40 sessões a Co
missão Especial se debruçou sobre ela.

O PMDB entende que a Casa está madum para iniciar o
processo, de discussão e votação da matéria, portanto, vota "con-
tra" o requerimento. '

O SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco/PSD - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria está mais do que
discutida por esta Casa e pelo nosso País. Sabemos o que a nossa
população sofreu. Somos favoráveis à quebm do monopólio. So
mos contm o adiamento da votação da PEC n° 6.

O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, há três meses estamos discutindo esta maté
ria, e depois da greve dos petroleiros fatos novos surgimm.
inclusive pam esta Casa. Estamos sentindo o desespero das es
querdas, agredindo inclusive o Relator. Isso não é aceitável. A rea
lidade é uma s6: vamos quebrar o monopólio da Petrobrás, tirar o
poder político da CUT, do PT, das esquerdas. Esta é a verdade. E
nós votamos ''não'' ao requerimento.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, a modernidade neste País tem pressa. O Par
tido Progressista encaminha o voto "não".

O SR. MIRO TEIXEffiA (pDT - RJ. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, vamos votar "sim" ao requerimento. O PDT
se declam em obstrução.

O SR. JACKSON PEREIRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavm pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavm.
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o SR. JACKSON PEREIRA (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, há informação de que há Comissão
funcionando neste momento. Gostaria de pedir a V. Ex· que deter
minasse o encerramento para que todos os Srs. Parlamentares vies
sem a plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Mandarei verifi
car, Deputado. Se houver Comissão ainda funcionando, mandarei
suspender imediatamente.

O SR. BETO LELIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. BETO LELIS (Bloco/PSB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim" ao requerimento para
que não votemos no escuro e na dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vamos passar à
votação.

Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permane
çam como se acham. (pausa.)

Rejeitado o requerimento.
O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do, ora

dor.) - Sr. Presidente, peço a verificação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Serão atendidos os

Deputados Marcelo Deda e Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, ficamos em obstrução. Se alcançado o quo
rum, votaremos "sim" ao requerimento.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores se declara em
obstrução. Se alcançado o quorum, orienta o voto "sim".

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB se declara em obstrução. Se al
cançado o quorum, vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto ''não''.

O SR. BETO LELIS (Bloco/PSB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSB se declara em obstrução. Alcança
do o quorum, votaremos "sim" ao requerimento.

O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PPR vota ''não''.

O SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco'PSD - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocdPUPSDlPSC vota ''não''.

O SR. JOSÉ ANffiAL (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ''não''.

O SR· MARIA ELVIRA (pMDB - MG. Sem revisão da
oradora.)- Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFUPfB encaminha
o voto "não".

O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - O Governo encaminha o voto ''não'', Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista convoca sua bancada
para vir ao Plenário e encaminha o voto ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so-

licita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares a fun de
dar início à votação pelo sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Como votam os
demais Líderes? .

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, PCdoB vota "sim", depois que terminar a
obstrução.

O SR. ARLINDO CIDNAGLIA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obstrução.

O SR. PRESII).J}NTE (Luis Eduardo) - Os &s. Deputados
que se encontram nasôancadas, queiram registrar seus c9digos de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Como votam os
demais Líderes?

O SR. SILVIO TORRES (pSDB - SP. Sem revisão do
orador.) - O PSDB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - O PDT está em obstrução, Sr. Presidente.

O SR~ INOC~CIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - O Bloco PFL/PTB encaminha o voto "não",
Sr. Presidente. ' .

A SR· MARIA ELVIRA (pMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB lembra aos Deputados que es
tão chegando que o voto é ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Srs. Deputados
que se encontram nas bancadas, queiram acionar o botão preto do
painel até que as luzes do posto se apaguem. .

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - como votam os
demais Líderes?

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão dO
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ''não''.

O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - O PPR vota ''não'', Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora-
dor.) - O PP vota ''não'', Sr. Presidente. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.Deputados
que não registram seus votos queiram fazê-Io, dentro de instantes,
nos postos avulsos. ' .

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem. :

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Teni V. Ex·a apa-
lavra. .

O SR. JOVAIR ARANTES (psDB - 00. Semrevisãó'&
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda aos Deputados que
estão chegando ao plenário neste momento que votem ''não''. .

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em obstrução.

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem reviSão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB continua em obstrução. .

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora-
dor.) - Sr. Presidente, o PP encaminha o voto ''não''. ,. ,

A SRA. MARIA ELVIRA (pMDB - MG. Sem revisão dà
oradora.)- O PMDB vota "não", Sr. Presidente. .

O SR. INOC~CIOOLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
lavra. .

O SR. INOC~CIOOLIVEIRA (Bloco/PFL- PE. Sem
revisão do orador.) - Faço um apelo aos Srs. Deputados presentes
nas direrentes dependências da Casa no sentido de.que acomu;n
imediatamente ao plenário, pois estamos em pleno período de vo
tação nominal, pelo sistema eletrônico, de requerimento da mais
alta importância, que defmirá a votação nesta tarde. .
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o SR. RETO LELIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
oredem.

O SR.; PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. RETO LELIS - (Bloco'PSB - BA. Sem revião do
orador.) - Sr. Presidente, aos Srs. Parlamentares do PSB que estão
chegando ao plenário inf0lD10 que continuamos em obstrução.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Prp:sidente, o PSDB vota ''não''.

O SR. INOCítNCIO OLIVEIRA (Bloco!PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - O Bloco PFIJPfB avisa aos Srs. Deputados
que chegam, nesta hora, ao plenário que o seu voto é "não".
, O SR. MARCELO DEDA (Pf - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores está em obstrução.
, O SR. ODELMO LEÃO (pP - MO. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto "não".

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto ''não''.

O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha o voto ''não''.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ''não''.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MO. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto "não".

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito aos Deputados do PSDB que es
tão chegando, neste momento, a este plenário que votem "não".

Este é o voto da bancada.
O SR, FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a

palavra.
O SR. FRANCO MONTORO (pSDB - SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados
'e o Senado tiveram, na última greve dos petroleiros, uma atua
ção que, sem dúvida, representou um grande serviço prestado
'ao País. Entretanto, muitos nos têm criticado. Uma das notícias
divulgadas pel rádio dizia: "A intervenção dos Parlamentares
'foi uma intromissão indevida. Legislador deve legislar e não
tratar de greves".
, É incrível que, diante da atuação dos Parlamentares. que

provocou o [nnda greve dos petroleiros, tenhamos de fazer a defe
sa do Congresso Nacional.

Enganam-se os que pensam que o Congresso tem apenas
uma função legislativa. Além da competência precípua de fazer
leis, ele tem a atribuição de fiscalizar os atos do Poder Executivo
e, acima de tudo, de representar a população que o elegeu. Em
suma, o Congresso tem três funções fundamentais: legislativa. fis
calizadora e representativa.

, A missão de falar em nome do povo está ligada às páginas
mais importantes de nossa história., Um dos momentos decisivos
da luta pela independência do País foi o histórico apelo das Câma
ras municipais ao Príncipe D. Pedro para que não atendesse ao
chamado das Cortes de Lisboa. O apelo recebeu a famosa resposta
do Fico: que foi o primeiro passo de nossa independência. aten
dendo a apelo dos legisladores.

Nas grandes causas da luta contra a escravidão, da resistên
cia aos abusos <:10 poder, na defesa das liberdades e direitos das
minorias e dos excluídos, a voz do Congresso Nacional sempre es
teve presente.

Seria inadimissível que hoje, diante da grave crise repre-

sentada pela greve dos petroleiros, com a paralisação continuada
de atividades essenciais ao País e o sofrimento de toda a popula
ção, o Congresso Nacional petmanecesse numa atitude olímpica
de indiferença.

Diante da posição do Governo de não negociar, dadas as
graves condições do movimento e, de outro lado, a continuidade
da paralisação com o sacrifício generalizado da população, espe
cialmente dos setores mais pobres. Parlamentares, representantes
de todos os partidos na Câmara e no Senado, decidiram assumir o
papel de mediadores e, depois de ouvir ambas as partes, fOtmula
ram um apelo, acompanhado das garantias que, no limite, podiam
ser oferecidas.

Resultado: em doze horas terminou a greve que já durava
trinta dias. E o País retomou à sua vida normal.

Agindo como representante da população, num momento
dramático da vida nacional, o Congresso - rigorosamente dentro
de sua competência constitucional- prestou ao País um serviço de
pacificação. Superou um monólogo de surdos e optou pelo diálogo
democrático. Venceu a tentação de albeamento fácil e optou pela
participação responsável. E, afastando-se dos radicalismos da di
reita conservadora e da esquerda intransigente, que se recusaram a
fitmar o apelo. adotou a linha da sabedoria clássica e (mineira) da
moderação e do equihôrio.

O Congresso Nacional prestou, na realidade, um grande
serviço à Nação. Para testemunhar o fato, encaminho à Mesa, para
que conste dos arquivos da Câmara dos Deputados, o apelo com
os nomes de todos os seus signatários.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

1aASiUA.1·"JUMHO"Itt5

iY-
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço aos SIS. De
putados que ainda não votaram que o façam, pois o quorum já foi
alcançado.

Coma palavra o Deputado Sérgio Cameiro.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presideirte, exatamente em função do quorum, o
PDT recomenda aos membros de sua bancada voto "sim".

O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PPR vota ''não''.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP vota ''não''.

O SR. JOVAIR ARANTES (psDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ''não''.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores recomenda aos
seus Deputados o voto "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA (pMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB vota l'não".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pC do B'-- RI. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, o PCdoB
orienta seus Deputados a votarem "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. BETO LELIS (BlocoIPSB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSB recomenda o voto "sim".

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. RICARDO BARROS (BlocolPFL - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero corrigir meu voto. O painel
registrou o voto "sim", mas meu voto é ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Será conigido em ata.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o PP encaminha o voto ''não''.
O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. PAULO LIMA (Bloco'PFL - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, parabenizo V. Ex· por ter usado o crité
rio eqüitativo na distribuição das cadeiras do plenário às bancadas.
Porém, não se está obedecendo a esse processo.

Eu consegui 45 senhas com o Líder do nosso partido, Depu
tado Inocêncio de Oliveira. Não está sendo permitida a entrada nas
galerias dos agricultores do oeste paulista. Existem 45 agricultores
que querem entrar nas galerias, mas a sua entrada não está sendo
permitida pela segurança. Existe uma fIla da CUT, mas eles não
querem entrar nessa fIla.

O SR, PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mandarei verifI
car, Deputado Paulo Lima.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem reviSão da
oradora.) - Sr. Presidente, comunico à Casa que está acontecendo
um problema muito sério em Minas Gerais. A Rede FerroviáriaF~
raI, contrariando orientação do próprio Governo, aumentou suas tari-

fas de 72% a 102%, o que praticamente está invJabilizando o
transporte de ferro-gusa e de grtios no Estado de Minas Gerais.

Portanto, acredito que é importante esta Casa tomar conhe
cimento desse fato. Esse é um assunto muito sério para a econo
mia do nosso País.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (BlocolPSB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo a Casa do término de
um trabalho nosso - estou até distribuindo-o aos SIS. Parlamenta
res - sobre a demissão do Vice-Presidente da Shell, Stélio Camei
ro da Cunha. De foona transparente, o Sr. Stélio da Cunha, em
pronunciamento, disse: "Achamos que o processo deve começar
primeiro pelo álct )1. Quero deixar clara a minha posição contrária
a qualquer processo de quebra de monopólio". Essa afrrmação le
vou à demissão do Vice-Presidente da SheIl.

Essa declaração, SIS. Deputados, foi dita na Comissão de
Minas e Energia, no ano passado. E há alguns Deputados que que
rem encontrar argumentos para combater essa afumação do Vice
Presidente da Shell.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a bancada o PSDB recomenda aos Depu
tados que estão chegando neste momento ao plenário o voto "não".

O SR. JURANDYR PAlXÃo (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota l'não".

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, hoje, fIquei absolutamente perplexo ao
ler a manchete do jornal O Globo, a qual traduz o pensamento de'
um Procurador da República, que pretende pedir a extinção do'
Sindicato dos Petroleiros.

Trata-se de um entendimento absolutamente equivocado. '
Poderlamos até estar discutindo - como fIz na semana passada 
se o encaminhamento de greve foi correto ou não. Mas é um enor-:
me absurdo desconhecer a importância que a organização sindical
e o Sindicato dos Petroleiros têm na democracia brasileira. é como
se esse sindicato nada tivesse a ver com a construção da democra
cia. Portanto, pareceu-me uma declaração completamente fora do
contexto, dissentindo de todos aqu~les que querem defender o de
senvolvimento das instituições neste País.

Por isso, Sr. Presidente, antes até de saber da declaração
desse Procurador da República, apresentei ontem umprojeto de lei
que estabeleceu, em primeiro lugar, regras para que nenhum juiz
atribua ao sindicato penalidades acima da sua possibilidade de pa
gamento.

Quando um juiz decreta multas, como decretou ao Sindica
to dos Petroleiros, está, na realidade, decretando a extinção daque
le sindicato e levando-o a ter de vender seu patrimônio para poder
pagar aquelas dívidas. Isto me parece um verdadeiro absurdo, que
precisa ser corrigido. Como? Estabelecendo regras que permitam
que as multas, se aplicadas, possam ser pagas pelo sindicato, sem
que isso leve à sua extinção.

Sr. Presidente, eu disse na semana passada que a radicaliza
ção da greve num certo instante aconteceu em função do não-cum-



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 8 12461

primento de acordos feitos durante o Governo Itamar Franco, fei
tos na mesa de um bar, depois não referendados por seu Ministé
rio, o que acabou levando à situação de conflito a que assistimos.
Em função de existir enorme responsabili~e do Governo nos
rumos da greve, Sr. Presidente, ontem apresentei projeto de lei que
anistia todos os demitidos da Petrobrás, porque os trabalhadores
não podem levar toda a culpa de um processo equivocado, que de
sembocou nessa situação.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Há um grande número de universitá
rias na Câmara Federal, que trazem aos Deputados a preocupação
com a quebra do monopólio da Petrobras. Diplomaticamente, dis
se a essas meninas que foram a meu gabinete que o Deputado Ag
naldo Tim6teo não iria votar contra a Petrobras, mas contra a
truculência, a baderna, o terrorismo da CUT, que não respeita o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário; não respeita a Nação. É
contra essa gente que votamos pela quebra do monopólio.

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (pDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, esta Casa tem uma tradição de demo
cracia que a tornou conhecida no País como a Casa do povo. As
sim tem sido ao longo da hist6ria.

O ilustre Presidente da Câmara dos Deputados que antece
deu a V. Ex' tomou uma decisão que, a meu modo de ver, violenta
os níveis culturais desta Nação.

Neste dia em que se dá essa batalha em que a Câmara dos
DeIXItados vai decidir os destinos da Nação, afrontando profunda
m'ente os interesses brasileiros, neste dia em que isso pode ocorrer
daqui a instantes, em nome do que está acontecendo aqui agora e
para que a Câmara dos DeIXItados não passe mais pelo vexame
qu~ estamos vivendo hoje, em que o povo nas galerias está contido
por uma cortina de vidro - dizem que é à prova de balas, como se
o povo brasileiro estivesse minado de bandidos e de terroristas;
mas é um povo pacífico, que s6 não quer que se entreguem as ri
quezas da Nação a interesses de estrangeiros -, peço a V. Ex" que
encarecidamente tome a decisão de remover, a partir de agora e
defmitivamente, essa cortina infeliz que afasta o povo brasileiro
das grandes decisões da Nação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Mat
heus Schmidt, seria desnecessário responder a V. Ex" e infeliz
mente não vou poder atender-lhe, porque acho que o meu
antecessor agiu com todo o acerto. Em qualquer Parlamento do
mundo, não pode haver manifestação que não seja a do Plenário, e
assim será também no Parlamento brasileiro. (palmas.)

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (psDB - GO. Sém revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto ''não''.

O SR. INOC:ítNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFIJPTB recomenda
aos Srs. Deputados que estão chegando neste instante o voto
''não''.

O SR. JOSÉ AUGUSTO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".

O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PPR vota ''não''.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP encaminha o voto ''não''.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, reafrrmo que o meu voto é
"sim", porque parece que me enganei no momento de votar. Por
tanto, voto "sim".

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, esta é uma sessão hist6rica para o
Parlamento brasileiro e para o País. Hoje vão ser discutidas ques
tões da mais alta importância para nossos destinos.

Nesse sentido, apelo a V. Ex" para que garanta a discussão
em plenário desta importante matéria. Que pelo menos os que se
inscreveram para falar contra ou a favor possam emitir a sua opi
nião ao Plenário desta Casa, neste momento que considero hist6ri
co.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputada Socorro
Gomes, infelizmente não sei se posso atender a V. Ex" Se houver
um requerimento sobre o encerramento da votação, terei de sub
metê-Io ao Plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Comissão de Seguridade Social
e Família, hoje pela manhã, aprovou a criação de uma subcomis
são para tratar dos assuntos da Previdência Social.

Agradeço ao Presidente da Comissão, Deputado Roberto
Jefferson, que colaborou para a votação do requerimento, permi
tindo que a discussão dos problemas da Previdência Social possa
dar-se no âmbito da própria Comissão de Seguridade Social e Fa
mília.

A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Tem V. Ex' a pala-
vra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, a Companhia Docas do Estado de São
Paulo, após décadas de funcionamento, está dando lucro de cerca
de 60 milhões mensais.

Lamentavelmente, há rumores na Baixada Santista de que
uma intenção de loteamento partidário, envolvendo forças políti
cas da região, quebrando a dinâmica que existe na companhia e,
principalmente, substituindo os critérios de competência, eficiên
cia e produtividade, tentando afastar funcionários de carreira da pró
pria companhia, está ameaçando a produção do Porto de Santos.

Ora, Sr. Presidente, no momento em que o Governo tem in-
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tenção, através do Grupo de Modernização dos Portos, de dar efi
ciência à Codesp, é lamentável que se trame nos corredores de
Brasília e de Santos a quebra da produtividade da Codesp.

Voltaremos ao assunto de maneira formal, mas jã deixo re
gistrado o profundo repúdio, acompanhado de muitas pessoas da
própria Codesp.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou encerrar a vo
tação.

O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. SILAS BRASaEIRO (PMDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eu votei "sim", mas meu voto é "não".

O SR. MOISES LIPNIK (Blooo'PrB - RR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de mudar meu voto para
''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Somente constam
em ata.

O SR, PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou encerrar a vo
tação.

Se todos estivessem no plenãrio no momento certo, o pro
cesso seria mais célere.

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro

clamar o resultado da votação:
VOTARAM

SIM-133
NÃO-330
ABSTENÇÃO - 5
TOTAL-468

É rejeitado o requerimento de adiamento da discussão da
Proposta de Emenda à Constituição nO 6/95.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
E~nRooooh-Bloco-~C-Não

Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Moises Lipnik: - Bloco - PrB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não

Amapá

Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fãtima Pelaes - Bloco - PFL - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - ~B - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Não

Pará

Ana Júlia - PT- Sim
Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Não
Elcione Baibalho - PMDB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PrB - Não
José Priante - PMDB - Sim
Olãvio Rocha - PMDB - Não

Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Corrêa- PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - ~DB - Não
Carlos da Caibrás - Bloco - PFL - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Não
Pauderney Avelino - PPR - Não

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Não
Emerson Olavo Pires - ~DB - Não
EUIÍpedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
lldemar Kussler - PSDB - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Silvemani Santos - PP - Não

Acre

Carlos Airton - PPR - Não
Célia Mendes - PPR - Não
Chicão Brígido - PMDB - Sim
Francisco Diógenes - PMDB - Sim
João Maia - PSDB - Não
Mauri Sérgio- PMDB - Não
Ronivon Santiago - Bloco - PSD - Não
Zila Bezerra - PMDB - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Osvaldo Reis - PP - Não
Paulo Mourão - PPR - Não
Udson Bandeira- PMDB - Sim

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - PP - Não
César Bandeira- Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - ~DB - Não
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Sim
Magno Bacelar- S/P - Não
Márcia Marinho - ~DB - Não
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Não
Nan Souza - PP - Não
Pedro Novais - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balhmann PSDB - Não
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra- PSDB - Não
Edson Queiroz - PP - Não
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Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Inacio Anuda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares - PP - Não
José Pimentel- PT- Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Anuda - PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não
Ari Magalhães - PPR - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - pMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim- Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

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

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José AWemír-PMDB-Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Não
Ricardo Rique - P.MDB - Não
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
fuocoocioO~eira-Bloco-PFL-Não

João Colaço - Bloco - PSB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não

Nilson Gibson - Bloco - PMN- Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Corroa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN- Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Não
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim
Severino Cavalçanti - Bloco - PFL - Não
Vicente André-cJomes - PDT - Sim
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Não
Talvane Albuquerque - PP - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Bosco França - Bloco - PMN - Abstenção
Carlos Maguo - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PSDB - Não
J&&llmoRem-Bloco-PMN-Abste~ão

José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PT - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT- Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama -Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Jlfão
Fernando Gomes - PMDB - Não
Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jaques Wagner- PT- Sim
João Almeida - pMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PMDB - Não
Pedro Irujo - PMDB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não



12464 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1995

Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Simara Ellery - PMDB - Não
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle - PMDB - Não
Aracely de Panla - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - sin...
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de V f ncel10s - Bloco - PFL - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Não
Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Não
Mário de Oliveira - PP - Não
Mauricio Campos - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Romel Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - PP - Não
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Zaire Rezende - PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
João Coser- PT- Sim
Jorge Anders - PSDB - Não

Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
Rita Camata- PMDB - Sim
Roberto Valadão-PMDB-Não

Rio de Janeiro

Agnaldo Timoteo - PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro Valle - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT- Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Conceição Tavares - PT- Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarehhas - PSDB - Não
Eurico Miranda - PPR - Não
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Não
Itamar Serpa - PDT - Não
Jair Bolsonaro - PPR - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Egydio - Bloco - PL - Não
José Maurlcio - PDT - Sim
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Mareio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT- Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP - Não
Alberto Goldman - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir- PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
ArnaWoFmade Sá-WR-Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PMDB - Não
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Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur- PPR - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Neloon - PMDB - Não
Celso Daniel- Pf - Sim. .
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno- PPR - Não
Cunha Lima - SIP - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
DelfIm Netto - PPR - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PfB - Não
Edinho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT- Sim
Fausto Martello- PPR- Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - Pf- Sim
Hélio Rosas - PMDB - Não
Ivan Valente-Pf-Sim.
Jair Meneguelli - Pf - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - Pf - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Aniba1- PSDB - Não
José Augusto - Pf - Sim
José Coimbra - Bloco - PfB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - Pf - Sim
José Machado - Pf - Sim.
José Pinotti - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu Tha - PSDB - Não
Luciano Zica - Pf - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Abstenção
Marcelo Barbieri - PMDB - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy - Pf - Sim
MaUIÍcio Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- PMDB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Não
Robson Tuma - Bloco - PL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
TeIma de Souza- Pf - Sim
Toga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia- Bloco- PSB - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PfB - Não
Wagner Rossi - PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT- Sim
Gilney Viana - Pf - Sim
Roberto Franca - PSDB - Não
Rodrigues Palma- Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não

Welinton Fagundes - Bloco - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto C3lValho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Não
Chico Vigilante - Pf - Sim
Jofran Frejat - PP - Não
Maria Laura - Pf - Abstenção
Osório Adriano - Bloco - PFL- Não
Wigberto Tartuce - PP - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - PMDB - Não
João Natal- PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - PMDB - Não
Ma.rconi Perillo - PP - Não
Maria Valadão - PPR - Não
Nair Xavier Lobo - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PfB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Pedro Wilson - Pf - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Não

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Não
Flávio Derzi - PP - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PfB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná

Affonso Camargo - Bloco - PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Basílio Villani - PPR - Não
Chico da Princesa - Bloco - PfB - Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Aros - PSDB - Não
HelDles Parcianello - PMDB - Não
Homero Oguido - PMDB :.. Não
João Iensen - Bloco - PfB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janene- PP - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Mauricio Requião - PMDB - Sim
Max Rosenmann - SlP - Sim
Nedson Micheleti - Pf - Sim
Nelson Meurer- PP - Não
Padre Roque - Pf - Sim
Paulo Bernardo - Pf - Sim.
Paulo Cordeiro - Bloco - PfB - Não
Renato Johnsson - PP - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PP - Não
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Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

Edison Andrino - PMDB - Não
João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira...,. Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT":' Sim .
Leonel Pavan - PDT- Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT- Sim
Paulo Bauer - PPR - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
SerafIm Venzon - PDT - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Sim
Aírton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - PPR - Não
Carlos Cardinal- PDT- Sim
Darcísio Perondi - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Gennano Rigotto - PMDB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPR - Não
José Fortunati - PT - Sim
Júlio Redecker - PPR - Não
Luís Roberto Ponte - PMDB- Não
Luiz Mainardi - PT - Sim .
Matheus Schmidt - PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PPR - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT- Sim
Telmo Kirst- PPR - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB..., Não
Yeda Cmsius - PSDB - Não.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra

para uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Aldo Rebelo, para uma Comunicação de Lide
rança pelo PCdoB. S. Ex· disporá de três minutos.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, queira Deus que o
dia de hoje não fique registIado na: História desta Casa coma o dia
da infâmia.

Sr. Presidente, quando o Presidente Fernando Henrique
Cardoso enviou a esta Casa proposta de quebra do monopólio es
tatal do pelr61eo, negando o seu discurso de campanha e o progra
ma que apresentou ao povo brasileiro, já devfamos ter desconfIado
de que algo de podre rondava o Palácio do Planalto.

Quando o PFL, em meio a dezenas de Deputados respeitá
veis, indicou para relatar a matéria um gerente de empresa estatal,
que nessa condição, colocou-se como testa-de-ferro da privatiza
ção da empresa, nossa desconfIança passou a ter uma prova con
creta de que a matéria não transcorreria com seriedade de que o
relatório não poderia merecer a confIança desta Casa.

Sr. Presidente, quando tomamos conhecimento de que se
tratava de um relatório mentiroso, fraudulento, que foi cópia do
depoimento do ex-Presidente da Shell na Comissão que tIatou da
questão do monopólio, que não deixou constar nenhum lÍnico
dado e nenhum DÚmero ofIcial da Petrobras, quando o Ministro da
Justiça declarou à revista Veja que este Governo nada entendia de
telecomunicações e de petróleo, o mau cheiro exalado desta pro
posta saiu do Palácio do Planalto, mmou para esta Casa e, infeliz
mente, contamina com seus miasmas todo o ambiente nacional.

No entanto, Sr. Presidente, a vida e a luta do povo não c0

meçam nem tenninam no Congresso Nacional, que, em detennina
dos momentos, é um instrumento da soberania da reivindicação
altaneira de um povo; noutros momentos ele é submisso, ele se
curva e desempenha um papel que não é condizente com o de uma
instituição representativa dos anseios populares. Veremos dentro
de poucos instantes qual será o registro que a maioria circunstan
cial desta Casa deixará. O povo brasileiro estará atento. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Hélio Bicudo para falar contIa na discussão da
matéria. S. Ex· disporá de 5 minutos para seu pronunciamento.

O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero reallIlllllr, neste fmal de um momento
histórico que vem sendo vivenciado por esta Câmara dos Deputa
dos, o quanto venho ponderando desde o instante em que se abriu
o processo de exame e votação das emendas encaminhadas pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da ReplÍblica e que passarão a
modelar o Estado brasileiro segundo o pensamento neoliberal, na
concepção do movimento iniciado antes mesmo do término da Se
gunda Guerra Mundial.

A meta suprema desse movimento é a estabilidade monetá
ria, a ser alcançada, sobretudo, com a contenção dos gastos com o
bem-estar social e com a restauração da taxa, considerada ''nalU
ral" - entre aspas - do desemprego, criando-se um exército de re
selVa para quebrar a força dos sindicatos.

No Brasil, sentimos fundo os resultados dos planos econô
micos elaborados. Todos pretendem engajar o País no movimento
neoliberal, com a entrega de seu patrimônio às economias desen
volvidas, para iniciaImos uma marcha à ré em nosso desenvolvi
mento, com o sucateameJlto de um invejável parque industrial e
tecnológico, para que tomemos a ser o que éramos no início do sé
culo: um País meramente exportador de produtos primários.

Com essas considerações, Sr. Presidente, consoante já me
manifestei em várias oportunidades, quero reafmnar que se está
operando uma refoIDJa constitucional, pondo-se de lado, o que,
pelo menos, é estranbável, a discussão constilUcional.

Diga-se, a propósito, que nada se discutiu com profundida
de, quer na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, quer
nas Comissões Temáticas, quer ainda neste plenário. E, muito me
nos, a questão constilUcional.

Pergunta-se: as emendas oferecidas violam, ou não, direitos
e princípios fundamentais contidos na Constituição, como diIeitos e
garantias individuais e sociais e a pnSpria soberania da Rep1blica?

Sob esses aspectos é negativa a resposta da Comissão de
ConstilUição e Justiça e .de Redação e das Comissões Especiais.
Resposta negativa, conlUdo, sem qualquer sucedâneo formal ou
substancial.

As Comissões Temáticas - e não foge à regra aquela sobre
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,cujo relatório hoje nos debruçamos - não tocaram na questão
constitucional. Nenhum constitucionalista foi ouvido, e os temos
tantos y de largo saber. Na Comissão Especial encarregada de exa
minar a proposta em debate, em apenas dezesseis sessões - não
em quarenta, como se disse hoje - foram ouvidas apenas dez pes
soas, nove diretamente ligadas à área e apenas um jurista, que não
é especialista em Direito Constitucional, jurista que nos merece o
maior apreço, mas que se dedica a outros ramos do direito, que
não o constitucional. Aliás, se lermos suas palavras, dentre as de
zesseis reuniões públicas promovidas pela Comissão em apreço,
iremos verificar que a matéria constitucional sequer foi abordada

,em seu depoimento.
E não sou eu, Sr. Presidente, um Deputado da Oposição,

que assim o digo. ü Ilustre líder do PMDB, Deputado Michel Te
mer, em entrevista à F'olha de S. Paulo, edição do dia 6, afirmou,
aliás, com propriedade, que o Congresso vota no escuro, sem ne-

, nhum estudo concreto dos ef~itos da chamada abertura econômica.
Ainda ontem, quando neste plenário se chamava à votação a

fa,la do nobre Parlamentar, não negou S. Ex' as ponderações que
fez, limitando-se a salientar que estávamos vencendo uma etapa,
preparando o futuro, um futuro com maior desenvoltura, no senti
'do do aprofundamento da consciência política da Casa.

E de estarrecer, Sr. Presidente, que matéria de tanta relevân
cia seja tratada com tão pouca, ou nenhuma profundidade. A ver-

'dade é que nós não temos o poder constituinte originário. Apenas
aquele derivado. E este, para ser exercido, não pode esgotar-se em
discussões interna corporis. Seria imprescindível que as discus
sões se fizessem em nível nacional como aconteceu durante a ela

'boração constitucional de 86188. Agora ouviram-se apenas técnicos
ou personalidades do próprio Governo. Não se ouviram os repre-

'. sentantes da Sociedade civil. Onde a OAB, a CNBB, as Universidades
e outros segmentos do movimento social organizado?
, Ora, Sr. Presidente, justamente por termos uma Constitui
ção rigida - rigidíssima - é que as reformas de seu texto não se
podem cúnsllÍnar no ritmo acelerado que a própria Casa impõem,
em discusOOes fechadas, sem a abertura que a democracia partici
pativa aconselha.

Essas reformas mudam, fundamentalmente, o modelo cons
'titucional vigente, como de início apontamos. E assim sendo terão
influência profunda na vida do povo. Dai por que não deverão ser
p'romulgadas sem que sobre elas o povo se manifeste.

, Tomo, pois, a insistir neste ponto.
'Sr. PI:esidente, as linhas ou padrões de conduta incOlpora

cios numa constituição não são aceites por serem intrinsecamente
justas; elas são aceites como legítimas porque são o resultado de
um poder constituinte revelado através de um procedimento cons
tituinte típico de um sistema juridico funcionalmente ordenado.

A legitimidade deriva, assim, do sistema regular e funcio
nalmente ordenado. É o que diz o ilustre professor Gomes Canoti
'lho, emseu "Direito Constitucional".

No caso em debate já verificamos que o sistema foi atrope
lado, incapaz de alcançar o consenso: não o da Casa, mas do povo
brasileiro, ausente e afastado do debate.
, Essa legitimidade, Sr. Presidente, poderá ainda ser obtida,

se alcançarmos o consenso, até hoje inexistente. A consciência in
dividual é a última fonte para aferir da justiça dos atos e decisões.
O consenso dos cidadãos é a única possibilidade de se superar a
subjetividade individual e chegar a uma consensualidade informa
da pelos princípios da Justiça.

, Se nas assertivas anteriores, a justiça da constituição radica-
va na justiçado procedimento - duvidosa na espécie - devemos
agora buscá-la na justiça do consenso glúbal.

E liste poderá ser encontrado na subcomissão do que aqui

fora acordado, ao referendo do povo, tendo-se em vista que o prin
cípio da soberania popular é compatível quer com o procedimento
constituinte direto, quer com o procedimento constituinte deriva
do. O referendum, segundo aquele insigne constitucionalista Go
mes canotilho será a consulta popular direta, que respeitando os
princípios do direito democrático constitucional tll.nto no procedi
mento, como no seu conteúdo, visa alterar total ou parcialmente, a
ordem juridico-constitucional existente.

O referendum, irá permitir a correção dos defeitos das de
cisões e das omissões no processo adotado, neste instante, pela
Câmara Federal.

Para finalizar, Sr. Presidente, peço permissão para solicitar
a atenção dos Srs. Senadores da República às emendas aprovadas,
e, a propósito destas, se o for, para a hipótese de as submetermos
todas ao referendum popular. Problemas econômico-constitucio
nais que levaram anos para ser amadurecidos, sedimentados, resol
vidos e adotados por uma Assembléia Nacional Constituinte não
podem, como num passe de mágica, ser esquecidos para que a
proposta neoliberal se implante.

Durante o discurso do Sr. Hélio Bicudo, o Sr.
Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur, 2° Vice-Presi
dente.

o SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Eliseu Resende para se pronunciar a favor da
PEC nO 6/95. S. Ex' disporá de cinco mimltos na tribuna.

O SR. ELISEU RESENDE (BlocoIPFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estão muito
claros os três pontos fundamentais que deverão instruir o nosso
voto. Primeiro, não se pretende privatizar a Petrobras. Segundo,
não se pretende quebrar o monopólio da União no campo do pe
tróleo. Terceiro, este monopólio será exercido por uma agência
governamental de alto nível conforme regras a serem aprovadas
pelo Congresso Nacional.

Entendemos, portanto, que a Petrobras deva continar sob o
controle do Estado, não obstante a reconhecida ineficiência do Go
verno na qualidade de acionista controlador de empreendimentos
industriais. Respeitamos também as manifestações corporativas
dos empregados da Petrobras, que paradoxalmente, demonstram
enorme apego ao acionista - Governo. Acatamos por igual todas
as proclamações sobre a competência da Petrobras no desempenho
das suas atividades no Brasil e no exterior. E, fmalmente, não nos
deixaremos influenciar aqui pelo recente episódio do movimento
grevista dos petroleiros que tanto afetou a imagem da classe e da
empresa aos olhos da Nação.

Mas, Srs. Deputados, o que não podemos aceitar é que o
monopólio que pertence à União - setor tão importante sob o pon
to de vista estratégico e econômico - possa ser detido por uma em
presa mergulhada em tantas áreas de negócios operando num
contexto de conflitos de interesses. O que não podemos aceitar é
que uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na Bol
sa passe a formular a política dos investimentos e a ação estratégi
ca do Governo no campo dos hidrocarbonetos, com implicaÇões
no campo dos outros recursos energéticos. O que não podemos
aceitar é que uma sociedade anônima se confunda com a soberania
do povo brasileiro e com a soberania do Estado.

Há quarenta anos, sob o entusiasmo do brado. ''O petróleo é
nosso! ", a Lei nO 2.004, de 3 de outubro de 1953, foi sábia ao criar
a Petrobras. Posteriormente, foi criado o Conselho Nacional do
Petróleo, órgão de alto nível com atribuições para formular a polí
tica do petróleo, para fiscalizar, controlar, orientar e aprovar as
ações executivas da Petrobras. Com o tempo, o CNP foi extinto e
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a Petrobras passou a se ocupar da fom1Ulação da política dos in
vestimentos e dos usos estratégicos dos combustíveis.

Ao longo desses quarenta anos a Nação acompanhou a evo
lução do setor e o desempenho da empresa e sente agora que pre
cisa de uma legislação nova que modernize, atualize e aperfeiçoe o
sistema vigente, uma legislação que não interfrra nas atividades da
Petrobras e que não modifique a estrutura societária da empresa,
mas que recrie o órgão regulador, que irá outorgar concessões,
mediante licitação pública, a outras empre~l!S públicas e privadas;
empresas que venham somar, aos esforços e aos investimentos da
Petrobras, novos esforços e novos investimentos "buscando o au
mento da produção, a redução dos preços dos combustíveis decor
rente do processo competitivo, a identificação de novas reservas, a
geração de novos empregos, o uso mais intensivo do gás natural e
o uso mais adequado do álcool e do carvão. A Nação precisa de
uma legislação que permita à Petrobras atuar, aqui também, no
Brasil, como o faz no exterior, ou seja, em regime de parceria com
outras empresas públicas e privadas, para o alcance mais rápido e
mais econômico das metas que são preconizadas.

Por isso, Srs. Deputados, frrmes e conscientes, vamos apro
var a PEC nO 6/95, que trata da flexibilização do monopólio do pe
tróleo e, a partir de agora, vamos reunir todas as inteligências
desta Casa para o debate em torno da legislação infraconstitucio
na! subseqüente, procurando preservar, com fidelidade, a sobera
nia nacional e os interesses maiores do País.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Para falar contra,
concedo a palavra ao Deputado Milton Temer, do PT do Rio de
Janeiro. S. Ex' disporá de cinco minutos para seu pronunciamento.
(pausa.)

O tempo de V. Ex' já está sendo computado.
O SR. MÍLTON TEMER (PT - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, quinze segundos não vão mudar a essência
do que quero dizer. Aliás, quinze segundos me servem para, de
princípio, preocupado com algumas manifestações de ontem, dei
xar claro que, em nenhum momento, quis atingir amigos pessoais,
quando me referi a trânsfugas como Arthur Virgílio Neto e Aloy
sio Nunes Ferreira. São meus amigos há tempo suficiente para sa
ber que S. Ex"s não são trânsfugas, porque já são neoliberais há
muito tempo. Não era de S. Ex"s que falava.

Quero deixar registrado que essa preocupação hoje não me
aborda e, sim, algo mais grave. Não me aborda sequer a necessida
de de tentar trazer argumentos ao debate. Não serão argumentos
que comprovam que a Petrobras, em quarenta anos de vida - qua
renta anos! - aportou muito mais divisas ao País do que todas as
empresas transnacionais durante cem anos de permanência neste
País. Não interessa! Ninguém quer ouvir isso. Não interessa dizer
que a Petrobras sozinha conseguiu descobrir petróleo em áreas de
contrato de risco, ocupadas há anos por empresas transnacionais,
que não encontraram uma gota sequer. Não interessa dizer isso.
Não é isso o que está em jogo. O que está emjogo é o que está no
ticiado nos jornais: a manifestação de cada um dos Parlamentares
ali citados. O que interessa hoje é saber em que Parlamento vive
mos quando se discute uma importante questão como a Petrobras,
o monopólio estatal do petróleo. E essa discussão é negociada pela
indicação do dirigente da Receita Federal no aeroporto de São
Paulo ou do Superintendente do INSS no Rio de Janeiro. Por que
isso determina o voto de um Deputado? Por que isso tem influên
cia? O que um Deputado tem a ganhar com a indicação de pessoas
para esses cargos? Alguém melhora a organização do País preocu
pado com a segurança da Receita Federal no Estado de São Paulo?
Eu até gostaria, se fosse para conter o contrabando, o narcotráfico
e o tráfico de armas. Mas não é para isso, e todos sabemos.

Quero ir mais longe hoje, por exemplo, na direção do que

foi dito aqui a respeito do relatório defendido pelo Líder do PLF, o
nobre Deputado Inocêncio Oliveira, louvando o Relator.

Pois bem. Acho que o Relator tem passado para fornecer
dados falsos. E quero ler uma liminar de ação movida pela ex-De
putada Luci Choinacki; grande Deputada do Partido dos Trabalha
dores, e por n,llm a propósito de episódio da SideIÚrgica Nacional
ao tempo em que era estatal. Movemos uma ação a respeito de
uma venda ilegal das minas de carvão mineral, em Santa Catarina,
cuja liminar expedida pelo Juiz foi a seguinte:

.i"'"
''Existem sinais suficientes de lesão ao patrimônio

público assentados na explanação da inicial e na lúcida
cota do Ministério Público.

A licitação e venda das minas de carvão, mencio
nadas na inicial, estão eivadas de etapas realizadas, em
tese, com enorme prejuízo à União, desde a apontada
ausência de pagamento inicialmente previsto, substituí
do por transferência de cré 'ito, passando por toda sorte
de possíveis irregularidades, até chegar à garantia da
cota da Companhia SidelÚrgica Nacional, da entrega de
carvão energético à Eletrosul, aparentemente não cons
tante do edital".

Essa liminar ainda em vigor condena o réu, o então Presi
dente da Companhia SidelÚrgica Nacional, Dr. Procópio Lima
Netto, por essa irregularidade. O que ele fez como Presidente da
SidelÚrgica, dinamitando o patrimônio público para entregá-lo
desqualificado à empresa privada, faz também agora como Relator
da quebra do monopólio do petróleo. Mas chamo-lhe a atenção
para o seguinte: não vai sobrar presidência para ele; vão enganá-lo
e usá-lo. Como fIZeram na sidelÚrgica colocando outro presidente,
vão fazer a mesma coisa na Petrobras.

Aliás, com relação ao grande denunciante de corporativis
mo na Petrobras, autor de ataques à ''telessauro'' e à ''petrossauro'',
nos surpreendemos com o que foi divulgado na Comissão Especial
e nunca foi respondido pelo bravo, impoluto, moderno, progressis
ta e renovador de teorias econômicas, que, hoje, repetindo o que
dizia em 1950, é cqnsiderado paradigma dos trânsfugas. Esse bra
vo Sr. Deputado, conforme divulgado na Comissão Especial, en
viou o seguinte telex, mas nunca teve resposta.:

"Solicito ao ilustre Presidente seja verificada a
possibilidade de admissão do Dr. Benedito Alves da Ro
cha em função de assessoramento superior dessa empre
sa. Trata-se de professor diplomado pela PUC do Rio de
Janeiro, pela Spartan College of Aeronautics Enginee
ring da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos.

Cordiais saudações, Deputado Roberto Campos."

Todo mundo tomou conhecimento desse pedido na Comis
são - isso nunca foi contestado. O Partido dos Trabalhadores quer
acabar com esse tipo de coisa. Ele quer que as estatais sejam ins
trumento real de defesa do patrimônio nacional, de reprodução da
riqueza, e instrumento autônomo de ação de administração direta
para que não continue submetida ao clientelismo, ao fisiologismo
e indicação de nomes para compra de voto nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Para falar a favor,
convido o nobre Deputado Arthur Virgílio Neto, do PSDB da
Amazônia.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO NETO (pSDB - AM) - Sr.
Presidente, St's e Srs. Deputados, de uma maneira muito tranqüila
e procurando ficar acima de quaisquer manifestações menores,
pois elas não pesam sobre os destinos do País, venho defmir a p0

sição do meu partido, o PSDB, em relação à proposta da emenda
constitucional que flexibiliza o monopólio estatal do petróleo.
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Digo - e isto é pessoal, acima das provocações que se re
vestem de carinho, embora carinhos pueris - que esta foi a PEC
que mais me levou à meditação. Esta foi a emenda que mais me le
vou à reflexão ponderada, intensa, porque ao mesmo tempo em
que, junto a muitos deste plenário, participei de alguns momentos
difíceis desta Pátria, não me identifico em certas faces, que fica
ram muito ''bmvas'' somente depois de miar a democracia, pela
qual lutamos denodadamente neste País. Ponderei, analisei com
profundo cuidado, e nesta tribuna vou procurnr chamar a emoção,
que, sem dúvida alguma, faz parte de mim neste momento.

Sr. Presidente, o Governo, através do Líder Luiz Carlos
Santos, vai exibir documento de compromisso com a Petrobras.
Esta não precisa da bengala caolha, capenga, canhestra, mediocre
do monopólio. A Petrobms é forte para competir, tanto que já
compete vitoriosamente no exterior. Ela competirá, será vitoriosa
e prosseguirá dando lucros a este País, acumulando tecnologia
aqui dentro pam o nosso povo.

A questão é simples: a Petrobras dispõe de 2,5 bilhões de
d6lares por ano, o que em vinte anos a faria acumular 50 bilhões
de d6lares na modernização e nos investimentos que o setor re
quer. Na visão legítima e limpamente ambiciosa do Governo, p0

rém, o setor requer pelo menos 6 a 7 bilhões de d6lares anuais,
que totalizarão entre 120 a 140 bilhões de dólares.

Então, não há nada contra a Petrobms, n6s supemmos essa
coisa pequena de ideologizar aquilo que é prático. Reafrrmamos o
nosso amor pela Petrobms e dizemos que o País quer investimen
tos pam tomar nossa Pátria auto-suficiente em petróleo - o que ela
hoje não é - pam que possamos economizar 3,5 bilhões de d61a
res/ano, pois é essa a conta que se esvai da poupança nacional.

Queremos 3,5 bilhões de d61ares injetados em politicas de
segumnça, saúde, educação. Não admitimos de fonna alguma que
alguém confunda isso com tentativa de se levar à privatização da
Petrobms - que não levaremos. Também não há nada contm os pe
troleiros. Gostaria muito até de estar podendo olhá-los de frente,
sem a barreira das galerias - não concordo com a arquitetura do
vidro fumê; preferiria um vidro claro, tmnsparente -, para que pu
desse dizer, olho no olho, que não sei manipular sentimentos e, se
combato o que julgo manifestação medíocre na politica, que é cor
pomtivismo, por outro lado, quero mais empregos para petroleiros,
mais salários, mais empresas tmbalhando neste Bmsil.

Quero que a Petrobras seja resguardada, e ela terá todas as
garantias na legislação infmconstitucional. Quero a auto-suficiên
cia em petr61eo, quero mais profissionais em sindicatos fortes,
com mais petroleiros trabalhando e contribuindo.

Precisamos arrecadar mais impostos. A Petrobms, hoje, não
paga os impostos diretos, como o Imposto de Renda, por exemplo,
e paga cerca de 4 bilhões de d61ares por ano de impostos indiretos.
É hom de termos mais empresas pagando mais impostos, que fi
nanciarão o social.

Queremos atrair capitais, aumentar a arrecadação e fazer a
Petrobms ainda melhor - e ela é gmnde -, concorrendo, sendo
aperfeiçoada pela concorrência. Não a trataremos como menor de
idade, que não pode sentir o ar das ruas. N6s a almejamos testada
na competição, e ela já faz isso no exterior.

Sr. Presidente, vamos, de consciência tranqüila e limpa - e
esta não é a última vez que me dirijo a este Plenário no dia de hoje
- afrrmar o nosso voto. Estamos votando num projeto para o País
e não somos de vacilações; estamos votando num projeto genero
so, que passa pelas emendas que reformam este País, a começar
pelas que já votamos, culminando com esta, que enche a todos nós
de emoção, que revolve boa parte do meu passado, mas, em nome
do nosso futuro e pam honrar o nosso passado, vai ser também
aprovada, quebrando o monopólio estatal do petróleo.

O momento é histórico e exige a éomgem de dizer e a com
gem de fazer.

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (palmas.)
O SR. LIMA NETTO - Sr. Presidente, peço a palavra por

ter sido citado pelo Deputado Milton Temer.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, isso não exis

te. Se quiser, que S. Ex" se inscreva para falar.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Deputado Lima

Netto, V. Ex" poderá falar como Relator.
O SR. LIMA NETTO - Sr. Presidente, a ofensa foi pessoal.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Não, Sr. Presidente, ele foi

citado gentilmente. Quando forrelatar, que fale.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Deputado Lima

Netto, V. Ex" regimentalmente tem o direito de contmditar. Peço a
V. Ex" que seja breve, porque estamos discutindo a matéria.

O SR. LIMA NETTO (BlocoIPFL - RI. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, falarei de maneira muito rápida. Essa
ação popular que foi movida contra a minha pessoa pelo Deputado
Milton Temer e pela ex-Deputada Luci Choinacki se refere à ven
da das minas de carvão dlt CSN, em Santa Catarina. Essa operação
já foi aprovada, sem ressalvas, pelo Tribunal de Contas e realizou
se em 1991. O Deputado Milton Temer, mostrando o caráter que
tem, entrou com uma ação oportunista em 1993. Houve realmente
uma preliminar dada pelo juiz, que a proferiu sem conhecer a de
fesa. Essa operação foi novamente aprovada pelo Tribunal de
Contas, e tal ação realizou-se numa época eleitoreira. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Convido a fazer
uso da palavra, pam falar contrariamente à PEC nO 6/95, o nobre
Deputado Marcelo Deda, S. Ex" dispõe de cinco minutos para seu
pronunciamento.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, havia há pouco terminado a
Guerm do Pamguai, e Castro Alves, olhando a Bandeira do Brasil
e diante da vergonha da escravidão no País, dizia: "Melhor te hou
vessem roto na batalha do que servires a um povo de mortalha".

Hoje, aqui, uma maioria episódica tenta amortalhar o povo
do Brasil. Hoje, aqui, uma maioria episódica tenta, sob o álibi de
flexibilizar, cometer um crime cujo nome ela não tem a ousadia de
dizer, ou seja, quebrnr o monopólio do petr6leo para entregar o
País a interesses que jamais se conformamm com a ousadia do
povo brasileiro, de construir, nestas latitudes, nestes tristes trópi
cos, como dizia Levi Strauss, uma civilização, uma Nação que
quer ser autônoma, quer ser livre, quer ser interlocutora do mundo
preservando seus interesses.

Mas não querem amortalhar s6 o povo bmsileiro em troca
de idéias. O Deputado Inocêncio Oliveira desafiou-me a provar
aqui as minhas suspeições sobre o relatório e sobre o Relator. Vou
provar, Deputado Inocêncio Oliveira, agora, olhos nos seus olhos.
Ao indicar o Relator da emenda que quer quebrnr o monopólio do
petróleo, tirar o Estado bmsileiro do setor energético na área petro
lifem e abrir o mercado aos interesses privados do Bmsil e do ex
terior, V. Ex" deveria ter escolhido melhor o Deputado. É
antiético, para não dizer imoral, o fato de o Deputado Lima Netto
relatar a emenda que quer assassinar a Petrobrás, tendo recebido,
na sua campanha eleitoral, 40 mil dólares da Companhia Brasileira
de Petróleo Ipiranga. Está aqui a prova. Estão em minhas mãos as
páginas 16, 17 e 18 da prestação de contas do Deputado. (fumul
to.)

Não tenho medo nem do riso das hienas, nem dos gritos dos
abutres. (Muito bem!) Peguei-os com a mão no cofre. (fumulto.)
Respeitem-me! Estão aqui as provas. (fumulto.)

Não temo! Vou repetir. V. Ex"s costumam direr querem ti
rar o Estado... (fumulto em plenário.)
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o SR. PRESIDENTE (Beto Mansur. Fazendo soar as
campainhas.) - Há um orador na tribuna! Vamos respeitar o ora
dor que está na tribuna. '

Srs. Deputados, pOr favor, há um orador na tribuna, vamos
respeitá-lo!

O SR. MARCELO DEDA - Sri Presidente, o meu tempo
está passando e não posso ser prejudicado. Peço a V. Ex· que ga
ranta o meu tempo.

O SR. PRESIDENTE - (Beto Mansur) - V. Ex· terá mais
um minuto. Pode continuar o seu discurso.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, muito mais
do que um minuto foi descontado, mas vou continuar.

Sr. Presidente, repito, não temo nem o riso das hienas nem
o piar dos abutres. Devo dizer que se diz aqui muito que a flexibi
lização é para tirar o Estado da economia, para que a mão invisível
do mercado regule as relações entre os cidadãos e consumidores.
Eis a prova. Às vezes, à mão do mercado deixa impressões digi
tais. (palmas.) Está aqui. A Petr6leo Ipiranga - e quero falar aqui,
agora, não apenas ao Congresso Nacional; tomo a ousadia de falar
ao povo do Brasil- será beneficiária da quebra do monopólio. Vai
receber o dobro dos 40 mil dólares que deu para a campanha de
Lima Netto, e tenho aqui a prova, para que o Brasil a veja e para
que o Brasil a conheça.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou de Sergipe e aprendi
com Fausto Cardoso, que foi Deputado nesta Casa. (Tumulto. O
Sr. Presidente faz soar as campainhas.)

Sr. Presidente, não consigo concluir.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Srs. Deputados, há

um orador na tribuna e peço a atenção do Plenário.
O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente não consigo

concluir.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - ConcIua, por fa

vor, Deputado.
O SR. MARCELO DEDA - ConcIuirei, se V. Ex· me ga

rantir a palavra e o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Asseguro-lhe.

Conclua..
<> 8R.MARCELO DEDA - Sr. Presidente, concluo dizen

do que sou de Sergipe, da terra de Fausto Cardoso, que, nesta
Casa, representou o meu Estado no início do século. Segundo
aquele escritor, a história se faz com o sangue dos homens e com o
cimento do tempo. Digo eu que o sangue, o suor e o sonho o povo
brasileiro, já investiu na Petrobras. Não tenham medo de perder,
porque quem faz a história é o povo! Digo que o povo do Brasil
vai saber, com paciência tranqüilidade e muita luta, amassar o ci
mento da história: (palmas.)

Durante o discurso do Sr. Marcelo Deda, o Sr.
Reto Mansur. 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar a favor da matéria, ao Deputado Eduardo Mascare
nhas.

Peço respeito ao Plenário! Não quero ser mais duro.
O SR. cmco VIGILANTE - Também exigimos que os

colegas se respeitem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Sr. Deputado Eduardo Mascarenhas. (Tumulto em plenário.)
Deputado Eduardo Mascarenhas, V. Ex· deve tomar a pala-

vra.
O SR. EDUARDO MASCARENHAS - (psDB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em momento de tão

grande importância para nosso País, os oradores que aqui chegam
devem trazer argumentos substantivos no que respeita à questão
da política do petróleo, que transcende pessoas ou circunstâncias
eventuais.

Quando se começa a trazer a discussão para o nível pessoal,
percebe-se que não existem argumentos para defendei posições ar
caicas, antigas, conspirando contra os superiores interesses nacio- .
nais.

Sr. Presidente, propala-se que os Estados Unidos encon
tram-se sedentos das reservas brasileiras de petróleo, enquanto
poupam suas reservas. Quero infonnar a este Plenário que aquela
país, sozinho, extrai, do seu subsolo mais petróleo do que a Vene
zuela, o México, o Kuwait, o m, o Iraque, os Emiradqs Árabes,
todos reunidos. Só os Estados Unidos extraem mais petróleo do
seu território do que todos esses grandes produtores de petróleo. O
que significa isso, Sr. Presidente? Significa que vivemos uma era
de abundância de petróleo. Se é verdade que daqui aquinze anos
apenas o México, a Venezuela e o Oriente Médio terão condições
de exportar petróleo, não nos devemos preocupar. Essas regiões
têm tanto petróleo que são capazes de atender, à necessidade de
importação dos outros países por mais de oitenta anos, Sr. Presi
dente! Isto revela que, sem a dualidade das potências plllitares,
não há nenhuma perspectiva ou iminência de crise.

A hora é de retirar petróleo do subsolo fazê-lo no grau mais
veloz possíveL até porque. se a era do petróleo está para durar
quarenta ou cinqüenta anos, ainda, os impostos ambientais subirão
em escala geométrica, através do preço dos seus derivados. E com
isso, Sr. Presidente, energias alternativas começarão a ter um custo
competitivo com o do petróleo. E se aqueles que detêm tanto pe
tróleo não exportarem o produto, não terão divisas como o Méxi
co, a Venezuela e o Oriente Médio, não terão apoio militar para
formarem outra OPEP, não terão condições econômicas para sus
tentarem uma elevação de preços, até porque, se elevasse o preço
do petróleo no mercado internacional, eles correriam o risco de au
mentarem os investimentos em energias alternativas e-de verem
tenninada a era do petróleo, havendo ainda muito petróleo enterra
do nos seus próprios subsolos.

Sr. Presidente o mundo não vive uma ameaça de abasteci
mento. Essa questão precisa ser discutida porque um dos argumen
tos utilizados que estaríamos vivendo os últimos momentos de
petróleo abundante. Isto não é verdade!

Por isso, Sr. Presidente, aqueles países que têm petróleo de
vem, o mais rapidamente possível, acolher investimentos e explo
rar essa potencialidade, antes que, com a passagem dos anos e o
surgimento de energias alternativas, vejamos todas essas riquezas,
para sempre submersas e inutilizadas no próprio subsolo.

Pela queda do monopólio. de Petrobras e pela preservação
do monopólio na mão da União, Sr. Presidente! (palmas.)

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa-'
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero invocar o art. 74, inciso VIl, do
Regimento Interno, para contradizer o que me foi atribuído de
maneira ofensiva, quando estava na Presidência o Deputado
Beto Mansur.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer a V. Ex·
a generosidade. Em segundo lugar, desejo dizer que existe um do
cumento oficial, uma liminar ainda em vigor, assinada por um ma
gistrado, a qual se manifesta contra o Relator da PEC que,trata do
monopólio do petróleo e denuncia irregularidades - as palavras
são do magistrado. A ação popular foi feita contra a entrega das
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minas de caJ.Vão mineral de Santa Catarina, de propriedade da ain
da estatal Companhia Si<JelÚrgica Nacional. E essa empresa foi
entregue de mão beijada ao capital privado, com cinco anos de ca
rência, mais cinco anos para pagar, fmanciada pelo fundo privado
daquela siderúrgica.

Essa denlIDcia, feita em ação popular, teve liminar ratifica
da pelo juiz e está hoje requisitada pelo Ministério Público para
avaliação de quanto os acusados têm de depositar em caução en
quanto a essência da questão é julgada. Um dos réus em questão é
o DeJUtado Procópio Lima Netto.

Então, é correto que o Plenário considere que quem traba
lhou na direção da Sidenírgica Nacional naquela ocasião está fa
zendo a mesma coisa hoje contra a Petrobras. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos
Depltados

Requeremos, na forma do art. 178 do Regimento
Interno, o encerramento da discussão da Proposta de
Emenda à Constituição nO 6-B, de 1995.

José Aníbal - Líder do PSDB - Inocêncio Oli.
veira, Líder do Bloco Parlamentar PFL!PTB - Luís
Carlos Santos, Líder do Governo - Michel Temer, Lí
der do PMDB, Odelmo Leão, Líder do PP Ricardo
Izar, Vice-Líder do PPR.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re
querimento.

Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permane
çam como se acham. (pausa.)

Aprovado, por maioria.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Declaro encerrada

a discussão.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo.) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, vou pedir verificação de votação, depois de
levantaruma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Miro
Teixeira, se V. Ex· quer pedir verificação de votação, faça-o ago
ra, pois já proclamei o resultado.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, V. Ex" leu o re
querimento?

O SR. PRESIDENTE - (Luís Eduardo) - Li, sim.
O SR. MIRO TEIXEIRA - V. Ex" há de considerar o am

biente em que estamos trabalhando.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado, trata-se

de matéria vencida.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Então, gostaria de saber quan

tos oradores falaram da tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou informar a

V.Ex".
Aprovado o requerimento.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Peço verificação de votação,

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não decorreu uma

hom, DeJUtado. Não pode ser feita nominalmente.
Falaram seis oradores, Deputado.
O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex" a pa-

lavra.
O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, falarei moderadamente.
Estou absolutamente perplexo com essa imposição, com o

fato de quererem quebrar o monopólio estatal do petr6leo a qual
quer custo.

Senhores fmanciados pela Shell, por favor, esperem um
pouco; senhores que estão recebendo dinheiro da Ipiranga, espe
rem um pouco.

O SR. PRESIDENTE- (Luís Eduardo)- V. Ex" seja mais
respeitoso com os colegas.

O SR. HAROLDO LIMA - Não, Sr. Presidente, quem
tem que respeitar...

O SR. PRESIDENTE- (Luís Eduardo)- V. Ex" seja mais
respeitoso com os colegas, senão serei forçado a adverti-lo, o que
não desejo.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, não recebo ad
vertência. Na realidade, existe um Relator que tem contra si uma
liminar justamente por um processo irregular. V. Ex" deve impedir
que a Câmara dos Deputados, que V. Ex" preside, seja exposta a
este ridículo: votar um relatório feito por um homem que está sob
suspeição.

O SR. PRESIDENTE - (Luís Eduardo) - Não vejo autori
dade em V. Ex" para dizer o que eu devo fazer. Nem vou discutir
com V. Ex". Apresente sua questão de ordem. (palmas.)

O SR. HAROLDO LIMA - Minha questão de ordem é a
seguinte: quero saber de V. Ex" - a quantos minutos foi a verifica
ção.

O SR. PRESIDENTE (Luís Edullf(1o) - A verificação foi
encerrada às 16h54mín.

O SR. PRESIDENTE - (Luís Edu~<;lo) - Há sobre a mesa
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUES

REQUERIMENTO
(Do Sr. Domingos Leonelli)

Requer destaque, para votação em separado,
da Emenda nO 4195, à Proposta de Emenda Constitu
cional nO 6195.

SenhorPresidente,
Requeiro a V. Ex", nos termos dos arts. 101, inciso n, alínea

b, número. 4, 161, inciso I, e 162 do Regimento Interno, destaque
para votação em separado, da Emenda n° 4195, à Proposta de
Emenda Constitucional nO 6/95. -

Sala das Sessões, . - Depltado Domingos Leonelli,
PSDB/BA.

Almino Affonso - PSDB; Tuga Angerami - PSDB; Nestor
Duarte - PMDB; João Almeida - PMDB; Roberto Franca 
PSDB; Luis Roberto Ponte - PMDB; Ceci Cunha - PMDB; Mari
nha Raupp - PSDB; José de Abreu - PSDB; Cidinha Campos 
PDT; Danilo de Castro - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; nde
mar Kussler - PSDB; Roberto Araújo - PSDB; Fernando Torres
PSDB; José Thomaz NonÔ- PMDB; João Leão-PSDB; Severia·
no Alves - PDT; Mário Negromonte - PSDB; Ubaldino Jónior
Bloco (PSB); Coriolano Sales - PDT; José Chaves - Bloco (PSB);
Beto Ulis - Bloco (PSB); Raquel Capiberibe - Bloco (PSB); Si·
roam Ellery - PMDB; Fernando Gomes - PMDB; Sérgio Carneiro
- PDT; Ubiratan Aguiar - PSDB; Salvador Zimbeldi - PSDB;
Laura Carneiro - PP; Eduardo Barbosa - PSDB; Flávio Ams 
PSDBj Paulo Delgado - PT; Antônio Brasil- PMDB; Theodorico
Femço - Bloco (PTB); Fernando Ferro - PT; Marcelo Deda - PT;
Jarbas Lima - PPR; José Fritsch - PT; Francisco Rodrigues - Blo-
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co (PSD); Sérgio Guerra - Bloco (PSB); Luiz PiauhyIino - SIP;
Edson Ezequiel- PDT; Régis de Oliveira - PSDB; José Luiz Cle
rot - PMDB; Wagner Rossi - PMDB; Jovair Arantes - PSDB;
Emerson Olavo Pires - PSDB; Jorge Anders - PSDB; Sylvio L0
pes - PSDB; Alexandre Santos - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB;
José Genoíno - PT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161,

inciso l, do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação
em separado, da Emenda n° 4195, de autoria do Deputado Domin
gos Leonelli, apresentad~ à Proposta de Emenda à Constituição n°
6, de 1995, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Deputado Marcdo
Deda, Vice-Líder em exercício do PT - Aldo Rebelo, Líder do
PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos telIDos regimentais, destaque para votação

em separado da expressão "... realizar com empresas privadas e es
tatais, nacionais ou estrangeiras, contratos de serviços com cláusu
la de risco e autorizar associações das empresas estatais com
empresas privadas para a realização das atividades previstas nos
incisos de l a IV deste artigo" do § 1° do 3rt. 177 com a redação
dada pela Emenda nO 4195, de autoria do Deputado Domingos
Leonelli à PEC n° 6, de 1995, para ser incluída em substituição a
expresão "...contratar com empresas estatais ou privadas a realiza
ção das atividades previstas nos incisos l a IV deste artigo" do § l°
do 3rt. 177 do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Miro Teixeira, Lí
der do PDT - Marcdo Deda, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO

SenhorPresidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161,

inciso l, do Regimento Interno desta Casa, Destaque para Votação
em Separado do inciso m, contido no texto do § 1°, 3rt. 177, do
art. 1°, da Proposta de Emenda à Constituição nO 6195, que diz:
"...previstas nos incisos l a IV deste artigo...".

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Deputado Marcdo
Deda, Vice-Líder em exercício do PT - Aldo Rebelo, Líder do
PCdoB.

REQUERIMENTO

SenhorPresidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161,

inciso l, do Regimento Interno desta Casa, Destaque para Votação
em Separado da expressão "estabelecidas em Lei Complementar",
constante da Emenda nO 5195, de autoria do Deputado Pedro No
vais, para substituir a expressão "que a Lei estabelecer", constante
do § 1°, 3rt. 177, do 3rt. 1° da proposta de Emenda à Constituição
nO 6, de 1995, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 7 dejunho de 1995. - Dep.1tado Mam:lo Deda,
Vx:e-Líderem exercício do PT- Aldo Rebelo, Uderdo PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161,

inciso I, do Regimento Interno desta ('.asa, Destaque para Votação
em Separado da expressão "ou privadas", constante do § l°, art.
177, do art. l° do Substitutivo da Comissão Especial apresentado

à Proposta de Emenda à Constituição nO 6, de 1995, do PoderExe
cutivo.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Dep.1tado Milton Te
mer, Vice-lider em exercício do PT- Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161,

inciso l, do Regimento Interno desta Casa, Destaque para Votação
em Separado, do inciso m, contido no texto do § 1°, art. 177, do
art. 1°, do Substitutivo, que diz: "...previstas nos incisos l a IV des
te artigo...", da Comissão Especial, apresentado à Proposta de
Emenda à Constituição nO 6, de 1995, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Deputado Marcdo
Deda, Vice-Líder em exercício do PT - Aldo Rebelo, Líder do
PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 3rt. 161. in

ciso I, do Regimento Interno desta Casa, Destaque para Votação
em Separado da Emenda nO 5195, de autoria do Deputado Pedro
Novais, apresentada à Proposta de Emenda à Constituição nO 6, de
1995, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Deputado Marcdo
Deda, Vice-Líder em exercício do PT - Aldo Rebelo, Líder do
PCdoB.

REQUERIMENTO

SenhorPresidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos tetmos do artigo 161, in

ciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação em
separado, da expressão "estabelecidas em Lei ComplementaI", c0ns

tante da Emenda nO 5195, de autoria do Deputado Pedro Novais, para
substituir a expressão "que a lei estabelecer", constante do § 1°, art.
177, do Substitutivo da Comissão Especial, apresentado à Prosposta
de Emenda à Constituição n° 6, de 1995, do PoderExecutivo.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Deputado Marce
lo Deda, Vice-Líder em exercício do PT - Aldo Rebelo, Líder do
PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos telIDOS regimentais, destaque para vo

tação em separado da expressão "lei complementar" do § IOdo
art. 177 com a redação dada pela Emenda nO 1/95 de autoria do
Dep. Ayres da Cunha à PEC nO 6, de 1995, para ser incluída em
substituição à expressão ''lei'' do Substitutivo a Comissão Espe
cial.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Miro Teixeira, Lí
der do PDT - Marcdo Deda, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos telIDOS regimentais, destaque para votação

em separado da expressão ''lei complementar" do § l° do art. 177
com a redação dada pela Emenda n° 4195 de autoria do Dep. D0
mingos Leonelli à PEC n° 6, de 1995, para ser incluída em substi
tuição à expressão ''lei'' do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Miro Teixeira, Lí
der do PDT - Marcdo Deda, Vice-Líder do PT.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos teImOS regimentais, destaque para votação

em separado da expressão "condições estabelecidas em lei com
plementar' I do § IOdo art. 177 com a redação dada pela Emenda nO
5195 de autoria do Dep. Pedro Novais à PEC nO 6, de 1995, para
ser incluída em substituição à expressão "condiÇões que a estabe
lecer" na parte final do § IOdo art. 177 do Substitutivo da Comis
são Especial.

Sala das Sessões, 7 de junho de 199.3. Miro Teixeira, Líder
do PDT - Marcelo Deda, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos teImOS regimentais, destaque para votação

em separado da expressão "... a regulação, o disciplinamento e a
fiscalização dessas atividades" do § lOdo art. 177 com a redação
dada pela Emenda nO 2195 de autoria do Dep. Antônio Kandir à
PEC n° 6, de 1995, para ser incluída logo após a expressão "...dis
porá sobre" na parte "[mal do § 3° do art. 177 do Substitutivo da
Comissão Especial.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Miro Teixeira, Lí
der do PDT - Marcelo Deda, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos teImOS regimentais, destaque para votação

em separado da expressão "...que disporá sobre a regulação dessas
atividades" do § 1° do art. 177 com a redação dada pela Emenda nO
4195 de autoria do Dep. Domingos Leonelli à PEC nO 6, de 1995,
para ser incluída logo após a expressão "...que a lei estabelecer" na
parte final do § lOdo art. 177 do Substitutivo da Comissão Espe
cial.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Miro Teixeira, Lí
der do PDT - Marcelo Deda, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Comissão Espe
cial, ao apreciar a proposta, ofereceu à mesma e vou submeter a
votos o seguinte

Substitutivo, ressalvados os destaques
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

os teImOS do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguin
te emenda ao texto constitucional:

Art. 1° É conferida a seguinte redação ao § 1° do art. 177 da
Constituição.

"Art.177 .
§ 1° A União po<:erá contratar com empresas esta

tais ou privadas a realização das atividades previstas nos
incisos I a IV deste artigo, observadas as condições que
a lei estabelecer."

Art. 2° Inclua-se o § 3° no art. 177 da Constituição, com a
seguinte redação:

"Art. 177 .
§ 3° A lei a que se refere o parágrafo 1° disporá

sobre:
I - a garantia do fornecimento dos derivados de

petróleo em todo o território nacional;
II - as condições de contratação; e
III - a estrutura e atribuições do órgão regulador

do monopólio da União."

Art. 3° É vedada a redaç,iio de Medida Provisória para a re
gulamentação da matéria prevista nos inciso I a IV e dos parágra
fos 1° e 3° do art. 177 da Constituição.

Art. 4° Esta ,emenda entrará em vigor na data de sua publi
cação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
""'ao Deputado Almino Aff0l1S0, que disporá de cinco minutos, para
encaminhar ao votação.

O SR. ALMINO AFFONSO (psDB - SP) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Deputados, faz 31 anos que o Golpe de Estado de
1964, cassando-me o mandato popular, afastou-me da tribuna des
ta Casa. As circunstâncias políticas de hoje são bem diversas da
quelas. Mas a emoção que vivi, naquela noite longínqüa,
sacode-me a alma com igual força, porque sinto que vivo, como
todos nós, um momento histórico de enOIme significação para a
nossa Terra.

Participei, como tantos outros, na minha juventude, que já
vai distante da luta em defesa da instauração do monopólio estatal
do petróleo em nosso País. A sociedade, àquela época, dividia-se
em dois grandes grupos irreconciliáveis: os que sustentávamos a
solução estatal em nome dos interesses maiores da Nação e aque
les que, argüindo a sua viabilidade, propugnavam pela exploração
do petróleo pelas grandes empresas internacionais.

Durante anos, o debate incendiou os auditórios, ganhou es
paço na imprensa, fez vibrar o povo em comícios memoráveis,
galvanizou os estudantes nas faculdades, pois essa batalha política,
que empolgava o País, a todos envolvia. Dessa trincheira, evoco
Matos Pimenta, admirável criador do Jornal de Debates; Oswal
do Costa, o combativo Diretor de O Semanário; Gondin da Fon
seca, o espadachim de mil combates.

Relembro também o extraordinário papel do Clube Militar,
tendo à frente o General Horta Barbosa, o General Estilac Leal, o
General Leônidas Cardoso - orador de raça, cuja palavra infla
mada levantava o povo nos comícios e se fazia respeitada no
Parlamento. Mas, sobretudo, evoco os estudantes - as carava
nas do Centro Acadêmico XI de Agosto, sob a liderança de
Rogê Ferreira - percorrendo São Paulo, de cidade em cidade,
construindo as torres de petróleo como símbolos da resistência
nacional. (Palmas.)

Recordo bem quando o Presidente GeúÍlio Vargas enviou à
Câmara dos Deputados, em 1953, projeto de lei instituindo o mo
nopólio estatal do petróleo. Não obstante, em suajustillcativa, per
fJ.1har a tese nacionalista, o texto abria brechas à entrada do capital
estrangeiro. De imediato uma voz se levantou contra: a do combat
ivo Deputado Euzébio Rocha, eleito por São Paulo, pela legenda
do Partido Trabalhista, dando a seu substitutivo uma feição clara
mente nacionalista.

Já então a alma do povo estava impregnada pelo contraditório:
de um lado os nacionalistas, de outro os entreguistas. Foi quando,
inexplicavelmente, das fileiras da União Democrática Nacional- um
partido de corte liberal- o Deputado Bilac Pinto se destacou com ou
tro substitutivo completando o caráter monopolista do Projeto Euzé
bio Rocha, que há seis meses tramitava na Casa.

Dessa aliança inesperada nasceu a certeza da vitória do mo
nopólio estatal do petróleo. O Líder do Governo, Deputado Gusta
vo Capanema, promoveu entendimentos fmais e a Câmara dos
Deputados aprovou o projeto em memorável sessão. De nada vale
ram as mudanças que o Senado lhe apôs. A Câmara dos Deputa
dos restaurou o texto que lhe saíra da vontade coletiva e a Lei nO
2.004, de 1953, entrou para o mundo jurldico e, mais do que isso
para o irrequieto mundo das lutas políticas.

Para ser fiel aos fatos, cabe assinalar que o Deputado Euzé-
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bio Rocha - como tantas vezes fez questão de revelar - antes de
tomar público o seu substitutivo, levou-o à consideração do Presi
dente Getúlio Vargas e dele obteve irrestrito apoio. A história con
sagra Getúlio Vargas como o criador da Petrobras, constituída
segundo as nonnas da Lei nO 2.004. Mas é legítimo estranhar que
tenha mantido o seu projeto original tramitando, ao longo de me
ses, quando podia tê-Io bloqueado e dado de imediato a paternida
de ao projeto nacionalista de Euzébio Rocha. Por isto, nesta tarde
de graves decisões, presto minha homenagem póstuma a este ad
mirável homem público que, não faz muito, a morte nos levou.

Receio transmitir, nesta síntese histórica que estou fazendo,
a impressão de que a Petrobras foi instituída sem maiores resistên
cias. Estou convencido de que, não fôra o amplo apoio popular
que a cercou, ela jamais teria sido implantada e, menos ainda, con
solidada. Contra a indústria nacional do petróleo sempre se levan
taram ventos e mares. Primeiro era a descrença: por obra e graça
de técnicos estrangeiros, incutiu-se em nosso povo a idéia de que
não tínhamos petróleo. Como haveríamos de explorar o que não tí
nhamos?

Mas, sobretudo, a resistência se dava através de duas teses.
à primeira vista incontestáveis: não dispúnhamos de recursos fi
nanceiros para empreendimento de tão grande porte, nem dominá
vamos a tecnologia necessária. Passados 42 anos, a Petroocas é
esse colosso, a maior empresa da América do Sul, que nos assegu
ra 55% da demanda nacional de petróleo, que nos garante o refino
em termos absolutos, que jã nos aponta o futuro, em tennos de p0

tencialidade geológica, com a possibilidade de 20 bilhões de bar
ris, e que nos coloca na vanguarda da tecnologia para exploração
de petróleo em águas profundas.

A vit6ria da Petrobras ninguém contesta mais. N6s que
acreditamos na capacidade nacional não nos equivocamos. Ressur
ge, porém, a questão da viabilidade diante do amanhã. Faltam-nos
recursos, é a tese central. para ampliar a extração de petróleo. Nes
se contexto, busca o Governo flexibilizar o monopólio estatal do
petróleo. que a Petrobras executa, conforme o Projeto de Emenda
Constitucional n° 6.

Sinto enorme embaraço de natureza pessoal, mas não posso
deixar de discutir a matéria. ao fazê-Io, quero antes de mais nada
acentuar o profundo respeito pelo meu Partido - o PSDB - que,
não obstante ser fovorável à proposição governamental, reconhece
o meu direito de divergir e sustentar tese oposta. De igual modo
destaco a grandeza política do Presidente Fernando Henrique Car
doso que, ciente de minha posição, não lhe opôs reparos formais,
porque conhece a história de minha luta política e social, em tudo
semelhante à dele pr6prio.

Sr. Presidente, sei que o tempo é escasso. Procurarei ser
breve, o quanto possa. Sem mais preâmbulo, vou ao centro da
questão: a Casa se divide hoje entre os que querem, de maneira di
reta ou indireta, a quebra do monopólio estatal do petr6leo e os
que, embora minoritários, pelejam por mantê-Io. Pode-se argüir
essa dicotomia com o argumento de que a PEC n° 6, conforme ex
pressa a justificativa que a acompanha, preserva o monopólio da
União e, ao mesmo tempo, o flexibiliza dispondo que o menciona
do ente possa contratar com empresas privadas a realização das
atividades previstas no artigo 177, incisos I a IV. da Constituição
Federal.

Por sua vez, o Relator Deputado Lima Neto, no parecer que
acompanha o seu substitutivo, insiste que na PEC nO 6 não se con
figura a flexibilização. Ao contrário. diz o ilustre parlamentar: ela
"O mantém na sua integralidade, tal qual configurado no texto
constitucional vigente". De minha parte, Sr. Presidente, sem mais
delongas analíticas, considero que o projeto do Governo quebra o
monopólio estatal do petr6leo. (palmas.) A exploração do petr6-

leo, por natureza, desde sempre reclamou o regime monopólico. A
vastidão dos recursos fmanceiros que esse empreendimento de
manda, a interligação de suas atividades (pesquisas. lavra, refmo,
transporte) e a verticalização empresarial dela decorrente, tudo
leva, nessa atividade econômica, ao regime monopólico.

Diante disso, eminentes colegas, não vejo como, a um s6
tempo, assegurar o monopólio à União e deferir às empresas pri
vadas, em contratos, a possibilidade de explorar os vários ramos
da atividade petrolífera e ainda se dizer que, com isso, não se veri
fica a ruptura do monopólio estatal. Não há voltas a dar: a flexibi
lização, no caso, é um jogo verbal. Para que uma detenninada
atividade econômica seja considerada monopolizada, deve ser
exercida por apenas um agente, uma pessoa ou empresa. A mera
posse das jazidas por parte da União não caracteriza a existência
do monopólio. Aliás, como V. Ex"s sabem, essa é a situação dos
demais recursos minerais do País, a respeito dos quais ninguém
dirá que se configura um monopólio de Estado. Arremato essas
considerações afrrrnando: nprojeto do Governo quebra o monop6
lio estatal do petróleo.

Assegura-se que não está em jogo a privatização da Petro
bras; E eu confio nisso, porque o Presidente Fernando Henrique
Cardoso já afrrmou sucessivas vezes, que não é esse o seu propósi
to. Porém, Srs. Deputados, a política petrolífera que se implantará
a partir da emenda constitucional em debate, a rigor ganhará seu
contorno defmitivo nos próximos Governos. Não advirão recursos
externos de imediato, até que o perfIl da nova política de abertura
econômica se desenhe por completo. É nesse amanhã que eu pen
so ao dizer que a aprovação da PEC nO 6 criará as condições para
solapar, através de uma concorrência imprevisível, as bases da
Petrobras. Ignorar isso é fechar os olhos a uma verdade evidente.

A posição que assumo hoje não resulta das lutas de minha
juventude. tão-somente. É em nome. sobretudo, da visão política
que pauta a minha conduta nesta nova fase de minha vida que me
oponho à quebra do monopólio estatal do petróleo. Da longa traje
tória do petróleo nada mudou. Aí está o Golfo Pérsico, não faz
muito. para demonstrar que o petróleo é avanço, mas é prepotên
cia, é sangue, é guerra. (palmas.) E o monopólio do petróleo, on
tem como hoje, em toda parte. ou é privado. ou é do Estado. Nesse
contexto, não me cabe dúvida: fico com o monopólio do Estado,
em nome dos interesses de nossa Terra. (palmas.)

Á parte os argumentos de ordem ideol6gica, o que se levan
ta contra a manutenção do monopólio estatal do petróleo? Argúi
se que a Petrobras, como órgão executor do monopólio que a
União detém, já não dispõe de recursos para investir em setores
fundamentais como a prospecção e o refmo. Tampouco o Estado,
asflxiado por uma crise profunda, pode acudi-la. Não estou con
vencido de que a Petrobras tenha entrado num beco sem saída. A
CPI do Petr6leo revelou, faz alguns anos, o quanto a administra
ção pública prejudica, profundamente, a expansão econômica da
Petrobras e, em decorrência, as suas atividades.

Mas, se é este de fato o nó g6rdio por que não se opta por
uma política de parcerias com empresas nacionais ou estrangeiras,
'privadas ou estatais, tendo à cabeça a Petroocas como entidade
executora do monopólio estatal? A China é um bom exemplo, na
medida em que assegura através da empresa estatal China National
Oil developement Corporation - CNODC - em associação com
grandes empresas petrolíferas a abertura ã participação internacio
nal, no mar da Olina e, se não estou mal ini;ormado, também no
norte da China. Nessa visão. que se harmoniza claramente com a
posição programática do PSDB, o brilhante Deputado Domingos
Leonelli apresentou a Emenda Constitucional nO 4, de 1995. que
permitiria a parceria ampla entre empresas privadas - nacionais ou
estrangeiras - e a Petrobras.
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SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Almino
Affonso, por favor, conclua.

O SR. ALMINO AFFONSO - Concluo, Sr. Presidente.
Sei que V. Ex· está sendo generoso. Mas o tema é tão fundamental
e de tal foona o debate que hoje aqui se tlflva nos empolga, que l"C}'

volta constatar que o Regimento Interno nos dê apenas cinco mi
nutos para falar sobre algo que se reflete nos próprios destinos da
Nação (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conclua, nobre
Deputado.

O SR. ALMINO AFFONSO - Pennita-me ainda alguns
instantes, Sr. Presidente, porquanto não posso concluir sem refe
rir-me à questão da unidade nacional, 00 melhor dizendo, dos ris
cos de que um conjunto de fatores levem à rachadura a unidade
nacional, que nossos antepassados lograram construir, dentre os
quais ressalto a figura admirável de José Bonifácio de Andrada e
Silva. A crise ftseal que dificulta a função diretora da União; a cri
se econômica que se projeta em São Paulo, tolhendo-lhe o papel
aglutinador dos interesses regionais; a privatização da Petrobras
que, cedo ou tarde, poderá advir, aliada a outras prováveis privati
Z8ÇÕes, implicando diminuição da capacidade articulatória do G0
verno Federal, principalmente em um contexto da globilização da
economia e do aumento das disparidades sociais e econômicas re
gionais,•••

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para concluir, so
bre Deputado não posso mais contemporizar.

O SR. ALMINO AFFONSO - ••• enfim, fatores que p0

dem amanhã romper a unidade naci~l cimentada pelas lutas e
pela inteligência de nossos maiores. E tudo, Sr. Presidente. alon
guei-me demasiado. Mas eu lhe asseguro que, no essencial, subi a
esta tribuna tão-só para dizer - sem quebra de respeito áqueles
com os quais divirjo - que, em nome da Pátria Grande, eu voto
contra a quebra do mon0p6lio estatal! (palmas.)

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem, citando o Regimento Intemo da Casa
e a Constituição, a que V. Ex· não precisa responder já.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduanlo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a propósito da informação fundamental tra
zida pelo Deputado Marcelo Deda, quero invocar o § 60 do art.
180 do Regimento Interno, que diz o seguinte:

"Art. 180 .
§ 60

- Tratando-se de causa própria ou de assunto
em que tenha interesse individual, deverá o Deputado
dar-se por impedido e fazer comunicação nesse sentido à
Mesa, sendo seu voto considerado em branco, para efei
to de quorum."

Se um Parlamentar tem, pela relação direta de contribuição
de campanha, um vinculo com alguém que será diretamente bene
ficiado pela quebra do mon0p6lio, ele não pode votar, muito me
nos ser Relator.

Mas vou à Constituição e invoco o art. 54, letra c.

"Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:

fi - desde a posse:
c) patrocinar causa em que seja interessada qual

quer das entidades a que se refere o inciso L a;•••"

O que diz o inciso n, a?
Diz o referido inciso n, letra a, o seguinte:

''lI - a) ser proprietários, controladores 00 direto-

res de empresa que goze de favor decm:rente de contrato
com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer
função remunerada; •••"

Sr. Presidente, quero levar a sério esta questão de ordem.
Não exijo resposta imediata. Tenho a impressão de que existe um
orador inscrito para defender a matéria. Estou pronto a aceitar a
resposta da questão de oroem, se V. Ex· o quiser, no próximo in
telValO.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou responder
agora.

O SR. MILTON TEMER - Estoo às suas onlens.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Se houve algum

tipo de contribuição legal para a campanha de qualquer Parlamen
tar, quem quiser que se dê por impedido, por dever de consciência.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (pMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, deve ter
sido o destino que me levoo a falar depois do Deputado Almino
Affonso, companheiro de luta de tantos anos e das mesmas trin
cheiras.

Volto ao palanque do petróleo.
Quatro décadas se passaram, mas me sinto como naquele

dia, da campanha "o petr6leo é nosso! ", quando fIZ meu primeiro
discurso público, envaidecido e certo de estar contribuindo para
que o nosso País enfrente e resolva competentemente os proble
mas de seu tempo; lá, como agora, na busca de desatar os nós, de
sobstmir os gargalos, liberar as amarras que, nos impedem de dar
um novo salto em direção ao nosso destino de Nação próspera e
justa. Lá, como agora, seremos vitoriosos!

Dar respostas aos problemas de nosso tempo: esse' o nosso
desafio;- aliás, nossa responsabilidade; lá, na década de 50, como
é o nosso desafio aqui, hoje, na década de 90.

Buscando afrrmar-se como Nação e superar seu subdesen
volvimento, o Brasil empreendeu, ao longo deste século, um dos
mais impressionantes projetos que o mundo jamais viu, capaz de
guindá-lo da condição de uma Nação secundária a uma das maio
res economias do mundo. Tal processo, que viveu seus momentos
expressivos do pós-guerra, teve como motor o Estado. Este cha
mou a si a responsabilidade por implementar a maior parte da in
fra-estlUtura necessária à ocupação do territ6rio nacional, à
modernização da agricultura, etc. Eis aí o nascimento da Petro
brás.

Nesse processo, a somat6ria de vários agentes teve como
resultado, ao fmal deste século, uma enorme concentração de ren
da, uma das mais altas do mundo, gerando a convivência, no mes
mo País, de uma elite rica, com acesso a quase tudo que a moderna
tecnologia propicia, com massa crescente de miseráveis, excluída
do mercado e sem acesso às mínimas necessidades de um ser hu
mano. Além disso, até mesmo aquela infra-estmtura, implatada
com tamanho esforço, vem experimentando acelerada degradação
na última década.

É neste contexto que estamos discutindo as refoonas econô
micas. Se num determinádo momento da História deste País o nos
so modelo estatal e a Petrobrás. como uma das grandes alavancas
desse modelo, fIZeram com que pudéssemos desenvolver o Brasil,
hoje, discutindo os problemas do nosso tempo, que não podem ser
vistos com a mesma ótica da década de 50, estamos abrindo a eco
nomia aos capitais privados, nacionais e estrangeiros, para que as
sUmam parte da responsabilidade por implantar e manter a nossa
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infra-estrutura e os serviços públicos imprescindíveis. Com isso,
não s6 o Estado poderá desonerar-se de parte da responsabilidade
de investir, como também auferir adequadamente os resultados ge
rados pelos capitais até agora investidos. É neste contexto, portan
to, que nós estamos discutindo; é este o nosso desafio e é esta a
nossa responsabilidade.

Ao abraçar a luta pela flexibilização do monopólio estatal
do petróleo, não o faço olhando para o passado, desdenhando o
modelo vigente. Não quero desdenhar o modelo vigente - é bom
que se frise: ao seu tempo, ao longo de quatro décadas, sim, deu e
superou os resultados esperados -, mas o faço com os pés no pre
sente e os olhos voltados para o futuro, como o fIz na década de
50. (Aplausos.)

A PEC nO 6 abre a possibilidade para este Congresso discu
tir o novo modelo que nós devemos implantar no País. A sua apro
vação nem signifIca a flexibilização em si, mas apenas a
possibilidade de discutinnos uma flexibilização.

A Petrobrás é o grande instrumento que o País teve nesse
período, mas esse instrumento, que teve exclusividade na Lei n°
2.004153, precisa ser discutido por esta Casa, que tem a legitimida
de para tal. E não aprovar a emenda constitucional signifIca que
nós abdicamos do direito, da responsabilidade e do dever de dis
cutir o modelo de Estado que nós queremos e o modelo de desen
volvimento de petróleo que nós desejamos! (Aplausos.)

A aprovação dessa emenda recepciona a Lei n° 2.004, que
há 42 anos existe e vai continuar existindo. Não há efeito jurídico
imediato; apenas recoloca o Congresso Nacional no centro dos de
bates, como aconteceu em 1953. Quero aqui, agora, em 1995, que
o Congresso retome ao centro dos debates de uma questão que in
teressa a toda a Nação e é de sua responsabilidade.

O modelo atual não é o 11° mandamento. O conhecimento das
reservas de petróleo, sua localização e o seu volume, o monopólio do
petróleo e o controle da Nação são estratégicos. Não é estratégica a
exclusividade de qualquer empresa, seja estatal ou privada.

O Brasil é o único País do mundo que, sendo importador de
petróleo, mantém o monopólio estatal. Importamos cinco bilhões
de dólares de mão-de-obra e insumos estrangeiros, de royalties,
que são pagos aos outros países, e de impostos que são pagos lá
fora. Quero que possamos trazer capitais para implautar nossa
mão-de-obra e insumos, ter nossos royalties, e que o Governo au
frra os resultados dessa exploração. A Petrobras é competitiva, a
BR Distribuidora compete no mercado livre e dá lucros. a Braspe
tro faz associações com empresas multinacionais em Angola, no
Golfo do México, nos Estados Unidos, no Mar do Norte.

O nosso modelo é aquele que devemos decidir, não é o da
Argentina, que privatizou sua empresa, não é do México, que não
privatizou sua empresa.

Temos riscos, sim, mas a humanidade não avança sem ris
cos. Sem riscos b homem não teria saído das cavernas; sem riscos
não teriam sido criadas as máquinas que substituem a mão-de-obra
humana, mas o status quo é mais arriscado. O status quo é res
ponsável pela ampliação da pobreza, pelo estrangulamento da eco
nomia, pelo sucateamcnto da nossa infra-estrutura, pela
degradação dos serviços públicos. É isso que queremos rediscutir.

A PEC-6 garante o monopólio da União, a lei e a vontade
política do Executivo, do Legislativo e da Nação; esta é a garantia
da manutenção da Petrobras.

Para terminar, Sr. Presidente, quero dizer que patriotismo
não é monopólio de ninguém. (palmas.) Estamos aqui como pa
triotas e representantes do povo. O petróleo é nosso, e vai conti
nuar sendo nosso. (palmas.)

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, invocarei de novo o Regimento como base
no art. 95, §§ 8° e 9°, mas quero antes fazer um pequeno preâmbu
lo, porque, a meu ver, o que está sendo discutido não é produto de
nenhuma manobra de procrastinação. Trata-se objetivamente de
uma discussão diante de fatos concretos apresentados a este plená
rio e que têm que ser tratados com seriedade, tendo em vista o que
estamos votando.

V. Ex·, decidiu que é uma questão de consciência, mas, se
gundo o Regimento, o Deputado deverá desistir da condição de
votante, o que não é uma questão de consciência. Pedi o auxílio,
porque sou aprendiz de plenário, de companheiros por quem tenho
o maior respeito, tais ('-omO os Deputados Miro Teixeira, Paulo
Delgado, Matheus Schmid, e Aldo Arantes, no sentido de recorrer
a V. Ex· e solicitar a aferição da presença de um terço dos presen
tes, pedindo o apoio para o reconhecimento do efeito suspensivo
do recurso que farei à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação. Quero recorrer a V. Ex·, invocando o art. 9° do Regimento,
que já neste momento os Deputados que estejam de acordo com
este recurso levantem o braço ou o que seja, para que com um ter
ço de votos tenhamos condições de aplicar o efeito suspensivo so
bre decisão aqui tomada.

O SR. PRESIDENTE - \~uís Eduardo) - Gostaria de sa
ber de V. Ex·, Deputados Milton Temer, se dispõe de um terço.

O SR. MILTON TEMER - Peço a V. Ex· que faça uma
aferição. Aqueles que estejam de acordo com o recurso levantem o
braço. (Não apoiado.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex· não dispõe
de um terço. Será encaminhado à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a verifI
cação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está negado o
efeito suspensivo, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
à Deputada Conceição Tavares, para encaminhar a matéria.

A SRA. CONCEIÇÃO TAVARES (PT - RI.) Sr. Presi
dente, sou membro do Plenário, não posso desobedecer ao Presi
dente desta Casa e não tenho autoridade para pedir-lhe aquilo que
ele mesmo prometeu minutos atrás: que, completada uma hora. faria
verifIcação. Vou limitar-me a encaminhar contra o relatório da PEC
do petróleo, que não comentarei por considerá-lo indescritível.

Quero declarar a honra de ter tido, a companhia do meu
prezado amigo e colega Almino Affonso, que esgotou a matéria
no que diz respeito à história, à coerência, ao presente e ao futuro
deste País.

Quero, com toda a modéstia e com toda a humildade, res
pondendo ao pedido da minha bancada, pedir a V. Ex· um mo
mento de reflexão.

Cheguei há 41 anos neste País. Getúlio Vargas já estava
morto, não tive a honra de participar da luta pelo petróleo.
Tive, porém, a honra de me formar em uma escola de Econo
mia deste País, com mestres liberais, conservadores que, no en
tanto, autorizaram-me a divergir, pensar diferente, e de ter
ingressado no BNDES quando era Presidente o atual Deputado
e ex-Professor Roberto Campos, e lutávamos pelo desenvolvi
mento nacional.

Devo dizer a V. Ex"s que nesses 41 anos já assisti a muitas
quebras da ética e da democracia, praticadas pelas elites dominan
tes deste País; a muitas políticas econômicas equivocadas; a mui
tos ataques privativistas ao Tesouro Nacional; a muitas tentativas
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de refomas do Estado e da Constituição perversas, mas é a pri
meira vez que vejo uma operação de desmonte da base econômica
de um setor estratégico da importância do petróleo, que atravessou
todos os tipos de regime e de vicissitude.

Em nome de que está sendo desmontado? Pela ineficiência?
Pela incapacidade da Petrobras para enfrentar a situação de globa
lização por que passa o mundo? Certamente não. A Petrobras é
uma das poucas empresas globais nacionais que este País possui. É
uma empresa que tem tido, sistematicamente, capacidade de en
frentar turbulências internacionais, como as da Guerra do Golfo, e
tem auxiliado o Tesouro Nacional, como na crise da dívida exter
na, quando o então Ministro Delfim Netto, praticando uma política
cambial semelhante à que os atuais Ministros estão praticando, ar
ruinou cambialmente este País e teve de,pedir ajuda à Petrobras
para financiar o balanço de pagamento. E uma empresa que tem
prestígio internacional para levantar, ela mesma, no mercado, re
cursos de longo prazo.

Mais do que isso, ela tem capacidade logística de integrar o
País, fazer parcerias sob o seu comando e sob o controle da gestão
pública deste País; naturalmente, sob o controle de algum aparelho
de natureza pública, no que concordo com o Deputado Eliseu Re
sende. Não vejo nenhum inconveniente de se ter de novo um con
selho público que restabeleça as bases de uma política de petróleo.
Agora, que o único executor possível do monopólio da União é a Pe
trobras, isto eindiscutíveL É indiscutível pelo que foi afnmado por to
dos os engenheiros de petróleo deste País, de qualquer conotação
política. Infelizmente, eles foram pouco ouvidos nas quatorze sessões,
nas !IUais se disrotiu a PEC do petIúleo. Por que, então, querem esti
lhaçá-la? Para aumentar a sua eficiênciapela concorrência?

Eu distribui em plenário, ontem e hoje, um pequeno folheto
chamado ''PEC do PetIúleo, privatização disfarçada". Escrevi isto,
neste fun de semana, com o apoio de um engenheiro de petróleo
da COP, que votou em Fernando Henrique Cardoso e é militante
do PSDB e de um economista de petróleo da minha escola, do Ins
tituto de Economia Industrial, que votou em Fernando Henrique
Cardoso e é militante do PSDB, os quais, como Almino Affonso,
têm, ademais da coragem cívica, a competência técnica para afll"
mar o que está escrito neste panfleto. Por isso, meus senhores, o
que estou pedindo é muito simples. Faço um apelo aos meus cole
gas Deputados, da base de sustentação do Governo, em particular
aos Deputados do PSDB, no sentido de que pelo menos nesta se
mana, entre esta votação e a próxima, consultem as bases técnicas
e profissionais do partido, releiam o relatório, releiam esse panfle
to. O único panfleto dos Deputados que apoiam o Governo é tão
ruim que termina confundindo o oligopólio da indústria automobi
lística com o oligopólio do petIúleo, o que revela um desconheci
mento profundo. Consultem, informem-se, reflitam.

Não estou aqui para criticar o Governo da República, estou
aqui para pedir aos Deputados desta Casa que reflitam sobre a gra
vidade da decisão que vão tomar. Quero pedir aos meus ex-com
panheiros do PMDB que se lembrem das suas lutas históricas, que
reflitam, sob a égide daquele que foi Presidente desta Casa e do
seu partido, Ulysses Guimarães, sobre a responsabilidade que es
tão assumindo nesta hora. Peço à bancada rural, que negociou o
apoio a esta emenda pela questão dos juros. Quero dizer a V. Ex·s
que os juros voltarlio no ano que vem, voltarlio em todas as safras
agrícolas. Vamos discutir com os senhores nesta Casa os juros. Es
tou com a bancada rural, por uma política de juros correta. Mas
não vale a pena, sem consciência e sem ser candidato a comprar
petróleo, votar com esta PEC, que é completamente equivocada.

Finalmente, aos meus companheiros de oposição quero fa
zer o último apelo. Não é para desanimar, é para ampliar a luta no
Congresso, na sociedade,é para melhorar as decisões. Há mil razõ-

es para lutar e resistir. Esta é uma hora de agonia, mas a nossa
consciência, a nossa dignidade e a nossa responsabilidade pública
nos levarão a lutar, por todos os anos necessários, para que este
País saia desta crise, que é a maior crise que o assola desde a pro
clamação da República. À luta, companheiros! (palmas.)

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (Pf - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, comunico à Mesa que estou colhendo assi
naturas para tentar obter o número regimental, a fun de
encaminhar um recursos, como fOlIDa de dirimir a questão da veri
ficação.

Espero que V. Ex· o aceite.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Eduardo Mascarenhas, para encaminhar.
O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem

revisão do operador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ou
vindo os oradores que me antecederam, recordei-me das discussõ
es na Comissão que estudou a emenda constitucional do petIúleo.

De um lado, estavam as pessoas favoráveis à quebra do mo
nopólio da Petrobras, com muitos argumentos. De outro lado, esta
vam aqueles que se opõem, apoiados em literatura, em emoções
biográficas, em épocas históricas superadas e desligados do pre
sente, não olhando a realidade atual e o que ela aponta para o futu
ro. Não ouvi aqui um único argumento lógico e racional para a
preservação do texto constitucional como ele aqui se encontra. E
quero lhes apresentar um que é significativo para que flexibilize
mos o monopólio e o mais rapidamente possível.

De acordo com informações da própria Petrobras, as poten
cialidade geológicas do nosso País, Sr. Presidente, estão entre 20 e
30 bilhões de barris de petIúleo. Não estou falando das reservas já
cubadas pela Petrobras, mas das potencialidade das nossas bacias
sedimentares. A Petrobras extrai de petróleo, por ano, Sr. Presi
dente, 250 milhões de barris. Em quatro anos, ela consegue tirar 1
bilhão de barris. As nossas potencialidades, Srs. Deputados, osci
lam. portanto, ao nível da produção atual da Petrobras, entre oiten
ta e 120 anos, época em que a era do petIúleo já terá há muito
sido extinta e superada em nome das riquezas do nosso País, em
função de transformar essas potencialidades com as quais a nature
za nos brindou, em riquezas para a nossa Nação e em desenvolvi
mento e justiça social para o nosso povo. Temos de atrair
investimentos, a fun de não deixarmos essa fortuna se perdeu para
sempre no subsolo brasileiro em nome de interesses subalternos
passadistas ou neoconservadores. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Relator da matéria, Deputado Lima Netto. Atenção, Sr"s e De
putados! Há um orador na tribuna.

O SR. LIMA NETTO - (Bloco/PFL - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, primeiro farei uma refe
rência aos assuntos que foram levantados pelo PT no fmal da mi
nha exposição. Tenham calma, por favor.

A proposta do Governo de flexibilização do monopólio do
petIúleo garante que o petróleo é e continuará sendo nosso. O mo
nopólio continua com a Umão. Estamos quebrando o monopólio
operacional da Petrobras. Por que estamos propondo a quebra do
monopólio operacional da Petrobras? O Brasil precisa de investi
mento. Nesse setor, o número mais conservador que ouvi foi
uma. .. (Tumulto no plenário.)

O SR. Presidente (Luís Eduardo) - (Fazendo soar as cam
panhas.) - Atenção, Srs. Deputados. Háum orador na tribuna.

Peço a esse pequeno grupo que se encontra no centro do
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plenário que respeite o orador. Não é democrático desrespeitar o
orador.

Continue, Deputado.
O SR. LIMA NETTO - O que está em jogo é a necessida

de de investimentos. O Brasil precisa de 4 a 7 bilhões de dólares
por ano de investimentos no setor de petróleo. A Petrobras pode
investir de 2 a 2,5 bilhões de dólares por ano. O número mais con
servador que ouvi comrelação aos investimentos foi quatro, o nú
mero menos conservador foi sete. Precisamos desses
investimentos, porque nós aplicamos... (Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - (Fazendo sOll1'-as
campanhas.) - Atenção, Srs. Deputados. Há um orador na tribuna.

O SR. LIMA NETTO - Precisamos desses investimentos
porque importamos petróleo e derivados num volume anual da or
dem de 3 bilhões de dólares por ano. Temos de achar petróleo, te
mos de descobrir nosso petróleo e, para isso, precisamos de
investimentos. (palmas.)

Temos uma grande bacia sedimentar. temos uma área de
bacia sedimentar igual a 6% da bacia sedimentar mundial, seis por
cento dessa formação geológica correspondem à área onde é pos
sível se encontrar petróleo no Brasil. E claro que não estou dizen
do que a reserva brasileira de petróleo provada deve ser
proporcional aos 6%. Uma coisa é área, outra é cubagem. Mas
quero dizer que as reservas provadas que temos de 0,3% - petró
leo mais gás equivalentes - estão muito longe dos 6%. Não preci
samos ter 6%. Poderlamos ter 5%, 4%, 3%. (palmas.) Mas não
podemos ter 0,3%.

Infelizmente, o assunto é muito emocional. Basta ver o des
controle do Plenário. Há argumentos de que vai faltar petróleo.
Será que vai faltar petróleo no mundo?

Na década de 70, quando houve a crise do petr61eo, dizia-se
que havia petr61eo no mundo para quinze anos. Hoje, temos reser
vas de petróleo para quarenta e cinco e reservas de gás para ses
senta e cinco. Mais ainda, com as recentes aberturas do monopólio
na Rússia, na China, países de grandes extensões territoriais, o que
se pode prever é que essas reservas aumentarão muito. Se deixar
mos o nosso petróleo no fundo da telIa, não vamos aproveitá
lo.(palmas.) Alguns dizem que essa medida prejudica a
PETROBRAS, que é uma grande empresa, com um grupo técnico
excepcional e líder mundial na produção em águas profundas. A
PETROBRAS compete com as grandes multinacionais no exte
rior. Ela competirá muito melhor no Brasil, onde é dona dos prin
cipais portos, dos principais oleodutos e das refinarias mais bem
localizadas. Mesmo com a flexibilização do monopólio, a PE
TROBRAS, daqui a dez anos, ainda será responsável, provavel
mente, por 80% do mercado nacional. (pahnas.) A PETROBRAS
sairá reforçada desse espis6dio, porque a competição que surgirá 
e não será grande - fará com que seja melhor ainda: Está empresa
vai se aprimorar. Fala-se também com se vai atingir regiões remo
tas, as regiões remotas serão atingidas, porque as da zona oeste se
rão servidas, provavehnente, por importações do Peru e da
Venezuela. Quanto às regiões do centro, o Governo terá de fazer
um plano, subsidiando-as.

Sr. Presidente, para dar uma resposta ao caso Ipiranga, que
ro dizer que recebi em bônus duas contribuições da Ipiranga no
valor de 20 mil reais cada. Aliás foram duas eleições no Rio. Que
ro lembrar que o PT recebeu contribuição de uma empreiteira
(pahnas.) que trabalha para a PETROBRAS e que certamente não
está interessada na quebra do monopólio. Então, o PT não pode
me acusar do que ele faz. Arranjem outro. O PT não tem moral
para me acusar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Fernando Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, antes de proferir
meu voto, peço trinta segundos para uma observação. A esquerda
não é muito inteligente em certos momentos.

Embora considere legítimo, que empresas [manciem cam
panhas, acho antiético que não se tenha afnmado, no momento da
escolha do Relator, que ele havia sido fmanciado por uma empre
sa, ainda que.com apenas 40 mil dólares. Considero isso um pé de
página neste trabalho. Mas é fundamental que levemos adiante
este quetionamento, senão as pessoas vão continuar pensando que
de um lado estão aqueles que não recebem dinheiro e do outro
aqueles que recebemdinheiro.

Fiz minha campanha de bicicleta. Não preciso nem da
Shell, nem da Ipiranga. Portanto quero lembrar que o que estamos
dicutindo aqui hoje não é o petróleo, não é essa substância que o
Coronel Duarte encontrou na Pensilvânia em 1859. Estamos dis
cutindo emoções, lágrimas, ressentimentos, lutas. Estamos discu
tindo um pedaço da hist6ria do Brasil.

Quando menino, Sr. Presidente, líder estudantil, fui influen
ciado pela campanha do "O petróleo é nosso". Falei mal do Sr.
Walter Link, o geógrafo que veio ao Brasil pesquisar na terra o
que havia na água. O Sr. Link encontrou muito pouco. Dizíamos
que ele era um agente norte-americano destinado a subestimar
nossa capacidade de produzir petróleo.

Sr. Presidente, a PETROBRAS é motivo de orgulho para
todos nós, porque conseguiu fazer com que o Brasil produzisse
hoje 55% do que consume. A PETROBRAS deveria continuar, se
o tempo parasse, a deter o monopólio, mas o tempo não pára. (pal
mas.)

Se parasse, poderíamos dizer, como dizemos no futebol,
que não se mexe em time que está ganhando. Mas nosso meio de
campo começou a embolar em 1980, começaram ali as dificulda
des. Todas as grandes empresas internacionais perderam dinheiro
caiu seu faturamento, mas no fmal elas se recuperaram, a PETRO
BRAS, não seu faturamento continou caindo. Não temos condiçõ
es, como tivemos em 1987, de determinar nosso autofomecimento
de petróleo, nossa auto-suficiência de petróleo. Só conseguiremos
auto-suficiência se tivermos mais capital, mais recursos tributá
rios, inclusive, eqol6gicos. Votamos pela quebra do monopólio
mais pela PETROBRAS, que deixará de ser uma semi-autarquia e
passará a ser uma empresa mais ágil.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como vota o Par
tido Verde?

O SR. FERNANDO GABEIRA: - Nossos pais nos lega
ram o monopólio. Neste momento, é importante, dizermos isso a
eles, mas agora numa situação renovada, viramos pais também to
mamos decisões e decidimos marcar o fim do século, decidimos
marcar o destino dos nossos filhos. Neste momento histórico, as
sunto as responsabilidades e digo que em 7 de junho de 1995 votei
pela quebra do monopólio do petróleo no Brasil. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Sérgio Arouca.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, quero dizer que
também a emoção me toma neste momento.

Adolescente, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o
primeiro movimento político do qual participei foi a campanha ''O
petróleo é nosso", enquanto militante do Partido Comunista Brasi
leiro, que esteve profundamente envolvido em todas essas lutas e
derramou sangue e lágrimas de seus militantes e familiares. Neste
instante, gostaria de seguir a sugestão do Líder do PT, Deputado
Jaques Wagner, e homenagear o aqui presente Deputado Fernando
Santana, batalhadorhistórico pelo petróleo neste País.
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Sr. Presidente, meu partido é reformista. Algumas vezes a
ele foi atribuído o termo reformista como sendo pejorativo, mas,
no nosso entendimento, é um elogio, porque queremos reformar
este País a partir de mudanças profundas. Entendemos que a revo
lução brasileira se faz por via processual, não por rompimentos,
mas por reformas que devem ser realizadas aqui e agora a ftm de
que a vida da pop.1lação brasileira seja progressivamente melhor e
maisj:lsta.

Por isso fomos favoráveis à revisão constitucional e temos
enfrentado neste plenário discussões extremamente dificeis como,
por exemplo, acabar com a diferença entre a empresa estrangeira e
empresa nacional, entendendo que empresa brasileira é aquela
submetida às leis deste País.

Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, por esse motivo, nós,
do PPS, estamos neste debate com muita seriedade e abertura,
pois, se nosso entendimento fosse o da necessidade do rompimen
to do mom0p6lio do petróleo, tenamos a coragem de chegar aqui e
fazê-Io, apesar de todo o patrulhamento. Estudamos a questão, não
a PETROBRAS em teImOS de um projeto nacional-desenvolvi
mentista da década de 50, para dizer de fOIma quase pessadista
que defenderemos nossas emoções.

A posição do PPS é dicustir o papel do monopólio da PE
lROBRAS e o do petróleo neste fmal de século. No futuro, o ca
pitalista brasileiro se transformará num capitalismo retardatário.
Ele não criu as multinacionais ou as grandes empresas, como os
Estados Unidos e a Inglaterra, para competir neste fmal de século.
Por isso a Petrobrás é fundamental, não pertence ao passado. Ela
existe para enfrentar a globalização do mundo e por isso o mono
pólio é fundamental.

.O Bmsil precisa de multinacionais, da Vale do Rio Doce. da
EMBRATEL da PElROBRAS. Desta fOIma. o PPS votará pela
manutenção do monopólio da PElROBRAS. O PPS lutará, de
igual modo, para que Vale do Rio Doce não seja privatizada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Aldo Rebelo.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados. o petróleo e as te
lecomunicações representam. hoje, no mundo. as duas condições
básicas. os dois postulados fundamentais para que as nações pos
sam chegar ao terceiro milênio oferecendo aos seus povos uma
perspectiva de desenvolvimento e de progresso material e espiri
tual. Sem energia e sem telecomunicações, os povo,! e as nações
estão fadados ao atmso, à subcomissão e à pobreza.

Para garantir petr6leo reúnem-se forças multinacionais e
travam-se guerras como a que testemunhamos há poucos anos
contra o povo iraquiano. Por esse motivo, as grandes nações in
dustrializados, aconselhadas por aqueles que orientam os seus in
teresses estmtégicos, disputam avidamente as fontes de
matéria-prima, de energia e de telecomunicações no mundo. Rom
per com esses dois sistemas, romper com a fonte energética e com
o setor de comunicações é um pressuposto elementar para que se
petpetue a ordem internacional do tmbalho, pelVema para a maioria
dos povos do Terceiro Mundo é que gem a indigência para a maioria
dos povOs e a opulência para um-pequeno punhado de nações.

É com essa encruzilhada e com esse impasse que nos depa
ramos neste momento: que tipo de mudança que tipo de alteração
o Brasil vai fazer no seu sistema de telecomunicações e numa fon
te de matéria-prima vital como é o petróleo? Ao que parece, o Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso optou pelo salto
para trás e não pelo salto para a frente.

Forças que resistem aqui neste plenário, nas universidades,
a consciência nacional que desperta para o que está ocorrendo. Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como vota o
PCdoB nobre Deputado? .

O SR. ALDO REBELO - Nesta Casa, inclusive têm cons
ciência do que ocorre no mundo. Não nos conduzimos nem como
omissos nem como ignorantes. Em função disso, o Partido Comu
nista do Bmsil deixa, mais uma vez, a sua advertência, o seu alerta
de que estamos entrando no terreno perigoso não apenas do erro,
mas da profunda traição nacionaL Tmição nacional é o que se faz
hoje aqui, neste momento e o Partido Comunista do Bmsil não p0

deria concordar com isso.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como vota o no

bre Deputado?
O SR. ALDO REBELO - Por essa razão, o Partido Comu

nista do Brasil vota ''não'', Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Sr. Deputado Marquinho Chedid
O SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco/PSD - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente. hoje estamos vivendo uma
outra realidade. O mundo deixou de ter fronteiras ideológicas ou
geográficas para apresentar fronteiras econômicas. A Guerra Fria,
a oposição ideológica\entre o capitalismo e o comunismo. o Leste
e a Oeste. o Ocidente e o Oriente são coisas do passado, estão in
teiramente supemdas.

Hoje, temos o NAFTA. a Comunidade Econômica Euro
péia, o MERCOSUL e outros tantos organismos nacionais e inter
nacionais de conotação profundamente econômica. Busca-se uma
melhoria da qualidade de vida em que o bem-estar da população é
o ponto alto das nossas preocupações.

O Brasil não pode ficar ausente desta realidade.
Por isso, o Bloco PL-PSD-PSC votará a favor da flexibili

zação dos monopólios.
Votaremos a favor do povo bmsileiro. pela redenção da

nossa economia e por dias melhores em nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Sr. Deputado Fernando Lyra.
O SR. FERNANDO LYRA (Bloco/PSB - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados,
as Sete Irmãs grandes empresas internacionais que fazem o
oligopólio do petróleo no mundo, têm uma estratégia para o
século XXI. Elas, que sempre tiveram a distribuição e parte
do refino. lutam há décadas para conseguir a produção do
petróleo no mundo.

A PElROBRAS, a nossa companhia de petróleo, já detém
essa integmção, já P9ssui a distribuição, o refino e a produção do
petr6leo bmsileiro. É a 15& companhia do mundo. É a única junto
com a Vale do Rio Doce, capaz de concorrer com as multinacio
nais. Então. a discussão que se trava no Congresso Nacional não
se pode resumir a Oposição e Governo, a Governo e antigoverno,
a Fernando Henrique Cardoso ou contra Fernando Henrique . O
que se devia discutir no País hoje, e não apenas aqui. é o conceito
de desenvolvimento.

Lamento, Sr. Presidente, e é por isso que amanhã apresenta
rei um projeto de decreto legislativo para que, seja qual for o re
sultado desta tarde. o povo brasileiro participe diretamente, através
de um referendum. da decisão determinada pela Câmara dos De
putados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E como vota o
PSB, Deputado?

O SR. FERNANDO LYRA - Sr. Presidente, lamento mui
to que não haja debate. que tenhamos apenas dois ou três minutos
para discutir um problema da gmvidade, da profundidade, da se
riedade que é o conceito de desenvolvimento do País, atmvés da
quebm do monopólio de petróleo da PElROBRAS.
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Sr. Presidente, prefiro ficar com a história, prefiro citar aqui
Almino e Conceição e dizer que lamento muito profundamente
esta tarde, porque em 28 anos de mandato talvez seja a mais me
lancólica a que vou assistir...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E como vota o
PSB, Deputado? .

O SR. FERNANDO LYRA - Presidente, V. Ex" já sabe do
meu voto e vou declará-lo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. Deputado, o
Regimento permite o encaminhamento por um minuto e tenho
sido tolerante com todos os Líderes.

O SR. FERNANDO LYRA - Sr. Presidente, espero que
V. Ex" seja tolerante para que eu possa terminar o meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. Deputado, pois
não, contanto que faço logo.

O SR. J,?ERNANDO LYRA - Sr. Presidente, vou fazê-lo
imediatamente.

Que os Deputados Roberto Campos e Delllm Netto votem a
favor da quebra do monopólio do petróleo, entendo e respeito, mas
não ex-companheiros do PMDB, companheiros do PSDB, com
quem lutamos juntos por um Brasil democrático e soberano. La
mento profundamente que eles não estejam aqui discutindo a es
tratégia de poder, de governo. (Aplausos.) Não querem aqui
discutir os problemas de estratégia e desenvolvimento, mas lamen
to que esses Deputados estejam trocando voto, muito deles...

O SR. PRESIDENTE - (Luís Eduardo) - Como vota o
PSB, Deputado Fernando Lyra?

O SR. FERNANDO LYRA - ••• sem saber porque estão
fazendo, Sr. Presidente, em nome da história, em nome do passa
do, em nome do fumro, em defesa da PETROBRAS e com a certe
za de que este é um voto consciente, trazido do recôndito de um
patriotismo que não se vende nem se troca, voto contra o parecer
do Deputado Lima Netto. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

O SR. MIRO TEIXEIRA - (pDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, nesta discussão
esquerda-direita fui buscar os Anais dos debates que resultaram na
Lei n° 2.004. Será possível que estejamos agora, depois da queda
do Muro de Berlim, entregues aqui neste plenário a uma discussão
direita-esquerda? Será que os monopólios das telecomunicações e
do petróleo surgiram a partir da luta gloriosamente sustentada pela
esquerda brasileira?

Telecomunicações é matéria vencida, mas o monopólio foi
produzido em 1965 e, em pleno regime militar, a grande mídia
apresentou ao País esta discussão como se fosse esquerda-direita.
Lendo os Anais vejo Almino Affonso, vejo a palavra de Gustavo
Capanema, vejo a palavra de Bilac Pinto, vejo o Substimtivo de
Bilac Pinto, apoiado por Aliomar Baleeiro, sustentando o monopó
lio estatal do petróleo. Era a UDN querendo fazer daquele momen
to que, presumiam, e presumiam com razão, seria histórico.
Trouxe isso. Não vamos discutir, porque nada aqui tem sido discu
tido. Esta é a verdade. Agora entende-se por que não está sendo
discutido.

Trouxe outras coisas. Querem quebrar o monopólio, sim.
Não é apenas tirar da Constimição. Quem diz é o Deputado Ino
cêncio Oliveira. Hoje, na abertura dos trabalhos, disse S. Ex": "As
nossas bancadas hoje vão quebrar por larga maioria o monopólio
estatal do petróleo". Vamos acabar com essa conversa fiada. O que
está sendo quebrado aqui é, sim, o monopólio do petróleo, como
disse Inocêncio Oliveira, que está seguindo o programa' do seu
Partido, está sendo coerente. É uma das raríssimas forças coeren
tes entre aqueles que apóiam a quebra do monopólio. Ele está na

dele. Eles não mentiram para ninguém. Eles sempre disseram isso.
Estão aqui o programa do PMDB e o do PSDB sendo rasgados
hoje, mas sobre isso também não vou falar, porque não das mar
gens do Ipiranga, mas dos livros da Ipiranga, surge o fato mais
grave.

Sr"s e Srs. Deputados, a rigor, não podeIÍamos votar hoje
essa emenda, porque existe, notoriamente lançada pelo Deputado
Marcelo Deda, matéria que vicia o processo. E não vou discutir
aqui contribuição de campanha, porque o Deputado Lima Netto
tem direito de recebê-la legalmente e lançá-la, como o fez, mas de
veria ter-se dado por impedido.

E pergunto a qualquer um de V. Ex", inclusive aos Deputa
dos do PFL, se venderiam uma empresa de sua propriedade basea
dos no parecer de alguém de muita intimidade com o eventual
comprador? A resposta é não. Mas a PETROBRAS, que vai que
brar com a quebra do monopólio, será vendida a partir do parecer
do Relator, que tem muita intimidade com um dos prováveis com
pradores. (Apupos.)

St's e Srs. Deputados, já vi nesta Casa gente com medo de
falar, mas com medo de ouvir é a primeira vez.

Sr"s e Srs. Deputados, não tenho nenhuma expectativa de
ganhar.

Trouxe aqui outros dados que demonstram que o Brasil,
com o processo de privatização, tem gasto muito mais dinheiro em
consultorias do que recebido. O que é isso que estamos fazendo
com o patrimônio nacional.

Sr. Presidente, ao longo da discussão de todas essas emen
das constimcionais, V. Ex" transgrediu o Regimento Interno por li
beralidade, para permitir que a oposição tivesse voz neste plenário,
embora todo esse processo tenha sido viciado pela ausência de de
bates, e sempre que se produziram debates algo de muito esquisito
surgiu por trás desses interesses. Hoje, alguns Srs. Deputados vão
quebrar o monopólio estatal de petróleo. Esse será não um brado
re1llmbante. Esse será um estertor da soberania brasileira que aqui
está sendo solapada, esmagada, ignorada, que aqui está sendo en
tregue e vendida. A soberania brasileira neste momento perde um
dos seus símbolos. O petróleo é importante muito menos pelo que
significa como fonte energética hoje, mas muito mais pelo símbo
lo que representa para todas. as lutas que aqui se travaram nesta
Casa e no Palácio do Tiradentes por pessoas que estão aqui e ou
tras que já foram tiradas de nosso convívio.

Sr. Presidente, o PDT encaminha à Mesa a declaração de
voto inconformado com a ausência de discussões e com a maneira
irracional com que está sendo conduzida este processo. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Odelmo Leão.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. e St's Deputados tenho certeza de que
em nossa bancada muitos Deputados e Deputadas defenderam o
petróleo na sua época, mas o Partido Progressista entende que essa
história faz parte do passado. Não podemos mais viver em uma
pátria que tem um solo muito rico e um povo muito pobre. Por
isso nosso partido busca a prosperidade do povo brasileiro.

Vamos votar com a modernidade, vamos votar com os sem
escola, com os sem-saúde, com os famintos, com a juvenmde que
deixa este País em busca de oportunidades em outras pátrias. Por
isso, dizemos ''não'' a poucos para dizer "sim" a sociedade e ao
povo brasileiro.

Portanto, Sr. Presidente, o Partido Progressista vota com o
Relator. Seu voto é sim. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES - (pPR - RJ. Sem re-
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visão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, quando o
Presidente Getúlio Vargas enviou ao Congresso projeto para criar
a PETROBRAS, que se converteu na Lei nO 2.004, não propôs o
mon0p6lio estatal do petr6leo. Meu pai, àquela época, era Subche
fe da Casa Militar do Presidente Getúlio Vargas e foi uma das pes
soas que mais trabalhou para que o Presidente aceitasse as
modificações feitas pelo Congresso, consolidando o monopólio de
uma empresa estatal, no caso a PETROBRÁS. O mon0p6lio, à
época, era de fundamental importância. Uma empresa recém-cria
da na área do petróleo não tinha condições de competir com as
quatro irmãs que tomavam conta de setor tão estratégico e impor
tante.

A PETROBRAS foi da maior importância para o cresci
mento econômico do País. Sem ela atuando na fonna de monopó
lio, não teríamos tido o crescimento econômico desse penodo,
nem a grande industrialização que o País conheceu. Quatro déca
das depois, a situação é outra. A PEfROBRAS é uma grande em
presa multinacional e a quebra do seu monopólio será importante
para que ela adquira mais eficiência e possa competir com outras
empresas nacionais e estrangeiras que venham ao Brasil investir
dinheiro, gerando renda e criando emprego.

Não concordo com o ilustre Deputado Almino Affonso
quando aÍrrma que o monopólio está sendo quegrado. Não está; o
mon0p6lio da União está sendo consolidado. E esse mon0p6lio
que a União poderá exercer através de uma empresa estatal, que
queremos forte, prestigiada, que é a PEfROBRAS, e por empresas
nacionais estrangeiras que aqui venham trazer seu capital para
criar renda e aumentar emprego.

Não estamos tratando de privatização da Petrobras. Precisa
mos de uma empresa estatal. Num mercado tão cartelizado, o Esta
do não pode deixar de ter a sua empresa, e é por esse motivo que a
emenda LiIDa Netto, com grande competência, conciliou a presen
ça de uma empresa estatal, permitindo que o lado dela figurem
empresas privadas, participando do esforço de crescimento econô
mico do País.

Por essas razões, peço aos meus amigos do PPR que votem
"sim" à emenda do Deputado Lima Netto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Jaques Wagner.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, essa é uma tarde
agitada e ao mesmo tempo solene. Quero começar o encaminha
mento de voto do Pf dedicando-o aos oitenta anos de Fernando
Santana, um baiano ilustre que, na divergência, (palmas.) - apren
di a respeitar como, seguramente, uma das maiores inteligências
na área do petr6leo no Brasil. Dedico também o voto do Pf à co
ragem cívica e à honestidade intelectual de Almino Affonso. (pal
mas.) que aqui nos falou. Finalmente, dedico este voto a algném
que aprendi a respeitar depois de conhecer mais de perto, à Maria
da Conceição Tavares, pela energia e inteligência. (Palmas.) Dedi
co este voto aos brasileiros que, como eu, apesar do maior interes
se do maior massacre já produzido na mídia brasileira no campo
da propaganda política, resistem, porque têm a convicção e a tran
qüilidade daqueles que querem o melhor para a Nação e para o
povo brasileiro. Esses brasileiros, hoje jocosamente chamados de
"dinossauros", não são diferentes. E não são muitos os motivos
que separam este momento da Assembléia Nacional Constituinte
de 1988, quando Fernando Henrique Cardoso, José Serra e dos
Deputados 90% desta Casa votaram pela inclusão da Lei nO 2.004
na Constituição brasileira.

Olho em direção ao futuro para votar contra a quebra do
mon0p6lio. Quem dos 513 Deputados discutiu ou conhece o futu
ro com a eventual passagem da quebra do monopólio? Disse-se

aqui que é preciso aceitar desafios. Os desafios pessoais os aceita
mos todos. Mas não podemos desafiar e brincar irresponsavelmen
te com algo que é fundamental para 150 milhões de brasileiros.
Qual é o modelo que querem para a indústria de petróleo no Bra
sil? Inverte-se aqui a lógica da votação. Hoje, vi, em apenas duas
folhas, o Líder do Governo na Câmara dizer qual é o modelo. São
cinco linhas que definirão o modelo da indústria petroleira no Bra
sil. Nenhum dos Srs. Deputados sabe o que acontecerá com a refe
rida indústria, a partir deste voto. Pergunto: por que não se
discutiu o modelo, primeiramente, para que a sociedade brasileira
fosse esclarecida e cada um dos 513 Deputados soubesse efetiva
mente o que está votando? Estamos votando no escuro, como dis
se o Líder do PMDB. Não se sabe se haverá discussão da lei
reguladora e o que acontecerá com a mesma.

Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores tem a tranqüili
dade de votar contra a quebra do monopólio estatal do petróleo,
porque está consciente de que não podemos traçar o destino de
uma Nação tão importante como esta sem olhar para as bolsas de
valores, cujas ações caíram ontem devido à declaração da Argenti
na, segundo a qual precisa pedir perdão ao FMI. Olhamos para o
futuro, para a frente desse trem que já descarrila na Europa, com
20% de desempregados, no México e na Argentina. Por que tomar
o último vagão desse trem? Desafio a inteligência dos brasileiros
que têm legitimidade para representar o povo brasileiro nesta
Casa. Vamos criar e não imitar, para que a Nação se orgulhe deste
Congresso e saiba que seus representantes não se limitaram a co
piar aquilo que já sucumbe no Primeiro Mundo e conseguiram
criar um modelo novo.

O Pf não pede o voto da Oposição ou do Governo, de es
querda ou de direita, mas daqueles que querem saber o que estão
votando. Votem contra a quebra do monopólio estatal! Votem
"não" (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado José Amôal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB/SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, não venho acusar nem en
contrar culpados. Acredito que, em meio a esta forte emoção, já
revelada aqui por vários oradores, há uma formidável unanimida
de: A Petrobrás deve e vai continuar. A Petrobrás tem toda a com
petência para continuar sendo a empresa hegemônica na
prospecção e exploração, no refmo e distribuição de petr6leo no
Brasil. Mas agora ela já não estará só. Creio que este é o ponto que
nos leva a uma grande comoção. Acredito que a convicção já está
formada: os que votarão a favor e os que votarão contra a flexibili
zação. Não foi por falta de discussão. Houve muita discussão, no
Parlamento e fora dele.

O que há, Sr. Presidente, é uma outra questão sempre recor
rente aqui na C/lmara dos Deputados. O Presidente Fernando Hen
rique disse, durante a campanha eleitoral:

"O Brasil não é um País pobre; é um País injusto." O proje
to no qual estão as emendas da ordem econômica visa não apenas
à criação de condições institucionais propícias ao investimento
produtivo, que gera emprego e distribui renda, mas também a res
ponder ao maior dos nossos desafios: o Brasil não é pobre, mas é
injusto. Faremos aqui a reforma do Estado brasileiro para que ele
seja forte, capaz de produzir os serviços que interessam, sobretu
do, à grande maioria da população brasileira. Esse é o nosso desa
fio, e vamos encará-lo democraticamente. Os resultados já se
fazem ver.

Ouvi, nesta tribuna, há um ano, discursos inflamados contra
o Fundo Social de Emergência, inclusive, prognósticos tenebrosos
sobre o que aconteceria com sua aprovação. Vamos ser o último
vagão. Não vamos descarrilar. Não o fizemos com o Fundo Social
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de Emergência. Não vamos descanilar com as reformas econômi
cas. E, mais importante, não vamos descanilar com as refonnas do
Estado, porque essas visam a tirar do Estado os gastos no interesse
de minorias, ainda que travestidas de um discurso nacionalista e
patriótico (palmas), para investir no interesse da maioria que se faz
representar aqui não por alguns Deputados, mas por uma maioria
política, legitimamente eleita e que está aí para governar. Ela não
se vai omitir e vai votar pelo bem do Brasil, pelo bem da Petro
brás, vai votar "sim" à flexibilização do monopólio do petróleo!

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Michel Temer -

O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, em primeiro lu
gar, cumprimentar o Deputacla Almino Affonso. Quero dizer, Sr.
Presidente, da satisfação com que o ouvi e especialmente da satis
fação com que ouvi o silêncio homenageador da sua fala. Creio,
Sr. Presidente, que o ilustre Parlamentar Almino Affonso conse
gue esse prodígio porque não aplaude, nem vaia: S. Ex' argumen
ta. (palmas.)

É isso que pretendo fazer aqui, com a força da minha con
vicção. Sr. Presidente. E para fazê-lo e encaminhar esta votação
quero dizer, Srs. Deputados, que, se estranho fosse a esta Casa e
aqui entrasse neste momento, não imaginaria que estamos discu
tindo a quebra do monopólio do petróleo mas sim que estaríamos
discutindo um projeto de emenda ou projeto de lei que privatiza a
Petrobrás, tamanha ênfase se deu ao fenômeno de que estaríamos
privatizando a empresa. Pois àqueles que assim pensam quero
lembrar que, quando a Constituição de 1946 não estabelecida o
mon0p6lio do petróleo, foi Uma lei ordinária, decisão, portanto, do
Congresso Nacional, que estabeleceu tal monopólio e criou a Pe
trobrás. E de 1953 até 1967, sem nenhuma previsão constitucional,
o monopólio subsistiu, e a Petrobrás cresceu na medida em que t0
dos conhecemos. Foi a Constituição de 1967, Sr. Presidente, que
pela primeira vez na história do Brasil deu suporte constitucional a
uma realidade que já estava implantada no Brasil por lei ordinária.
Quero dizer, portanto, que nesse período ninguém, nenhum legis
lador, nenhum governo, embora não houvesse previsão constitu
cionaL teve a coragem de mexer na Petrobrás.

A matéria que agora está em debate é a primeira emenda
constitucional que prevê, ainda que de forma indireta, a existência
de uma empresa estatal que dirimirá e conduzirá a política petrolí
fera do Governo. A atual Constituição estabelece apenas que cons
titui monopólio da União a exploração, o rermo, a prospe~ão etc.
do petróleo, mas não há previsão de empresa estatal. Creio até que
cometemos um equívoco em 1988. Esta emenda constitucional, Sr.
Presidente - e é a primeira delas que assim estabelece - além de
manter no art. 177 o monopólio da União, estabelece no § 1°, pela
primeira vez na história constitucional do Brasil, que a União p0

derá contratar com empresas estatais, e também pela primeira vez
temos menção constitucional a empresa estatal. Portanto, se quise
rem mexer com a Petrobrás, Sr. Presidente, eu diria que há possi
bilidade de uma discussão juridica intensa, e por isso não vejo
razão para a preocupação. Agora a previsão é constitucional.

Concluo, Sr. Presidente, agora lançando um argumento de
natureza política: aqui há a suposição de muitos oradores de que o
Governo que está aí é um Governo - vou permitir-me uma expres
são forte, Sr. Presidente - de safados; que o Congresso não é ca
paz de, na lei estabelecedora das condições, dizer quais as
condições que vamos impor; que os novos governos que o povo
eleger e que os novos Congressos, também serão legislaturas sem
força para manter os interesses nacionais.

Portanto, ao recomendar aos meus pares, aos meus compa
nheiros do PMDB, que votem "sim", quero dizer que, numa época

de naves espaciais, não podemos mais ter uma visão pedestre do
mon0p6lio do petróleo. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que devo iniciar fazendo
um grande agradecimento à minha bancada, que, mais uma vez,
por unanimidade, levando em consideração o mais alto interesse
do País, que precisa dessas reformas, resolveu votar, maciçamente,
pela quebra do mon0p6lio de uma empresa, transferindo-o para a
União. (palmas.)

Sr. Presidente, ouvi aqui se falar na história deste País, uma
história bonita, que devemos preservar. A história da Petrobras se
confunde com a história do nosso povo. Mas visamos ao presente
e, sobretudo, ao futuro deste País. Estamos defendendo a flexibili
zação do monopólio do petróleo porque queremos que este País
assuma a auto-suficiência num setor fundamental para qualquer
economia do mundo. Estamos defendendo a flexibilização do mo
nopólio do petróleo porque queremos investimentos para o País e
que esses investimentos possam gerar empregos e divisas para o
nosso povo. Precisamos desses investimentos, porque, apesar do
grande trabalho desenvolvido pela empresa, produzimos apenas
55% do petróleo que é consumido em nosso País. Precisamos im
portar de 3,5 a 4 bilhões de dólares por ano em petróleo, dinheiro
esse que poderia ser utilizado em pesquisa, lavra, produção, rerIDO
e distribuição de produto, sem falar em outras atividades essen
ciais e próprias do Estado, como saúde, educação e segurança, dei
xando o resto para a iniciativa privada.

Por isso, Sr. Presidente, com a consciência voltada para o
futuro deste País e a certeza da sabedoria do povo, voo encerrar o
meu encaminhamento citando apenas uma pessoa do povo, que, ao
ser entrevistada durante a recente greve que assolou este País - as
solou porque prejudicou, sobretudo, os mais pobres e humildes
(palmas) -, à pergunta sobre o que ad1ava da greve respondeu que só
havia greve porque existe apenas uma empresa que explora petróleo
no BrasiL houvesse mais de uma, isso não ocorreria. (palmas.)

Sr. Presidente, com a certeza de que estamos lutando pelo
bem do BrasiL por uma sociedade livre, justa, equânime, por um
país próspero e desenvolvido, o Bloco PFL-PTB recomenda o
voto "sim", orgulhando-se do seu Relator, Deputado Lima Netto,
que teve o privilégio de privatizar a CSN, hoje uma das maiores
empresas do Brasil. (palmas.)

Portanto, Sr. Presidente, com a visão do futuro, o BlOco
PFL-PTB encaminha recomendando o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Líder do Governo, Deputado Luís Carlos Santos

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o último
passo que esta Casa dá, no capítulo da ordem econômica, é a flexi
bilização do monopólio do petróleo, compromisso que decorreu
das urnas, legitimado pelo voto.

Quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso enviou a
esta Casa cinco propostas de emenda à Constituição, S. Ex' não
estava apenas obedecendo à voz do povo brasileiro expressa nas
urnas, mas também seguindo- a convi~ão de que o modelo autár
quico e corporativo de desenvolvimento econômico fracassou em
todo o mundo.

A própria Petrobras, quando criou a Braspetro, estava apos
tando na abertura econômica dos outros países. A empresa traba
lha em nove países no Mar do Norte; na província de Salta,
Argentina, onde tem 15% de uma empresa de exploração e pros
pecção de petróleo; tem contrato de risco na Patagônia e transporta
óleo para as empresas energéticas da Argentina.
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Não se pode pensar em criar o Mercosul com esta visão
monopolista inserida na Constituição. A Argentina não entra em
territ6rio brasileiro, mas a Petrobras entra em territ6rio argentino.

O que se busca é a defesa da Petrobras. E quero expressar o
compromisso do Governo de apostar na lei de regulamentação. A
regulação do novo modelo serã exercida por órgão nos moldes do
Conselho Nacional do Petr61eo, com as seguintes caractelÍstielUl
bãsicas: ser subordinado ao Ministro de Minas e Energia; ser inte
grado por representantes da sociedade e do Governo, com atribui
ções de defInir a política, superintender, controlar e coordenar as
atividades do setor, licitar e fIscalizar os correspondentes contratos
com as empresas, promover a defesa econômica e do consumidor
no funcionamento do setor, sobretudo no que se refere a impedir a
cartelização e práticas de dumping, e coordenar operações em si
tuações de emergência; dispor de orçamento pr6prio, tendo como
principal fonte de receita a parcela dos royalties da execução do
monopólio.

A União manterã participação estratégica na produção atra
vés da Petrobras, que continuarã a existir. Ela não contratará em
presas para a pesquisa e a lavra em ãreas que tenham produção jã
estabelecida pela Petrobras. Além disso, Sr. Presidente, nas licita
ções para concessão de pesquisa e lavra, no caso de as propostas
apresentadas serem iguais, sem assegurada à empresa a preferên
cia nas contratações.

Queremos uma Petrobras forte, aberta, com controle acio
nãrio do Governo, nunca privatizada, mas a serviço do'povo brasi
leiro!

A posição do Governo é pela modernização desta Nação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Governo pede o

voto "sim".
A Presidência solicita a todos os nobres Deputados que to

mem seus lugares, a fIm de dar início à votação pelo sistema ele
trônico.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' vai colocar em votação o
substitutivo do Deputado Lima Netto.

Gostaria de solicitar à Mesa que infonnasse ao Plenãrio
quantos e quais destaques estão ressalvados, para que a Casa saiba
que existem alternativas, na hipótese de o substitutivo do Deputa
do Lima Netto não ser aprovado. Eu, por exemplo, apresentei
emenda que atende ao Governo nos seus objetivos de atrair capi
tais privados, mas mantém o monopólio estatal do petr61eo, na
medida em que esses capitais se associariam...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou responder a
V. Ex'. Estão ressalvados todos os destaques, mas não posso ante
ver qual será o resultado da votação.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Mas qual é a natureza
desses destaques e qual a sua condição em relação à matéria prin
cipal?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - São quatorze des
taques.

Rã um. destaque de autoria do Deputado Domingos Leo
nelli para a Emenda nO 4; um do Deputado Marcelo Deda, também
para a Emenda n° 4; um destaque para expressões no bojo da
Emenda n° 4, assinado pelo Deputado Miro Teixeira; um destaque
para a expressão "ou privadas" do substitutivo, do Deputado Mil
ton Temer; um destaque para o inciso m, contido no texto do § 1°
do substitutivo, que diz "previstas nos incisos de I a IV deste arti
go", de autoria do Deputado Marcelo Deda; outro destaque, idênti-

co, para o inciso JII, contido no texto do § 1°, do Deputado Marce
lo Deda; destaque para a expressão "estabelecidas em lei comple
mentar", constante da Emenda nO 5, do Deputado Marcelo Deda;
destaque para l!- Emenda nO 5, do Deputado Marcelo Deda; para
''lei complementar", do Deputado Miro Teixeira; para ''lei comple
mentar", do Deputado Miro Teixeira, também., sendo que este se
refere à Emenda n° 4, de autoria do Deputado Domingos Leonelli;
destaque do DeputaM-Miro Teixeira para a expressão "condições
estabelecidas em lei complementar", do § 1"; também do Deputa
do Miro Teixeira destaque para a expressão "a regulação, o disci
plinamento e a fIscalização dessas atividades", da Emenda nO 2, de
autoria do Deputado Antônio Kandir; destaque para a expressão
"que disporá sobre a regulação dessas atividades", do § 1° do ar!.
177 da Emenda nO 4, de autoria do Deputado Domingos Leonelli,
feito também pelo Deputado Miro Teixeira.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pala-
vra.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, agradecendo o pleno e amplo
cumprimento das informações, gostaria ainda de indagar da Mesa
qual a situação desses destaques quanto à prejudicialidade.

V. Ex' pode informar isso agora?
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não posso infor

mar isso agora, s6 depois da votação.
Sendo aprovado o substitutivo, informarei V. Exa Sendo re

jeitado, sem votada a emenda original do Governo.
O SR. DOMINGOS LEONELLI - Desculpe-me, Sr. Pre

sidente, mas V. Exa pode repetir o que disse?
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sendo aprovado o

substitutivo, informarei a V. Ex' quais os destaques que fIcarão
prejudicados.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Aguardarei a conclu
são da votação. Muito obrigado.

O SR. ODÍÚO BALBlNOTTI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ODÍLIO BALBlNOTTI (PR. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, antes da votação, encaminho à Mesa um ofi
cio no qual solicito meu desligamento do Partido Democrãtico
Trabalhista, apesar de considerar muito o seu Líder, o Deputado
Miro Teixeira, e minha bancada, até então. A partir deste momen
to, quero ter liberdade para votar nesta Casa.

Voto "sim", com o Governo. (palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o

substitutivo adotado pela Comissão Especial, ressalvados os desta
ques para votação em separado.

A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
seus lugares, a fIm de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar seus cooigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus votos.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os

Srs. Líderes?
O SR. lNOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFL-PTB recomenda
o voto "sim".

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. JOSÉ ANÍBAL (pSD~ - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim".



o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Perim,
10Vice-PresiÔ{:nte.

Em seiundo lugar, Sr. Presidente, gostaria de reafirmar a
bancada do PFL e do PTB que o voto é "sim".

O SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Com a palavra o
Deputado Jaques Wagner.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado nos Anais
da Casa, apesar de que a justillcativa já foi encaminhada à Mesa,
que a Deputada Sandra Starling, do PT de Minas Gerais, está ope
rada e não pode estar presente na sessão de hoje. Evidentemente,
seu voto seria ''não'', contra a quebra do mon6polio. Muito obriga
do.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica feito o re
gistro de V. Ex·.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANíBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora-.
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de reafrrmar o voto do P8DB:
"sim".

Peço aos Deputados do PSDB que pennaneçam no plenário
porque, após esta votação, teremos outras votações.

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do
orador,) - Sr. Presidente, na sessão de ontem V. Ex· houve por
bem propor a introdução de modillcações no atual Regimento da
Câmara dos Deputados, principalmente no que conceme à apre
sentação de destaques.

Deixo consignada proposição no sentido de que também os
ataques pessoais à honorabilidade dos Parlamentares, atitude in
conformada de minorias - minorias barulhentas e absolutamente
desconformes com o regime democrático que hoje vige no País 
venham a ser coibidas no próximo Regimento, a fim de que possa
mos ter a livre expressão democrática no recinto deste Plenário,
que deve ser o mais qualillcado do Brasil.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

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

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pC do B - RI. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero apro
veitar o momento em que os Srs. Deputados estão expressando

"Quando. no curso de uma discussão, um Deputa
do for acusado de ato que ofenda a sua honorabilida
de..."
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O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Sem revisão do ota- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
dor.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim". palavra pela ordem.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Concedo a palavra
otador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ''não''. a V. Ex·.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ota- O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
dor.) - Sr. Presidente, o PP vota "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de avisar aos mem-

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão do bros do nosso partido, bem como aos membros da Casa, que logo
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim". após essa votação deveremos ter três votações pelo processo ele
. O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem revisão do trônico. Portanto, há necessidade de pennanecennos no plenário a
otador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "não". fim de realizarmos essas votações esta noite e concluírmos a vota-

O SR. UBALDJNO JÚNIOR (Bloco/PSB - BA. Sem re- ção desta matéria importantíssima para a vida econômica do nosso
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não". . País.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto do
painel até que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus votos queiram
fazê-Io, dentro de instantes, nos postos avulsos.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PL - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, é natural que no dia de hoje esta Casa
tome os rumos que acompanham as grandes decisões do nosso
País. Mas nada justifica as palavras do Deputado Haroldo Lima, a
quem muito respeito pela conduta que sempre teve nesta Casa,
quando acusa, levianamente, os Parlamentares que votarão a favor
da quebra do monopólio do petróleo.

Por isso, Sr. Presidente, invocarei o art. 248 do Regimento
Interno, salvo se o Deputado retratar-se de suas palavras, dando
uma demonstração de grandeza. Se não o fIZer, invocarei aquele
artigo do Regimento Interno, que diz:

Nesse caso não foi apenas um Deputado, foram mais...
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa.examinará

a questão de ordem de V. Ex·.
O SR. ROBSON TUMA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DOMINGOS LEONELLI - Peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra o

Deputado Domingos Leonelli e em seguida o Deputado Jaques
Wagner.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, pelo que pude compreender do
seu esclarecimento, a emenda para a qual pedi destaque será vota
da com certeza, caso o substitutivo do Deputado Lima Netto rece
ba menos que 308 votos positivos.

Então, Sr. Presidente, por razões históricas e também para
assegurar a viabilidade desta proposta. ..

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. Deputado, dei
xe-me completar o esclarecimento a V. Ex·: se o substitutivo do
Deputado Lima Netto não atingir 308 votos e a emenda do Gover
no for aprovada, porque não podemos aprovar uma emenda que
não seja proposta.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Neste caso, Sr.
Presidente, faço questão de fixar, para que essa emenda pos
sa ser plenamente votada - creio que ela possa ser parcial
mente votada mesmo que seja aprovado o substitutivo do
Deputado Lima Netto -, que eu voto "não" ao substitutivo
do Relator.
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seus votos para fazer uma saudação a pessoas que não consegui
mos ver nem ouvir, mas que vieram de todos os pontos deste Pals
manifestar sua indignação com a possibilidade da quebra do mon0p6
lio estatal do petr6léo. Refnu-me àqueles que ocupam as galerias,
hoje, representando vários setores de trabalhadores deste Pais.

Sr. Presidente, independentemente do resultado, que já ima
ginamos qual será, no painel, essa é a primeira batalha da guerra.
Batalha que, muitas vezes, é decidida não necessariamente apenas
pelo desejo do voto na Câmara, mas também pelas manifestações
POp.1lares nas roas, que certamente çresceriio. Diante da suspeira
sobre o Relator da matéria e dos caminhos que ainda se apresen
tam não apenas no Congresso Nacional, mas também no Poder Ju-'
diciário, haveremos de anular esta votação. J

Portanto, quero dizer, Sr. Presidente, que o PC do B saúda
as mães de família e os trabalhadores urbanos e rorais aqui presen
tes. Este é apenas o início desta batalha, uma vez que outros mo
mentos teremos no Congresso Nacional, na Justiça e,
principalmente, nas roas, nos quais o povo terá chance de se mani
festar e enfrentar o que hoje ocorreu aqui. Alguns votarão por con
vicção, outros, lamentavelmente, por trocas e barganhas
inaceitáveis dentro do Congresso brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Ronaldo Perim, 10 Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

o SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim" e pede dos seus De
putados que permaneçam em plenário, pois teremos ainda três des
taques muito importantes para serem votados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência faz
um apelo a todos os Srs. Deputados no sentido de que permane
çam em plenário, pois teremos outras votações para concluir o
processo de votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP recomenda o voto "sim" e pede à sua
bancada que permaneça em plenário.

A SRA. ELCIONE BARBALHO - Peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB - PA. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, gostaria
que constasse dos Anais desta Casa que entreguei ao Sr. Presiden
te da República justificativa de voto relativo à PEC n° 6.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a palavra o
Sr. Deputado Jurandyr Paixão.

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim" e solicita aos
seus Deputados que perJ:\laneçam em plenário. (palmas.)

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, neste momento tão dificil, quero levar
minha solidariedade a todos os petroleiros, a todos aqueles que
vieram acompanhar esta votação e dizer-lhes que o "Grito do Ipi
ranga", que marcou a nossa independência, não será contido pela
"grana da IpiraDga".

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em nome da categoria pela qual fui elei
to, em nome dos trabalhadores ferroviários - alguns estão nas ga
lerias -, quero dizer que jamais mancharemos o nome desta
Nação. Por isso, neste exato momento, sabendo até que vamos
perder a votação, quero dizer que vamos continuar na luta para
manter o monopólio da Petrobras e todos os outros. E àqueles
companheiros que estão longe dos seus Estados também quero di
zer que, neste momento, estamos juntos nesta luta.

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, estou assistindo a todos os debates e
não tenho nenhuma dúvida de que, de fato, o relatório que foi
apreciado hoje tem fraudes, contém vícios.

Por isso, foram solicitados ao Ministério de Minas e Ener
gia dados oficiais, para que os Deputados pudessem votar com in
formações precisas uma questão que diz respeito aos destinos do
nosso País: se o Brasil vai deter a prioridade sobre a energia de
que necessita, energia essa extremamente ambiciosa e que já gerou
guerras como a do Golfo Pérsico. E sabemos que quem mais esti
mula e impõe a quebra desse monopólio são os Estados Unidos,
que não têm reserva energética de petróleo para mais de cinco
anos. Sr. Presidente, quero dizer que após, todas essas provas in
contestes, inclusive da ligação -legal, é verdade - com a Ipiranga,
eu esperava e confiava sinceramente que a Mesa suspendesse a
votação.

Quero registrar o meu voto e peço permissão aos Deputados
para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mas, Deputada,
tenho permitido manifestações neste horário por liberalidade.

A SRA. SOCORRO GOMES - Agradeço a V. Ex".
Esperava sinceramente que a Presidência da Casa suspen

desse a votação, até saber se há fraude, para não passar um vexa
me nacional em questão dessa im{'Ortância. (fumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Matéria vencida.
Atenção no plenário!

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ROBSON TUMA (BlocolPL - SP. Sem nwisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria, neste momento de parabenizar
V. Ex" e os demais membros desta Casa. Faz cinco anos que sou
Parlamentar e nunca vi·um quorum de 508 Parlamentares. Esta
Presidência está de parabéns, pela maneira como tem dirigido os
trabalhos desta Casa, e os Parlamentares pela forma como têm
conduzido os momentos de transição do no~soPals.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidência, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.
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A SRA. LAURA CARNEIRO (pP - RJ.• Sem revisão da
omdora.) - Sr. Presidência votei contm a quebra do monopólio es
tatal da Petrobms, em meu nome e em nome do meu avô, em
nome de Nelson Carneiro. Apresentarei a V. Ex" minha declaração
de voto por escrito, mas gostaria de agradecer ao meu partido e ao
meu Líder que respeitaram e entendemm as minhas razões.

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavm.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero aproveitar este
momento, talvez único nesta Casa, para, em nome da minha cate
goria e a dos trabalhadpres petroleiros. que fomm vítimas da falta
de eSClÚpulos do Governo, o qual se utilizou de uma prerrogativa
dos trabalhadores petroleiros de reivindicarem direitos para tentar
colocar a sociedade e os Parlamentares bmsileiros contra a Petro
bms, contra os petroleiros e contm o Bmsil.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço a atenção do
Plenário porque, se não houver ordem, não serei libeml nem con
cederei a palavra neste instante a mais nenhum Sr. Deputado.

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, quero aproveitar
para convocar os 508 Deputados presentes neste momento, depois
de assistirem às conseqüências trágicas que pairarão sobre o nosso
País pela atitude tomada aqui hoje a assumirem a responsabilidade
de juntar os cacos que sobrarão do Bmsil pela fotIna como o G0
verno conseguiu apoio. (palmas.)

O SR. LUIS CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a
palavm pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavm.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (pP-PR. Sem revisão do
omdor.) - Sr Presidente, votamos "sim", pelo Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a
votação.

Vamos ao resultado. (Muito Bem. Palmas)
A Presidência vai proclamar o resultado. (fumulto no ple

nário)
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Silêncio! Solicito

à Segurança que mande evacuar as galerias e retire imediatamente
quem está desobedecendo as normas da Casa e agredindo os vi
dros para tentar atingir o Plenário. Retirem-nos! (fumulto.)

A Mesa vai anunciar o resultado da votação:
VOTARAM:
SIM-364
NÃO-141
ABSTENÇÕES - 3
TOTAL-508

O Substitutivo foi APROVADO, ressalvados os destaques;
prejudicados os destaques do Deputado Domingos Leonelli; do
Deputado Marcelo Deda, da Emenda n° 04; do Deputado Miro
Teixeira, também da Emenda nO 04, do inciso m, contido no §
1° do art. 177; e da expressão "estabelecidas em lei comple
mentar", que se refere à Proposta de Emenda à Constituição nO
06, embora haja destaques sobre essa matéria em outros dispo
sitivos.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORESDEPUTADOS:

Roraima
Alceste Ahneida - Bloco - PTB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Não

Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Amújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá
Antonio Feijão - Bloco - PTB - Sim
Emldo Trindade - PPR - Abstenção
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
Gervãsio Oliveim - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim

Pará
Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Bmsil- PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPR - Sim
EkwooBmbalho-PMDB-Não
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilãrio Coimbm - Bloco - PTB - Sim
José Priante- PMDB - Não
Nkias~beiro-PMDB-Sim

Olãvio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT- Não
Paulo Titan - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Fmnco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas
Arthur Virgílio Neto - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Cmbrãs - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Pauderney Avelino - PPR - Sim

Rondônia
Carlos Camurça - PP - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Euópedes Mimnda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
lldemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvemani Santos - PP - Sim

Acre
Carlos Airton - PPR - Sim
Célia Mendes - PPR - Sim
Oücão Brígido - PMDB - Não
Francisco Diógenes - PMDB - Sim
João Maia- PSDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
RonivOll Santiago - Bloco - PSD - Sim
Zila Bezerra - PMDB - Sim

Tocantins
Antônio Jorge - PPR - Sim
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Dolores Nunes - PP - Sim
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Melquiades Neto - Bloco - PMN...: Sim
Osvaldo Reis - PP - Sim
Paulo Moorão - PPR - Sim
Udson Bandeira - PMDB - Não

Maranhão
AIMricoF~o-PMDB-Sim

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL:- Sim
Costa Ferreira - PP - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Domingos Dutra --:VI" - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar- S/P - Sim
Má.Icia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - PP - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Remi Trinta- PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Sim
SarneyF~o - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará
Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balbmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Inacio Arruda - PCdoB - Não
Jackson Pereira - PSDB - Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT- Não
Leônidas Cristino- PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim- PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí
Alberto Silva - PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPR - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPR - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - PMDB - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim

Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Aiberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio.:.. PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Não
Ricardo Rique - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Não

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - Bloco - PSB - Não
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT- Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - Bloco - PSB - Não
José Chaves - Bloco - PSB - Sim
José :rorge- Bloco- PFL- Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Não
MendonçaF~o - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PP - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Vicente André Gomes - PDT - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT- Não

Alagoas
AlMrico CoIdeiro - Bloco - PTB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - I'PR - Sim
Olavo Ca1heiroS'- PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PP - Sim

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PSDB - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Não
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José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia
Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedmz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT- Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Abstenção
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT - Não
João Almeida - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Não
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 Bmga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medmdo - PP - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro Irujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigue - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simam Ellery - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Não
Ursicmo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle- PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andmda - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
~rnandoDIDiz-PMDB-Sim

Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim

Humberto Swto - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Sim
Marcos Lm{ã - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PP - Sim
Mauricio Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PP -: 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 - Bloco - PTB- Sim
Romel Anízio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Bmsileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT- Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa':" PSDB - Sim
João Coser- PT- Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata - PMDB - Não
Roberto Valadão- PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Airton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Não
Carlos S.antana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT- Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPR - Sim
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Fernando Gabeira - PV- Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Itamar Serpa - PDT - Sim
Jair Bolsonaro - PPR - Não
Jandira Feghali - PedoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho - S/P - Sim
José Carlos Lacerda - PPR - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Mauricio - PDT- Não
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Marcio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPR - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PRP - Não
Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir- PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara- PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur- PPR - Sim
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL"'7 Sim
Cunha Bueno - PPR - Sim
Cunha Lima - S/P - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PSB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Sim
Eduanlo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPR - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim

Hélio Bicudo - PT- Não
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente-PT-Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim .
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - PMDB - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu Iha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken \... PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - Bloco - PL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
TeIma de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PDT - Não
Augustinho Freitas - PP - Sim
Gilney Viana - PT - Não
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP - Sim
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Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barlx>sa Neto - PMDB - Sim
João Natal-·PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marroni Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPR - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSDD - Sim

Mato Grosso do Sul
Andre Puccinelli - PMDB - Sim
DilwS~oo-PMDB-Sim

Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Neoon Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT- Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonw Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bioco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
atico da Princesa - PDT - Sim
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
Hermes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PP - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PP - Sim
Mauricio Requião - PMDB - Não
Max Rosenmann - S/P - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Neoon Meurer- PP - Sim
Odílio Balbinotti - PDT - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PP - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PP - Sim
Vilwn Santini - Bloco - PTB - Sim
WernerWanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim

Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT- Não
Leonel Pavan - PDT- Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - PPR - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
SeraIlID. Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - PMDB - Não

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adyoon Motta - PPR - Não
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT- Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPR - Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt- PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelwn Marchezan -- PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst - PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wioon Branoo - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Aldo Rebelo. .
O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria que V. Ex& diante da situação e
do clima de tensão, fizesse, em primeiro lugar, ao Plenário reco
mendações de que não dirigissem qualquer tipo de provocação às
galerias. (Vaias.) Essa é a reoomendação que V. Ex& deve fazer,
como Presidente da Casa e oomo responsável pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como Presidente
da Casa sei o que fazer e não vou aceitar.....

O SR. ALDO·REBELLO - Não terminei a minha questão
de ordem!

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não lhe dou a pa.
lavra. Respeite os seus oolegas Deputados que estão aqui!

Respeite V. Ex& a Presidência, que foi tolerante o tempO
todo oom a galeria. Mas não vou permitir que se coloque a segu·
rança do plenário em risco. Estou aqui para garantir a segurança.
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o SR. ELIAS MURAD - Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-

lavra
o SR. ELIAS MURAD (pSDB - MG. Sem revisão do

orador.) Sr. Presidente, quero apenas que conste a minha declara
ção de voto, por obséquio.

O SR. CARLOS APOLINÁRIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. CARLOS APOLINÁRIO (pSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, sei que agora não vai adiantar,
mas votei errado. Registrei "não", mas meu voto é "sim". No se
gundo turno também votarei "sim".

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RJ. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, a Deputada Alzira Ewerton é a única
ausência do PPR, por estar hospitalizada há dois meses.

Aproveito para complementar, abordando um assunto da
maior importância, Sr. Presidente. Gostaria de colocar sob suspei
ção o voto de todos os membros do Partido dos Trabalhadores,
porque se eles receberam dinheiro da Odebrecht, no Espitíto San
to, Brasília, Rio Grande do Sul e São Paulo, sendo essa empresa
uma das beneficiárias da Petrobras,esse voto é suspeito. Aliás, o
Partido dos Trabalhadores continua sendo nesta Casa o único par
tido que vota remunerado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço a atenção do
Plenário pois vou submeter à votação um destaque para votação
em separado.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, esta Casa assiste a uma sessão histórica. Há
ânimos exaltados e idéias contrárias que se confiltam, mas é inad
missível- e tenho certeza de que V. Ex· não o permitirá - que al
guns tentem transformar a tribuna desta Casa em microfone de
churrascaria de terceira categoria.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas registrar em ata
que, apesar de ter votado "sim", meu voto apareceu como absten
ção.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra,

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (pP-RJ. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, quero encaminhar à Mesa a minha de
claração de voto, na qual reafrrmo a minha confiança neste Gover
no, digo não à flexibilização e declaro amor e reconhecimento à
Petrobrás.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. Deputados,
agorapão é o momento para declaração de voto,

O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES (pDT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei ''não'', e o voto saiu "sim".
Gostaria que fosse consignado em ata, de acordo com a declaração
de voto que assinei.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será feito.
O SR. DOMlNGOS LEONELLI - Sr. Presidente, peço a

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-

~~ ,

O SR. DOMlNGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, segundo o inciso IV do art, 162
do Regimento Interno ''não será permitido destaque de expressão
cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modifique subs-
tancialmente". Esta é a base desse artigo. .

Peço a atenção da Mesa, para que decida com a tranqüilida
de e a proficiência de sempre. Peço à Mesa que examine cuidado
samente o texto da emenda que apresentei e que é objeto de um
destaque devidamente instnlído. Diz a emenda:

"A União poderá realizar com empresas privadas
estatais, nacionais ou estrangeiras, contratos de serViço
com cláusula de risco e autorizar associações das empre
sas estatais com empresas privadas para a realização das
atividades previstas nos incisos de I a IV deste artigo,
observadas as condições estabelecidas em lei comple
mentar que disporá sobre a regulação das atividades.

Sr. Presidente compreendo que o texto da emenda não in
verno nem altera substancialmente o texto, aprovado, do substituti
vo do Relator, Lima Netto, que

"A União poderá contratar com empresas estatais
ou privadas realização de atividades previstas nos irici
sos I a IV deste artigo observadas as condições que a lei
estabelecer".

Existem diferenças sim. Existe a diferença da lei comple
mentar e existe a diferença da defmição das condições em que os
contratos podem ser realizados. mas não há no texto da nossa
emenda aquilo que a prejudicaria, a inversão do sentido dotexto
conforme reza o inciso do art. 162.

Gostaria que a Mesa esclarecesse esta questão que é 'de
suma importância.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre Deputado,
esclarecerei a questão. Na interpretação da Mesa, a emenda de V.
Ex· inverte o sentido do substitutivo, até mesmo o substitui, nesse
aspecto. Conseqüentemente, a decisão da Mesa é pela prejudiciali
dade da emenda, pois entende que ela inverte completamente o
sentido do substitutivo aprovado.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, não
quero dialogar com a Presidência. Acatarei o resultado, qualquer
que seja. No entanto, sugiro-lhe ponderação, a fim de não tomar
decisões tão precipitadas. Ouça um pouco mais, consulte um pou
co mais. Observe que a proposta diz que "a União poderá contratar
empresas privadas e estatais, nacionais ou estrangeiras". Apenas
acrescenta, não há alteração.

Sr. Presidente, reivindico a atenção de V. Ex· e peço que
considere o assunto, que é da maior importância para mim e para a
Casa. Solicito a V. Ex· que compreenda que há apenas uma altera
ção parcial, o que não invalida a apreciação da emenda, segundo o
Regimento Interno. Peço a V. Ex· que aprecie a matéria e reconsi
dere sua posição, colocando a emenda em votação agora.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre Deputado,
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gostaria muito de atender a sua solicitação, mas não posso fazê-Io,
porque a emenda de V. Ex' que está destacada substitui o texto
que acabou de ser aprovado pelo Plenmo. Conseqüentemente. não
posso colocá-la em votação. Com todo o respeito, Deputado.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, o que
estou tentando demonstrar é que a emenda não substitui. Ela com
plementa, altera parcialmente, o que não impede, portanto, sua vo
tação. Se a emenda substituísse, invertendo o sentido, aí sim,
estaria prejudicada. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Domin
gos Leonelli, para não ficarmos dialogando~..

O SR. DOMINGOS LEONELLI - E claro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Começa assim a

emenda de V. Ex':"Dê-se a seguinte redação à proposta para o § 10
do art. 177...". Quer dizer, substitui completamente.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Mas o caput não é o
que substitui. O que substitui é o conteúdo. V. Ex' há de convir
que não é isso que defme o caráter e o conteúdo. Eu insisto que re
considere.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Eu lamento pro
fundamente.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Quero lavrar o protes
to contra essa limitação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata.
O SR. AUGUSTO FARIAS - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. AUGUSTO FARIAS (Bloco'PSC - AI. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que fosse registrado meu
voto na votação anterior: "sim".

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero declarar nossa irresignação com rela
ção à decisão de V. Ex' e formalizar neste instante recurso à
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será encaminha-
do.

O SR. MAURO FECURY - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. MAURO FECURY (BlocoIPFL - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, também quero registrar meu voto:
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento:

Requeremos a V. Ex', nos termos do art. 161, in
ciso l, do Regimento Interno desta Casa, destaque para
votação em separado da expressão "ou privadas", cons
tante do § 10

, art. 177, do art. IOdo Substitutivo da Co
missão Especial apresentado à Proposta de Emenda à
Constituição nO 6, de 1995, do Poder Executivo."

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995
Assinam: Milton Temer, Vice-Líder do PT; e

Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quem quiser man
ter a expressão "ou privadas" terá de votar "sim". Quem quiser re
tirar a expressão votará ''não''.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT-RJ. Sem revi~ão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a supressão dessa expressão não muda aqui
lo que foi proposto pelo relatório, mas apenas considera algo
essencial para quem pretende defender, como fizeram na tribuna, o
monopólio da União sobre as nossas reservas. Quando retiram a
expressão "ou privadas" consideram que empresas estatais são res
ponsáveis por 83% das reservas registradas. Essa emenda visa li
mitar, exatamente, essa possibilidade de parceria às empresas
estatais internacionais.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vamos votar.
Solicito a todos os Srs. Deputados que tomem seus assen-

tos.
O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. JOSÉ ANíBAL (psDB-SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, aqui não se trata de propriedade de reservas.
Trata-se da atividade toda. A nossa posição é a de manter o texto
tal como este se encontra.

Portanto, o voto do PSDB é "sim".
O SR. MARCELO DEDA (PT-SE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o PT vota ''não''.
O SR. INOC:íJ:NCIO OLIVEIRA (Bloco PFLIPTB. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB não aceita
os argumentos apresentados pelo Líder do PT. Este DVS modifica
tudo que votamos.

Não faz flexibilização do monopólio do petróleo, pelo con
trário, permite apenas a empresas estatais, o que é mais grave se
forem até estrangeiras. Então, nós que defendemos o nosso País, o
capital nacional, queremos também expandir essa possibilidade
para as empresas privadas do nosso País. Portanto, Sr. Presidente,
para manter o texto aprovado, a liderança do Bloco PFLIPTB en
caminha o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista, para manter o texto,
vota "sim".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - O PDT vota "não", Sr. Presidente.

O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, de igual maneira, para manter o texto,
especialmente porque há a expressão "empresa estatal", caso con
trário eu compartilharia da opinião do Líder Inocêncio Oliveira,
que acha que isto acaba modificando inteiramente a proposta que
originalmente foi votada, o voto é "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BlocoIPSB-MA.. Sem
revisão do orador.) - O PSB vota ''não'', Sr. Presidente.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR para manter o texto, vota
"sim".

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - O Bloco PUPSDIPSC vota "sim", Sr. Presi
dente.

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de
ter início a votação, pelo sistema eletrônico. Os Srs. Deputados
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que se encontram nas bancadas queiram registrar os seus c6digos
de votação.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - O PP vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - O PPR vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - O Partido dos Trabalhadores vota "não", Sr. Presidente.

O SR. JURANDIR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revIsão
do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. Deputados,
queiram registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus votos.
O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar
PFIJPTB vota "sim".

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota ''não''.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sl;S. Deputados,
queiram selecionar os seus votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas Bancadas queiram
acionar o botão preto do painel até que as luzes se apaguem.

Os Srs. Deputados, que não registraram os seus votos quei
ram fazê-Io, dentro de instante, nos postos avulsos.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE tLuís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa-
lavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim" e pede aos seus par
lamentares que permaneçam em plenário.

O SR. AUGUSTINHO FREITAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. AUGUSTINHO FREITAS (PP- MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas aproveitar essa oportu
nidade, porque acho que é um momento histórico para todos nós,
para parabenizar o ex-Presidente da Câmara dos Deputado, Ino
cêncio Oliveira, que determinou que se fechasse a galeria.

Hoje temos aqui, Sr. Presidente, um resultado positivo.
(palmas.)

Parabenizo V. Ex" pela detenninação. Às vezes, criticado
por poucos, mas hoje parabenizado por muitos.

É assim que vamos conseguir modernizar o nosso País, que
é tão importante para todos nós,

Parábens Deputado Inocêncio Oliveira, V. Ex" ficará mar
cado na história da Câmara dos Deputados!

O SR. MARCELO DEDA - Sr .Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. MARCEW DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora-

dor,) - Modernizar tirando o povo não é modernizar, Sr. Presiden
te.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa-
lavra. .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.}.:.- Sr. Presidente, o Bloco/PFlJPTB encaminha
o voto "sim".

O SR. PADRE ROQUE - Sr .Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, aproveito a
oportunidade para destacar'a data de hoje, quando comemoramos
o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa.

De fato a humanidade deve muito à imprensa. Desde as ta
buletas de cera dos antigos persas, passando por Guttemberg até a
moderna comunicação por satélite, boas e más notícias são trans
mitidas todos os dias para todo o planeta. Tão importante se tor
nou a imprensa que, com toda legitimidade, hoje é chamada de
"quarto poder". E tão grande é este poder que ela elege e depõe
presidentes, denuba monopólios e contribui para alterar a fisiono
mia de todo um país. Seu grande apanágio, porém, e duramente
conquistado, é a sua liberdade. Liberdade esta, hoje, ofuscada por
grandes adversários, a saber, o poder econômico e o poder político.

Efetivamente, muitos órgãos de nossa imprensa ainda não
conseguem usar corretamente a liberdade conquistada, deixando
se levar facilmente pelo poder econômico, chegando a ponto de
"maquiar" as notícias. Exemplo concreto foi a recente greve dos
petroleiros, na qual nem sempre nossa imprensa primou na busca
das verdadeiras causas. Por certo, não interessava a versão de
quem não estava no poder, de quem lutava lealmente por seus di
reitos.

Já que estamos numa fase de "desmonopolização", espero
que a imprensa também passe a adotar essa moeda, não vendendo
seus espaços apenas a grupos que têm uma visão unilateral dos
problemas.

Não podemos permitir que a proteção aos poderosos conti
nue da forma como se vê hoje. Deveras, o principal papel de toda
imprensa deveria ser sempre: buscar a verdade e pela verdade che
gar à Justiça.

Justiça para todos e democratização também dos meios de
comunicação. Ouvir as vozes sempre silenciadas até agora poderia
ser um desafio para a nossa imprensa, a dignificar dia tão impor
tante, que celebramos hoje.

O SR. JACKSON PEREIRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem. V. Ex" a pa
lavra.

O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço aos Srs. Deputados que não se
ausentem do plenário, pois ainda teremos algumas votações im
portantes. Precisamos manter o quorum.

O SR. PR,ESIDENTE (Luís Eduardo) - Faço um apelo a
todos os Srs. Deputados para que permaneçam em Plenário, a fIm
de que possamos concluir o nosso processo de votação.

O SR. ROMEL ANUlO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.



A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar quero dizer que
todos n6s temos uma posição muito clara em relação à defesa des
te patrimônio, assim como do pa1limônio nacional Como um todo.

Quando o Deputaüo Wigberto Tartuce semanifestou sobre
o receio de quebrarem os vidros, eu disse a S. Ex· que àJi estavam
trabalhadores, e não bandidos ou vândalos, que' o direito dessas
pessoas de acompanharem a votação é legítimo, e que não partia
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O SR. ROMEL ANÍZIO (pP - MG. Sem revisão do ora- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Te~ V. Ex· a pa-
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto lavra.
"sim" e cumprimenta V. Ex· pela maneira séria e competente com O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do ora-
que vem dirigindo esta Casa. dor.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar quero dizer que é pro,den-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Obrigado. te que não façamos provocações às galerias. Quero dizer, tanlMm,
O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão que um Congresso que respeita o povo não precisa temê-Io.

do orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha o voto "sim" aos Na minha opinião, os vidros são dispensáveis. Na medida
Deputados da sua bancada que estão chegando agora. em que o Congresso respeitar o povo não precisará temê-Io. (pal-

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem revisão da mas.) ,
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto "sim". O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente, peço a pa-

A SRA. ANA JÚLIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela lavra pela ordem.
ordem. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - TemV. Ex· apa-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- lavra. .'
lavra. O SR. ANTÔNIO GERALDO (Bloco'PFL - PE. Sem re-

A SRA. ANA JÚLIA (PT - PA. Sem revisão da oradora.) visão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, quero dizer que a
- Sr. Presidente, confesso que não sabia ter sido o Deputado Ino- colocação de vidros nas galerias foi uma medida acertada. Imagine
cêncio Oliveira o autor da proposta de nos fechar neste aquário. V. Ex· se esses vidros não estivessem aflXados ali,o que poderia
Isso foi algo que me constrangeu desde o momento em que toma- ter acontecido a todos\n6s no plenário hoje! Aqueles que para cá
mos posse. vieram, inconfotmados, que não respeitam a demqcracia, tentaram

Sr. Presidente, com todo o respeito que tenho por V. Ex·, derrubar e quebrar os vidros. Faltou controle àqueles que vieI:am
quero registrar que me sinto muito mal com o fato de que o povo, para as galerias. Aliás, hoje, no gabinete de V. Ex·, eu comentei
na Casa do povo, não se possa manifestar e que sejamos obrigados que isso poderia acontecer. Então, a Deputada 1aÍ1dira Feghali res
a estar aqui como peixes dentro do aquário. Isso não é sinal de pondeu-me, naquele momento, que para aqui não viriam bademei-
modernidade, mas de retrocesso da verdade. ros, e sim trabalhadores. Eu fiz S. Ex· ver o que poderia ocorrêr e

A SRA. CÉLIA MENDES - Sr. Presidente, pela ordem. perguntei se ela garantiria que tais fatos não aconteceriam. S: Ex·
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- respondeu-me que sim. Mas quando tentaram quebrar os vidros,

lavra. não vi a Deputada Jandira Feghali na portaria da entrada principal.
A SRA. CÉLIA MENDES (pPR - AC. Sem revisão da S. Ex· estava aqui, não teve a coragem de petmanecer junto àque

oradora.) - Sr. Presidente, há pouco tempo acabei de votar "sim", las pessoas. Quero dizer, Sr. Presidente, que aqueles que para cá
mas a bancada em que votei encontra-se defeituosa. Antes que o vieram, foram pagos, são trabalhadores. Mas eles deveriam estar
painel se acenda, para que não paire dúvida sobre o meu voto, que trabalhando e não fazendo baderna nesta Casa. Sr. Presidente, V.
vai sair como abstenção, eu queria que fosse registrado em ata o Ex· está correto. O Deputado Inocêncio Oliveira acertou quando
meu voto "sim". deixou o livre acesso às galerias àqueles que desejam assitrr às

Aproveitaria para dizer à minha colega Ana Júlia que para- sessões e não para se manifestarem. Em nenhum Congresso do
benizo o Deputado Inocêncio Oliveira, pois participei de várias mundo o povo tem o direito de se manifestar. Aqui estão os repre-
votações nesta Casa onde o direito de votar não era respeitado. sentantes do povo. ,. { ..

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente, peço a pala- O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. PJ;esidente, peço a
vra pela ordem. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V..Ex· a pa-
lavra. lavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do O SR. WIGBERTO TARTUCE (pp,-- DF. Sem revisão
orador.) - Sr. Presidente, neste caso o PPS vota "sim", pela manu- do orador.) - Sr. Presidente, quero fazeruma sugestão l! V. Ex·.
tenção do texto, já que n6s não vemos nenhuma diferença em que Preocupado com a eventualidade da queda de algunsdesses
o contrato possa ser feito com uma empresa internacional ou com vidros, que devem pesar cerca de 30 a 40 quilogramas, perfeità
uma privada. mente capazes de ferir algum Parlamentar, sugiro a V. Ex· que

O SR. JOÃO MELLÃO NETO - Sr. Presidente, peço a mande evacuar as galerias e que as próximas votações sejam feitas
palavra pela ordem. num clima de segurança para os Srs. Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- O SR. PRESIDENTE (Luiz Eduardo) - Deputado Wigber-
lavra. to Tartuce, tenho zelado e zelarei pela segurança da Casa. Não irei

O SR. JOÃO MELLÃO NETO (Bloco'PFL- SP. Sem re- interromper a sessão por esse motivo, mas sim garantir a seguran
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero parabenizar o ex-Presi- ça.
dente desta Casa, nosso Líder do PFL, Deputado Inocêncio
Oliveira, justamente pela colocação de vidros nas galerias.

Quero lembrar que em todos países do mundo - há pessoas
viajadas, nesta Casa - seja na Inglaterra, na Alemanha, na França,
o acesso às galerias é extremamente restrito, Wis há uma razão
muito clara para isso: quem representa o povo brasileiro não é
quem está nas galerias, são os que estão no plenário. Estes conse
guiram cadeira aqui porque foram legitimamente votados pelo
povo: quem conseguiu assento nas galerias foi simplesmente por
que chegou mais cedo.

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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de nós nenhuma orientação 00 apoio para depredação do patrimô
nio.

Além disso, desejo dizer que se algo ocorreu na portaria da
entIada principal foi porque houve insensibilidade, pois fecharam
as portas numa entrada muito estreita, cOm centenas de pessoas do
lado de fomo Foi a pressão das pessoas, e não uma atitude indivi
dual, que levoo à quebm dos vidros.

Sr. Presidente, não aceito nenhuma acusação, ironia ou
brincadeim que tente me colocar contra o Plenário, ou numa posi
ção de não zelar pelo patrimônio público.

O SR. AYRTON XERES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavm.

O SR. AYRTON XERES (PSB - RI. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, na sessão de ontem, num momento de des
ccxtino, V. Ex· entendeu importante submeter ao Plenário a
hipótese de se rever o Regimento desta Casa. Todos sabemos - é
do saber curial- que se pode alterar a essência de uma frase com a
introdução 00 a supressão de uma simples vírgula. Não me parece
razoável que a uma emenda da importância como essa que acaba
mos de votar, que tramitou durante mais de quarenta sessões, in
cluindo a fase em que foi proposta a medida pelo Relator, que foi
estudada, debatida e aprovada com grande maioria, 364 votos, ve
nham a ser apresentados destaques que alterem a sua essência.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre Deputado,
vamos estudar a modificação do Regimento Interno logo após a
conclusão do processo de votação das primeiras emendas.

Vou proclamar o resultado e encerrar a votação.
Está encerrada a votação. Passemos, pois, ao resultado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou proclamar o

resultado. Se ficannos com discussões paralelas, o Plenário não
conseguirá votar. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro
clamar o resultado da votação.

VOTARAM:
SIM-353
NÃO-120
ABSTENÇÃO - 7
TOTAL-4S0

Aprovado o destaque. Fica mantida a expressão "ou priva
das", constante do § 10, do artigo 177, do art. lodo substitutivo da
Comissão Especial.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORESDEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Fmncisco Rodrigues - Bloco - PSD - Não
Luciano Castro - PPR - Sim
Luís Barbosa- Bloco - PTB - Sim
Moisés Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Amújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá
Antônio Feijão - PSDB - Sim
Emldo Trindade - PPR - Abstenção
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murllo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim

Pará
Ana Júlia - PT- Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Bmsil- PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbm - Bloco - PTB - Sim
José Priante - pMDB - Não
Nicias Ribeiro - pMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT- Não
Paulo Titan - PMDB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Correa- PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas
Arthur Virgílio Neto - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - pMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Pauderney Avelino - PPR - Sim

Rondônia
Carlos Camurça - PP - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurlpedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
lldemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PP - Sim

Acre
Carlos Airton - PPR - Sim
Célia Mendes - PPR - Abstenção
Chicão Brígido - PMDB - Não
Francisco Diógenes - PMDB - Sim
João Maia - PP - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - PPR - Sim
Zila Bezerra - PMDB - Sim

Tocantins
Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Sim
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Melquíades Neto - PPR - Sim
Osvaldo Reis - PP - Sim
Paulo Mourão - PPR - Sim
Udson Bandeim - PMDB - Não

Maranhão
Albérico Filho ~ PMDB - Sim
Antônio Joaquim Amújo - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - PP - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT- Não
Eliseu Moora - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
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José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar- Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - PP - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Remi Trinta- PMDB - Sim
RooonoR~a-PMDB-Sim

Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará
Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Inácio Arruda - PCdoB - Não
Jackson Pereira- PSDB - Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Rooono Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí
Aloorto Silva - PMDB - Sim
B. Sá - PP - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPR - Sim
Heráclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - PMDB - Sim
Júlio César - 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 Aloono - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Momis - Bloco - PFL - Sim
EDivaldo Riooiro - PPR - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Não
José Luiz Clerot- PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humoono Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - Bloco - PSB - Sim
José Joq;e - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Corrêa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Rooono Fontes - Bloco - PFL - Sim
Rooono Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PP - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Vicente André Gomes - PDT - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT- Não

Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PP - Sim

Sergipe
Adelson Riooiro - PMDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPR - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Não
José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PMDB - Sim

Bahia
Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lélis - Bloco - PSB - Não
Cláudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT- Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT- Não
João Almeida- PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Não
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Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PP - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro Irojo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Símara Ellery - PMDB - Sim
Ubaldino Júnior - Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduanlo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad- PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
FernanooDiniz-PMDB-Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Sooto - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira:'" Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
José Rezende- Bloco - PTB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo - PP - Sim
Marcos Lima - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PP - Sim
Mauricio Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PP - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT- Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém- Bolco - PFL - Sim

Roberto Brant- Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT- Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli -·PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo
Adelson Salvador- Bloco - PSB - Não
Feu Rosa- PSDB - Sim
João Coser- PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bioco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Rita Camata- PMDB - Não
Roberto Valadão- PMDB - Abstenção
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro
Agnaldo Tim6teo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Não
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduanlo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPR - Sim
Fernando Gabeira - PV- Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Itamar Selpa - PDT - Sim
Jair Balsonaro - PPR - Abstenção
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Márcio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT - Abstenção
Miro Teixeira- PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPR - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
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Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo
Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB -: Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - PPR - Sim
CarrosA~linário-PMDB-Sim

Carros Ncloon-PMDB-Sim
Celoo Daniel- PT - Não
Celoo Rusoomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPR - Sim
Cunha Lima - Sim
DelfIm Netto - PPR - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PSB - Sim
EdinhoArmp-PMDB-Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPR - Sim
FemaudoZup~ - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - PMDB - Não
Juraudyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo de Velasco - Bloco - PSD - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - Bloco - PL - Sim

Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Sílvio Torres - PSDB - Sim
TeIma de Souza- PT- Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salus~iano- PPR - Sim
Welson Gasp'itrini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PDT- Sim
Gilney Viana - PT- Não
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Sim
Cbico Vigilante - PT- Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Osório Adriauo - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP - Sim

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal- PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Sim
Oremo Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson- PT - Não
Roberto Balestra - PPR - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Zé Ganes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul
André Puccinelli - PMDB - Sim
0000 Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Neloon Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Sim
Saulo Queiroz - PSDB - Sim

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Mfonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antônio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - :'PR - Sim
Dilceu Sperafico - PP - Sim
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Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Aros - PSDB - Não
Hennes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
João Iensen- Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PP - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PP - Sim
Mauócio Requião - PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer- PP - Sim
Odílio Balbinotti - PDT - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Jdmsson - PP - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PP - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Wemer Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - PPR - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvêa - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
SeraflDl Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - PMDB - Não

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR - Abstenção
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Ênio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Gennano Rigotto - PMDB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPR - Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Sim

Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst - PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT- Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crosius - PSDB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento:

Sr. Presidente, requeremos a V. Ex!, nos termos
do art. 161, inciso I, do Regimento Interno desta Casa,
destaque para votação em separado do inciso I1I, contido
no texto do § 1°, art. 177, do art. 1° do substitutivo, que
diz... previstas nos incisos de I a IV deste artigo..., da
Comissão Especial, apresentado à Proposta de Emenda à
Constituição nO 6, de 1995, do Poder Executivo.

Sala das Sessões, em 7 de junho de 1995.
Assinam: Deputados Marcelo Deda, Vice-Lider

do PT; e Aldo Rebelo, Lider do PCdoB.
\

O SR. JACKSON PEREIRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex.· a pa
lavra.

O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero mais uma vez dizer aos Párla
mentares que é fundamental a presença dos Deputados em plená
rio, porque nesta votação precisamos de votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Deputados sa-
bem.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra.
O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, quero corrigir o painel. Corri o risco de vo
tar à direita e o voto saiu errado; abstenção. É claro que este não
foi o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aqueles que que
rem manter o texto terão de votar "sim"". Os que querem retirar a
expressão do texto votarão "não"'.

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex! a pa
lavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB votará sim. Lembro aos Srs.
Deputados que permaneçam em plenário, porque há necessidade
de 308 votos para a manutenção do texto.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PT, como autor do destaque, obviamente
votará pelo destaque cujo objetivo é preservar as atividades perti
nentes à importação e à exportação de produtos. Dessa maneira,
evitaremos justamente que nessa área se crie um nicho para as em
presas privadas, especialmente as internacionais, que podem, com
a importação de combustíveis, deixar de investir em tecnologia,
em novas refinarias, deixar, portanto, de trazer recursos para a
economia brasileira e buscarem o caminho mais fácil, porém mais
prejudicial, aos interesses nacionais da importação do combustível
já devidamente refInado.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - O Partido Progressista, Sr. Presidente, para manter o texto,
encaminha o voto "sim".

O SR. PEDRO CANEDO (BlocdPL - 00. Sem revisão
do orador.) - O Bloco indica o voto "sim" para manter o texto.
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A SRA. JANDIRA FEGHALI (pCdoB - RJ. Sem revISão
da oradora.) - o PCdoB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (pMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a tentativa do PT de extrair este
item quebra toda a espinha dorsal do projeto, toda linha básica de
levar a regulamentação para a discussão do sistema de contratação
a ser feito posteriormente. Esse item está sendo quebrado numa
tentativa, evidentemente sub-reptícia, do PT de extrair um dos ele
mentos básicos do projeto. O voto do PMDB é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço aos Srs. De
putados que tomem assento nas suas bancadas, pois facilitará mui
to o processo de votação.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha pela manutenção do
texto e vota "sim".

O SR. BETO LELIS (BlocoIPSB - BA. Sem revisão do
orador.) - O PSB vota não, Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ''não''.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, considerando que o texto já
foi devidamente discutido e aprovado na Comissão Especial, em
seguida aprovado neste Plenário por larga maioria e considerando
que o mesmo é fundamental no contexto da flexibilização do mo
nopólio do petróleo, o Bloco PFLIPTB encaminha o voto "sim",
para manter o texto.

O SR. JOSÉ AN1BAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - O PSDB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - O PT vota ''não'', Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (LuísJ?duardo) - SIS. Deputados,
queiram selecionar os seus votos. Os SIS. Deputados que se encon
tram nas bancadas queiram acionar o botão preto do paineL até
que as luzes do posto se apaguem.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, pelo a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - O PP vota "sim", Sr. Presidente.

O SR,JOSÉ ANíBAL (pSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. WAGNER SALUSTIA...~O(PPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "SI n".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pD'f - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que não registraram seus votos queiram fazê-Io dnetro de instantes
nos postos avulsos. Solicito a todos os Deputados que se encon
tram em outras dependências da Casa, que compareçam logo ao
plenário para acelerar o processo de votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V"Ex· a pa
lavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria, mais uma vez, reiterar
aos nobres membros do Bloco PFLIPTB que o voto é sim.

Em seguida, apelo para os Srs. Deputados que acorram ao

plenário pois estamos em pleno período de votação nominal pelo
sistema eletrônico de matéria da mais alta importância, ou seja,
flexibilização do monopólio do petróleo e temos mais duas vota
ções após esta. Assim, há necessidade de pennanecennos em ple
nário, pois queremos esta votação nesta noite, histórica para a vida
econômica de nosso País.

Faço este apelo na certeza de estannos atendendo os mais
sagrados interesses do País.

Repito, que há necessidade de pennanecennos em plenário
para votannos mais três destaC)!les.

O SR. ODELMO LEAO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista solicita a sua bancada
que venha ao plenário, vote sim e aqui permaneça a fun de que
possamos agilizar as votações.

O voto do PP é sim.
O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PPR é sim.
O SR. HÉLIO BICUDO - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem VExa a palavra.
O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, queria a pennissão de V.Ex· para fazer uma
apelo ao Senado Federal no sentido de que, em conseqüência da
pouca discussão que se fez destas emendas na Câmara dos Depu
tados, o Senado promova uma emenda para votação popular atra
vés de refenmdum.

O SR. JURANDYR PAIXÃo - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JURANDYR PAIXÃo (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota sim.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (pP - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, há um ano e meio iniciamos uma re
visão constimcional, que não se consumou, quando todos esses
itens foram amplamente discutidos. Felizmente mais uma vez a
maioria prevaleceu, assim como a vontade soberana do País, ex
pressa nas urnas em 3 de oumbro, favorável às mudanças e às re
formas. Para o Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, eleito no primeiro turno com quase 35 milhões de votos
e para a maioria do Parlamento brasileiro, dos partidos que com
põem a base de sustentação do Governo de S. Ex·, na proporção
de três quartos, prepondera a vontade soberana das votações por
mudanças pelo Brasil, mudanças na economia que melhorem a
vida de milhões de brasileiros.

O modelo que temos hoje esgotou-se. É preciso ser arroja
do, destemido, progressista, nacionalista, patriota, para enfrentar
as refonnas e nós, a maioria, estamos votando "sim" pelas mudan
ças, pelas transfonnações. Quero deixar registrado meu contenta
mento. Embora tardias, as reformas chegaram para valer nas mãos
de um Presidente da República sério, que tem posição de est ldista,
de um Congresso Nacional sério e .1", uma maioria cOlDr-.ente,
que vota e tem tolerado posições antal )nicas, às vezes radicais.

O voto "sim" significa mudanças estruturais para este País
tão carente, tão necessitado. Eu acredito no futuro do Brasil nas
mãos dessa maioria e do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, encaminho à Mesa meu voto, em separa
do na votação principal, que foi ''não''.
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Também registro com satisfação o encontro, hoje, pela ma- O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, peço a
iJhã, no Espaço Cultural, de lideranças políticas de partidos impor- palavra pela ordem.
tantes que compõem esta Casa como o PCdoB, o PT, o PDT, o O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
PMDB, o PSDB, o PPS e outras lideranças, para realizarem um lavra, se for sobre o processo de votação.
ato de simbologia muito grande: afrrmaram ter noção mais ou me- O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RI. Sem revisão
nos clara do que ocorreria no fmal da tarde, início da noite, na Câ- do orador.) - Sr. Presidente, não permitamos tamaiJha agressão ao
roam Federal, mas tiiJham uma expectativa muito maior em povo brasileiro. O povo trabalha, produz, consome, multiplica-se e
relação ao debate que ainda pode se travar com o povo brasileiro respeita., Baderneiros, não! Não confundamos o povo com bader
nas escolas, nas universidades, nas fábricas, nas lojas, expondo de neiros! E um tremendo desrespeito a uma Nação pacífica como o
forma mais clara outra visão e outra opinião que não sejam apenas Brasil.
ótica enganadoi-a da grande mídia nacional, que bem articulada, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A partir de agora
bem trabalhada, ardilosa., tem veiculado a opinião daqueles que só permitirei às Lideranças usarem os microfones para reafumar e
querem de'smantelar a economia do País. Não votam segundo suas orientar as suas bancadas. (palmas.) Não vou permitir mais discus
consciências, suas vontades, seus projetos, muito pelo contrário: a são paralela., porque é anti-regimental. Por liberalidade, estava per
maioria não votou pensando no País, no Brasil. De fmma ainda mitindo, mas, para que não haja agressão entre os colegas
acaiJhada disse "sim" não às mudanças do Brasil, mas aos patrões deputados, prefIro cumprir rigorosamente o Regimento Interno.
externos, porque a votação que se deu aqui é a mesma que está se O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presidente, peço a
dando no congresso argentino, que se deu no congresso mexicano palavra pela ordem.
e que tem percorrido toda a América, do Canadá até a Patagônia. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-

Qual a emenda que está sendo discutida no congresso ar- lavra.
gentino? O que se quer fazer do petróleo no México? O que se O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
quer fazer das telecomunicações nesses países que ainda precisam do orador.) - Sr. Presidente, quero pedir a V. Ex· que faça um ape
de empresas importantes nas mãos do Estado para garantir seu de- lo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam em plenário, por-
senvolvimento? São as mesmas questões, Sr. Presidente. que teremos três ou quatro votações importantes.

Então, aqui não vale a consciência da maioria, mas o "sim" O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a pala-
à imposição do famoso Consenw de Washington, denunciado pelo vra pela ordem.
então embaixador brasileiro na capital americana, que estabeleceu O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
uma cartilha para governantes não com estatura de estadistas, Sr. lavra.
Presidente, mas,governantes frouxos, racos, que se submetem fa- O SR. JOVAIR ARANTES (psDB - 00. Sem revisão do
cilmente às ~ens externas. Essa é a cartilha que está prevalecen- orador.) - Sr. Presidente, pela Liderança do PSDB, quero reca
do no Parlamento brasileiro e que muitas vezes foi contestada nas mendar aos nobres parlamentares do Partido da Social Democracia
ruas. É por isso que temos de nos esconder, é por isso que temos Brasileira que permaneçam no plenário porque ainda há três desta
de montar um sistema de segurança super-seguro aparentemente, ques de extrema importância que serão votados esta noite.
mas que se mostrou agora, na palavra de muitos deputados, um Então, quero, em nome da Liderança do PSDB, recomendar
sistema fraco támbém de segurança., porque não há neiJhuma segu- aos parlamentares do partido que permaneçam em plenário porque
rança capaz de garantir que o povo não possa se levantar e rever- ainda temos três votações importantes.
ter, como reverteu muitas vezes na História do nosso País, O SR.ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
posições equivocadas impostas ao nosso Parlamento. pela ordem.

Sr. Presidente, pela maiJhã selamos, exatamente, um pacto O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. Ex· a pa-
de ação, de unidade das forças populares do nosso País, para fazer lavra.
o contraditório nas ruas da nossa Nação. O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora-

Para concluir, a Petrobras não foi fruto, não foi dádiva de dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista faz um apelo a sua
um presidente, de um parlamentar, de um senador ou de um depu- bancada para que permaneça em plenário para que possamos con
tado; A Petrobras, Sr. Presidente, foi construída nas ruas e as ruas cluir a votação.
irão resistir. O voto do meu partido é "sim".

. O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou encerrar esta
a palavra pela ordem. votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- O SR. INOCtNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
lavra. . palavra pela ordem.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (Bloco/PFL - PE. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, é lavra.
lamentável o que vemos nesta Casa. Os deputados de oposição, O SR. INOCtNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
principalmente o Deputado Inácio Arruda, vêm aqui, já no fim da revisão do orador.) - Faço um apelo aos membros do Bloco
noite, procurando atingir a todos os seus compaiJheiros. Se S. Ex· PFUPTB para que permaneçam em plenário, pois teremos após
não tem dignidade, nós temos, Deputado Inácio. É preciso apren- essa votação mais duas ou três votações nominais pelo sistema
der a respeitar aqueles que vêm aqui. Recebemos o voto popular, eletrônico. Há necessidade de que os Srs. Deputados permaneçam
como V. Ex·. Se V. Ex· recebeu diiJheiro de alguém. (palmas) diga em plenário para que possamos concluir essa votação importante
que recebeu e não veiJha aqui jogar essa pecha sobre todos os seus nesta noite.
compaiJheiros! Temos dignidade! Nascemos para trabalhar! Não O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerrada a vota-
vivemos como V. Ex· que procura manchar a honradez de todos os ção. A mesa vai proclamar o resultado.
homens de bem! VOTARAM

Deputado Inácio Arruda., devolvo a V. Exk as acusações que SIM 348
V. Ex· fez! (palmas.) NÃo 117
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ABSTENÇÃO 5
TOTAL 470

Aprovado o destaque. As expressões foram mantidas no
texto do substitutivo da Comissão Especial.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Não
Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Blxo - PFL - Sim

Amapá
Antonio Feijão - Bloco - PTB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Abstenção
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
GelVásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Ca?iberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim

Pará
Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Prlante - PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Corrêa- PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas
Arthur Virgílio Neto - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Pauderney Avelino - PPR - Sim

Rondônia
Carlos Camurça - PP - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eunpedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
lldemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvemani Santos - PP - Sim

Acre
Carlos Airton - PPR - Sim
Célia Mendes - PPR - Sim
Chicão Brígido - PMDB - Não

Francisco Diógenes - PMDB - Sim
João Maia - PP - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - BLOCO/PSD - Sim
Zila Bezerra - PMDB - Sim

Tocantins
Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Sim
Freire Júnior - PMDB - Sim
Melquiades Neto - PPR - Sim
Osvaldo Reis - PP - Sim
Udson Bandeira - PMDB - Não

Maranhão
Cesar Bandeira - Bloco-PFL - Sim
Costa Ferreira - PP - Sim
Domingos Dutra- PT - Não
Eliseu Moura - Bloco-PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco-PSB - Não
Magno Bacelar- PDT - Sim
Márcia Marinho - Bloco - PSC - Sim
Nan Souza - PP - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Remi Trinta - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará
Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balbmann PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz- PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Não
!nacio Arruda - PCdoB - Não
JacksonPereira- PSDB - Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinh~oLandim-PMDB-Sim

Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí
Alberto Silva - PMDB - Sim
B. Sá - PP - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPR - Sim
Heráclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique-PMDB-Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim- Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
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Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia- PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laíre Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando AMlio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Não
José Luiz Clerot - 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
José Chaves - Bloco - PSB - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Corrêa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Herâclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PP - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Vicente André Gomes - PDT - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PP - Sim

Sergipe
AdclsonRibeiro-PMDB-Sim
Bosco França - Bloco - PMN- Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPR - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Não
José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PMDB - Sim

Bahia
Alcides Modesto - PT- Não
Aroldo Cedraz- Bloco - PFL - Sim
Benito Gama- Bloco- PFL- Sim
Cláudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - ~Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT- Não
João Almeida- PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Abstenção
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PP - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro hujo - PMDB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - PMDB - Sim
Ubaldino Junior:" Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle- PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Angbinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
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José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Sim
Lael VarelJa - Bloco - PFL - Sim
Márcio Reinaldo - PP - Sim
Marcos Lima - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PP - Sim
Maurício Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PP - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Sem Partido - Sim
Roberto Brant- Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa- PSDB - Sim
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata - PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Não
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPR - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Itamar Serpa - PDT - Sim
Jair Balsonaro - PPR - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho - PDT - Sim
José Egydio- Bloco-PL-Sim

Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Cameiro - PP - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Marcio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPR - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo
Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Abstenção
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir- PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - PPR - Sim
CarillsApolinário-PMDB-Sim
CarillsNclson-PMDB-Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPR - Sim
Cunha Lima - PDT - Sim
De Velasco- Bloco- PSD- Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PSB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPR - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu Iha- PSDB-Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
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Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
MaulÍcio Najar - Bloco - PFL - Sirr.
Michel Temer- PMDB - Sim .
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - Bloco - PL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso
Augustinho Freitas - PP - Sim
Gilney Viana - PT - Não
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Osooo Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP - Sim

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPR - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSDD - Sim

Mato Grosso do Sul
Andre Puccinelli - PMDB - Sim
DilsoSpermco-PMDB-Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Sim

Saulo Queiroz - PSDB - Sim

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Sem Partido - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Aros - PSDB - Não
Hermes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
José Borba- Bloco - PTB - Sim
José Janene- PP - Sim
Luiz Carlos Hauly - PP - Sim
MaulÍcio Requião - PMDB - Não
Max Rosenmann - PDT - Não
Nelson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer- PP - Sim
Odílio Balbinotti - PDT - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PP - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PP - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzí - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - PPR - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Seraf1m Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - PMDB - Não

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR - Abstenção
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
Carlos Cardinal- PDT- Não
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPR - Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPR - Sim
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LuísRobertoPonte-PMDB-Sim O SR. BETO LÉUS (BlocoIPSB - BA. Sem revisão do
Luiz Mainardi - PT - Não omdor.) - Sr. Presidente, na votação anterior apesar de ter votado
Matheus Schmidt- PDT - Não ''não''. o meu voto não apareceu no painel. gostaria que V. Ex· o
Miguel Rossetto - PT - Não considerasse.
Nelson Marchezan - PPR - Sim O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim pela ordem.
Paulo Paim - PT - Não O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
Paulo Rítzel- PMDB - Sim lavm.
Renan Kurtz - PDT- Não O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do om-
Telmo Kirst- PPR - Sim dor.) - Sou autor de destaque.
Waldomiro Fioravante - PT - Não O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Semelhante?
Wilson Branco - PMDB - Sim O SR. MIRO TEIXEIRA - Sim, e, obviamente. ficará
Wilson Cignachi - PMDB - Sim prejudicado em qualquer circunstância, pela aprovação 00 rejei-
Yeda Crusius - PSDB - Sim ção. Peço que V. Ex· me permita fazer o encaminhamento do des-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa re- taque como autor.

querimento. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ouço, com muito
'Requeremos a V. Ex·, nos termos do art. 161, in- pmzer, V. Ex·.

ciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do om
votação em separado da Emenda n° 5195, de autoria do dor.) - Sr. Presidente, peço aos companheiros, inclusive àqueles
Deputado Pedro Novais, apresentada à Proposta de que votaram a favor da quebm do monopólio, dêem ao Plenário da
Emenda à Constituição nO 6195, do Poder Executivo." Câmara dos Deputados a oportunidade de regulamentar a matéria

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. segundo lei complementar. Não se está aqui retirando prerrogativa
Assinam: Marcelo Deda, Vice-Uder do PT; do Plenário. Não se está aqui voltando atrás na quebra do mollOpó-

Aldo Rebelo, Líder do PCdoB. lio. Isso é matéria vencida, é fato consumado. Mas por que não de-
Vou ler a Emenda n° 5195: terminarmos que essa regulamentação se dará por lei

"Altera o § 1° do art. 177 da Constituição Fedeml. complementar, em vez de lei ordinária? Não existe razão. Não es
Substitua-se no art. 1° a expressão "condições que a lei taremos produzindo nenhum quomm absurdo. Estaremos apenas
estabelecer" por "condições estabelecidas em lei com- criando melhores condições de tmmitação para que a Casa melhor
plementar"." examine, melhor discuta e, por conseqüência, melhor delibere.

Em votação e Emenda n° 5. destacada. Recebi uma comunicação de deputados do PTB no sentido
O SR: PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra de que estão dispostos a votar o texto estabelecendo a lei comple-

ao Deputado Marcelo Deda. mentar. Isso significa, Sr. Presidente, que não estamos diante de
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão do om- nenhuma quebm-de-bmço. Queremos que o Parlamento brasileiro

dor.) - Mais uma vez, Sr. Presidente, anunciado resultado da vota- se valorize com essa exigência. Queremos criar condições para a
ção da emenda ou do substitutivo, trazemos ao debate desta Casa a apresentação das mzões que não pudemos apresentar ao longo
importância de se qualificar o instrumento que tmtará da regula- dessa tmmitação, marcada pelos preconceitos de parte a parte, por
mentação da nova realidade constitucional, criada com a emenda que estávamos discutindo teses da esquerda e da direita. Vencida
aprovada nesta Casa. essa fase, que estabeleçamos o cenário ideal para um debate mais

Não aceito, até como modesto advogado que sou, que, profundo sobre essa matéria.
como adversários da relação da democracia nesta Casa, tmnsfor- Faço um apelo, especialmente aos companheiros do PSDB
me-se a lei complementar. A lei complementar é da tmdição legis- e do PMDB, isto não significa votar contra o Governo, significa
lativa brasileira; é um instrumento que tem vocação de estabelecer permitir que nos reencontremos em votações futuras, assumindo
nonnas orgânicas e agora, aqui nesta matéria, mais do que nunca, ade- posições que sempre tivemos nesta Casa, juntos, na Assembléia
qua-se o conceito de lei complementarpara instrumentalizar a regula- Nacional Constituinte, na Revisão Constitucional, nas lutas pelas
mentação que pretenderemos no futuro a respeito da matéria votada. liberdades democráticas de um modo geraL

Faço um apelo à toda a Casa no sentido de que valorizemos Penso que, vencida a etapa da votação principal das refor-
o Congresso Nacional, invistamos no debate e não tenhamos medo mas econômicas, está na hora de as forças democráticas buscarem.
de tmzer para cá a sociedade a debater, também, a regulamenta- o caminho do realinhamento, para que defendamos o que ainda
ção. O instrumento que viabiliza esse debate, que qualifica esta pode existir de defensável na economia brasileira, ameaçada pelas
Casa e que valoriza a representação partidária aqui dentro é a lei emendas.
complementar. O PDT vota pela lei complementar. Nonnalmente, o desta-

Por isso, o nosso voto é pela aprovação do destaque da que para votação em separado tem uma ordem invertida, mas V.
emenda. Ex· tem conduzido de forma diferente. Portanto, para incluir a exi-

O SR. ANTÔNIO BRASIL - Sr. Presidente, peço a pala- gência de lei complementar, votamos "sim".
vm pela ordem. O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- omdor.) - Sr. Presidente, se esta discussão fosse memmente tática
lavm. . daqueles que estão contm o flID. do monopólio, seria até interes-

O SR. ANTÔNIO BRASIL (pMDB - PA. Sem revisão do sante que fosse feito por uma lei ordinária, já que, até pelo resulta-
omdor.) - Apenas uma declaração de voto. O meu voto é ''não''. do das votações. tenamos muito mais oportunidade de interferir

O SR. BETO LÉUS - Sr. Presidente, peço a palavm pela em uma lei ordinária do que em uma lei complementar. Como
ordem. acho que não se tmta disso, mas de defInir o nível de responsabili-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- dade desta Casa na regulamentação que foi aprovada, o PPS vota-
lavm. rá "sim".
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o SR. GERSON PERES (pPR - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, votarei coerentemente com a posição ante
rior, pela lei complementar. Entretanto, a orientação partidária será
dada pelo meu Líder. Quero manifestar minha posição coerente
mente com a manifestação anterior. Voltarei "sim", pela lei com
plementar.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, coerente com as manifestações
anteriores, entendo que devemos manter a regulamentação por lei
ordinária. Por esse motivo, voto "não", mas a questão está aberta
para o partido.

O SR. NELSON TRAD (Bloco'PTB - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a gentileza e a liberalidade do ilustre
Líder do Bloco deram-me a oportunidade de falar, em nome do
Partido Trabalhista Brasileiro, na votação deste destaque.

Em reunião da bancada, após exaustiva discussão, concluí
mos que uma posição divergente com a do Bloco não iria desati
nar e muito menos tirar o estribilho de nossas posições neste
plenário. O Partido Trabalhista Brasileiro entende que a quebra do
monopólio da Petrobras, evidentemente, serviria para avançarmos
em busca da segurança do País no futuro. A nosso ver, a lei ordi
nária, ante a relevância do problema, é muito frágil para a susten
tação deste poder, que irá participar decisivamente da elaboração
de um regulamento que preserve aquilo que temos de mais gran
dioso, a riqueza de nosso subsolo.

Por isso, o PTB, por meu intermédio, recomenda a sua ban
cada que vote pela lei complementar, a favor do destaque, sem,
com isso, desafinar nossa posi,Ção dentro do Bloco PFLIPTB.

O SR. ODELMO LEAO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, por se tratar de matéria complexa, e não ha
vendo .acordo na bancada, o voto "sim" será para a lei
complementar e o voto "não" para manter o texto.

Então, o PP libera sua bancada para esta votação.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (BlocoIPSB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, agora mesmo escutava aqui
no plenãrio que o Presidente Fernando Henrique Cardoso disse
que a votação da lei complementar seguia a linha que S. Ex" de
fendia.

E vejam V. Ex"s a importância de se votar pela lei comple
mentar. É q~e, na verdade, estaremos valorizando o Congresso.
Estaremos votando com o Congresso. Acredito que existem até al
guns deputados aqui que desconhecem a diferença entre lei ordi
nária e lei complementar. É importante que, nesse momento, cada
um dos sis. Deputados avance no sentido da democracia, do res
peito ao Plenário e ao Congresso Nacional e vote com a lei com
plementar.

O SER. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB mantém-se coerente
com o que tem feito nesta Casa e, sobretudo, com o voto maciço
que foi dado ao texto original. Vota ''não''.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, com o objetivo de dar mais qualidade a
este Congresso e a estas decisões é que vamo-nos posicionar. Ir
manados aqui com o PT, com o PDT, com o PSDB, com lideran
ças que surgem, que são liberadas na marra - o PTB se
pronunciou favorável à lei complementar - nosso Partido vai votar
para garantir maior força a uma decisão do Congresso Nacional e,
com certeza, também do povo, nosso voto é "sim", Sr. Presidente.

O SR. JOVAIR ARANTES (psDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em relação ao pronunciamento do último
orador, de que os deputados não sabem o qJ.le é lei ordinária e lei
complementar, quero dizer que aqui quem conhece menos de lei já
participou de Câmaras Municipais, elaborando uma série de leis

orgânicas, da Constituição Federal de 1988, etc. Todos os parla
mentares conhecem tudo o que se está fazendo aqui. Ninguém
vota sem conhecimento.

É importante dizer que o PSDB vota pela originalidade do pr0

jeto, devido à agilidade que o Brasil precisa para fazer as reformas.
O PSDB vota ''não.''
O SR. INOCÍtNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, os partidos que dão apoio ao
Governo, reunidos na Liderança do nosso partido, resolveram por
unanimidade que não seria utilizada medida provisória, tampouco
lei complementar para a regulamentação das propostas de emenda
à Constituição.

Sou homem que cumpre acordos. Assim sendo, já que vota
mos quatro PEC anteriores com lei ordinária, seria um contra-sen
so que, nesta hora, defendêssemos uma lei complementar para
regulamentar essa matéria. Além do mais, não é possível dizer que
uma lei ordinária enfraquece este Poder. A Petrobras foi criada
com a Lei Ordinária n° 2.004/53.

Portanto, tenho certeza de que estamos cumprindo os acor
dos feitos. Encaminhei a votação daquela tribuna, disse que vota
riamos por unanimidade. E já veio o resultado: o Partido da Frente
Liberal votou por unanimidade. Mais uma vez vai mostrar coerên
cia, responsabilidade, levando em consideração os mais altos inte
resses do País, votando "não".

O ELTON ROHNEL (BlocoIPSC - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, BlocolPUPSDIPSC vota ''não''.

O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão
do orador.) - o PSDB vota ''não'', Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ MAURÍCIO (pDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - O PDTvota "sim", Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - O PSDB vota ''não'', Sr. Presidente.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. PresidenteJ,.o Partido dos Trabalhadores vota ''não''.

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - O PFL vota ''não'', Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB encarece aos seus deputados que
estejam presentes na Casa, em gabinetes ou em outras dependên
cias, que venham ao plenário. O voto do PSDB é ''não'' e é funda
mental a manifestação do partido.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto ''não''.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o voto do Partido dos Trabalhadores é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A presidência soli
cita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fIm de
ter início a votação pelo sistema eletrônico. Os Srs. Deputados que
se encontram nas bancadas queiram registrar os seus códigos de
votação e acionar o botão pelo do painel até que as luzes do posto
se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registram os seus votos, quei
ram fazê-Io nos postos avulsos.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (psDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto ''não''.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela ST' Vanessa Felip
pe, 2 0 Suplente de Secretário.
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o SR. AYRTON XEREZ - SI" Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. AYRTON XEREZ (psDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - SI" Presidente, peço a V. Exa a reabilitação das estações
individuais de voto, que foram apagadas prematuramente.

Há muitos deputados querendo votar e as estações indivi
duais foram desativadas.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - Infelizmente,
Deputado Ayrton Xerez não há solução. Terá que se fazer o voto
no posto avulso.

O SR. AYRTON XEREZ - Obrigado a V. Exa
•

O SR. MIGUEL TEMER - SI" Presidente, peço a palavra
pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - SI" Presidente, quero comunicar aos companheiros do
PMDB que essa votação, tal como ficou deliberado em reunião da
bancada, é questão aberta.

Os companheiros votarão de acordo com suas consciências.
Sequer havia comunicado esse fato ao companheiro, o Primeiro
Vice-Líder e S. Exa deu a orientação inicial.

A questão, portanto, é aberta nesta matéria.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - O PMDB está

com voto em aberto.
O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA - SI" Presídente, peço a

palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - Tem V. Exa a

palavra.
O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem

revisão do orador.) - SI" Presidente, queria inicialmente cumpri
mentar V. Exa por, neste momento, nesta sessão histórica, estar
presidindo os trabalhos desta Casa.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - Muito obriga
da. O orgulho é nosso.

O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA - O PFL vota ''não'' e
apela a todos os seus integrantes bem como aos demais partidos
para que permaneçam em plenário, a fim de concluirmos está im
portante votação e iniciarmos as duas outras. Trata-se de matéria
importante e o termo desta votação é da mais alta importância para
a vida econômica do nosso País.

Portanto, SI" Presidente, faço este apelo aos nobres Pares na
certeza de que, a votação desta noite é uma votação histórica para
esta Casa e para o Poder Legislativo do nosso País.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - A Presidência
pede aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário, para que
seja agilizado o processo de votação.

O SR. MARCELO DEDA - SI" Presidente, peço a palavra
pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felipe) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - SI" Presidente, inicialmente, saúdo V. Exa, que hora preside
esta sessão, as colegas Deputadas';que têm dado contribuição sig
nificativa para a recuperação da imagem deste Parlamento.

Registrei há pouco o voto, ''não'', quando deveria votar
"sim". Quero, antes da promulgação do resultad:J, dizer que, como
autor do destaque, nosso voto é pela sua aprovação. O voto do
Partido dos Trabalhadores, portanto, é "sim".

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felipe) - Constará em
ata, Deputado.

O SR. WOLNEY QUEIROZ - SI" Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. WOLNEYQUEIROZ (pDT-PE. Sem revisão do
orador.) - SI" Presidente, o PDT encaminha o voto "sim".

O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - O Governo pede aos Srs. Parlamentares que venham
ao plenário votar ''nãp''.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - A Presidência
pe4e, mais uma vez, aos Srs. Deputados que permaneçam em ple
nário, e aos ausentes, que aqui compareçam.

O SR. JOVAIR ARANTES - SI" Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Felippe) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (psDB - 00. Sem revisão do
orador.) - SI" Presidente, a "bancada do PSDB solicita aos Parla
mentares do partido que permaneçam em plenário, porque ainda
teremos duas votações, e mais, encaminha o voto ''não''.

A Sr'Vanessa Felippe, 2a Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Luís Eduardo, Presidente

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora-
dor.) - Sr. Presidente, quantos destaques ainda falta votar?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Dois.
O SR. MARCELO DEDA - Obrigado, Sr. Presidente.
O voto do Partido dos Trabalhadores é "sim".
A SRA. ANA ,JÚLIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa

lavra.
A SRA. ANA,JÚLIA (PT - PA. Sem revisão da oradora.)

- Sr. Presidente, :r;egistro, com muito orgulho, que a bancada do
meu Estado, o Pará, foi talvez a que teve votação das mais equili
bradas: oito Parlamentares votaram pela manutenção do monopó
lio do petróleo, e nove votaram contra.

Orgulho-me do Estado do Pará. Pelo menos, oito Parlamen
tares votaram defendendo os interesses do Estado, que serão atin
gidos com a quebra do monopólio.

O SR. JOFRAN FREJAT - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra, mas lhe peço que seja breve, porque não~ permitirei ma
nifestações neste horário.

O SR. JOFRAN FREJAT (pP - DF. Sem revisão do ora
dor.) - Agradeço a V. Exa

, Sr. Presidente. Passado o calor da emo
ção desta importante votação, que estabelece uma mudança na
história do Brasil, quero fazer uma reflexão.

Quando Constituintes, incorporamos a Lei nO 2.004, que
não permitia a quebra do monopólio na Constituição. Hoje, Sr.
Presidente, estamos mudando de posição, diante da mudança do
Brasil, mas nada ·impede que amanhã, entendendo que esta não foi
a melhor medida, a melhor posição, possamos novamente mudar
nossas posições e aqui, de maneira soberana, como hoje, esta Casa
possa modificar seu ponto de vista e novamente voltar a entregar o
monopólio do petróleo à Petrobrás. Não vejo por que se criar tanta
emoção diante de um problema perfeitamente reversível, dando
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oportunidade aos brasileiros de ampliar a possibilidade da criação
de empregos e da geração de riquezas para a Nação.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (pSDB - RR. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma que a Deputada Ana Jú
lia orgulha-se de a sua bancada do Pará ter sido dividida na vota
ção, como Deputado por Roraima, sinto o mesmo orgulho, porque
tivemos seis votos a favor da quebra do monopólio e apenas dois
contra. A quebra do monopólio, certamente, aliviará Roraima, que
anualmente pena, durante três meses, com racionamento de deri
vados de petróleo.

Tenho certeza de que, com a quebra do monopólio, vamos
resolver deftnitivamente esse problema.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço aos Srs. De
putados que não usem mais o microfone, exceto para se manifesta
rem sobre processo de votação. Concederei, porém, a palavra ao
Deputado Roberto Campos, que me havia solicitado um esclared
mento.

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ROBERTO CAMPOS (pPR - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, serei muito breve. Fui mencionado vá
rias vezes, seja em tennos ideológicos, seja em tennos maliciosos.
Um comentário malicioso foi feito pelo Deputado Milton Temer.
S. Ex· é novato na Casa, não conhece nossa história. Assim, refe
riu-se a um suposto telex que eu teria enviado à Petrobras, pedindo
a designação de um engenheiro para funcionário. Isso foi repetido
sistematicamente por seu antecessor, da mesma origem ideológica,
Deputado Paulo Ramos, que tinha um reflexo de Pavlov: todas as
vezes em que se falava em privatização ou quebra do monopólio,
ele imediatamente se referia a Roberto Campos e acenava com o
famoso telex, que não foi por mim autorizado; pode ter ocorrido
algum abuso de confiança. Pelo contrário, todas as vezes que me
pedem empregos na Petrobras, digo simplesmente que isso seria o
''beijo da morte".

Se o Deputado Milton Temer tem preocupações com o in
chaço de pessoal na Petrobras e deseja fazer reduções, que reco
mende a essa empresa que demita qualquer funcionário que se
diga meu parente, apadrinhado ou recomendado, porque será cul
pado de falsidade ideológica.

Era o que tinha a dizer. (palmas.)

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero, muito respeitosamente, responder ao
Deputado Roberto Campos, porque a questão proposta agora é to
talmente distinta da que levantamos quando apresentamos o pro
blema Lima Netto, e digo "problema" porque é um problema para
esta Casa. Quero dizer ao Deputado Roberto Campos que o traba
lho por ele desenvolvido tem o privilégio de ter a cobertura dos
grandes grupos econômicos e da mídia deste País. Ele tem o espa
ço que quiser para responder ou para dizer o queira, inclusive para
divulgar fatos e números que não correspondem à verdade.

Esse telex foi apresentado na Comissão, onde não teve res
posta. Hoje, pela manhã, o Deputado Roberto Campos me procu-

rou, e eu, respeitosamente, disse-lhe: ''Vou dizer isso na tribuna, e
o senhor tem o direito de ocupar a tribuna para responder." Ele p0
deria tê-Io feito em outro momento, mas o faz agora, de maneira
cortês.

Respeito S. Ex·, mas quero reiterar que talvez uma das ra
zões do ódio que tem pelos monopólios - porque ele tinha despre
zo, tinha realmente uma reação de oposição aos monopólios 
pode estar no abuso de confiança alguém que usou, no seu gabine
te, o seu nome para pedir emprego, porém esse emprego pode não
ter sido atendido pelo "dinossauro". O "entregossauro" levou um
golpe que possivelmente o tenha incomodado nessa situação. (pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerrada a vota
ção. A Mesa vai proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM-185
NÃO-268
ABSTENÇÃq4
TOTAL-457

A Emenda nO 5/95 é rejeitada.
Prejudicados outros quatro destaques, que são semelhantes,

assinados pelos Deputados Marcelo Deda e Aldo Rebelo; e Miro
Teixeira e Marcelo Deda.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPR - Não
Luís Barbosa - Bloco - PTB - Não
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não.

Amapá
Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Sim

Pará
Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não
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Amazonas
Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Não
Paudemey Avelino - PPR - Não

Rondônia
Carlos Camurça - PP - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Eurlpedes Miranda - PDT- Sim
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
TIdemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvemaui Santos - PP - Sim

Acre
Carlos Airton - PPR - Não
Célia Mendes - PPR - Não
Chicão Brígido - PMDB - Sim
João Maia - PSD - Não
Ronivon Santiago - Bloco - PSD - Não
Zila Bezerra - PMDB - Não

Tocantins
Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquíades Neto - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Reis - PP - Não
UdoonBande~-PMDB-Sim

Maranhão
MMricoF~o-PMDB-Sim

César Bande~- Bloco - PFL - Não
CostaFerre~- PP - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Sim
Magno Bacelar- s/p - Não
Márcia Marinho - Bloco - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Não
Remi Trinta - PMDB - Não
Roberto Rocha - PMDB - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará
Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balbmann PSDB - Não
Antonio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edoon Queiroz- PP - Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inacio Anuda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT- Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não

Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não
~Aguiar-PSDB - Não
Vicente Anuda - PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não

Piauí
Alberto Silva - PMDB - Não
B. Sá- PSDB - Não
Ciro Nogue~- Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heraclito FOues - Bloco - PFL - Não
João Henrique - PMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim- Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Não
Iberê Ferre~ - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba
Adauto Pere~ - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir- PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Humberto Costa - PT- Sim
Inocêncio Olive~ - Bloco - PFL - Não
José Olaves - Bloco - PSB - Não
José Mendonça Bezerra - ffioco - PFL - Não
José Mócio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Sim
MendonçaF~o - Bloco - PFL - Não
Niloon Giboon - Bloco - PMN - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Ccn-ea - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Não
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Vicente André Gomes - PDT - Sim
Wiloon Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT- Sim
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Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PfB - Não
Augusto Farias - Bloco - PSC - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros'- PMDB - Não
Talvane Alooquerque - PP - Não

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Bosco França - Bloco - PMN - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PSDB - Não
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Sim
José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia
Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz- Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PfB - Não
Fernando Gomes - PMDB - Não
Ge<ldel Vieira Lima - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
Jaques Waguer- PT - Sim
João Almeida - PMDB - Não
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PfB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não
MmoNegromonte-PSDB-Não
Nestor Duarte - PMDB - Não
Pedro Irujo - PMDB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavígne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Símara Ellery - PMDB - Não
Ursicino.Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valie- PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não

Annando Costa - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PfB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Não
OlÍco FeITaDlenta - Pf - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz- PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Geoo~oBemmrlffio-PMDB-Não

Herculano Anghinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco~ PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Não
Jaime Martins - Bloco~ PFL - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João Fassarella - Pf - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Não
MaIcos Lima- PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Não
Mmo de Oliveira - PP - Sim
Mauricio Campos - Bloco - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - PMDB - Não
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Abstenção
Paulo Delgado - PT - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant- Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Saraiva Felipe- PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - PP - Sim
Sílas Brasileiro - PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT- Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Zaire Rezende - PMDB - Sim

Espírito Santo
Adelson Salvador- Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Abstenção
Luiz Durão - PDT- Sim
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata- PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Não

Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Álvaro Valie - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
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Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Conceição Tavares - PT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eurico Miranda - PPR - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernan.do Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Sim
Jair Balsonaro - PPR - Sim
Jandira Feghali - PCjoU - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Carlos Coutinho - slp - Não
José Egydio - Bloco - PL _. ~~::.()

José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Mareio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Rubem. Medina - .-. co - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo
Alberto Goldman - PMDB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara- PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur- PPR - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelson- PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Não
Cunha Lima - slp - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Sim
Fausto Martello - PPR - Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - PT- Sim
Ivan Valente - PT - Sim

Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu Iha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPR - Não
Robson Tuma - Bloco - PL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Não
Vadão Gomes - PP - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso
Augustinho Freitas - PP - Sim
Gilney Viana - PT - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Não

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - PP - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PP - Não

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - PMDB~ Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - PPR - Não
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não
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Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Mansa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Não
Saulo Queiroz - PFL - Sim

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Mfonso Camargo - Bloco - PFL - Não
Antonio Deno - Bloco - PFL - Não
Basílio Villani - PPR - Não
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrabão - PMDB - Sim
Flávio Aros - PSDB - Sim
Hennes Parcianello - PMDB - Não
Homero Oguido - PMDB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janene-PP- Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB- Não
MauócioR~ffio-PMDB-Sim

Max Rosenmann - s1p - Não
Nedson Micheleti - PT- Sim
Nelson Meurer- PP - Sim
Odílio Balbinotti - PDT - Abstenção
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - PP - Não
Ricardo Oomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Não
João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - PPR - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
SeraflID Venzon- PDT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Sim
Aírton Dipp - PDT - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Darcísio Perondi - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Orossi - PT - Sim
Ezidio Pinheiro - PSDB - Não

Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima- PPR - Sim
José Fortunati - PT - Sim
Júlio Redecker~ PPR - Não
Luis Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT- Sim
Miguel RossettQ;;- PT - Sim
Nelson Marchezan - PPR - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim- PT - Sim
Paulo Ritzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Telmo Kirst - PPR - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - PMDR- Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Yeda Crosius - PSDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento:

Sr. Presidente, requeremos, nos ténnos regimen
tais, destaque para votação em separado da expressão a
regulação, o disciplinarmente e a fiscalização dessas ati
vidades, do § IOdo art. 177, com a redação dada pelo
Emenda nO 2, de 1995, de autoria do Deputado Ant&nio
Kandir, à PEC n° 6, de 1995, para ser incluida logo após
a expressão disporá sobre, na parte final do § 30 do art.
177 do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995 Assinam:
Deputados Miro Teixeira, Lider do PDT, e Marcelo
Deda, Vice-Lider do PT.

O SR.lNOC~CIO OLIVEIRA- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIPENTE (Luis Eduardo) - Tem V.Exa a pa
lavra.

O SR. lNOCtNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL-PE. Sem
revisão do orador.) - 'Sr. Presidente, gostaria de fazer uma consult
a a V.Exa sobre o processo de votação: após este destaque, há mais
algum para ser votado. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há mais um.
O SR. lNOCtNCIO OLIVEIRA - Então gostaria de fa

zer um apelo aos Srs. Deputados para que permaneçam em plená
rio, para que possamos concluir a votação nesta noite.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou esclarecer:
aqueles que desejarem votar para incluir no texto, ou seja, aprovar
o destaque, votarão sim: aqueles que desejam a manutenção do
texto votarão não.

Solicita aos Srs. Lideres que orientem suas bancadas.
O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota sim. vota,
portanto, pelo destaque.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha o voto não.

O SR. JOVAIR ARANTES (psDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, solicito aos Deputa
dos que estão fora do plenário que retomem para esta votação im
portante; e ainda falta outra.

O PSDB encaminha o voto não, porque temos de manter o
texto original.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MO. Sem revisão do ora-
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dor.) - Sr. Presidente, para manter o texto, o Partido Progressista
indica o voto não.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pCdoB-RI. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do B vota sim.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BlocoIPSB-MA. Sem
revisão do orador.) - O PSB vota sim, Sr. Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (pMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PMDB, Sr. Presidente, vota não.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - O Bloco PFLfPTB, Sr. Presidente, para man
ter o texto já devidamente aprovado, encaminha o voto não.

O SR. MIRO TEJXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - O PDT vota sim, Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - PDT vota sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita ao Srs. Deputados que se encontram em pé que tomem os
seus assentos, para facilitar o processo de votação, porque sempre
depois a ma e muito grande e atrasa todo o processo, prejudicando
a todos os Srs. Deputados

Peço a todos os Srs. Deputados que procurem as suas ban
cadas, tomem assento para ter início o processo de votação pelo
sistema eletrônico. Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação. Peço desculpa,
o painel é um pouco lento.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - O PPR vota não, Sr. Presidente.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente o PT vota sim.

O SR. JOSÉ ANmAL (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota não.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente o Bloco PFLfPTB vota não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que se encontram nas bancadas queiram registrar seus códigos de
votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus votos.
Srs. Deputados que se encontram nas bancadas, queiram

acionar o botão preto no painel até que as luzes do posto se apa
guem. (pausa.)

Os Srs. Deputados que não registram seus votos queiram
fazê-lo nos postos avulsos dentro de instantes.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "não".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT v6tá "sim".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. INOC1!;NCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo aos Srs. Deputados
que chegam ao plenário neste instante que o Bloco PF1JPTB enca
minha o voto "não".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pCdoB - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do B vota "sim"

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, o voto do PT é "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto
''não''.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ''não''.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente o Partido Progressista solicita à sua bancada
que permaneça em plenário para a última votação. O encaminha
mento desta votação é "não".

O SR. MILTON TEME (PT - RI. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito aos Srs.
Deputados que permaneçam no plenário e, se possível, votem de
suas bancadas, para não atrasar o processo de votação.

O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Semrevisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR pede aos Srs. Deputados que
permaneçam em plenário, pois teremos mais uma votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP solicita à sua bancada que permaneça
em plenário para a última votação. Nesta votação o voto é ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro
clamar o resultado da votação.

VOTARAM:
SIM-lU
NÃO-316
ABSTENÇÃOI - 2
TOTAL-429

Rejeitado o destaque. Fica mantido o texto do substitutivo
da Comissão Especial.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Luciano Castro - PPR - Não
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Robério Araújo - PSDB - Não

Amapá
Antonio Feijão - PSDB - PTB - Não
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não

Pará
Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Não
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Elcione Barbalho - PMDB - Não
Gerson Peres - PPR - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Não
Olávio Rocha - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPR - Não
Ubaldo Corrêa- PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas
~urVirgílio Neto - PSDB - Não
Atila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Não
Paudemey Avelino - PPR - Não

Rondônia
Carlos Camurça - PP - Não
Confúcio Moura - PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Euúpedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior- Bloco - PL - Não
lldemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PP - Não

Acre
Carlos Airton - PPR - Não
Célia Mendes - PPR - Não
Cbicão Búgido - PMDB - Sim
João Maia - PSDB - Não
Zila Bezerra- PMDB - Não

Tocantins
Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquiades Neto - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Reis - PP - Não
Udson Bandeira - PMDB - Sim

Maranhão
Albérico Filho - PMDB - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - PP - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Sim
Magno Bacelar- SIP - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Não
Roberto Rocha - PMDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará
Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balbmann - PSDB - Não

Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz - PP - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Inacio Anuda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares - PP - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Anuda- PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não

Piauí
Alberto Silva - PMDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - PMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim- Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir- PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Humberto Costa - PT- Sim
~ncioOweira-Bloco-PFL-Não

José OJ.aves - Bloco - PSB - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Sim
MoodonçaFilho-Bloco-PFL-Não
Nilson Gibson- Bloco - PMN - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Cottea - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
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Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não

Alagoas
Augusto Farias - Bloco - PSC - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Moacyr Andrade -'PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Não
Talvane Albuquerque - PP - Não

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Bosco França - Bloco - PMN - Sim
Carlos Maguo - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PSDB - Não
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Sim
José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - Pf - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia
Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PfB - Não
Fernando Gomes - PMDB - Não
Gedde1 Vieira Lima - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
Jaques Waguer- PT - Sim
João Almeida- PMDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PfB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL- Não
Marcos Medrado - PP - Não
Nestor Duarte - PMDB - Não
Pedro !rujo - PMDB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Simara Ellery - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valie - PMDB - Não
Arace1y de Paula - Bloco - PFL- Não
Armando Costa - PMDB - Não

Bonifácio de Andrada - Bloco - PfB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - Pf - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Herculano Angbinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Não
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João Fassarella - Pf - Sim
José Rezende - Bloco - PfB - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Márcio Reinaldo - PP - Não
Mário de Oliveira - PP - Não
Mauricio Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - PMDB - Não
Nilmário Miranda - Pf - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant - Bloco - PfB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - PP - Não
Silas Brasileiro - PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT- Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Zaire Rezende - PMDB - Sim

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser- PT- Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Não
Rita Camata - PMDB - Sim
Roberto Valadão-PMDB-Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PfB - Não

Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Sim
.Cidinha Campos - PDT- Sim
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Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eurico Miranda - PPR - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT- Sim
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Não
Itamar Serpa - PDT - Não
Jair Balsonaro - PPR - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Egydio - Bloco - PL - Não
José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP -- Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Mareio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo
Alberto Goldman - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
AImino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara- PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Não
Celso Daniel - PT - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Não
Cunha Lima - S/P - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jorge- PT - Sim
Fausto Martello - PPR - Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Hélio Bicudo - PT- Sim
Ivan Valente-PT-Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT- Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Aníbal- PSDB - Não

José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu Iha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marquinho Chedid -Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- PMDB - Não
Nelson MarquezeIli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Não
Robson Tuma - Bloco - PL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Vadão Gomes - PP - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso
Augustinho Freitas - PP - Não
Gilney Viana - PT - Sim
Rodrigues Palma- Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não

Distrito Federal
Aguelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - PP - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PP - Não

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - PMDB - Não
Marconi Perillo - PP - Não
Maria VaIadão - PPR - Não
Nair Xavier- PMDB - Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - PPR - Não
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel - PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul
DilsoSpermco-PMDB-Não
Flávio Derzi - PP - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
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Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Oscar Goldoni - PDT - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Nãõ
Antonio Veno - Bloco - PFL - Não
Basílio Villani - PPR - Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
Homero Oguido - PMDB - Não
José Borba- Bloco - PTB - Não
José Janene - PP - Não
Luiz Carlos Hauly - PP - Não
Mauricio Requião - PMDB - Sim
Max Rosenmann - PDT - Não
Nedson Micheleti - PT- Sim
Nelson Meurer- PP - Não
Padre Roque:"" PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - PP - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB - Não
Edison Andrino - PMDB - Não
João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT- Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT- Sim
Paulo Bauer - PPR - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
PauwGoov~-Bloco-PFL-Não

Rivaldo Macari - PMDB - Não
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Abstenção
Aírton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - PPR - Sim
CarwsCardinal-PDT-Sim
Darcísio Perondi - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT- Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPR - Não
Júlio Redecker - PPR - Não
Luís Roberto Ponte - PMDB - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim

Nelson Marchezan - PPR - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT- Sim
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT- Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
WilsonBranco-PMDB-Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Yeda Crnsius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passaremos à vo

tação ao 1Utimo destaque, que passa a lei:
''Sr. Presidente, nos termos regimentais, destaque

para votação em separado da expressão "•••que disporá
sobre a regulação dessas atividades", do § IOdo art. 177,
com a redação dada pela Emenda n° 4195, de autoria do
Depltado Domingos Leonelli, à PEC nO 6 de 1995, para
ser incluída logo após· a expressão "..• que a lei estabele
cer", na parte fmal do § IOdo art. 177 do Substitutivo da
Comissão Especial."

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995.
Assinam: Miro Teixeira, Líder do PDT; e Marce

lo Deda, vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o des
taque. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, antes de encaminhar, percebo que o ilustre
Líder do PSDB compulsiva o Livro Sagrado. Devo tranqülizá-lo; a
capacidade de Deus perdoar é muito grande.

Sr. Presidente, encaminhamos o voto "sim", pela aprovação
do destaque.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto
''não''.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. WAGNER SALVSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha o voto não.

O SR. JOVAlR ARANTES (psDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB também encaminha o voto não.

O SR. INOCtNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFIlPTB encaminha
o voto ''não'', para manter a coerência do texto já aprovado.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PSBIPMN encami
nha o voto "sim".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, o PDT vota "sim"

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pCdoB - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do B vota "sim".

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocdPLIPSCIPSD enca
minha o voto "não".

O SR. JOVAlR ARANTES (psDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, ratificando, o voto do PSDB é não, e
aprovado a oportunidade para solicitar aos Deputados que estão
fora do plenário que. venham para esta votação, que é a ultima da
noite.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito a todos os
Srs. Depltados que tomem seus lugares, aflDl de que se dê início à
votação pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar seus códigos de votação. Queiram selecionar seus votos.
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Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram acio
nar o botão preto do painel até que as luzes se apaguem. Os parla
mentares que não votaram nas bancadas queiram registrar seus
votos nos postos avulsos. Dentro de instantes, daremos início ao
processo de votação.

Passa-se à votação.
Como votam os Srs. Líderes?
O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente o PP encaminha o voto ''não''.
O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB encaminha
o voto ''não''.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha o voto "não".

A SRA. MARIA ELVIRA (pMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto "não".

O SR. SÉRGIO CARNEmo (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (pP - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PP encaminha o voto "não" e pede aos
Srs. Deputados que permaneçam em plenário.

O SR. RODERIO ARAÚJO (pSDB - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto ''não''.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. PAULO ROCHA (pT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero dizer aos companheiros que lutaram
pela democracia e pela consolidação da liberdade no País que nem
s6 de votos vive a luta.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista aproveita este mo
mento para fazer um agradecimento a toda sua bancada pela
coerência, postura e unidade do partido.

Meu partido encaminha o voto "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEmA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. INOCf:NCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Antes de encerrar a votação desta noite, gos
taria mais uma vez de agradecer ao Bloco PFLIPTB, sobretudo à
bancada do nosso Partido da Frente Liberal, pela maneira coerente
e responsável com que se conduziu nas votações sobre esta PEC
da mais alta importância para a vida econômica do nosso País.

Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal acaba de dar
mais uma vez uma demonstração de sua coerência, defendendo
seu programa e os compromissos assumidos em campanha com o
ilustre Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Portanto, Sr. Presidente, em nome desta bancada quero di
zer da nossa satisfação em ter contribuído decisivamente para que
o País possa modernizar-se assumir sua posição de destaque no ce
nmo internacional.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa.
lavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (pMDB - MG. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, recomendo o voto ''não'' e agradeço a
presença da totalidade dos Deputados na noite de hoje. Muito ob
rigada!

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão ora
dor.) - O PPS vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, permita-me também abraçar todos os com
panheiros que sustentaram a bandeira da manutenção do
monopólio. Acredito que deram um exemplo de resistência políti
cae cívica.

Com certeza, o futuro saberá registrar o papel cumprindo
por todas as bancadas que enfrentaram esse debate e que defende
ram, com convicção, os princípios de defesa da soberania nacional
e dos interesses do povo brasileiro.

O PT vota "sim".
O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPR agradece a todos os seus De
putados pela fmneza e fidel1idade com que conduziram a votação
no dia de hoje e o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora-
dor.) - O PP encaminha o voto ''não, Sr. Presidente

.0 SR. JOSÉ ANÍBAL - Palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a palavra.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, quero, publicamente, fazer uma referência a
todo o bloco que constitui a maioria política do Governo e que
teve um comportamento sereno, exemplar e convicto numa vota
ção tão fundamental para o País. Especialmente quero agradecer
aos companheiros do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero registrar
meu contentamento, como Presidente da Câmara dos Deputados 
independentemente do resultado de votação e de minhas possíveis
convicções pessoais - pelo quorum de 508 Deputados. Acredito
que isso seja da maior importante, pois os Senhores estão ajudan
do a recupera a imagem do Parlamento brasileiro.

Muito obrigado aos Srs. Deputados de todos os partidos!
(palmas)

O SR. ADYLSON MOTTA (pPR - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que votei contra.a pro
posta encaminhada pelo Governo. Se algum respeito consegui nes
ta Casa e fora dela é exatamente por ter assumido minhas
posições, sendo coerente.

Quero dizer a V.Ex· que, após cumprir o dever ético de co
municar ao Presidente e ao Líder do meu partido, votei contraria
mente à proposta do Governo. As razões pelas quais o fiz pretendo
declinar em discurso a ser proferido, talvez na sessão de amanhã,
uma vez que hoje, inscrito para debater o assunto, não me foi pos
sível, pelo número muito grande de oradores. Mas quero que fique
registrada nesta sessão minha posição. que justificarei numa pr6xi
ma sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Vou encerrara vo
tação. (pausa)

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A matéria retoma

à Comissão Especial para0 SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)
A Mesa vai proclamar o resultado da votação.

VOTARAM:
SIM-I02
NÃO-311
ABSTENÇÃO - 3
TOTAL-416

·Rejeitado o destaque. Fica mantido o texto do substitutivo
da Comissão Especial.
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Ceará
Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balbrnann PSDB - Não
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz- PP - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Jackson Pereira- PSDB - Não
José Linhares - PP - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leôniclas Cristino - PSDB - Não
NfumcloTh~eira-PMDB-Não

Nelson Otoch - PSDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar- PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não

Piauí
Alberto Silva - PMDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
João Henrique - PMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim- Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - pFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Não
Iberê Ferreira- Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Sim

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORESDEPUTADOS: Udson Bandiera - PMDB - Sim

~rnima ~rmMo

Luciano Castro - PPR - Não Albérico Filho - PMDB - Não
Luís Barbosa- Bloco - PTB - Não Cesar Bandeira- Bloco - PFL - Não
Roberio Araujo - PSDB - Não Costa Ferreira - PP - Não

Amapá Eliseu Mwra - Bloco - PFL - Não
Antonio Feijão _ PSDB _ Não Jayme Santana - PSDB - Não
Fátima Pelaes _ Bloco _ PFL _ Não José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Sim
Gervásio Oliveira- Bloco - PSB _ Sim Magno Bacelar- S/P - Não
Murno Pinheiro _ Bloco _ PFL _ Não Márcia Marinho - PSDB - Não
Raquel Capiberibe - Bloco _ PSB _ Sim Mauro Fecuty - Bloco - PFL - Não
Sérgio Barcellos _ Bloco - PFL _ Não Roberto Rocha - PMDB - Não

Sebastião Madeira - PSDB - Não
Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPR - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Não
Olávio Rocha - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPR - Não
Ubaldo Corrêa- PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas
Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Não
Paudemey Avelino - PPR - Não

Rondônia
Carlos Camurça - PP - Não
Confúcio Moura - PMDB - Abstenção
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Eurlpedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
ndemar Kussler - PSDB - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Silvemani Santos - PP - Não

Acre
Carlos Airton - PPR - Não
Célia Mendes - PPR - Não
Chicão Brlgido - PMDB - Sim
João Maia - PSDB - Não
Ronivon Santiago - Bloco - PSD - Não
Zila Bezerra - PMDB - Não

Tocantins
Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquiades Neto - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Reis - PP - Não
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Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Chaves - Bloco - PSB - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Sim
MMdon~F~o-Bloco-PFL-Noo

Nilson Gibson - Bloco - PMN - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Correa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Herácliq - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatie1 Carvalho - PP - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Wilson Campos - PSDB - Não

Alagoas
Augusto Farias - Bloco - PSC - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Não
Talvane Albuquerque - PP - Não

Sergipe
Ade1son Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
aoorumcioFonw~-PSDB-Não

José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PT - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não
Bahia
Alcides Modesto - PT- Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Loonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendon~- Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - PMDB - Não
Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
JoooAmcioo-PMDB-Não
Jonival Lu~s - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não
Nestor Duarte - PMDB - Não
Pedro Irujo - PMDB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não

Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Simara Ellery - PMDB - Não
Vrsicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle- PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Rewnde - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Não
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
Jooo Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Márcio Reinaldo - PP - Não
Maria Elvira - PMDB - Não
Mário de Oliveira - PP - Não
MaulÍcio Campos - Bloco - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - PMDB - Não
Nilmário Miranoo - PT - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant- Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
SilisBraroeiro-PMDB-Noo
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT- Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Zaire Rezende - PMDB - Sim

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa- PSDB - Não
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Não
Rita Camata- PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Não
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Rio de Janeiro
Agnaldo Tim6teo - PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Can~oMattos-PMDB-Sim

Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Conceição Tavares - PT- Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Euóco Miranda - PPR - Não
Fernando Gabeira - PV- Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Não
Itamar Serpa - PDT - Não
Jair Balsonaro - PPR - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Egydio - Bloco - PL - Não
José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
MaIcio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feij6 - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo
Alberto Goldman - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arlindo Oünaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Não
Ary Kara - PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur- PPR - Não
CarillsApornMrio-PMDB-Não
Carlos Nelson - PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Corauci Sobónho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Não
Cunha Lima - SIP - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
~oAraájo - PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT - Sim

Fausto Martello - PPR- Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Hélio Bicudo - PT- Sim
Ivan Valente-PT-Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT- Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto -·PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno- PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu Iha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marquinho OJ.edid - Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurlcio Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar- PPR - Não
Robson Toma - Bloco - PL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Toga Angerami - PSDB - Sim
Vadão Gomes - PP - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - N~
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra- PSDB - Não

Mato Grosso
Augustinho Freitas - PP - Não
Gilney Viana - PT - Sim
Rodógues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Não
OJ.ico Vigilante- PT- Sim
Jofran Frejat - PP - Não
OsOOo Adóano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PP - Não

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Jovair Arantes -; PSDB - Não
Lidia Quinan- PMDB - Não
Man:oni Peóllo - PP - Não
Maóa Valadão - PPR - Não
Nair XavierLobo - PMDB - Não
Pedónho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - PPR - Não
Rubens Cosac- PMDB - Não
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Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Não

Mato Grosso do Sul
DilwS~WD-PMDB-Não

Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelwn Trad - Bloco - PTB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Affonw Camargo - Bloco - PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Basílio Villani - PPR - Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Aros - PSDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janen~ - PP - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Mauncio Requião - PMDB - Sim
Max Rosenmann - S/F - Não
Nedson Micheleti - PT- Sim
Nelwn Meurer- PP - Não
Padre Roque - PT - Sim
Renato JOOnsson - PP - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilwn Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB - Não
Ediwn Andrino - PMDB - Não
João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT- Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - PPR - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
SerafJm Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylwn Motta - PPR - Abstenção
Aírton Dipp - PDT- Sim
Augusto Nardes - PPR - Não
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Darcísio Perondi - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Gezmano Rigotto - PMDB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não

Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima- PPR - Não
Jálio Redecker- PPR - Não
Luis Roberto Ponte - PMDB - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt- PDT- Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelwn Marchezan - PPR - Não
Osvaldo Biolchj.- Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - ri- Sim
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilwn Branco - PMDB - Não
Wilwn Cignachi - PMDB - Não
Yeda Crosius- PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE ( Luís Eduardo) - A matéria retoma à

Comissão Especialpara elaboração da redação do Segundo Thmo.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Hã wbre a mesa e

vão à publicação, as seguintes:

DECLARAÇÃO DE VOTO

No início da década de 50, dei a minha modesta colabora
ção à criação da Petrobrás. Jovem estudante universitãrio, comprei
- com sacrifício peswal - ações da Companhia e saí às ruas de
Belo Horizonte num movimento estudantil de apoio ao seu cria
dor, o Presidente Getálio Vargas. O Símbolo desse movimento,
encontra-se no ''fac-símile'' de uma torre de Petr6leo que, até hoje,
encontra-se na rua, à frente da Escola de Direito da UFMG.

Durante décadas fui defensor ardoroso do monopólio do pe
tróleo brasileira através da Estatal então criada. Nunca me esqueci
que em mais de mil palestras que fIZ pelo pais afora e no exterior,
a primeira, ainda praticamente saindo da adolescência, foi exata
mente com o título: "O petróleo brasileiro e a Petrobrás."

Portanto, são profundos os laços sentimentais e outros, que
me ligam a essa extraordinãria companhia estatal e, em princípio,
nem que fosse por tcadição, deveria hoje, aqui e agora, votar con
tra a flexibilização do seu monopólio.

Mas hoje, Ol! tempos são outros. Estou perfeitamente con
vencido de que votando a favor da PEC governamental, não estou
votando pela quebra do monopólio da União na área do petr6leo,
mas apenas de uma flexibilização, dando li Empresa as caracterís
ticas de modernidade que necessita para enfrentar os desafios des
te fmal de século e, do próximo que se avizinha.

Além disso, não posso dedicar de salientar questões de ética
política envolvidas na questão. Sou do partido do govemo, o
PSDB, da mesma facção política do Sr. Presidente Fernando Hen
rique Cardoso. Ocupo também, com muita honra para mim, o car
go de um de seus vice-líderes nesta Casa. Ass~ antes de votar
contra a~ta do Governo que apoio, deveria destituir-me des
sas posições. E o que a moral indica e a ética recomenda. Como
não o fIZ, devo ser coerente com as suas posições.

É o que tinha a dizer nesta justificativa do meu voto. - De
putado Elias Murad, Vice-Líder do PSDB.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O voto que acabo de proferir foi precedido de profunda re
flexão sobre as repercussões que assumi, de permitir a chamada
flexibilização das questões relativas ao petróleo.

Duas eram as minhas preocupações: o controle do Estado
sobre a exploração petrolífera e a continuidade da Petrobrás.

A Emenda mantém com a União o poder para explorar dire
ta e exclusivamente o petr6leo e se assim o desejar e permite, tam-
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Mm, que possa conceder essa exploração a empresas estatais ou
privadas. Haverá um 6rgão, criado em lei, para exercer as ativida
des dessas empresas e a fiscalização do cumprimento das normas
estabelecidas para o setor, como a garantia no fornecimento dos
derivados de petróleo em todo o territ6rio nacional, e outras.

Era licito, entretanto, imaginar que, rompido o mo
nopólio exercido pela Petrobrás, ficasse a empresa sujeita a
ser objeto de privatização, com o que não concordo, con
forme tive a oportunidade de declarar em diversas oportu
nidades, especialmente, quando discursando em sessão
solene desta Casa, comemorativa aos quarenta anos da em
presa, afnmei:

"O aniversário da Petrobrás é, verdadeiramente,
uma data nacional pelo que esta empresa, desde que
criada sempre representou para o povo brasileiro no seu
sonho de grandeza e de afmnação do País, acalentado
até mesmo em momentos de perplexidades e desespe
ranças como os vividos nos dias atuais.

Os trinta e oito anos da empresa correspondem à
sua maturidade não apenas cronol6gica, mas como insti
tuição que ao longo deste tempo amadureceu na sua or
ganização e capacitação para o bom cumprimento de sua
destinação estratégica no contexto do desenvolvimento
nacional.

Contemplando o passado, desde a decisão históri
ca do Congresso Nacional, do dia 3 de outubro de 1953,
até este instante, pode-se afirmar que a Petrobrás justifi
cou plenamente sua criação, como, de igual modo, justi
ficou-se , e justifica-se o monopólio da União, agora
constitucional, exercido sobre a exploração petrolífera.

Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Petro
brás não representa somente um papel simb6lico na atual
conjuntura. Ela é um símbolo do Brasil, um símbolo da Na
ção brasileira, na busca de seu destino grandioso.

Quando a Petr61eo Brasileiro SA., sociedade de
economia mista, controlada pelo Governo Federal, foi
criada, iniciou-se uma hist6ria de êxitos contínuos na
pesquisa e lavra das jazidas de petróleo nacional e es
trangeiro e no transporte, marítimo ou por nieio de du
tos, do petr61eo bruto e de seus derivados.

Não se questiona mais no País a necessidade da
reforma do Estado, para torná-lo mais leve e eficiente.

É necessário, contudo, evitar açodamento na rea
lização de modificações tão drásticas na economia, ten
do em vista a nossa realidade, caracterizada,
principalmente, por uma brutal disparidade na distribui
ção de renda, seja a nível de pessoal, seja a nível de re
giões.

A privatização, nessas circunstâncias, terá de ser
seletiva e não se poderá fazê-la apenas para justificar a
ret6rica reformista e, muito menos, para acompanhar o
modismo mundial disseminado pelos países ricos para
aumentar a distância que os separar dos mais pobres.

Modernizar o Estado não significa passar impruden
temente para às mãos de particulares, de todas as origens,
riquezas tão flagrantes como são algumas de nossas empre
sas públicas, como a Petrobrás e a Vale do Rio Doce. Um
governo responsável não pode aderir incondicionahnente à
moda, de nítida inspiração das nações ricas e hegemânicas,
de que é preciso reduzir ao mínimo o tamanho do Estado,

principahnente quando o processo de privatização é ca
locado com altemativa única para o restabelecimento da
saúde econômica da sociedade.

A Petrobrás tem uma história de sucessos. Tem
se mantido rentável e criativa, apesar da manipulação
dos preços de seus produtos, que têm praticado os suces
sivos governos em função de suas políticas econômicas
as mais díspares. Tem sido desestabilizada na sua admi
nistração com a interferência abusiva do governo na for
mação dos seus quadros de gestão. Basta verificar que
em um ano e meio a empresa teve quatro Diretorias.
Tem passado por fases difíceis, mas se tem sempre man
tido com insubstituível instrumento estratégico do de
senvolvimento nacional. A prova disso, como já
dissemos, foi sua capacidade de viabilizar uma esplêndida
indústria nacional, - e é importante afmnar que, sem a Pe
trobrás não telÍamos tido a Petroquímica, por exemplo, no
Nordeste, em tamaçari, na Bahia - de produzir técnicos de
alto nível, de quase alcançar auto-suficiência na produção
na produção de 61eo, de gerar seus próprios recursos finan
ceiros, necessários à continuação, sempre com sucesso, de
suas atividades de pesquisa, refmo e transporte. Isso não
significa que não se possa permitir a outros, sob certas con
dições, atividades como, por exemplo, a da distribuição ou
aceitar a contribuição técnica e de investimento no desen
volvimento de seus projetos."

Para concluir a construção da minha decisão, instante antes
de me dirigir a este plenário, falei pessoahnente com Sr. Presiden
te da República, perguntando-lhe se era sua intenção vender a Pe
trobrás, através de processo de privatização. Sua Excelência
respondeu-me dizendo que em seu Governo jamais se cogitará da
privatização da empresa, que será preservada e reforçada na nova
política para o petr61eo, mantendo todas as posições que hoje de
tém no campo da sua atividade.

Preocupado com a continuidade da Petrobrás, a resposta ob
tida do Sr. Presidente da República me deu condições para proferir
o voto em favor da PEC nO 6-B, de 1995. Agora é desejar que as
expectativas criadas com o processo de reformas que estamos vi
venciando se realizem e que, resolvidas as questões institÍlcionais
e políticas, o Governo adquiridas condições que diz lhe faltarem
para dar solução aos graves problemas sociais que afligem o povo
brasileiro.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Deputado Prisco
Viana.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaração de voto da Deputada Elcione Bar
balho (pMDB - PA) na sessão do dia 7 de junho de
1995, votação em primeiro turno da PEC n° 6, que
abriu o monopólio do petróleo para o capital priva
do, nacional e estrangeiro

Sr. Presidente,
St's e Srs. Deputados, Requeiro a esta Mesa que faça cons

tar nos anais desta Casa a minha declaração de voto no primeiro
turno de votação da PEC nO 6, cujo teor é o manifesto que entre
guei ontem ao Presidente Fernando Henrique Cardoso:

Excelentíssimo Presidente Feruando Henrique:
A palavra escrita tem a virtude de deixar a marca indelével

dos argumentos, opiniões, emoções e sentimentos para o futuro.
Valho-me dessa virtude para expor a Vossa Excelência mi

nhas convIcções, ponderáveis e impeditivas de que eu acompanhe
a orientação da liderança do meu partido - o PMDB - na votação
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de amanhã sobre a proposta de emenda constitucional que altera o
art. 177 da Constituição de 88, defrnindo um novo perfil ao mono
pólio nacional do petr61eo.

Senhor Presidente, sou pessoa avessa a clichês, radicalistas
ou qualquer forma de simplificação de conqutas e pensamentos.

Portanto, longe de mim estar pretendendo empunhar o es
tandarte de dona da verdade ou de arauto da oposição.

Reconheço em sua iniciativa, Senhor Presidente, a preocu
pação com o futuro da economia brasileira objetivando, sem dúvi
da, assegurar pelo menos a expectativa de uma vida digna aos
milhões de pobres e miseráveis cidadãos brasileiros, hoje margi
nais aos beneficios inerentes a uma Nação rica.

Porém, inversamente de Vossa Excelência - e sinceramente
o lamento - vejo com pessimismo o futuro delineado pelas pro
postas de emendas constitucionais.

A propósito do monopólio do petr61eo, concordo, em prin
cípio, Senhor Presidente, que o figurino atual, consagrado há mais
de quarenta anos e extremamente nacionalista, está em descom
passo com as novas exigências mercantis globalizadas, sendo im
prescindível ao Brasil adaptar-se a essas exigências, sob pena de
impolmo-nos uma imperdoável automarginalização, em nada be
néfica aos interesses do povo.

Mas, não irei ao extremo oposto de esquecer que o poder
econômico, ainda mais poderoso quando estrangeiro, superior em
sua luta desigual com os interesses sociais, é potencialmente preju
dicial à sempre buscada distribuição justa da riqueza.

Entre interesses tão antagônicos, sinto que nem eu, votando
contra a proposta de emenda; nem Vossa Excelência, propondo-a,
podemos estar seguros de que nossas posições são indiscutivelmente
as mais certas, as que verdadeiramente atenderão aos interesses do ci
dadão comum, as que permitirão redimir os pecados da miséria.

O abismo existente entre i atual modelo, com seu extrema
do nacionalismo, e o modelo pretendido, sem peias visíveis, é
muito largo e profundo para que se possa ultrapassá-lo com segu
rança usando a tênue passagem da lei ordinária.

Todas sabemos, e Vossa Excelência disso é testemunha,
que o processo legislativo, como procedido no nosso Congresso
Nacional, é insuficiente para assegurar a discussão e a aprovação
de normas que realmente atendam aos interesses do cidadão co
mum, que não possui lobbies a seu serviço.

Temo, Senhor Presidente, que um simples projeto de lei or
dinária sinta o peso do capital esmagando o interesse dos desfavo
recidos, do homem do interior, daqueles que só auferem renda
para sua sobrevivência, cuja satisfação de necessidades jamais deu
nem jamais dará lucro financeiro a quem quer que seja.

Penso, e admito que possa estar sendo ingênua, que melhor
seria adotarmos a Lei Complementar como meio de regulamenta
ção das atividades petrolíferas após a alteração do texto constitu
cional, para admitir a possibilidade do capital privado, nacional ou
estrangeiro, participar das atividades econômicas previstas no arti
go 177.

O que percebo, com o aval da história recente do Poder
Executivo e do Parlamento, é que aos princípios impõem-se as cir
cunstâncias.

Sem qualquer intuito de crítica ao governo de Vossa Exce
lência, apenas valendo-me do fato como objeto de reflexão, lem
bremos i que ocorre na aplicação dos recursos do Fundo Social de
Emergência.

Vossa Excelência, quando Ministro da Fazenda em sua Ex
posição de Motivos ao digno Presidente Itamar Franco, afrrma que
os recursos oriundos da desvinculação de parcela da arrecadação
de impostos da União, liberados das amarras constitucionais e~ .
favor de Estados e Municípios.

"Serão direcionados ao pagamento de despesas
obrigatórias da União, de caráter prioritário COplO as re
ferentes a saúde e previdência".

Também afrrma aquela Exposição de Motivos que o Fundo
Social de Emergência assim criada seria.

''Destinado especificamente ao custeio dos pro
gramas de ação e de serviços públicos de saúde, dos be
nefícios assistenciais de prestação continuada, da
liquidação do passivo previdenciário constituído até 31
de dezembro de 1993 e de outros programas de relevan
te interesse econômico e social".

Permita-se lembrá-lo, Senhor Presidente, mas não é exata
mente essa função sublime que está sendo cumprida pelo Fundo.
O Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - de
monstra claramente que desvirtuou-se a aplicação dos recursos fi
nanceiros para despesas bem mais prosaicas.

As circunstâncias, Senhor Presidente... sempre as circuns
tâncias.•.

Brasília, 6 de junho de 1995. - Deputada Elcione Barba-
lho,

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em abril de 1933, o professor Souza Cameiro divulgou, na
imprensa baiana, as conclusões a que chegara da análise do mate
rial colhido em Lobato pelo engenheiro Manoel Inácio Bastos. Ca
tedrático de Geologia e Mineralogia da Escola Politécnica da
Bahia, afirmara que o ouro negro encontrado era petróleo, num
tempo em que, salvo honrosas exceções, os que se diziam estudio
sos negavam a sua existência no território nacional. Este foi seu
parecer:

O petr6leo do Lobato é rico em parafma e nenhuma seme
lhança tem, quanto à ocorrência, com outros brasileiros. Em cor,
assemelha-se ao do Canadá; em propriedade, aos melhores norte
americanos, e em espessura ao comum dos russos.

O petr6leo do Lobato vem carregado de muitas impurezas,
ou por defeito de colheita ou pela dificuldade em coletá-Ia sem
elas, que o impregnam sobremodo.

A destilação, pois, tomando-se morosa, exigiu o tratamento
químico do produto recebido da Bolsa de Mercadorias, para se ob
ter, como se obteve, por separação de algumas dessas impurezas,
ou por eliminação de outras, nafta, benzina, gasolina, querosene,
parafma e óleos lubrificantes.

Esses fatos não deixam de ser comuns à indústria do petró
leo mas de nenhum modo estariam compatíveis com o meu desejo
de reduzir ao mínimo as despesas da indústria apresentando o pe
tróleo no normal de sua composiçãõ química, livre dessas impure
zas, e também como de primeira qualidade que é.

Venci essas dificuldades do tratamento químico, ou seja di
zer que obtive o petróleo bruto como se deve encontrar in natura,
pronto a ser destilado industrialmente, e isso vem redundar numa
grande e considerável economia de ouro, que não irá para o estran
geiro, pois do Lobato, tal qual está agora. Na certeza, pois, de se
tratar de um produto carregado de implrezas, tentei, para provar
que o mesmo não é asfáltico de fabricar o asfalto por meio do en
xofre. A experiência coroada de êxito, vem provar que se poderá
abandonar a importação do asfalto, e fabricá-lo aqui por preço
muito reduzido, embora que, em vez disso, para não importarmos
enxofre, se deva fabricar betume, que também fabriquei, e dar-lhe
a consciência e todas as propriedades requeridas para a pavimenta
ção das cidades tropicais, e das estradas de rodagem.

Em agosto de 1989, o Senador Nelson Cameiro assim ex
pressou-se, da tribuna do Senado Federal:
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(...) Compreenderão assim, Vs. Ex"s quanto em punge to
mar conhecimento da atmosfera sombria e extremamente preocu
pante que vive a maior empresa brasileira" padecendo neste
momento os desdobramentos de um processo de atrofiamento em
seus planos de expansão, exaustivamente estudados e projetados,
visando a ansiada auto-suficiência na produção petrolífera. Res
ponsável pela incorporação anual de quase dez bilhões de dólares
ao Produto Intemo Bruto, já perdeu este ano mais de quinhentos
milhões de dólares e, se medidas urgentes não forem tomadas, a
Petrobrás, que jamais necessitou de aporte de capital do Tesouro,
pois sempre investiu recursos gerados por suas próprias operações,
pode encerrar o ano com perdas superiores a um bilhão de dólares.

E concluiu seu discurso com a seguinte rogativa:
Os poderes públicos e a sociedade não podem deixar na or

fandade a empresa que, em todo mundo, representa a capacidade
de luta e de trabalho do povo brasileiro.

Ao votar pela manutenção do monopólio, honro a memória
do meu avô, primeiro a proclamar que era petróleo o material co
lhido em Lobato, honro essa opinião mantida por meu pai durante
as várias décadas dos seus mandatos parlamentares, e honro a
mina reafnmação, às vésperas da última campanha eleitoral, de fi
delidade às preocupações do meu avô, no sentido de qeu o Brasil

, tivesse maior cuidado com as concessões, para nunca nos queixar
mos de nós mesmos.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Laura Carneiro.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente, Senhores Deputados.

Dia de Decisão

Relembro 3 de outubro, quando depositei meu voto e minha
confiança no então candidato Fernando Henrique Cardoso.

Hoje, como Deputada Federal, o Presidente Fernando Hen
rique continua a merecer meu voto e minha confiança. Tenho
apoiado as propostas deste Govemo, analisando, trabalhando e
acreditando.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, sou do
interior do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente do Muni
cípio de Campos dos Goitacazes. Represento o interior daquele tão
querido e sofrido Estado. Ciente que a Bacia de Campos é respon
sável por cerca de 70% da produção de petróleo deste País, ne
nhum tema mereceu de mim, mais empenho e maior desejo de
acertar. Nessa linha de pensamento, quero agradecer aos Deputa
dos Márcio Fortes, Lima Neto e Luciano Zica, esclarecimentos
que me auxiliaram a visualizar a questão mundial e brasileira do
petróleo e da Petrobras.

Por dever de consciência, devo dizer que a razão não me
aponta o caminho seguro, inquestionável e tecnicamente perfeito
(se é que este caminho perfeito exista).

Com convicção que dentro de instantes, estampado o resul
tado fmal em nosso painel, estaremos, mais uma vez consolidando
o processo democrático deste País, peço a Deus que esta decisão
represente a vitória do povo brasileiro.

Neste momento, não darei o voto técnico, ideológico ou
partidário, reafIlllalldo minha crença neste governo, opto pelo voto
do coração da gente da minha terra - voto não a flexibilização.

Nosso reconhecimento e nosso amor a Petrobras.
Alcione Athayde, Deputada Federal.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PARTIDO
DOS TRABALHADORES

Votar sim à PEC n° 6 e ao substitutivo do relator significa
desintegrar o modelo mais avançado, erguido pela sociedade bra-

sileira. Porque o petróleo é ins1rumento estratégico da política na
cional de desenvolvimento e não um meio para fazer "caixa" para
o Tesouro ou compensar os efeitos desestabilizadores de uma polí
tica econômica de curto prazo desastrosa para o País!

Para equilibrar a balança de pagamentos ou abater a dívida
externa existem outros mecanismos mais eficientes e menos pre
datórios do patrimônio público que a entrega de nossas reservas e
a privatização da Petrobras. Para diminuir a dívida interna basta
reduzir as taxas "escorchantes" de juros, reestruturar o atual siste
ma de rolamento da mesma - que são os fatores determinantes do
crescente endividamento e desequilíbrio das contas públicas - e
promover a mais necessária das reformas, a tributária.

Votar sim é negar o óbvio ulutante, de que o mercado mun
dial não é um mercado competitivo, mas sim cartelizado, domina
do por grandes monopólios estatais e gigantescos oligopólios
privados. O petróleo não é uma commodity como os calçados, a
soja, os automóveis. É um insumo estratégico. Não é por acaso
que os países que dispõem de grandes reservas de petróleo ou
aqueles que ostentam uma grande dependência externa construí
ram monopólios estatais ou oligopólios privados. Existem cerca de
300 empresas petrolíferas no mundo, mas somente pouco mais de
20 (entre elas, a Petrobras) têm capacidade de atuação em escala
intemacional e controlam o grosso das reservas mundiais (85% em
mãos das estatais) e da capacidade mundial de refino (cerca de
30% em mãos dos maiores oligopólios).

Votar sim é aceitar impunemente a quebra do monopólio
estatal e, em conseqüência, a redução da autonomia e da capacida
de do Estado brasileiro para desenvolver uma política energética
nacional. O fuo do monopólio debilita a capacidade e autonomia
soberanas da sociedade brasileira de traçar e desenvolver uma po
lítica petrolífera nacional que não esteja subordinada à lógica dos
interesses transnacionais.

Votar sim é admitir que a quebra do monopólio estatal pro
posta pelo govemo seja a ante-sala o processo de desestruturação e
posterior privatização da Petrobras pelo capital transnacional. O
modelo atual proposto pelo governo (onde conviveriam o setor es
tatal e gigantescos oligopólios internacionais) pressupõe uma con
corrência desigual entre ambos. Isso implica concessões de
exploração e criação de condições atrativas de investimento e pro
dução que conduziriam à ocupação das fatias de mercado e seg
mentos de atividades de maior lucratividade pelas transnacionais,
com a redução progressiva da escala e integração do complexo es
tatal e sua especialização em funções de suporte, onerando o Esta
do com o custo de pesquisa e infra-estrutura básicas - ambas
atividades de menor risco e menor lucratividade.

Votar sim é referendar a capitulação da nação aos interesses
dos grupos econômicos, interessados em repartir, sem risco, o pa
trimônio público, e os governos e empresas estrangeiras, que al
mejam controlar nossas reservas. O argumento privatista de que o
país se beneficiaria com a concorrência como mecanismo de ele
vação da eficiência econômica do setor petróleo é, na melhor das
hipótese, um sintoma de um profundo desconhecimento da econo
mia e do mercado mundial do petróleo. De outro lado, a quebra do
monopólio estatal e abertura do mercado ao capital externo impli
caria em um "choque de preços", dada a necessidade elevá-los ao
nível do mercado internacional, com as repercussões conseqüentes
sobre o nível e a es1rutura de preços internos.

Ao votar sim, Srs. Parlamentares, as grandes empresas pe
trolíferas do mundo o seus respectivos governos de origem, estarão
agradecendo à V. Ex"s por assegurarem o aumento do emprego e ren
da em seus países e de defenderem a capitulação econômica e tecno
lógica do setor petrolífero proporcionada pelo Brasil.

Votar não, Srs. Parlamentares, é reconhecer que sem a Pe-
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trobras, ou com o seu retalhamento, a capacidade de regulação do
Estado sobre as transnacionais vai ser uma ficção. Para que a que
bra do monopólio seja compatível com a preservação da eficiência e
competitividade da Petrobras e da capacidade de planejamento estra
tégico do País seria necessária a existência de um forte poderde regu
lação do Estado, capaz de defmir e impor diretrizes, normas e critérios
à participação das transnacionais. O que, no Brasil, inexiste. Basta
lembrar, por exemplo, que o Governo nunca conseguiu que os bancos
com dispositivo legal que os obrigavam a infOImaI o movimento das
contas correntes para fins de verificação do lPMF.

Votar não, Srs. Parlamentares, é respeitar a manutenção do
artigo 177, tal como está hoje na Constituição brasileira, a Consti
tuição cidadã, que muitos hoje estão querendo desfigurar em nome
da Constituição do consumidor. A preselVação do atual texto
constitucional é um escudo contra quatro vírus neoliberais que en
fermam o atual governo, a saber, (1) a privatização da Petrobras,
(2) o controle externo de nossas reSelVas de petróleo e o seu even
tual empenho em cobrir o endividamento externo, a la mexi~a,
(3) a arbitrariedade dos burocratas de plantão, que poc simples me
didas administrativas podem estilhaçar e repartir o patrimônio pú
blico, que não é da Petrobras, não é do governo, mas sim do povo
brasileiro; e (4) a marginalização do Congresso Nacional das gran
des decisões de política energética.

Votar não, Srs. Parlamentares, é optar por levar em frente
uma verdadeira reforma da Petrobras. É necessário, para tanto, do
tar a empresa de maior autonomia operacional através de contratos
de gestão mais adequados e da ampliação das suas possibilidades
de mobilizar recursos e desenvolver parcerias em projetos de interes
se nacional. É necessário fortalecer o seu caráter de empresa pública
com controle e participação da sociedade na fonnulação de suas polí
ticas e utilização de seus recursos. É necessário consolidar e não des
truir sua integração sistêmica e ampliar seu papel como instmmento
de apoio à inserção competitiva do País no mercado internacional e à
correção dos desequilíbrios regionais existentes.

Tudo isso, Sr. Presidente, pode ser feito, inclusive com
maior abertura à participação do capital privado, e mesmo estran
geiro, sem necessidade da quebra do mon0p6lio estatal e da reser
va de mercado que llie é inerente, através do aperfeiçoamento do
modelo atual.

Votando não, Srs. Parlamentares, teremos a chance derra
deira de lutar por um modelo de desenvolvimento autônomo, mas
que pode fazer parcerias econômicas realmente representativas dos
interesses do povo brasileiro. É a única oportunidade que ainda te
mos de frear a ânsia comerciária do governo que vende as espe
ranças de um país livre e soberano.

7-6-95 - Deputado Jaques Wagner, Líder do PT.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Porque a Bancada do PDT
vota contra a quebra do

Monopólio Estatal do Petróleo

1 Os Deputados do PDT, cientes da gravidade deste mo
mento histórico, reafmnam, de forma cabal e intransigente, sua
defesa do mon0p6lio estatal do petróleo. Uma conquista de todo o
povo brasileiro na memorável campanha do ''Petróleo é Nosso", a
criação da Petrobrás, em 1953, foi uma demonstração uníssona e
coesa de um povo que se ergueu pela construção de um País livre,
independente e soberano.

2. Os Deputados do PDT advertem que o movimento que
ora se instala no Congresso Nacional, movido por interesses de
gmpos internacionais que mantém refém um Governo pusilânime
e antinacional, tem as mesmas motivações daqueles que tramaram,

conluiaram e conspiraram contra o maior estadista do peóodo re
publicano. Getúlio Vargas não saiu da vida para entrar na história
em vão. Sua obra e a dos brasileiros que ergueram os primeiros pi
lares de uma Pátria soberana haverão de resistir contra as forças do
entreguismo que, de tempos em tempos, emergem na tentativa de
aniquilar o projeto nacional, que apesar deles, conduzirá inexora
valmente o Brasil ao seu destino de potência emergl'TIte do século
XXI.

3. Os Deputados do PDT denunciaram o falacioso dogma
neoliberal da suprema eficiência da iniciativa privada neste setor
em detrimento da empresa estatal. Nos 14 anos de vigência dos
contratos de risco (1975 a 1988) as multinacionais não descobri
ram uma gota de petróleo, nem um metro cúbico de gás, enquanto
a Petrobrás, no período, quadriplicou sua produção: elevando-a de
169 mil barris em 1975 para 700 mil em 1989.

4. Os Deputados do PDT insistem no alerta sobre o caráter
estratégico do petróleo e de suas reselVas para a o desenvolvimen
to e a soberania de um país emergente do ponto de vista industrial,
como o Brasil. Com reselVas mínimas e consumo crescente, os
países industrializados e seu cartel multinacional s6 têm um único
e imediato objetivo: controlar tecnicamente e esgotar nossas reser
vas. Para isso nos forçam a mudar um dispositivo constitucional.
No Oriente Médio foram à guerra para manter reselVas estratégi-
cas.

5. Os Deputados do PDT denunciam o açodamento oficial
no encaminhamento das propostas de emenda constitucional e re
pudia o clima de obscurantismo que prevalece nesta Casa, onde o
convencimento, a argumentação, o diálogo e a persuasão foram
substituídos pelo massacre de uma maioria surda e perigosamente
autoritária. Marcada pela desinformação, pelo flSiologismo e ou
tros interesses espúrios, esta maioria, de forma voluntária, repro
duz hoje o caráter selVil e cartorial que esta Casa só experimentou
nos tempos mais duros do regime das armas. Dela a História co
brará esta traição nacional.

6. Os Deputados do PDT alertam a Nação para a falta de le
gitimidade deste Governo, que não foi eleito para violentar uma
conquista histórica alcançada com o sangue dos brasileiros e vili
pendiar a soberania do País. Está claro para nós que a quebra do
monopólio estatal do petróleo, como outras alterações constitucio
nais em curso, são apenas uma grande orquestração para encobrir
o desastre que se prenuncia com sua malfadada política fmanceira.

7. O Deputado do PDT, herdeiros da tradição nacionalista e
consciente do seu papel do fio da História na defesa do patrimônio
e soberania nacional, repudiam a campanha insidiosa que gmpos
reacionários e antinacionais, acumpliciados com o Governo, fazem
contra o Estado brasileiro na tentativa de subjugá-lo aos seus inte
resses particularistas, em detrimento do povo, especialmente dos
mais humildes, dos desvalidos e excluídos.

8. Os Deputados do PDT, ao lado de outras forças naciona
listas e patrióticas, votam contra a quebra do monop6lio estatal do
petr6leo para marcar na História, com a mesma força, a mesma le
gitimidade, as razões e a inspiração que guiaram os ideais da na
cionalidade, sonhada e buscada pelo povo com alegria e sangue,
com esperança e serenidade e, quanto foi necessário, crnn gesto
heróico como o de Tiradentes e Vargas.

Brasília, 7 de junho de 1995. - Miro Teixeira - PDT. - Ci
dinha Campos - PDT - Sérgio Carneiro - PDT - Renan Kurtz 
PDT - Marcia Cibilis Viana - PDT - Silvio Abreu - PDT - Gio
vanni Queiroz - PDT - Wilson Braga - PDT - Woiney Queiroz
PDT- Antonio Joaquim - PDT - Leonel Joaquim- PDT - Leonel
Pavan - PDT - Carlos Cardinal- PDT - Enio Bacci - PDT - Air
ton Dipp - PDT - Fernando Lopes - PDT - Edson Ezequiel 
PDT- Fernando Zuppo - PDT- José Maurício - PDT.



VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

COMPARECERAM MAIS OS SRS.:

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra
Bloco-PI'B.

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB; Eraldo Trindade - PPR;
Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco 
PSB.

Roraima

Elton Robnelt - Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco
-PSD.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João
Thomé Mestrinho - PMDB.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; EUlÍpedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco- PL; lldemar Kussler- PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - ro e o emprego das Forças Armadas, para exigir a aprovação pré
via do Congresso Nacional quando o emprego se der para defesa
da lei e da ordem.

EDINHO ARAÚJO - Projeto de lei que permite a reversão
de aposentadorias, nos casos que especifica.

Indicação ao Poder Executivo de envio ao Congresso Na
cional de projeto de lei que permite a reversão de aposentadorias
de selVidores públicos, nos casos que especifica.

Indicação ao P~erExecutivo, por intermédio do Ministério
da Fazenda, de adoÇão de providências para que seja instalada
agência bancária no bairro do Solo Sagrado, no Município de São
Jose do Rio Preto, Estado de São Paulo.

Indicação ao Poder Executivo de construção de uma sede
própria para a Delegacia da Policia Federal no Município de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

ILDEMAR KUSSLER - Projeto de lei que veda a publica
ção de anúcios classificados !!em informação sobre o preço do pro
duto ou selViço comercializado.

ILDEMAR KUSSLER E oumos - Proposta de emenda
à Constituição que acrescenta § 12 ao art. 14 da Carta Magna.

EXPEDITO JÚNIOR - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda sobre a liberação de recursos do FNO 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - para a região
amazônica sobre o orçamento do fundo para 1995.

CLÁUDIO CAJADO - Projeto de lei que altera a redação
do art. 467 da CLT, que dispõe sobre o pagamento de verbas resci
sórias emjuízo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - antes de encerrar a
sessão, quero lembrar ao Plenário que amanhã, às 10 horas, haverá
sessão solene destinada a homenagear a General Motors do Brasil
Ltda., pelo transcurso de seus 70 anos no Brasil.

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen
tar poderão fazê-Io.

APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SENHORES:

JARBAS LIMA - Projeto de Lei que altera disposição da
Lei nO 4591, de 16 de dezembro de 1964, q~e dispõe sobre o con
domínio em edifica~se as incorporações imobiliárias.

CHICÃO BRÍGIDO - Projeto de Lei que acrescenta § 3° ao
art. 5° da Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973.

MURILO PINHEIRO - Requerimento de informações à
Secretaria do Programa Comunidade Solidária sobre suas ações do
Estado do Amapá.

FERNANDO GABEIRA E OU'IROS - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, de providências relativas
a projeto de estudo e preselVação dos golfinhos rotadores de Fer
nando de Noronha.

GERVÁSIO OLIVEIRA - Requerimento de informações
ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária sobre o emprego de hormônios e de substâncias anaboli
zantes na pecuária brasileira.

FAUSTO MARTELLO - Projeto de lei que dispõe sobre a
segurança na comercialização de gás liquefeito de petróleo.

MARQUlNHO CHEDID - Projeto de lei que dispõe sobre
concessão de incentivo fiscal para as pessoas jurldieas que pos
suam empregados com mais de 40 anos, na forma que especffica.

JÚLIO REDECKER - Projeto de lei que dispõe sobre o
certificado de garantia de quilometragem rodada de pneus novos
para carros de passeio e dá outras providências.

NEWI'ON CARDOSO - Projeto de Lei que dispõe sobre a
criação do Fundo de Financiamento da Produção e Geração de
Emprego - FPGE, e dá outras providências.

CUNHA BUENO - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Administração Federal e Reforma do Estado sobre ser
vidores lotados na Secretaria de Assuntos Estratégicos

Requerimento de informações ao Ministério de Minas e
Energia sobre os padrões da gasolina produzida no Brasil.

Requerimento de informações à Secretaria-Geral a Presi
dência da República sobre selVidores lotados na Secretaria de As
suntos Estratégicos.

CARLOS SANTANA - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda sobre o funcionamento dos Bingos creden
ciados pela Loterj, no Estado do Rio de Janeiro.

FRANCISCO SILVA - Requerimento de informações ao
Ministério de Minas e Energia sobre fraudes no reembolso de fre
tes de gás liquefeito de petróleo na conta FUP da Petrobras.

JORGE ANDERS - Projeto de lei que assegura á mulhr o
direito ao parto sem dor.

Projeto de lei que estabelece a proibição da venda de qual
quer tipo de medicamento, droga, insumos farmacêuticos e corre
latos em estabelecimentos comerciais não especializados no ramo
e não legitimados ao controle senitário.

ALEXANDRE CARDOSO - Projeto de decreto legislativo
que determina a convocação plebiscitária da população do Estado
do Rio de Janeiro com o objetivo de apurar a opinião quanto à
criação do Estado da Guanabara, correspondente ao atual Municí
pio do Rio de Janeiro.

JAQUES WAGNER - Projeto de lei complementar que
acrescenta parágrafos ao 3rt. 8° da Lei Complementar nO 69, de
1991, que dispõe sobre normas gerais para a organização, o prepa-
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Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brigido
- PMDB; Francisco Diógenes - PMDB; João Maia - PSDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; César Bandeira - Bloco - PFL; Costa Ferreira - PP; Davi
Alves Silva - Bloco - PMN; Domingos Dutra - Pf; Eliseu Moura
- Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; José Carlos Sab6ia - Blo
co-PSB.

Ceará
Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An

tônio dos Santos - Bloco - PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
!nado Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá 
PSDB; Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; He
raclito Fortes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

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

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir-PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco ~ PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PfB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PSDB; Jerô
nimo Reis - Bloco - PMN.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL;
Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Clau
dio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos
Leonelli - PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Men
donça - Bloco - PTB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Viei
ra Lima - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes 
Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco
- PFL; Jaques Wagner - Pf; João Almeida - PMDB; João
Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Ale
luia - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PfB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardi
no - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da
Cunha - Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel- PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira 
Bloco - PFL; João Fassarella - PT.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser- Pf; Jorge Anders - PSDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo TimotejJ - PPR; Alcione Athayde - P~; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Airton Xerez 
PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - Pf; Cidinha
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lo
pes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Ita
mar Serpa - PDT; Jair Balsonaro - PPR; Jandira Feghali 
PCdoB; João Mendes - Bloco - PfB; Jorge Wilson - PMDB;
José Carlos Coutinho - S/P; José Carlos Lacerda - PPR.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman 
PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloy
sio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio 
PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - Pf; AJ:
naldo Faria de Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara
- PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apolinário
PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel - Pf; Celso
Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha
Bueno - PPR; Cunha Lima - S/P; De Velasco - Bloco - PSD;
Delfim Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PfB; Edinho
Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - Pf; Fausto Martello - PPR;
Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicu
do - Pf; Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Mene
guelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT;
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Aníbal- PSDB; José Au
gusto-PT.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas - PP; Gilney
Viana-PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene
dito Domingos - PP; Chico Vigilante - Pf; Jofran Frejat - PP.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
-PMDB.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PP.
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Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo- Blo
co - PFL; Alexandre Ceramo - Bloco - PFL; Antonio Ueno 
Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - S/P; Dil
ceu Sperafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Ams - PSDB;
Hennes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João
Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Airton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car-

dinal- PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Es
ther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Gennano Rigotto 
PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas
Lima-PPR.

DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:

Amazonas

Alzira Ewerton - PPR

Minas Gerais

Sandra Starling - PT

Rio Grande do Sul

Hugo Lagranha - BlocolPTB

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro a sessão, de
signando para amanhã, quinta-feira, dia 8, às 14horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
(Às 16hcns)

TRABALHO DAS COMISSÕES

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

I-Emendas

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 31, DE 1995

(DO SR. LUCIANO CASlRO)

Acrescenta parágrafos ao artigo 171 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, disciplinando o encaminhamento de denúncias
feitos por Deputados, referentes ao sistema financeiro.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § 1°, do Regi
mento Interno):

4° dia: 8-6-95
Último dia: 9-6-95

2
PROJEfO DE RESOLUÇÃO NO 35, DE 1995

(DO SR. HERCULANO ANGHINETI1)

Altera competências das Comissões de Finanças e Tributação; e
de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, ,§ 1°, do Regi
mento Interno):

4° dia: 8-6-95
Último dia: 9-6-95

II - Recursos

1. CONTRA APRECIAçÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO 
ART. 24, II PRAZO PARA~ENfAÇÃODE REaJR
SO: ART. 58, § 10INlERPOSIÇAO DE RECURSO: ART. 58,
§ 3° combinado com ART. 132, § 2° .

1.1 COM PARECERES FAvORÁVEIS

PROJETO DE LEI:

N°l.323J91 (ÁLVARO VALLE)':' Instituia ResidSnciaOdontológica,
cria a Comissão Nacional de Residência Odontológica e deter
mina oulras providências. - Apenso ao PL nO 1.558/91 (Vf:I: 1.2)

prazo - ~ dia: 8-6-95
Último dia: 12-6-95
PROJETOS DE LEI:
N° 1.920-BJ91 (EDUARDO JORGE) - Dispõe som a jomada de

trabalho e ou1ros aspectos refeIeDtes a OIgIDj'Ução do txabalho e
das condições ambientais dos trabalhadores que realizam suu
atividades continuamente em terminais de vídeo.

prazo _1° dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95
N° 2.235·AJ91 (pAULO PAIM) - Dispõe som risco de imegrldade

física do trabalhador.
Prazo _1° dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95
N° 4.5SS.AJ94 (NILSON GffiSON) - Altem dispositivos da Lei nO

3.999, de lS de dezembro de 1%1, que "alteIa o salmo mínimo
dos lnédicos e cirorgiõe5-<Jentistas".

Prazo _1° dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 416-AJ94 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA, CO

MUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)-Apravaoatoquereoova
a concessão outorgada à Sociedade Rádio EmissotaParaDaense
SA. para explorar serviço de radiodifusio de SOIIlS e imagens, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Prazo _1° dia: 8·6-95
Último dia: 14-6-95

N° 009·A/95 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA, CO·
MUNICAÇÃOEINFORMÁTICA)-Aprovaoatoquerenova
permissão outorgada à Rádio Clube Alagoas Uda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

Prazo _1° dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95
N° 016-A/95 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA, CO·

MUNICAÇÃOEINFORMÁTICA)-Aprovao ato querenova
a pennissão outorgada à Rádio Difusora Síriema Lida., para
exploIlll" serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade 00 Guaíra, Estado do Paraná.

Prazo - 1° dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95
N° 018·A/95 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA, CO·

MUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)-Aprovaoato querenova
a concessão outorgada à Rádio Cidade de Goiás Lida., para
exploIlll" serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Goiás, Estado de Goiás.

Prazo _1° dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95
N° 025·A/95 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA, CO·

MUNICAÇÃOEINFORMÁTICA)-Aprovaoatoquerenova
a concessão outorgada à Rádio e Televisio Tarobá Lida., para
exploIlll" serviço de radiodifusão de SOIIlS e imagens (televisão),
na ciciade de Cascavel, Estado do Paraná.

Prazo _1° dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95



Prazo - 3" dia: 8-6-95
Último dia: 12-6-95

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:

N° 5/95 (pAULO PAlM) - Propõe à Comissão de Seguridade Social
e Família, realizaçãodeauditorianas contas dolnstituto Naciqnal
de Seguridade~ -INSS, para apurar a real situação contábil
e fmanceira desse Orgão.

Prazo - 3" dia: 8-6-95
Último dia: 12-6-95

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DECOMISSÃO-ART.
54 (SUmITASA DELmERAçÃO DO PLENÁRIO EMAPRE
ClAÇÃO PREliMINAR, NOS TERMOS DO ART. 144. § 1°)
PRAZOPARAAPRESENTAÇÃODERECURSO:ART.58,§
1° INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58. § 3° combinado
com ART. 132,§2°

2.1 PELA INCONSJTI1JCIONAIJDADE FJOU INnJRIDJCD)ADE

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N° 4195 (AROLDO CEDRAZ) - Altera dispositivos do Regimento
Interno da Câmara dos Depltados.

Prazo -3" dia: 8-6-95
Último dia: 12-6-95

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - ART.
164, ~ 1° (SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 164, § 2°
E § 3°) PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°
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N° 026·AJ9S (C0.l\YSSÃO DE C~NCIAE n:CNOLOG~, CO- I 2 COM PARECERES QUANfO AO MÉRITO, CONTRÁRIOS
MUNICAÇAOEINFORMATICA)-Aprovaoatoqueoutor- PROJETOS DE LEI'
gapennissão à Fundação Rádio e TelevisãoEducativae Cultural •
de Viçosa FRATEVI para executar sezviço de radiodifusão so- N° 1.588-81.)1 (SENADO FEDERAL) - Institui estágio prático, no
nora em freqüência modulada, com fms exclusivame~teeduca- último ano do curso de Odontologia, como fonna de prestação
tivos, na cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais. de sezviços em unidades sanitárias situadas em áreas urbanas

prazo - 1° dia: 8-6-95 carentes ou cidades do interior. - Apenso a este o PL nO 1.323/91
Último dia: 14-6-95 (ver 1.1)
N° 035·AJ9S (COMISSÃO DE CItNCIA F; TECNOLOGIA, CO- ~razo - 3" dia: 8-6-95

MUNlCAÇÃOEINFORMÁTICA)-Aprovaoatoquerenova Ultimo dia: 12-6-95
permissão à Rádio Cidade de Cascavel Ltda., para explorar N° 2.26<Wl (ELIAS MURAD) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de
sezviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na esterilização de utensílios de manipulação de alimentos.
cidade de Cascavel. Estado do Paraná. Prazo - 3" dia: 8-6-95

prazo _1° dia: 8-6-95 Último dia: 12-6-95
Último dia: 14-6-95 N° 4.870194 (WAGNER ROSSI) - Dispõe sobre a instituição do Dia
N° 042-AJ9S (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA, CO- do Tecnólogo.

MUNICAÇÃOEINFORMÁTICA)-Aprovaoatoquerenova ~razo-3"dia:8-6-95
a concessão outorgada à Sul Paraná Radiodifusão Ltda., para Ultimo dia: 12-6-95
explorar sClViço de radiodifusão sonora em onda média, na N°43J95 (NILSON GIBSON)-Imprime nova redação ao arogo 2° da
cidade de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Lei nO 6.592, de 17 de novembro de 1978, que "concede amparo

Prazo _1° dia: 8-6-95 aos ex-combatentes, julgados incapazes definitivamente para o
Último dia: 14-6-95 sezviço militar".
N° 043·AI95 (COMISSÃO DE cItNCIA E TECNOLOGIA, prazo -3" dia: 8-6-95

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que Último dia: 12-6-95
outorga permissão outorgada à Sociedade Rádio Montanhesa N° 49195 (pAULO PAIM) - Dispõe sobre a ampliação do critério de
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre- carência econômica na seleção de candidatos aos cursos de
qüência modulada, na cidade de Viçosa, Estado de Minas graduação das instituições federais de ensinosuperior,bemcomo
Gerais. a criação de cursos noturnos e dá outras providências.

prazo _1° dia: 8-6-95 prazo - 3" dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95 Último dia: 12-6-95
N° 046-AJ9S (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA, CO· N° 4.917/95 (NILSON GIBSON) - Denomina "Cecílio Galvão" a

MUNICAÇAOEINFORMÁTICA-Aprovaoatoqueoutorga Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim, no Estado de Per-
concessão à Fundação Pioneira de Radiodifusão Educativa do nambuco.
Paraná para executar sezviço de sons e imagens (televisão), na
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.

Prazo _1° dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95
N° 047-AI95 (COI\fiSSÃO DE ClÊNCIA E TECNOLOGIA, CO

MUNlCAÇÃO E INFORMÁTICA)-Aprovao ato que renova
permissão outorgada à Gazeta Comunicações Uda.. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Prazo _1° dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95
N° OSI-AJ9S (COI\fiSSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CO

MUNlCAÇÃO E INFORMÁTICA)-Aprovao ato querenova
a concessão outorgada à Rádio Imigrantes de Tuzvo Ltda., para
explorar sClViço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Tuzvo, Estado de Santa Catarina.

prazo _10 dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95
N° OS2·AJ9S (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA, CO·

MUNlCAÇÃO E INFORMÁTICA)-Aprovao ato querenova
. a concessão outorgada à Rede Atlântico Sul de Radiodifusão
Ltda., para explorar sezviço de radiodifusão son~ em onda
média, na cidade de Brosque, Estado de Santa Catanna.

Prazo _1° dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-95
N° 054-AJ9S (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA, CO·

MUNlCAÇÃO E INFORMÁTICA)-Aprova0 ato querenova
a concessão outorgada à Rádio Cultura de Joinville Ltda., para
explorar sClViço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Prazo _1° dia: 8-6-95
Último dia: 14-6-9_
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Data Dia Hora Nome

08 5a-feira 15:00 Femando Lopes
15:25 Milton Temer

PROJETOS DE LEI:

N°5.89lJ85(SENADOFEDERAL)-DetermíDaoenquadramentodas
cooperativas de coodutoJ:es autOnomos de veiculQS automotores
na categoria de Grande Consumidor.

Prazo -:J> dia: 8-6-95
Último dia: 12-6-95
N°2.867191. (JACKSON PEREIRA) - Concede mpouso remunexado

aos trabelhadores e servidoEes públicos convocados para prestar
serviço eleitoral.

Prazo -:J> dia: 8-6-95
Último dia: 12-6-95

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos tennos do artigo 137,
§ IOdo RL PIam para apresentaçio de teClIISQ artigo 137, § 2°
(5 sessões).

PROJETOS DE LEI:

N° 235195 (VALDIR COLATTO)-Dispõe sobrea criaçãodo sistema
de Seguro Rural e dá outras povid6ncias.

Prazo - :J> dia: 8-6-95
Último dia: 12-6-95
NO 437J95(FERNANDO FERRO)- Modifica a Lei n° 7.827, de 27

de setembro de 1989, que regulamenta o artigo 159, inciso I,
alinea "c", da Constituição Federal, institui o Fundo Consti
tucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Consti.
tucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Fmanciamento do Centro-Oeste - FCO, e dá
outras providências.

Prazo -:J> dia: 8-6-95
Último dia: 12-6-95
N°439J95 (TELMO KIRST)-DhdenaDinaçiode ''SebastiioFetTlIZ

de Camargo Penteado", à ponte sobre o Rio Taquari,localizada
no quilômelro 348 da Rodovia BR-386, enlre osMwJic~de
Estrela e Lajeado, DO Rio Grande do SuL

Prazo -:J> dia: 8-6-95
Último dia: 12-6-95
N° 449195 (JOSÉ ALDEMIR) - Dispõe sobre a criação do Departa

mento de Perícias e Identificação, no Ministério da Justiça e dá
outras providências.

Prazo -:J> dia: 8-6-95
Último dia: 12-6-95
N°47219S (JOSÉ FORTUNATIE OUTROS)-AlteraaLeino7.315.

de 24 de maio de 1985 e dá outras providências.
Prazo -:J> dia: 8-6-95
Último dia: 12-6-95

RELAÇÃO-DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO Mts DE JUNHO

09

12

6a-feira 10:00 Elias AbIahio
10:25 Murilo Pinheiro
10:50 Marconi Perillo
11:15 Gonzaga Mata
11:40 Luiz Moreira
12:05 LiDdberg Farias
12:30 Luis Piauhylino
12:55 Antonio Carlos Pannunzio
13:20 Márcio Reinaldo Moreira

2a-feira 15:00 ~guel Rossel1o
15:25 Alvaro Gaudêncio Neto
15:50 Leonel Pavan
16:15 Paulo Bernardo
16:40 Luiz Fernando
17:05 Marcelo Teixeira

13

14

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

17:30
17:55
18:20

3a-feira 15:00
15:25

4a-feira 15:00
15:25

6a-feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

2a-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

3a-feira 15:00
15:25

4a-feira 15:00
15:25

5a-feira 15:00
15:25

6a-feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

2a-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

3a-feira 15:00
15:25

4a-feira 15:00
15:25

Sa-feira 15:00
15:25

6a-feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
1205
1230
12:55
13:20

Hugo Biehl
Iberê Ferreira
Antonio dos Santos
Vilmar Rocha
CorauciSobrinho
Hugo Rodrigues da Cunha
Benedito Domingos
Ricaxdo Gomyde
Aroldo Cedraz
Paudemey Avelino
Efraim Morais
Valdir Colal1o
Ricaxdo Hcráclio
César Bandeira
Carlos Alberto
Salatiel Carvalho
FeuRosa
CoDfúcio MoUIa
Paulo Bomhausen
João Paulo
Adelson Salvador
José PimeDlCl
AnaJúlia
Bosco França
Jurandyr Paixão

Arolde de Oliveira
Elcione Barbalho
Márcia Marinho
Barbosa Neto

Freire Jl1nior
Saraiva Felipe

José Machado
Sandra Starling
Osório AdriaDo
Eliseu Resende
Eraldo Trindade
Hermes Parcianello
Marcelo Barbieri
Antonio Feijão
Inácio Axmda
Nedson Michelcti
Cãssio Cunha Lima
Carlos Apolinhio
Elton Rdmelt
Roberto Pessoa
CeciCunba
Rivaldo Macari
Vicente Cascione
Paes de Andrade
Eliseu MouIa
Sevcriano Alves
Filmo de Castro
Hélio Bicudo
Benedito de Lira
Nelson Otoch

Simara Ellery
Valdenor Guedes
Anivaldo Vale
Chico Fenamenta
Maria Valadão
Osvaldo Reis
Expedito Jt1nior
Antonio Balhmann
Matheus Schmidt



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 8 12533

ORDEM DO DIA DAS COMISSÓES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

A V I S O N° 17/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 06/06/95 Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18' h Decurso: 28 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 111-A195 - do Sr. Odelmo Leão - que "Acrescenta
artigo à Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe sobre a política
agrícola"'.
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSÊCA

2 - PROJETO DE LEI N° 450/95 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que "Altera a Lei nO
4.504, de 30 de novembro de 1964, a fim de definir as hipóteses de
utilização dos Títulos da Dívida Agrária, conforme prevê o artigo 104 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO

3 - PROJETO DE LEI N° 455/95 - da Sra. Marta Suplicy - que "Dispõe sobre a
destinação dos alimentos estocados para o Programa Comunidade
Solidária".
RELATOR: Deputado JULIO CÉSAR

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUN·ICAÇÃO EINFORMÁTICA

Sala 14-A, Anexo II

Local: Plenário 09 - Anexo 11
Data: 08/06/95 - Hora: 10:00 h
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PAUTA N° 14/95

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Junho de 1995

TEMA: INTERNET - perspectivas de desenvolvimento no Brasil.

CONVIDADOS:

Sr. IVAN MOURA CAMPOS
Secretário de Informática e Automação do Mi'l1istério da Ciência e
Tecnologia.

Sr. RENATO NAVARRO GUERREIRO
Secretário de Serviços de Comunicaçõés do Ministério das Comunicações.

A V I S O N° 06/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 30/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.. 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 96195 - do Sr. Fernando Gonçalves - que "Dispõe
sobre a veiculação no rádio e na televisão de informações que estimulem a
formação de hortas domésticas".
RELATOR: Deputado PAULO HESLANDER

2 - PROJETO DE LEI N° 431/95 - da sra. Dolores Nunes - que "Estabelece a
gratuidade para a publicação, na imprensa oficial, de informações relativas
às atividades de instituições de fomento do desenvolvimento social, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO

A V I S O N° 07/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 01/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO
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1 - PROJETO DE LEI N° 387/91 - da srs Cidinha Campos - que "Dispõe sobre
a obrigatoriedade de menção do nome do dublador em espetáculos
filmados ou televisados".
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

A V I S O N° 08 I 95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 05/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 03 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.846 194 - da Sr. Francisco Silva - que "Estabelece
medidas destinadas a restringir o consumo de bebidas alcoólicas".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

AVISO N° 09/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 07/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.647/90 do Sr. Fernando Bezerra Coelho - que
"Disciplina, com base no interesse nacional, os investimentos de capital
estrangeiro, incentiva os reinvestimentos e regula a remessa de lucros".
RELATOR: Deputado.lNÃCIO ARRUDA

2 - PROJETO DE LEI N° 3.782/93 - do Sr. Tony Gel- que "Propõe o critério de
sorteio público, prévia e amplamente divulgado pela imprensa, para
escolha da empresa a ser beneficiada pela outorga de concessão,
autorização ou permissão de utilização de serviços de televisão e de
radiodifusão sonora".
RELATOR: Deputado KOYU IHA

3 - PROJETO DE LEI N° 3.429192 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "Altera o
artigo 13 do Decreto-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de 1967, que
complementa e modifica a Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

4 - PROJETO DE LEI N° 359/95 - do Sr. Feu Rosa .. que "Determina que os
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta divulguem, por
intermédio do programa radiofônico ''Voz do Brasil", todas as liberações de
recursos para os Estados e Municípios".
RELATOR: Deputado MALULY NEITO
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5 - PROJETO DE LEI N° 368/95 - do Sr. Gilney Viana - que "Dispõe sobre a
normatização de veiculação de propaganda comercial nos meios de
comunicação relacionada a veículos automotores".
RELATOR: Deputado PAULO CORDEIRO

6 - PROJETO DE LEI N° 4.326/93 - do Sr. Pauderney Avelino - que "Cria
condições para participação de deficientes auditivos na comunicação e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI

7 - PROJETO DE LEI N° 4.514/94 - do Sr. Pauderney Avelino - que "Coíbe o
uso de imagens desportivas nas propagandas de cigarros e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WELSON GASPARINI

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE-REDAÇAO
Sala 1, Anexo 11

PAU T A N° 47/95·

A • Proposição sujeita à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° ·8.052-Al86 - que
"torna obrigatória a publicação anual, por parte de todos os órgãos da
administração Direta e Indireta, das despesas efetuadas com
propaganda e publicidade, discriminado o montante pago a cada agência
ou veículo beneficiado".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
das Emendas nO 1, 2 e 4; e pela prejudicialidade da Emenda nO 3

B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.583-8/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
364/94) - que "dá nova redação aos arts. 6°, 28 e 31 da Lei nO 7.652, de 3
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de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro da Propriedade
Marítima".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE LEI N° 1.753/91 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre
a concessão do adicional de periculosidade aos porteiros, zeladores,
vigias, garagistas, vigilantes e guardas de segurança".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
do Projeto e do Substitutivo da CTASP

4 :. PROJETO DE LEI N° 3.282-A/92 - do Sr. Sergio Arouca - que "altera a
redação dos arts. 29, 36 e 49 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e
dá .outras providências".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAU T A N° 59/95
(R~manescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 444/94 - do Senado Federal
(PDS nO 72/94) - que "susta a execução do contrato firmado entre a
FUFMS - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - e a
AME - Assistência ao Menor Enfermo - por encontrar-se eivado de
irregularidade, contrariando os ditames das Leis nOs 6.019, de 1974, e
7.102, de 1983, bem como do Decreto-Lei nO 2.300, de 1986".
RELATOR: Deputado ALCIONE ATHAYDE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 66/95 - da Comissão de
Finanças e Tributação (Mensagem nO 220/94-PE) - que "homologa o
ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional
de apel-moeda, no mês de março de 1994, no valor de até um triihão de
cruzeiros reais".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
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3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 4/95 - do Sr. Tilden Santiago
- que "susta os efeitos das Portarias de números 1189, 1190, 1191,
1192,1193,1194,1195, ,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202, 1203,
1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1216,
1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227,
1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238,
1239, 1240, 1241, 1242, 1243,1244, 1245, 1246, 1247, do dia 22 de
dezembro de 1994; e as Portarias de números 1139, 1140, 1141, 1142,
1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, do dia 21 de dezembro de 1994; e a
Portaria de número 1262 do dia 26
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no

, mérito, pela aprovação, com emendas
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.95 aos· Deputados Rodrigues
Palma, Paes Landim, Régis de Oliveira e Ibrahim Abi-Ackel.

PAU T A N° 60/95
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 29/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem n° 473/94-PE) - que "aprova o texto
do Acordo sobre a Construção e Utilização de um Prédio para a
Ampliação das instalações da Embaixada do Brasil em Luanda e para
Habitação dos Funcionários Diplomáticos, Técnicos e Administrativos,
elebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Angola, em 28 de janeiro de 1989".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela' constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 62/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 77/95-PE) - que "aprova os textos
dos Acordos, por troca de Notas, de 1° e 2 de junho de 1994, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Paraguai, que modificam e complementam o Acordo, celebrado entre
os dois Governos em 26 de setembro de 1992, para a construção de uma
segunda ponte sobre o rio Paraná".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
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3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 63/95 - da Comíssdo de
Relações Exteriores (Mensagem n° 78/95-PE) - que "aprova o texto do
Acordo de Cooperação para a Prevenção ao Uso e Combate à Produção e
ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Federação da Rússia, em Moscou, em 11 de outubro de
1994".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 70/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 1084/94-PE) - que "aprova o texto
do Acordo, por Troca de Notas, de 4 de novembro de 1994, que emenda o
Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a
Pesquisa e a Repressão às infrações Aduaneiras, de 18 de março de
1993, entre o Brasil e a França".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

URGÊNCIA CONSTITUCIONAL
(art. 223, § 1°-Cf)

5 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 67/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensa·gem n° 467/94-PE) - que "aprova o texto
do Protocolo celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo. dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 21
de março de 1994, para Emenda e Prorrogação do Acordo de
Cooperação e.m Ciência e Tecnologia, entre os dois países, de 6 de
fevereiro de 1984".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

6 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 74/95 - da Comissão de
Relações Exteriores·. (Mensagem nO 1.253/94-PE) - que "aprova o texto
do Acordo de Cooperação para Redução da Demanda, Prevenção do Uso
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicàs, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo de Cuba, em Brasília, em 29 de agosto
de ·1994".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

7 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 90/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem n° 94/95-PE) - que "aprova o texto
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da Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores,
ultimada em 18 de março de 1994, na cidade do México".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAU T A N° 61/95
A - Redações Finais

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

1 - PROJETO DE LEI N° 2.329-A/91 - do Sr. Alceste Almeida - que
"estabelece participação mínima de 50% (cinquenta por cento) para o
músico ou grupo musical, da renda proveniente de "couvert" artístico,
sobreposta ao contrato salarial fixa estabelecido entre contratante e
contratado(s)".

2 - PROJETO DE LEI N° 4.108-B/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO
546/93) - que "dispõe sobre o Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia".

3 - PROJETO DE LEI N° 4.419-B/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
85/94) - que "dispõe sobre a transferência de Oficiais entre os diversos
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha e dá outras providências".

4 - PROJETO DE LEI N° 4.434-A/94 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"altera a redação do art. 12 da Lei nO 7.520 de 15 de julho de 1986".

5 - PROJETO DE LSI N° 4.588-A/94 - do Poder Executivo (Mensagem n°
382/94) - que "autoriza a reversão, ao Município de Mamboré, Estado
do Paraná, do imóvel que menciona".

A V I S O N° 21/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 02.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

1 - PROJETO DE LEI N° 4.204/93 - do Senado Federal (PLS nO 20/93) - que
"acrescenta parágrafo ao art. 1.159, e inciso ao art. 1.162, da Lei nO
5.869, de11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), dá nova
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redação ao art. 10- da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916 (Código
Civil), acrescenta inciso ao art. 2° da Lei nO 6.515, de 26 de dezembro de
1977 (Lei do Divórcio), altera o inciso ao e acrescenta inciso 12 ao art. ao
da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos)".

RELATOR: Deputado 18RAHIM A81-ACKEL

A V I S O N° 22/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 05.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 1.069-8/91 - do Sr. Salatiel Carvalho - que
"estabelece novos limites para a área do Parque Nacional dos
Guararapes".
RELATOR: Deputado NILSON GI8S0N

A V I S O N° 23/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 07.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 269-A/95 - do Sr. Jarbas Lima - que "dispõe sobre
feriados".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTIA

2 - PROJETO DE LEI N° 290-8/95 - do Poder Executivo (Mensagem 399/95) 
que "cria. cargos de Agentes Penitenciários na Carreira Policial Civil do
Distrito Federal".
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES

A V I S O N° 24/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 08.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.
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A· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 6.019/90 - do Sr. Telmo Kirst - que "cria o Programa
de Crédito Fundiário" .
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Plenário nO 11, Anexo"
Horário: 1O:OOh

TEMA:
"Discussão da Lei nO 5.197, de 03 de janeiro de 1967, que 'dispõe sobre à
fauna e dá outras providências', tendo em vista vários Projetos de Lei em
tramitação no Congresso Nacional, dispondo sobre alteração desse
dispositivo legal".

EXPOSITORES:
-Sra. lolita Bampi, Chefe do OptO de Vida Silvestre da Diretoria de
Ecossistemas do IBAMA, representante do MMA - Ministério do Meio
Ambiente e da Amazônia Legal e do IBAMA - Instituto Bras. do Meio Amb.
-e- dos Recursos Naturais Renováveis;
-Sr. Ricardo Freire, Presidente da ABCC - Associação Brasile:ra de Caça e
Conservação;
-Sr. Paul Elliott Uttle, representante do IEA - .Instituto de Estudos
Amazônicos;
-Sra. Ana Maria Fonseca, representante da Fundação SOS Mata Atlântica;
-APANDE - Associação Protetora~. dos Animais e Defesa da
Ecologia-Petrópolis/RJ.

CONVIDADOS:
-Organizações Governamentais de Meio Ambiente;
-ONGs Ambientalistas.

A V I S O N° 22/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 01/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 3 Sessões
Decurso 3a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.681/92 - do Sr Sérgio Arouca - que "estabelece
os direitos dos usuários dos serviços de saúde e dá outras providências ."
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
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A V I S O N° 23/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 07/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso 1a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 465/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe sobre
a obrigatoriedade de indicação do número telefônico e do endereço do
PROCON, por parte dos estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

2 - PROJETO DE LEI N° 467/95 - do Sr. Marquinho Chedid - que "dispõe
sobre a veiculação de propaganda visual e dá outra providências."
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala 16-A, Anexo II

A V I S O N° 13/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 02.06.95
Horário:: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso:·38 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.765/92 - do Senado Federal - PLS N° 203/91 - que
altera a Lei nO 6.368, de 21 de outubro de 1976, que "dispõe sobre medidas
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica" e dá
outras providências.
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Sala 142-C, Anexo 11

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAMENTO E PARTICIPAÇÃO
NOS PREPARATIVOS BRASILEIROS PARA A SEGUNDA CONFERÊNCIA

DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE ASSENTAMENTOS HUMANOS
(HABITAT-li)

Local: Plenário nO 18 - Anexo 11
Horário: 10 horas
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Assuntos Internos:

1 - Discussão sQbre a participação de membros desta Subcomissão na reunião
do Comitê Nacional encarregado de preparar a participação brasileira na
Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos
(HABITAT-li), que se,realizará no dia 14 de junho,no Palário do Itamaraty.

2 - Discussão sobre a participação de membros desta Subcomissão no 3°
Seminário para a preparação brasileira à Segunda Conferência das Nações
Unidas sobre Assentamentos Humanos (HABITAT-li) - "Infra-estrutura e
Meio Ambiente Urbano e Rural" - organizado pelo Comitê Nacional, e que
se realizará nos dias 29 e 30 de junho, em Salvador - Bahia.

SUBCOMISSÃO ESPECIAL ENCARREGADA DE SISTEMATIZAR AS
INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O "PROJETO DE
TRANSPOSiÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO" E DE
REPRESENTAR A COMISSÃO EM VISITAS OU EM REUNiÕES FORA
DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Local: Plenário n° 18 - Anexo 11
Horário: 14:30 h

PAU T A N° 1/95
(Remanescente)

Assunto Interno:

Ordenação das reuniões de audiência pública sobre o tema "Projeto de
Transposição das Águas do Rio São Francisco", de acordo com os
requerimentos aprovados em reuniões da Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Plenário 19 - Bloco das Lideranças

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE TURISMO

PAUTA 02/95

Horário 10 h

REUNIÃO CONJUNTA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODAS



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 8 12545

AS PROPOSIÇOES EM TRÂMITE NESTA CASA REFERENTE AOS
JOGOS E A REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL.

TEMA: Discussão do Projeto de Lei nO 4.612/94 - do Sr. Rubem Medina 
que "define a Política Nacional de Turismo, institui fontes de receitas e dá
outras providências" e do Projeto de Lei n° 4.769/94 - do Poder Executivo 
que "dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, institui o Sistema
Nacional de Turismo e dá outras providências".

CONVIDADOS: - Sérgio Nogueira - Presidente da Associação Brasileira
de Agências de Viagens - Nicolau Rezé - Presidente da Associação
Brasileira das Empresas Locadoras de Veículos - Cícero de Sena Neto 
Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Caio Luiz de
Carvalho - Secretário Nacional de Turismo e Serviços.

A V I S O N° 9/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AOS SUBSTITUTIVOS

Início: 06/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso:

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
3.378/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "revoga o artigo 2°, inciso I; alínea
"b" da Lei 8.032, de 12 de junho de 1990, que dispõe sobre a isenção do
Imposto de Importação, segundo especifica"
(Apenso o Projeto de Lei nO 3.260/92)
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO.

2 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
3.816/93 - DO sEBADO fEDERAL (PLS nO 230/91) - que "dispõe sobre a
utilização de gás natural' em veículos automotivos e dá outras
providências." (Apensos os Projeto de Lei nOs 1.315/88, 82/91, 730/91, .
1.234/91, 1.634/91, 1.429/91, 1.478/91, 1.843í91 , 3.052/92, 4.198/93 e
325/95).
RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-B, Anexo 11
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PAU T A N° 16/95

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Junho de 1995

Local: Plenário nO 14, Anexo 11
Data: 08.06.95
Horário: 10h

CONVIDADO: Dr. BARJAS NEGRI, Secretário Executivo do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

TEMA: "Política do FNDE na captação e aplicabilidade dos recursos
financeiros na área educacional".

A V I S O N° 35/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 01.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessãó

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

·1 - PROJETO DE LEI N° 4.770/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
821/94) - que "altera a composição do Conselho Deliberativo do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE".
RELATOR: Deputado Severiano Alves
PARECER: favorável, com substitutivo

AVISO N°36/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 01.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.229/93 - da sra Sandra Starling - que "dispõe
sobre inclusão de conteúdo programático em currículos escolares".
RELATOR: Deputado Alvaro Valle

2 - PROJETO DE LEI N° 427/95 - do Sr. Ubaldo Corrêa - que "destina as
receitas financeiras dos prêmios prescritos ou acumulados de Loteria
Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto, Sena e
Sena Especial) ao Programa Comunidade Solidária".
RELATOR: Deputado Eurico Miranda.
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A V I S O N° 38/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 05.06/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 28 Sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTA
DOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.645/94 - do Sr. Pinheiro Landim - que "altera
dispositivo da Lei nO 8.436, de 25 de junho de 1992, que 'institucionaliza o
Programa de Crédito Educativo para estudantes Carentes"'. Apenso o PL
nO 142/95.
RELATORA: Deputada Marisa Serrano
PARECER: contrário ao PL nO 4.645/94 e favorável ao de nO 142/95,
apensado

2 - PROJETO DE LEI N° 209/95 - do Sr. Valdir Colatto - "que dispõe sobre
bolsas de estudo, em cumprimento ao disposto nos artigos 212, parágrafo
5°, e 213, parágrafo 1°, da Constituição Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Paulo Lima
PARECER: favorável ao Projeto, com emenda e contrário à emenda
apresentada na Comissão

3 - 'PROJETO DE LEI N° 248/95 - da srs Laura Carneiro - que "cria o cartão de
identidade para os professores registrados rio Ministério da Educação e do
Desporto".
RELATOR: Deputado Sílvio Torres
PARECER: contrário

AVISO N°39/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 05.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

. 1 - PROJETO DE LEI N° 85/95 - do Sr. José Coimbra - que "reconhece a
capoeira como um desporto genuinamente brasileiro e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Ubaldino Júnior
PARECER: favorável, com substitutivo
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A V I S O N° 40/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 06/06/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 161/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de execução do Hino Nacional nos
estabelecimentos de ensino, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ricardo Barros
PARECER: favorável, com emenda

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala T-12, Anexo 11

A V I S O N° 11/95
RECEBINlENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 5/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sess~o

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.820/93 - do Sr. Nelson Marquezelli - que
estabelece critérios de parcelamento dos débitos das Prefeituras
Municipais para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

2 - PROJETO DE LEI N° 4.389/94 - do Sr. Nelson MarquezelJi - que dispõe
sobre a data de vencimento das prestações da casa própria e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 8/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -
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A· ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI N° 3.525-A/93 - da Sra. Jandira Feghali - que "dispõe
sobre a produção de medicamentos pelo Estado e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HOMERO OGUIDO

2 - PROJETO DE LEI N° 4.149/93 - do Poder Executivo (MSC 574/93) - que dá
nova redação aos artigos 20 e 26 do Decreto-Lei nO 227, de 28 de fevereiro
de 1967".
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO

3 - PROJETO DE LEI N° 4.408-8/94 - do Poder Executivo (MSC 54/94) - que
"dispõe sobre a criação de cargos em comissão e funções gratificadas no
âmbito do Ministério do Exército e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

4 - PROJETO DE LEI N° 4.420-A/94 - do Poder Executivo (MSC 87/94) - que
"dispõe sobre a ocupação, utilização e o exercício de atividades na faixa de
fronteira".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

5 - PROJETO DE LEI N° 193-A/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "institui o Prêmio
Padre José de Anchieta".
RELATOR: Deputado JAIME FERNANDES

a- MÉRITO:
6 - PROJETO DE LEI N° 4.959-A/90 - do Sr. Paulo Mourão - que "concede

isenção em favor de estabelecimento de ensino agrícola".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES

7 - PROJETO DE LEI N° 749/91 - do Sr. Chico Vigilante - que "isenta do
Imposto de Renda a gratificação natalina".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL

8 - PROJETO DE LEI N° 1.029/91 - da Sra. Fátima Pelaes - que "dá nova
redação ao artigo 32 da Lei nO 7.357, de 02 de setembro de 1985, que
dispõe sobre o cheque".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

9 - PROJETO DE LEI N° 1.308-A/91 - do Sr. Paudemey Avelino - que "dá nova
redação a dispositivo da Lei nO 7.965, de 22 de dezembro de 1989, que cria
Area de Livre Comércio no Município de Tabatinga, no Estado do
Amazonas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

1O- PROJETO DE LEI N° 1.832-A/91 - do Sr. Paudemey Avelino - que
"modifica dispositivo do Decreto-lei nO 288, de 28 de fevereiro de 1967, que
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altera as disposições da Lei nO 3.173, de 6 de junho de 1957 e regula a
Zona Franca de Manaus".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

11 - PROJETO DE LEI N° 2.034/91 - do Senado Federal (PLS nO 168/91) - que
"dispõe sobre os prazos dos contratos de depósito em papel-moeda em
instituições financeiras e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES

12 - PROJETO DE LEI N° 2.787-A/92 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre
aplicações financeiras de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que
participem do Sistema Único de Saude (artigo 199 da Constituição
Federal)".
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES

13 - PROJETO DE LEI N° 3.239-A/92 - do Sr. Jaques Wagner e outros 8.- que
"dá nova redação ao inciso V do artigo 6° da Lei nO 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que altera a legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES

14 - PROJETO DE LEI N° 272/95 - do Sr. Koyu lha - que "dispõe sobre a
dedutibilidade de contribuições a entidades sindicais ou classistas e de
previdência privada, na formação da base de cálculo do imposto de. renda
das pessoas físicas". ..
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

15 - PROJETO DE LEI N° 363/95 - do Sr. José Coimbra - que "isenta do
Imposto de Renda, no limite que estabelece, os rendimentos de pessoas
físicas nas condições que especifica".
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS

16 - PROJETO DE LEI N° 379J95 - do Sr. Laire Rosado - que "permite deduzir
da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as despesas com
aluguel da residência do contribuinte".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL

17 - PROJETO DE LEI N° 4.926/95 - dos Srs. Koyu lha e Rubens Lara - que
"altera valores das penas de multa previstos nos artigos 8°, 9° e 10° da lei
de número 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (que define os crimes contra
a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo e dá outras
providências)".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL
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- -COMISSAO DE FISCALIZAÇAO FINANCEIRA E
CONTROLE

Sala 125 A - Anexo \I

PAUTA 17
Data: 08.06.95
Local: Plenário n° 15 - Anexo TI
Horário: 10:00 h

A) REQUERIMENTOS:

1 - REQUERIMENTO N° 51 - Do Deputado WALDOMIRO FlORAVANTE, que
"solicita ao Senado Federal, através desta Comissão, informações sobre os beneficios
concedidos ao Presidente do Senado e demais Senadores, no exercício do mandato
parlamentar".

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A - Anexo \I

Local: Plenário 5 - Anexo 11
Horário: 10 horas

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: "PLANEJAMENTO FAMILIAR"
CONVIDADOS:

Or. JOSÉ MARIA MAGALHÃES NETO
Secretário de Estado de Saúde da Bahia

D.... BALBINA LEMOS DA SILVA PESSOA
Coordenadora do Programa Integral à Saúde da Mulher, da
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia

D.... SANDRA MARIA BRANDÃO LIMA
Técnica de Projetos do Planejamento Familiar, da Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia

D.... MARIA DEL CARMEM AZCONA SOUZA
Técnica em Marketing Institucional do Planejamento Familiar, da
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
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A V I S O N° 17/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 216/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 S2essão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.974/92 - do Sr. Francisco Dornelles - que "dá nova
redação ao artigo 215 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
dispondo sobre o direito do dependente à remuneração do funcionário
faiecido, nas condições que menciona, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.673/94 - do Sr. Francisco Dornelles - que "permite
a dedução, a título de encargo de família, de quota referente ao nascituro".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

3 - PROJETO DE LEI N° 4.681-A/94 - do Sr. Sérgio Arouca - que "dispõe
sobre as condições e funcionamento de serviços de saúde para as
populações indígenas".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

4 - PROJETO DE LEI N° 416/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "dá nova redação
ao inciso VIII do artigo 30, da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991,
alterando o limite de 70m2 para isenção de contribuição à Seguridade
Social no caso de construção residencial unifamiliar destinada ao uso
próprio".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

5 - PROJETO DE LEI N° 441/95 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre a
instalação e o funcionamento de estabelecimentos que tratam de
dependentes de drogas de abuso".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

6 - PROJETO DE LEI N° 447/95 - do Sr. José Janene - que "altera a redação
do artigo 75 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, instutui o Plano de Custeio, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

7 - PROJETO DE LEI N° 456/95 - do Sr. Roberto Pessoa - que "dá nova
redação ao artigo 45 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe
sobre a organização da Seguridade Social, intitui Plano de Custeio, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
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A V I S O N° 18/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 2/6/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.815/91 - do Senado Federal (PLS nO 377/89) - que
"altera dispositivos do Decreto-lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942, e da
Lei nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916, e dá outras providências". (Apenso:
PL 240/95)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

2 - PROJETO DE LEI N° 157/95 - da sra. Teima de Souza, que "dispõe sobre
o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAHYLlNO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E,
SERVIÇO PUBLICO

Sala T-14 - Anexo 11

LOCAL: Plenário 12, Anexo li, às 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O SECRETÁRIO DO TESOURO
NACIONAL, SR. MURILO PORTUGAL FILHO PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE GESTÃO DE
RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR E
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DAS
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA MEDIDA
PROVISÓRIA 964

A V I S O N° 18/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 5/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 28 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE ·RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO
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1 - PROJETO DE LEI N° 373/95 - do Sr. Inocêncio de Oliveira - que "autoriza o
parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas
pelas empresas concessionárias de serviço público federal e a transação e
remissão de. débitos, na forma que especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

A V I S O N° 19/95
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 8/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 1.192/91 - da Sra. Marilu Guimarães - que "dispõe
sobre a regulamentação do parágrafo 4° do artigo 225 da Constituição
Federal, no que se refere ao Pantanal Matogrossense".
RELATOR: Deputado ROBERTO FRANÇA

2 - P.ROJETO DE LEI N° 1.542/91 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do exame de prevenção do câncer ginecológico para as
funcionárias públicas federais".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

3 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 2.267-C/91 - que
"acrescenta parágrafo ao artigo 860 da Consolidação das leis do
Trabalho".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

4 - PROJETO DE LEI N° 2.400/91 - do Sr. José Carlos Coutinho - que
"considera penosa a atividade profissional dos trabalhadores que
especifica".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

5 - PROJETO DE LEI N° 4.285-A/93 - do Sr. Fábio Feldmann - (PL nO
4.691/94, apensado) - que "altera a Lei nO 7.542, de 26 de setembro de
1986".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

6 - PROJETO DE LEI N° 271/95 - do Sr. Paulo Paim - que "acrescenta e
modifica dispositivos do artigo 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990,
para permitir a movimentação da conta vinculada na construção da moradia
própria".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
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7 - PROJETO DE LEI N° 387/95 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "veda, no
calendário das eleições gerais, concursos públicos e exames vestibulares,
a designação de dias ou datas coincidentes com os consagrados a eventos
religiosos e ao exercício do culto, de qualquer crença".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER

8 - PROJETO DE LEI N° 391/95 - do Sr. João Mellão Neto - que "dispõe sobre
as relações individuais de trabalho e dá outras providências"
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

9 - PROJETO DE LEI N° 392/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "altera o
artigo 70 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO

10 - PROJETO DE LEI N° 394/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dá nova
redação ao artigo 449 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

11 - PROJETO DE LEI N° 395/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que
"acrescenta dispositivo ao artigo 389 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: Deputado ARI MAGALHÃES

12.:. PROJETO DE LEI N° 396/95 - do Sr. João Fassarela - que· altera
.. dispositivos da Lei nO 605, de 5 de janeiro de 1949, que "dispõe' sobre o

repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados
civis e religiosos".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

13 - PROJETO DE LEI N° 397/95 - do Sr. Franco Montoro - que "institui o abono
de permanência em se2rviço".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO

14 - PROJETO DE LEI N° 400/95 - do Sr. Alexandre Santos - que "estabelece a
. participação das empresas concessionárias e permissionárias de serviços

públicos na promoção e incentivo à educação, às políticas que visem à
redução do risco de doenças e nos programas de construção de moradias
e de melhoria das condições habitacior"!3is e de saneamento básico e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

15 - PROJETO DE LEI N° 404/95 - do José Aldemir - que "cria a Ordem
Nacional de Serviços e as Ordens Regionais de Serviços e dá outras
providências".
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RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)

16 - PROJETO DE LEI N° 405/95 - do Sr. Fernando Zuppo - que "institui direito
de precedência de atendimento em repartições públicas e
estabelecimentos privados à clientela que especifica".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

17 - PROJETO DE LEI N° 410/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe
sobre utilização de terras públicas pelas Prefeituras Municipais".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA

18 - PROJETO DE LEI N° 418/95 - do Sr. Cunha Bueno - que altera a Lei nO
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 providências".
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR

19 - PROJETO DE LEI N° 426/95 - do Poder Executivo (MSG N° 488/95) - que
"altera dispositivos da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, da Lei nO
6.420, de 3 de junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de
1983, que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes
universitários".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

20 - PROJETO DE LEI N° 445/95 - do Sr. Regis de Oliveira - que "dispõe sobre
a regulamentação da profissão e criação do Conselho Federal e Conselhos
Regionais dos Instrumentadores Cirúrgicos".
RELATOR: Deputado INOCi:NCIO OLIVEIRA

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 135-A - Anexo 11

A V I S O N° 10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 1°/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 38 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 411195 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "isenta do
pagamento de pedágio os veículos destinados ao transporte de carga".
RELATOR: Deputado DuíLlO PISANESCHI
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A V I S O N° 11/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 07/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 18 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 475/95 - do Sr. Ricardo Barros - que "dispõe sobre a
posição do cano de escape !descarga) dos caminhões e ônibus".
RELATOR: Deputado JOSE CARLOS LACERDA

A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 07/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 18 sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO .

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
4.793/94 - do Sr. Iberê Ferreira - que "dispõe sobre o uso do cinto de
segurança em veículos automotores". (apensos os PLs nOs. 301/95,
4.810/94, 174/95, 187/95,344/95,65/95, 382/95,423/95 e 196/95)
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL

A V I S O N° 13195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 08/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo~: 5 sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 419/95 - do Sr. Augusto Viveiros - que "dispõe sobre
a obrigatoriedade de instalar equipes de socorro a acidentados nas
principais estradas do país e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 155/93 • Imunidade Parlamentar

Salas 131 C/135C - Anexo"
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Junho de 1995

Horário: 14h
Local: Plenário 14, Anexo"
CONVIDADOS:
Dr. MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO - Professor Titular da
Faculdade de Direito da USP - Direito Constitucional.
Dr. RAUL MACHADO HORTA - Advogado militante - Direito Constitucional.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 169193 - Sistema Único de Saúde

Salas 131 C/135C - Anexo"

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h
Local: Plenário 9, Anexo"
CONVIDADOS:
Dr. JOSÉ WANDERLEY NETO - Secretário de Saúde de Alagoas e
Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS; e
Dr. GILSON CANTARINO O'DWYER - Presidente do Conselho Nacional
de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS.

AVISO N° 01/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 31/05/95

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões

Decurso: 68 Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 169/93 - dos Srs. Waldir
Pires, Eduardo Jorge e outros - que "altera o inciso IV do art. 167 e o art.
198 da Constituição Federal e prevê recursos orçamentários a nível da
União, Estados e Municípios para manutenção do sistema único de saúde
com o financiamento das redes públicas, filantrópicas e conveniadas".
(Sistema Único de Saúde).

COMISSÃO ESPECIAL
Legislação Eleitoral-Partidária

Salas 131C/135C - Anexo Ir
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA: Propaganda Eleitoral Gratuita
Horário: 14h
Local: Plenário 12, Anexo"
CONViDADOS:
Sr. ANTONIO MARTINS,:, Diretor Executivo da SOM & LETRAS ltda;
Sr. PAULO DE TARSO DA CUNHA SANTOS - Diretor de Criação da GRP
Propaganda;
Sr. DUDA MENDONÇA - Diretor Presidente da DM9 Marketing Político;
Sr. GERALDO VALTER SOUZA FILHO - Diretor da DM9 Publicidade ltda;
Sr. WOILE GUIMARÃES - Diretor da GW Comunicação.

COMISSÃO ESPECIAL
Crédito Rural

Salas 131C/135C - Anexo II

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h
Local: Plenário 10, Anexo /I
CONVIDADOS:
Dr. ROBERTO RODRIGUES - Presidente da SRB; e
Dr. ALYSSON PAULINELLI - Secretário de Agricultura do Estado de Minas
Gerais.

COMISSÃO ESPECIAL
Jogos e Cassinos

Salas 131C/135C - Anexo"

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Reunilo conjunta com a Subcomisslo de Turismo, da Comisslo de
Economia, Indústria e Comércio.
Horário: 10h
Local: Plenário 19, Anexo"
CONVIDADOS:
Dr. SÉRGIO NOGUEIRA - Presidente da Associação Brasileira de
Viagens;
Dr. CiCERO DE SENA NETO - Presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis - ABIH;
Dr. CAIO Luis DE CARVALHO - Secretário Nacional de Turismo; e
Dr. NICOLAU REZÉ - Presidente da Associação Brasileira das Empresas
Locadoras de Veículos.
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111- COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
, N

PUBLICOS EFISCALIZAÇAO

Sala 115-8 - Anexo II

PAU T A N° 01/95
1. ABERTURA

- Apresentação, discussão e votação das' Atas da 18 e 28 Reuniões
-Extrdóidinádas realizadas, respectivamente, em OR/11/94 e 08/12/94 e das
Atas 1a e 28 Reuniões d2e Audiência Pública realizadas, respectivamente,
em 30/11/94 e 27/04/95.

2~ EXPEDIENTE

3. ORDEM DO DIA

APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PARECERES AOS
SEGUINTES PROJETOS DE LEI:

1 _. PROJETO DE LEI N° 04/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscàl da União, em favor da'Presidência da República - Estado
Maior das Forças Armadas, crédito especial até o limite de R$
33.511.200,00 para os fins que especifica".
RELATOR: Deputados AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER DO RELATOR: favorável ao Projeto, .10s'terrnos propostos pelo
Poder Executivo

2 - PROJETO DE LEI N° 05/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R4
3.583.500,00, para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
PARECER DO RELATOR: favorável ao Projeto, nos termos propostos pelo
Poder Executivo

3 - PROJETO DE LEI N° 07/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar no valor de R$
7.493.000,00, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para
os fins que especifica".
RELATOR: Deputado BASILIO VILLANI
PARECER DO RELATOR: favorável ao Projeto, nos termos propostos pelo
Poder Executivo
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4. ENCERRAMENTO

PAU T A N° 02/95

1. ABERTURA

2. EXPEDIENTE

3. ORDEM DO DIA

APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PARECERE AO
PROJETOS DE LEI:

1 - APRESENTAÇÃO, DISUCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 08/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 298.849,00, para os fins que especifica".
RELATOR: Senador CARLOS PATROCINIO
PARECER DO RELATOR: favorável ao Projeto, nos termos propostos pelo
Poder Executivo

4. ENCERRAMENTO

(Encerra-se a sessão às 211wras e 30 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve, tornar sem efeito, de
acordo com o artigo 13, § 6°, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a nomeação de ALDEMIR PACHECO LOPES para
exercer o cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
atribuição Assistente Administrativo, Padrão 22, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 7 de junho de 1995::.... Luís Eduar.
do,·Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve, tornar sem efeito, de
acordo com o artigo 13, § 6°, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a nomeação de HERIBERTO BRASILEIRO CEOLIN
para exercer o cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislati
vo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 22, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 7 de junho de 1995. - Luís Eduar.
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve, nomear, na forma dos arts. 9°
item I, e 10 da citada Lei iJ.0 8.112, combinados com o artigo 28 da
Resolução n° 30, de 13 de novembro de 1990, DEMÉfRIO GON
ÇALVES LARA para exercer cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo Ato da Mesa nO 95, de 1° de dezembro de 1993, em
vaga decorrente da exoneração de MARUSA VASCONCELOS
FREIRE, conforme Ato do Presidente, publicado no Diário do
Congresso Nacional, de 22 de novembro de 1994, uma vez que
Heriberto Brasileiro Ceolin, nomeado para o citado cargo, não to
mou posse no prazo legal.

Câmara dos Deputados, 7 de junho de 1995. - Luís Eduar.
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve, nomear, na forma dos artigos 90,
item I, e 10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o artigo 28 da
Resolução nO 30, de 13 de novembro de 1990, EDNAMAR RA
MOS HERCIAS para exercer cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo Ato da Mesa nO 95, de 1° de dezembro de 1993, em
vaga decorrente da aposentadoria de ALDEREZ DA SlLVA
DANrAS, conforme Ato do Presidente, publicado no Diário Ofi·
cial da União, de 18 de novembro de 1992, uma vez que Aldemir
Pacheco Lopes, nomeado para o citado cargo, não tomou posse o
prazo legal.

Câmara dos Deputados, 7 de junho de 1995. - Luís Eduar.
do, Presidente.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

19" Reunião (Ordinária), realizada em 7 de junho de
1995.

No dia 7 de junho de 1995, às 10 horas e 50 minutos, no
Plenário 10, do Anexo lI, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Finanças e TriJ:>utação, sob a presidência de seu titu
lar, Deputado Gonzaga M6ta, presentes os seguintes Deputados:
Mussa Demes, Márcio Fortes e Max Rosemnann Vice-Presiden
tes; EdinJio Bez, Hermes Parcianello, Homero O~ido, Luís Ro
berto Ponte, Pedro Novais, Augusto Viveiros, Benito Gama, Félix
Mendonça, José Carlos Vieira, Manoel Castro, Osório Adriano,
Roberto Brant, Basílio Villani, DelflD1 Netto, Francisco Dornelles,
Antônio Kandir, Jackson Pereira, Yeda Crosius, Celso Daniel
Conceição Tavares, Fernando Torres, José Fortunati, José Janene:
Eujácio Simões, João Colaço, JurandYr Paixão e João Pizzolatti ([itu
lares); Antônio do Valle, Pinheiro Landim, Antônio Aureliano, Arnal
do Madeira, Jorge Anders, Luiz Carlos Hauly e Márcio Reinaldo
Moreira (Suplentes). Deixaram de comparecer os Deputados os De
putados Geddel Vieira Lima, Gennano Rigotto, Jaime Fernandes,
Saulo Queiroz, Marcia Cibilis Viana, Sérgio Naya e José Chaves

Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos. Foram aprovadas, unanimemente, as Atas da 16-, da 17
e da 18- reuniões, realizadas em 31 de maio de 1° de junho. Expe
diente: O Presidente levou ao conhecimento da Comissão a Distri
buição nO 22, efetuada em 5 de junho. Após, comunicou que, às 14
horas daquele mesmo dia, a Comissão receberia a visita do Presi
dente da Comissão da Fazenda do México, solicitando a presença
dos membros a esse evento, ensejo em que lhes seriam transmiti
das infonnaçóes sobre a experiênéia daquele país na área econômico
fmanceiro, bem como para um relato infonnal ao visitante a respeito
da trajetória cumprida pelo Brasil, a partir da implantação do Plano
Real. Em seguida, esclareceu que a reunião fora convocada para apre
ciar a indicação das Lideranças do nome do Deputado Humberto Sou
to para preenchimento da yaga de Ministro do Tribunal de Contas da
União, mas que esse objetivo ficara adiado para semana seguinte,
em virtude do rito previsto pelo Decreto Legislativo nO 6/93, alte
rado pelo de nO 18/94, qUe detennina a obselVância do insterstício
de cinco dias lÍteis, a partir da vacância, para a escolha do novo
membro daquele Tribunal. Para conhecimento dos membros da
Comissão, à qual compete emitir parecer sobre a indicação, o Pre
sidente leu o documento subscrito por líderes, que, nos termos da
quela norma, fora lido no Plenário da Câmara dos Deputados,
anunciando que a apreciação da matéria se processaria na próxima
semana, com o cumprimento do prazo legal, após o que a delibera
çã~ ~ri~ encaminh.ada ao Plenário da Casa. Em seqüência e por
soltcltaçaO do PreSIdente, o Deputado Manoel Castro prestou in
formações a respeito do andamento dos trabalhos da Subcomissão
Especial de Análise e Propostas de Reforma Tributária, presidida
pelo Deputado Antônio KaiJ.dir, momentaneamente ausente. Se
gundo o relato, aquela Subcomissão havia realizado reunião na se
mana anterior, para o trato de assuntos pertinentes ao Imposto
sobre a Renda, estando convocada outra para o dia seguinte, desti
nada ao exame das contribuições sociais, com a participação de
técnicos especialmente convidados. Ordem do Dia: 1) Requeri
mento dos Senhores José Fortunati e Inácio Anuda, convidando o
Senhor Paulo César Ximenes, Presidente do Banco do Brasil, a
prestar esclarecimentos sobre a reforma interna que vem sendo fei
ta naquela instituição. Com a palavra, o Deputado Jackson Pereira,
fez ponderações nos sentido da retirada do requerimento, tendo
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em vista que o assunto fora objeto de recente depoimento do Pre
sidente do Banco do Brasilna Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público e que, naquele momento, se encontrava
naComissão deFiscalizaçãoFinanceirae Controle, portanto pron
to a prestar eventuais esclarecimentos a respeito.
o Deputado José Fortunati acolheu as observações, infonnando
que as encaminharia também ao Deputado Inácio Anuda, igual
mente subscritor do requerimento. Adiada a discussão. 2) Projeto
de lei Complementar n° 6/95 - do Sr. Paulo Paim - que ''regula
menta o artigo 100 da Constituição Federal, dispondo sobre a atua
lização dos débitos da União, Distrito Federal, Estados e Municípios,
constituídos judicialmente, e dá outras providências". Relator: Depu
tado Edinho Bez. Parecer: pela inadequação fmanceira e orçamentá
ria. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator.
3) Projeto de Decreto Legislativo nO 429/94 - do Sr. Paulo Paim
que "propõe que todos os recursos constantes na proposta orça
mentária do Poder Executivo, alocados em dotações globais a se
rem especificadas pelo Congresso Nacional, sejam
obrigatoriamente destinados á cobertura do déficit da previdência
social e às ações governamentais na área de saúde". Relator: De
putado Sérgio Naya. Parecer: pela inadequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição. Em votação: aprovado,
unanimemente, o parecer do relator. 4) Projeto de Lei nO 4.407
N94- do Poder Executivo (MSC nO 43/94) - que "dispõe sobre o
sistema de Planos de Carreira dos Servidores Públicos Civis dos
Poderes da União e estabelece as diretrizes para sua implantação,
bem como dos Planos de Carreira da administração direta, das au
tarquias, inclusive as em regime especial e das fundações públicas
e dá outras providências". Relator: Deputado Mussa Demes. Pare
cer: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e pela
adequação financeira e orçamentária do Substitutivo adotado na
comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público.
Retirado de pauta, por solicitação do relator. 5) Projeto de Lei
n° 1.332/91- do Sr. João Mendes - que "concede um dia, além
do vencimento, para pagamento de obrigações a serem pagas
em instituição fmanceira". Relator: Deputado Marcelo Deda.
Parecer: pela rejeição. Em votação: aprovado, unanimemen
te, o parecer do relator.
6) Projeto de Lei n° 3.053-N92 - do Sr. Jackson Pereira - que
"concede desconto de 60% (sessenta por cento) nas tarifas de
energia e elétrica devida pelos consumidores da classe rural resi
dentes em regiões atendidas por órgãos de desenvolvimento regio
nal". Relator: Deputado Félix Mendonça. Parecer: pela adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Discutiram
a matéria os Deputados Roberto Brant, Manoel Castro, Luiz Car
los Hanly, João Pizzolatti, José Fortunati e Francisco Dornelles.
Concedida vista, por duas sessões, ao Deputado Manoel Castro. 7)
Projeto de Lei n° 3.268-N92 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe
sobre o fornecimento de seringas e agulhas descartáveis esteriliza
das, em Centros de Tratamento e Recuperação de Usuários de
Drogas credenciados". Relator: Deputado Homero Oguido. Pare
cer: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e das emendas adotadas na Comissão de Se
guridade Social a Família. Retirado de pauta, para reexame. 8)
Projeto de Lei n° 3.797-B/93 - do Sr. Luiz Moreira - que "dispõe
sobre o seguro obrigatório dos veículos automotores de vias terres
tres da União". Relatora: Deputada Yeda Crusius. Parecer: pela inade
quação financeira e orçamentária. Vista: o Deputado Manoel Castro
devolveu o Projeto, apresentando voto em separado pela adequação
fmanceira e orçamentária, com emenda. Discutiram a matéria os De
putados Pedro Novais, Jurandyr Paixão, José Fortunati, Francisco
Dornelles, Celso Daniel, Luís Roberto Ponte e Fernando Torres. Reti
rado de pauta, para reexame. 9) Projeto de Lei n° 3.836-N93 - do Sr.

Mauri Sérgio - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 7.986, de 28
de dezembro de 1989, garantindo a seus beneficiários o direito à
percepção de um abono anual a ser calculado na forma do 13° salá
rio dos trabalhadores em geral". Relator: Deputado Félix Mendon
ça. Parecer: pela inadequação fmanceira e orçamentária do Projeto
do Substitutivo adotado na Comissão de Seguridade Social a Famí
lia. Emvotação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator. 10)
Projeto de Lei nO 4.053/93 - do Sr. Renato Johnsson - que "dispõe
sobre a multa incidente sobre os débitos das Prefeituras Munici
pais para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
e dá outras providências". Relator: Deputado José Carlos Vieira.
Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição. Ao discutir a matéria, o Deputado Basílio Villani,
secundado pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, sugeriu a retirada do
Projeto de pauta, sob a alegação de que o assunto requeira estudos
mais aprofundados, principalmente com o intuito de proteger as
Prefeituras de pequenos municípios, que, como afirmou; se encon
travam em sérias dificuldades decorrentes de seus débitos para
com o Fundo de Garantia porl'empo de Serviço- FGTS. Retirado
de pauta, para reexame. 11) Projeto de Lei nO 4.123/93 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que ''modifica a redação da Lei nO 7.474,
de 8 de maio de 1986, que dispõe sobre medidas de segurança aos
ex-Presidentes da República e dá outras providências". Relator:
Deputado Osório Adriano. Parecer: pela adequação fmanceira e
orçamentária. Em Votação: aprovado, unanimemente, o parecer do
relator. 12) Projeto de Lei n° 55/95 - da SI'" Rita Camata - que "al
tera a redação do art. 2° da Lei n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950,
que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária
aos necessitados". Relator: Deputado Edinho Bez. Parecer: pela
inadequação fmanceira e orçamentária. Vista: o Deputado José
Fortunati devolveu o Projeto sem manifestação escrita. Em
Votação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator. 13)
Projeto de Lei nO 226/95 - do Sr. Paulo Bernardo - que "dispõe
sobre o controle externo dos recursos transferidos, pela União, a
Estados, Distrito Federal e Municípios". Relator: Deputado Edi
nho Benz. Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação. Retirado de pauta, por solicitação do rela
tor. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente en
cerrou os trabalhos às 12 horas e 50 minutos, tendo antes marcado
reunião para quarta-feira, dia 14 de junho, às 10 horas. E para
constar, eu, Maria Linda Magalhães, Secretária, lavrei a preseÍl1e
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e
encaminhada à publicação no Diário do Congresso NacionaL
Deputado Gonzaga Mota, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

9" Reunião Conjunta (Audiência Pública),
Realizada em 6 de abril de 1995.

Aos seis dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e
.cinco às dez horas e dez minutos, no Plenário número cinco, do Ane
xo lI, da Câmara dos Deputados, reuniram-se a Comissão de Seguri
dade Social e Família e a Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, sob a Presidência dos Deputados Roberto
Jefferson e Wigberto Tartuce.Registrou-se o comparecimento dos

seguintes Senhores Deputados: Mauri Sérgio e Sebastião Madeira,
Vice-Presidentes: Alexandre Ceranto, Ceci Cunha, Jair Soares,
José Coimbra, Elcione Barbalho, José Pinotti, Laíre Rosado, Rita
Camata, Saraiva Felipe, Arnon Bezerra, Carlos Mosconi, Eduardo
Barbosa, Osmânio Pereira, Tuga Angerami, Arnaldo Faria de Sá,
Célia Mendes, Eduardo Jorge, Humberto Costa, José Augusto,
Marta Suplicy, Jofran Frejat, José Linhares, Luiz Buaiz, Nilton
Baiano, Luiz Piauhylino, Sérgio Arouca, Jandira Feghali, Antonio
Joaquim Araújo, Duilio Pisaneschi, Paulo Paim, Confúcio Moura,
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Lídia Quinan, Melquíades Neto, Arlindo Chiuaglia, Alcione Ata
hyde, Laura Carneiro, Wilson Braga, José Egydio, Pedro Canedo,
Beto Lélis, Agnelo Queiroz, Zila Bezerra, Chico Vigilante, llde
mar Kussler, Jair Meneguelli, João Mellão Neto, José Pimentel,
Paulo Rocha, Sandro Mabel e Valdomiro Meger. O Deputado Ro
berto Jefferson, declarou aberta a reunião destinada a ouvir os Ex
Ministros da Previdência Social: Senador Jader Barbalho;
Deputado Jair Soares; Dr. Jarbas Passarinho e l?J.". Waldir Pires so
bre As modificações na Legislação Previdenciária. O Presidente
convidou os oradores para comporem a Mesa, e estabeleceu os
critérios a serem adotados nos debates, passando a coordenação
dos trabalhos ao Deputado Wigberto Tartuce, que passou a pala
vra ao ex-Ministro Jarbas Passarinho que fez um breve histórico
da Previdência Social no Brasil desde a época de Getúlio Vargas
e afirmou que considerava necessária uma mudança na Previdên
cia que conjugasse aposentadoria por tempo de serviço e por ida
de. O ex-Ministro Waldir Pires revelou-se contrário à idéia de
desconstitudonalização da Previdência Sodal e à mudança con
forme estava sendo apresentada pelo Governo. Afirmou que uma
proposta séria requeria um longo período de transição e exigia res
peito ao direito adquirido. Posicionou-se a favor de uma previdên
cia pública e obrigatória até dez salários mínimos, que seguisse o
modelo da repartição e do contrato de gerações; e de uma previ
dência complementar, acima desse limite. O Senador Jader Barba
lho admitiu a necessidade de se promover mudanças estruturais na
Previdência Social, principalmente as que pudessem restringir pri
vilégios. Concordou com a idéia de acabar com a aposentadoria
por tempo de serviço, mas discordou da extinção das aposentado
rias especiais apenas para algumas categorias. Ressaltou a impor
tância de se manter o direito adquirido, a expectativa de direito, e
de se defmir como seria o processo de transição. O Deputado Jair
Soares disse que a proposta de mudança apresentada pelo Governo
era precipitada, e que continha um conjunto de medidas restritivas
e supressoras de direitos sociais, duramente conquistados pelos
trabalhadores; que não previa o combate à sonegação, não coibia
as fraudes, não obrigava a União a saldar sua dívida perante o sis
tema previdenciário, nem enfrentava a questão crucial do fmancia
mento autônomo para a área de saúde. O Deputado Wigberto
Tartuce passou a palavra ao Deputado Roberto Jefferson que co
municou aos presentes sobre sua audiência com o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso,
na qual foram abordadas considerações sobre a Proposta de Emen
da Constitucional da Previdência Social. O Deputado Roberto Jef
ferson, passou a Presidência ao Deputado Wigberto Tartuce.
Iniciada a fase de debates, os Senhores convidados foram interpe
lados pelos autores do requerimento, os senhores Deputados: Pau
lo Paim, e Arnaldo Faria de Sá, que solicitou fossem
encaminhadas as notas taquigráfJcas e a Ata desta reunião ao Mi
nistro de Estado da Previdência e Assistência Social, Dr. Reinhold
Stephanes. O Presidente, Deputado Wigberto Tartuce, suspendeu a
reunião às doze horas e vinte minutos por estar ocorrendo votação
na Sessão do Congresso Nacional. Reaberta a Reunião, às quator
ze horas e quarenta e cinco minutos, pelo Vice-Presidente da Co
missão de Seguridade Social e Família, Deputado Sebastião
Madeira, que acatou sugestão da Mesa de não dar continuidade
aos trabalhos por ter iniciado a Ordem do Dia na Sessão da Câma
ra dos Deputados e agradeceu a presença dos ex-Ministros, dos
membros das Comissões e demais pessoas que a ela comparece
ram. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
reunião às quatorze horas e cinqüenta minutos, cujo inteiro teor foi
gravado e depois de traduzido, fará parte integrante desta Ata. E,
para constar, eu Miram Maria Bragança Santos, Secretaria, la
vrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Presi-

dente Deputado Sebastião Madeira.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Roberto Jefferson) - Ha

vendo número regimental, declaro abertos os trabalhos destas duas
Comissões, a do Trabalho Administração e Serviço Público e a
de Seguridade Social e Família, em audiência pública, a reque
rimento dos Depútados Paulo Paim e Arnaldo Faria de Sá, com
a presença dos Srs. ex-Ministros da Previdência Social, Jarbas
Passarinho, Waldir Pires, Senador Jáder Barbalho, e Deputado
Jair Soares, que, atendendo ao convite das Comissões, aqui
comparecem para discutir sobre as modificações na Legislação
da Previdência Social.

Comunicamos, agora com a presença do Presidente da Co
missão de Trabalho, Deputado Wigberto Tartuce, que cada convi
dado terá vinte minutos para a sua exposição, só podendo ser
aparteado sobre o assunto objeto de sua exposição. Os interpelan
tes terão o tempo de três minutos, exceto os autores de requeri
mento que terão cinco minutos para fazer sua interpelação. Os
convidados terão cinco minutos para responder. É lícito aos Líde
res, após o término dos debates, usar a palavra por cinco minutos
sem apartes.

Esclareço que esta reunião está sendo gravada; por isso, so
licito aos senhores interpelantes que falem ao microfone e se iden
tifiquem antes de falar.

Antes de passar a palavra a um dos ex-Ministros, quero
transferir o comando da presente reunião das Comissões de Traba
lho e Seguridade Social ao Deputado Wilgberto Tartuce.

O SR. PRESIDENIE DEPUTADO (Wigberto Tartuce)
Srs. Deputados, quero lhes comunicar que esse acordo prévio na
Comissão de Trabalho e também da Comissão de Seguridade So
cial e Família não condiz exatamente com o que consta no Regi
mento desta Casa segundo o qual cada palestrante pode falar por
trinta minutos e mais quinze. Entretanto, por tennos quatro pales
trantes, e eventualmente isso poderá dificultar as perguntas dos
Srs. Parlamentares que queiram fazê-los, optannos por restringir
os minutos disponíveis a cada Deputado, embora isso esteja fora
do Regimento. Houve um acordo de cavalheiros, e espero que V.
Ex"s, após a exposição' dos Srs. Parlamentares, me ajudem a con
tornar as eventuais dificuldades de tempo que, com certeza, passa
remos a ter.

Quero agradecer a presença do Sr. Jarbas Passarinho, do
Senador Jáder Barbalho, do nosso Governador Waldir Pires e tam
bém do nosso Deputado Jair Soares.

Convido o primeiro palestrante para utilizar eventualmente
os seus vinte minutos. Não seremos muito rigorosos com o tempo,
mas gostaria que V. Ex"s, observassem esse limite, naturalmente,
ao levar suas mensagens aos Srs. Deputados.

Passo, então, a palavra, a V. Ex' o ex-Senador Jarbas Passa
rinho.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, Deputado
Wigberto Tartuce, Sr. Presidente, Deputado Roberto Jefferson, Se
nador Jáder Barbalho, Dt. Waldir Pires, Deputados Jair Soares,
Sr's e Srs. Deputados aqui presentes, não supunha que este convi
te, que muito me honra, fosse exatamente para fazer uma palestra.
Supunha que era mais para debastennos a situação atual. E não sei
se serei até mais simpático ao Deputado Wigberto Tartuce, por fa
lar menos de vinte minutos.

Devo dizer que já passei por duas vezes pela Pasta da Previ
dência; uma acumu1aDdo com o Ministério do Trabalho e outra
com o da Assistência Social. De uma oportunidade para outra me
diaram dezessete anos.

A primeira coisa que verifiquei foi com relação ao seguro.
Havia o INPS, e na época era um imenso seguro dos pobres. Da
primeira vez, a média das contribuições de patrões e empregados
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era de dois salários mínimos. E quando voltei, no Governo Fi
gueiredo, a média era de três salários mínimos. Em dezessete anos,
tínhamos aumentado a média de contribuição em apenas um salá
rio mínimo.

Acho que, em grande parte, cabe à União a responsabilida
de por dificuldades maiores da Previdência Social. Digo isso por
que verifiquei na Previdência, sobretudo na minha segunda
passagem por aquela Pasta, que sempre que a economia ia bem 
portanto, há uma função matemática entre Previdência Social e sa
lário quando havia salário e emprego, automaticamente o caixa do
IAPAS transbordava; ao contrário, quando havia recessão desem
prego, era justamente quando a Previdência precisava de recursos
do Estado.

O Presidente Juscelino Kubitschek, em 1960, sancionou a
Lei Orgânica da Previdência, que já previa retirar do Estado aque
la responsabilidade inicial tripartite: Estado, empregador e empre
gado; cada um contribuía com oito por cento da folha de salário.
Como o Estado já não pagava, o Presidente Juscelino tirou a
responsabilidade dos oito cento e deixou com o Estado a res
ponsabilidade de pagar o custeio, ou seja, adminiJtração e pes
soal, mas ainda assim o Estado não pagava. E só tomar a
história da Previdência e verificar a dívida da União com a Pre
vidência Social. Toda vez que a economia ia bem, o Estado se
retraía, e toda vez que ia mal, o Estado tinha dificuldades de fazer
repasses de recursos.

Acho que, chegando para uma situação mais próxima, essas
causas de desequilíbrio também decorreram em grande parte do
que votamos. Por exemplo, votou-se uma lei muito simpática, a
Lei nO 6.708, de 1979 - e meu prezado amigo Deputado Jair Soa
res também viveu bem essa questão - em que se mandava pagar
dez por cento acima do INPC para todos os contribuintes e, conse
qüentemente, para os aposentados também. Isso levou, em sete se
mestres, a uma perda de um trilhão e cem bilhões de cruzeiros,
com a entrada dos dez por cento acima, enquanto se tratava do
pessoal da ativa, muito bem, porque a contribuição era também so
bre esse valor global. Mas quando se tratava dos inativos e pensio
nistas, não, porque não havia evidentemente a contribuição; como
não há. Então, em sete semestres, a Previdência ficou sem um cen
tavo de reservas de contingência.

Já nos efeitos da Constituição de 1988, tivemos outro fator
importante, na possibilidade do desequilíbrio crescente. Um deles
foi o conceito humanamente admirável de transformar a Previdên
cia Social em Seguridade Social. Isso parece apenas um jogo de
palavras, mas, como sabemos, não é. O Estado passa a ter a res
ponsabilidade sobre a pessoa humana, do berço ao túmulo. Ou
seja, pagando ou não, a Seguridade tem que dar cobertura a essa
pessoa. Esquecemos de acrescentar um artigo na Constituição - e
na ocasião eu também era Constituinte - que dissesse que a nossa
renda per capita seria igual à da Suécia. A Suécia faz isso porque
tem uma renda per capita alta. Pode-se verificar que ainda hoje
não encontrei em lugar algum o que escrevemos na Constituição,
isto é, a igualização de todos os benefícios no campo e na cidade.
Quando fui Embaixador Especial, no enterro de Andropov, Secre
tário-Geral do Partido Comunista da União Soviética, tive a opor
tunidade de ter uma conversa com dois Ministros da Rússia, a
Ministra da Previdência e o Ministro do Trabalho. A minha pri
meira pergunta é se havia naquela sociedade, organizada na base
da maior possibilidade de intenção social, o equilíbrIo ou a igual
dade entre benefício no campo e na cidade. A resposta foi negati
va, não tinham conseguido resolver esse problema. E mais ainda,
interessei-me por saber, também, do problema de aposentadoria
por tempo de serviço sem limite de idade. Vivíamos aqui esse pro
blema, entre os anos de 1983 e 1984. A resposta que obtive foi a

de que homens e mulheres naquele país precisavam chegar aos 60
anos de idade para a aposentadoria.

Esse é um quadro geral. Tivemos benefícios sem custeio e
acredito que ainda hoje eles existem. E digo acredito porque perdi
o contato com isso desde 1984. Naquela altura, tínhamos renda
mensal vitalícia, que havia sido intruduzida no período do Presi
dente Geisel, assim como no campo, que pela primeira vez tinha
tido o benefício do fundo rural, a partir de 1964. O maior salário
mínimo do Brasil- e naquela ocasião havia vários - a metade dele
era para a aposentadoria do fundo rural. O quadro geral brasileiro
era tão dramático - e creio que hoje não seja muito diferente - que
esse meio salário mínimo dado para a aposentadoria no campo era
maior, em quase todos os Estados. pelo menos do Norte, do Nor
deste e do Centro-Oeste, do que o salário paga a um professor mu
nicipal. Somente depois é que passou para um salário mínimo. E
esses benefícios, depois de renda mensal. eram para pessoas que
chegavam aos 70 anos de idade e que não tinham feito contribui
ção, não tinham qualquer fonte de recurso pessoal. Essas pessoas
passaram a ser objeto de um benefício que não tinha cobertura, as
sim como não tinham cobertura o abono anual e o beneficio do
empregador rural.

Em 1983, coube a mim e ao meu Secretário Executivo, meu
querido amigo, Deputado Jofran Frejat. que aqui está presente, as
sumirmos uma grande responsabilidade que, em todas as passa
gens que tive nos Ministérios, foi a mais difícil. Eu conversava ao
telefone com o Secretário Executivo, sobre se poderíamos fazer o
pagamento no dia seguinte, porque estávamos enfrentando uma re
cessão econômica mundial. e a economia brasileira era altamente
dependente. O reflexo disso foi uma restrição econômica no Brasil
muito forte. No ano de 1983, exatamente, isso se caracterizou ao
máximo. Já em 1984. o Brasil começava a retomar o desenvolvi
mento. Tanto que, no segundo semestre de 1984, houve um au
mento do Produto Interno Bruto em mais de 7% e. ao longo do
ano, em mais 5.2%. Isso representou a retomada do desenvolvi
mento com o fun da recessão econômica. o que se caracterizou, a
partir de 1985, no quase pleno emprego e no aumento de salário, o
que, portanto, resolveria, em grande parte, aquele binário que citei
anteriormente: Previdência com dinheiro. Previdência sem dinheiro.

Repensar a Previdência era, e ainda me parece ser, importante.
Discutimos seus pontos fundamentais e fazíamos um sim

pósio que cabia a mim e ao Secretário Executivo acompanhar.
Questionávamos o que fazer para resolver os problemas da fraude.
A aposentadoria no campo, por exemplo, que era e é uma necessi
dade vital, começou a ser objeto de fraude violenta: as pessoas
apareciam no cartório. diziam ter mais de 65 anos de idade. mu
lheres e homens, e lá havia testemunhas. Assim. cresceu brutal
mente o número de aposentadorias fraudulentas no campo.
inclusive no Estado que eu representava no Senado da República.

É preciso verificar que essas passagens da Previdência são
por vezes muito traumáticas. O Presidente Getúlio Vargas até hoje
é um nome respeitadissimo. No entanto. na Revolução de 30, sua
primeira provisória foi determinar a suspensão do pagamento de
todas as aposentadorias e, depois, estabeleceu a idade de 60 anos
para a aposentadoria. Àquela altura a esperança de vida do brasi
leiro indicava que ele iria para a cova antes de poder chegar à apo
sentadorias. Ali, sim, esse argumento era preciso. Sabe-se que.
depois, o Presidente ficou - diria - idolatrado - e ainda hoje há
resquícios disso - por suas preocupações de natureza social.

Juscelino, em 1960. quando fez a Lei Orgânica, estabeleceu
50 anos de idade para a aposentadoria: tempo de servi,.o e limite
de 50 anos de idade. Com o Governo do Presidente Jango caiu o
limite de idade. ficando apenas a aposentadoria por tempo de ser
viço. Essa me parece ser hoje. pelo que leio na medida provisória,
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uma das preocupações fundamentais na reforma da Previdência. E
ele depende do grau. Eu, por exemplo, em 1983 e 1984, juntamen
te com o Dr. Frejat, propusemos 50 anos de idade, o limite que ha
via ainda em 1960. E, pelos dados estatísticos de que n6s
dispúnhamos - o Ministério tinha e creio ainda ter uma excelente
Secretária de Estatística e Atuarial-, nós sabíamos que a esperan
ça de vida ao nascer já chegaram aos 60 anos de idade. Admitimos
que era perfeitamente compativel a vida do brasileiro e o tempo
que ele usufruiria sua aposentadoria. A partir do momento em que
se começa a trabalhar mais cedo e se vive mais, o aposentado vai
durar muito mais, em número de anos, retirando dos cofres da Pre
vidência exatamente aquilo que, na linguagem fl1os6fica da Previ
dência, seria exatamente o quê? Contribuir num determinado
momento para poder ter um deferimento de seu sa~o e poder re
ceber na hora do infortúnio ou na hora da velhice. As vezes, quase
sempre, é caso de infortúnio.

Essa é a regra geral que deve ser estabelecida. Como sus
tentar isso? Lembro-me de que o Dr. Frejat, na apresentação que
fez em janeiro de 1984, mostrava um quadro da quase convergên
cia de duas curvas. A curva da aposentadoria por velhice, ou seja,
65 anos de idade, e a curva da aposentadoria por tempo de serviço.
As duas já estavam praticamente se conjugando, o que provava,
portanto, que havia aposentadoria por velhice na data exatamente
em que se atingiam os 65 anos. Havia um grande número de pes
soas com 65 anos de idade e aposentados. Logo, não era cabível
dizer que antes de 60 ou 50 anos, como propúnhamos, a pessoas já
estaria com o pé na cova antes de ter sua aposentadoria.

Hoje, a informação que os Ministros enviaram em fOlllla de
Mensagem ao Presidente, resultando nessa medida provisória, é a
de que é de cerca de 12 anos a esperança de vida ao nascer e, mais
do que isso, a esperança de vida em uma determinada idade. No
que diz respeito à esperança de vida ao nascer, temos uma razia no
Nordeste. Mas apenas na esperança de vida ao nascer. Depois,
não. Para minha agradável surpresa, verifiquei que nos estudos da
estatistica e de atuária da Previdência SociaL o nordestino vive
mais, desde que passe pela seleção da natureza e ultrapasse o pri
meiro ano de idade. Ele vive mais até do que os gaúchos: vive
mais até do que os gaúchos; vive mais que os homens do Sudeste
ou do Leste brasileiro.

Essa é uma posição importante para n6s. Lembro que na
quela altura admitíamos que se uma pessoa chegasse, por exem
plo, aos 60 anos de idade, a esperança de vida a partir de então - o
que eu chamaria de sobrevida - seria de 12 anos. No meu caso, já
estou com um saldo razóavel.

Diante disso, acho que é realmente importante rever o pro
blema da aposentadoria por tempo de serviço com limite de idade.
Eu não faria um limite por só por idade. Minha proposta seria fa
zer uma conjunção, para que não se prejudique aqueles que come
çaram a trabalhar mais cedo.

Outros pontos, que, acredito, também são objeto do nosso
debate - e muito me honra ter sido convidado; depois que encerrei
meu mandato, é a primeira vez que volto ao Congresso - poderão
ser levantados por meio de perguntas, para que possamos dizer
como reagimos em relação a determinadas posições da proposta
governamental. Gostaria apenas de dizer que repensar e reformar a
Previdência sim, mas há que se pensar se vamos refOlmá-la ou va
mos impor remédios tão amargos que o sujeito morra pela curà. É
preciso saber em que grau as medidas estarão afetando a nossa so
ciedade.

Eu me permitiria concluir dizendo que estarei à disposição.
Depois de ouvir o Senador Jader Barbalho, o Deputado Jair Soares
e o ex-Ministro Waldir Pires, verificarei a insuficiência de minhas
palavras e tentarei me recuperar.

Muito obrigado. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wigberto Tartuce) - Te

nho o prazer de passar a palavra ao Governador Waldir Pires.
O SR. WALDIR PIRES - Srs. Presidentes, Deputados Tar

tuce e Roberto Jefferson. meus caros companheiros da Mesa, Mi
nistro Jader Barbalho, Ministro Jarbas Passarinho, Ministro Jair
Soares, Sr"s e Srs. Deputados, meus patrícios e minhas patricias
que aqui estão, para mim é igualmente um instante de muita ale
gria voltar a esta Casa, também pela primeira vez depois que en
cerrei meu mandato. E, para discutir um assunto que me parece
essencial à construção de um pais, à construção de uma sociedade:
a indagação básica ao longo da história da humanidade. Por que
existe o Estado e por que a sociedade se organiza? É exatamente
vinculada à idéia do que queremos fazer com os homens, com os
cidadãos. Seremos ou não capazes de organizar uma sociedade decen
te, que é uma sociedade de todos, que é uma sociedade de cidadãos?

Eu diria que a Previdência Social, no contexto da Segurida
de Social que a Constituição de 1988 lhe defmiu. é o instrumento
mais importante de que o Brasil dispõe para que se possa construir
essa sociedade democrática. Por isso é que acredito que a Consti
tuição de 1988, por vezes tão malfadada, é desenganadamente a
melhor Constituição que este Pais já escreveu. No Titulo l. ela se
abre para dizer o que se quer com a sociedade brasileira. Ela se
preocupa simplesmente com o Estado, não se preocupa com a for
ma de Govemo, nem com a disciplina dos Poderes; ela diz que
quer um Estado e uma sociedade sérios. Defme seus fundamentos.
Diz que é preciso que tenhamos soberania, garantia da cidadania,
dignidade da pessoa humana, respeito aos valores sociais do traba
lho e da livre iniciativa, pluralismo político e objetivos básicos,
fundamentais, sem os quais não seremos uma sociedade democrá
tica, que é a construção do desenvolvimento nacional; que é a edi
ficação de uma sociedade livre, solidária e justa, nos termos da
Constituição; que é o da erradicação da pobreza e da marginaliza
ção e o do bem-estar de todos. Todos os povos que se organizaram
decentemente se comprometeram a isso. Desde a primeira Consti
tuição democrática, no século XVIII, antes do Estado revolucioná
rio da França, organizou-se o padrão das Constituições que nos
serviram de exemplo, que é o da Constituição de 1787, precedida
da sua declaração de direitos no fim do século XVIII: a Constitui
ção dos Estados Unidos. Nada podemos admitir que perturbe, que
violente esses objetivos. Ou então construiremos uma sociedade
incompetente, incapaz.

Quero dizer aos meus caros companheiros que sou absolu
tamente contrário à ideia da desconstitucionalização das garantias
da Previdência Social. (palmas.) Este país já lutou muito para esta
belecer garantias fundamentais, garantias individuais. Depois lu
tou e venceu, para erguer constitucionalmente garantias sociais.
Elas não podem ser perdidas, não podem ser deixadas às vacilaçõ
es, às oscilações do legislador ordinário. A Previdência no Brasil,
com todas as dificuldades que historicamente sabemos e que o Mi
nistro Jarbas Passarinho aqui mencionou, é um padrão de cumpri
mento dos seus deveres muito mais do que outros setores da
administração pública. Hoje, a Previdência Social não tem dese
quilibrio estrutural, não tem desequilibrio conjuntural; ela tem
cumprido seus deveres e tem condições de cumpri-los.

Quem tem descumprido seus deveres, de toda natureza,
com a Previdência, ao longo do tempo, é a União, o Governo Fe
deral, desde a idéia primitiva da distribuição tripartite até os dias
de hoje, quando se exprimem na tentativa desta medida provisória
que autoriza a retirada de recursos da Seguridade Social para se
rem utilizados pelo Governo da República.

Não há, no caso brasileiro, os desencontros e as dificulda
des demográficas que existem nos países altamente desenvolvi-
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dos? Provavelmente chegaremos lá, mas não agora. Atualmente, o
mímero de ativos no Brasil é significativamente importante em re
lação ao número de inativos, nessa relação que decorre do fato de
que a base fmanceira da Previdência é uma base que está sentada
na folha de salário. Ainda assim há um equilíbrio, no momento,
extremamente importante, ao contrário do envelhecimento das so
ciedades altamente desenvolvidas, e também da inexistência de
trabalhadores com idade de trabalhar. No Brasil, não! No Brasil há
um outro quadro, que é preciso analisar. É pOr isso que a proposta
é precipitada, e ela não se justifica. Na realidade, o que temos é
um número de ativos registrados que trabalham na sociedade urba
na e um número de ativos não registrados que trabalham na socie
dade urbana e na sociedade rural. Se computarmos os
trabalhadores que contribuem e os trabalhadores que estão na ina
tividade nos setor urbano do Brasil, constatamos, hoje, que a rela
ção é mais de quatro para um. A rigor, está aproximadamente em
4,2 para um. Temos cerca de 31 milhões de contribuintes trabalha
dores urbanos para cerca de sete milhões e quinhentos - ou qua
trocentos - aposentados e pensionistas. Portanto, é uma relação
folgada. Temos cerca de 17 milhões de trabalhadores, de emprega
dos que não têm carteira assinada.

No campo. rural, a relação decorre desses objetivos de uni
versalidade, de solidariedade, que tornam uma sociedade respeitá
vel, generosa. No campo rural, não há obrigatoriedade da
contribuição na folha. A contribuição decorre de um mecanismo
aplicado sobre a comercialização da produção. Disto resulta que
temos, hoje, no Brasil aproximadamente 14 milhões de pessoas
ocupadas no campo, dos quais cerca de 5 milhões são empregados
- desses empregados, apenas um milhão e trezentos mil são regis
trados - e, como conseqüência financeira, temos uma receita ridí
cula de 300 milhões para uma despesa de 6 bilhões, que a
Previdência assume.

Então, nas condições atuais de uma Previdência que está
sentada quase que exclusivamente sobre a folha de salário urbana,
ela extrapola seus deveres de atender as obrigações dos aposenta
dos e pensioJ:!istas de todo o setor urbano e de todo o setor rural. E,
ainda mais, dos beneficios que não são típicos da Previdência; são
beneficios da Seguridade, no capítulo da Assistência Social, isto é, a
renda mensal vitalícia, que custa aproximadamente I bilhão por ano.

Hoje temos a Previdência com seus recursos reduzidos,
numa população em que apenas pouco mais da metade contribui, e
a Previdência assume a responsabilidade financeira de toda a carga
que é globalmente da Seguridade Social. Essa carga fmanceira 
está previsto na Constituição - não deveria ser só da Previdência.
Lutamos muito na Constituinte e antes dela. Todos nós que sabe
mos que ou este País resolve o problema da sua dívida social ou
não haverá democracia nunca. Não há democracia com garantias
apenas de direitos políticos e pessoais. Isso é uma pilhéria. Não há
democracia sem cidadania, sem que as pessoas comam, vistam-se
e trabalhem. Foi por isso que se estabeleceu, na Constituição, que,
ao lado da folha de salários, a Seguridade Social teria como base
de sua sustentação fmanceira a responsabilidade de toda a socieda
de. E mais, que haveria contribuições que se adicionariam à folha:
a contribuição do lucro e a contribuição do faturamento ou da re
ceita, que são importantissimas, e hoje representam aproximada
mente de 15 a 16 bilhões do Orçamento de 1995.

Pois bem, sem nada disto, até o momento, a Previdência,
com todas as dificuldades, vem mantendo uma posição de equilí.
brio, e com uma circunstância interessantíssima a ser analisada:
ela assumiu a responsabilidade de pagamentos atrasados com suas
receitas de folha. Os atrasados que decorreram da Constituição de
1988 até os efeitos da regulamentação na Lei de Meios de Custeio
e na Lei de Benefioios, de 1991. Pois bem, todo esse atrasado a

Previdência pagou com seus recursos.Não precisou de dinheiro da
União. Ao contrário, a União tem tirado da Seguridade Social re
cursos para pagamento de setores que não são da responsabilidade
previdenciária. Por isso eu fico perplexo quando se diz que a Pre
vidência está falida. Como já imaginava, fiquei perplexo, quando
assumi o Ministério da Previdência, em 1985, com a notícia de
que a Previdência estava falida. É verdade, a Previdência tem uma
ligação íntima com a economia do País, porque tem uma ligação
íntima com a Nação".çom sua humanidade. Se o País vai mal, a
Previdência vai mal. Se a democracia vai mal, a Previdência vai mal.

o Entendo que essa proposta não pode ser aprovada· como
está. Não se deve desconstitucionalizar para passar um cheque em
branco ao legislador. Complementar e suprimir, sem reflexão, sem
maior atenção a um estudo sério, profundo, das condições da Pre
vidência. ..

A nós incumbe dizer, nestas palavras iniciais, que é claro
que a Previdência tem de estar permanentemente em estudo. É cla
ro que a evolução das curvas demográficas de um País são extre
mamente importantes para a Previdência. É claro que ela não pode
renunciar aos princípios da universalidade, da solidariedade e da
equidade e que este País e seu povo estão comprometidos com
isso, e, conseqüentemente, devemos ter uma proposta séria. Creio
que essa proposta séria engloba um pendo de longa transição, sem
atropelos, sem dificuldades. Não antevejo dificuldade fmanceira
alguma. Fico absolutamente perplexo quando ouço que a Previ
dência está em graves dificuldades. Deveríamos estabelecer, clara
mente, que os princípios ordenatórios do capítulo da Seguridade
Social e seus objetivos não podem ser esquecidos nem revogados.
Eles devem estar norteando o que vai ser a Seguridade e a Previ
dência deste País. E creio que devemos dizer que a Previdência
precisa e deve ser pública.

É claro que sei que a um interesse gigantesco na privatiza
ção da Previdência; que é uma velha batalha essa acumulação de
poupanças compulsórias do nosso povo, um negócio maior do que
o do petróleo e o das telecomunicações. Mas a Previdência não
pode ser uma casa de negócios, não pode estar submetida a uma
concepção de capimlização, em que se excluam cidadãos que, por
vezes, não serão nem meios cidadãos; serão não-cidadãos neste País.

Minha impressão é a de que devenamos estabelecer clara e
firmemente qual é a Previdência que queremos, essa Previdência
pública, geral, obrigatória, assumindo a cobertura de todos os as
salariados do País até dez salários mínimos, que é o limite decente,
autorizando e disciplinando uma legislação complementar, priva
da, para todos os que queiram e possam contratar, acima dos dez
salários mínimos, a previdência complementar, mas garantindo as
expectativas de direitos adquiridos, que precisam estar expostas,
expressas, explicitadas na reforma e na legislação, para que os
pressupostos de expectativa de direito sejam válidos e respeitáveis,
que não caiam na interpretação geral dos Tribunais, hoje, sobre
esse tema. É preciso que isso fique expresso.

E tenamos um prazo de vinte ou de 25 anos, trinta anos,
gradativo, para fazer essa dupla etapa de Previdência pública ge
ral, obrigatória, até dez salários mínimo~ e uma previdência com
plementar além desse valor. Ou, então, o que faríamos?
Reduziríamos a menos. E quanto isso iria custar à sociedade brasi
leira? Se o modelo do Chile, que é o da capitalização, fosse im
plantado hoje no Brasil, precisa1Íamos ter uma disponibilidade em
tomo de 300 billiões de dólares ou de reais para podermos assumir
o passivo previdenciário. Quem assume o passivo previdenciário?
Os grupos privados não assumem. Eles recebem as contribuições
durante quinze, vinte, trinta anos, para, depois, pagarem as apo
sentadorias. E quem paga os direitos adquiridos e as suas expecta.
tivas legítimas dos direitos adquiridos de todos os trabalhadores?
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Sou, portanto, por uma previdência pública obrigatória, no
sistema da repartição, do contrato de gerações, de pai a filho, asse
gurando o bem-estar e a dignidade da vida de cada pessoa huma
na, de cada trabalhador, e por uma previdência complementar
acima de dez salários mínimos. (palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wigberto Tartuce) - Te
nho o prazer de passar a palavra ao Senador Jáder Barbalho.

O SR. SENADOR JADER BARBALHO - Sr. Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
Deputado Wigberto Tartuce, Sr. Presidente da Comissão de Segu
ridade Social e Família, Roberto Jefferson, Srs. ex-Ministros Jar
bas Passarinho, Jair Soares e Waldir Pires, Sr"s e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, desejo cumprimentar a Câmara dos Deputados,
particularmente as Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público e de Seguridade Social e Família pela iniciativa
deste encontro, que demonstra a preocupação do Poder Legislativo
em ouvir não só todos os segmentos da sociedade interessados
nesse tema, mas principalmente a contribuição daqueles que tive
ram a oportunidade de passar pelo Ministério da Previdência e As
sistência Social.

O ex-Senador Jarbas Passarinho disse que não havia se pre
parado para uma conferência, uma exposição, apesar de tê-la feito.
Da mesma forma, ouvimos o ex-Ministro Waldir Pires tecer consi
derações a respeito de todo o processo histórico da Previdência
Social, no Brasil. Seguramente, por deferência do Presidente desta
reunião, não foi ouvido, anteriormente a mim, o ex-Ministro Jair
Soares. Cronologicamente, dos aqui presentes, fui o último estar à
frente do Ministério da Previdência e Assistência Social. Acredito
que esse gesto tenha sido uma deferência da Câmara dos Deputa
dos ao Senado Federal.

Gostaria de registrar meu apoio às exposições do ex-Sena
dor Jarbas Passarinho e do ex-Deputado Waldir Pires. em relação
a todo esse histórico da Previdência Social, inclusive as suas difi
culdades e as contradições. Se levarmos em conta que a Previdên
cia Social, no Brasil, foi unificada depois dos IAPs, poderemos
verificar que unificamos uma série de contradições anteriores ao
atual sistema e que, até hoje, geram dificuldades que o sistema en
frenta. inclusive a questão dos tratamentos especiais de aposenta
dorias.

Portanto, procurarei poupar a Comissão de outras conside
rações a respeito da Previdência, mesmo porque elas já foram,
com muita propriedade. aqui tecida pelos ex-Ministros Jarbas Pas
sarinho e Waldir Pires.

Creio que esta Comissão, na verdade, está interessada em
discutir topicamente questões relativas à Previdência Social e, de
modo especial. provocadas pela emenda constitucional enviada
pelo Governo.

Congratulo-me com a Câmara dos Deputados pela preocu
pação que, ao longo do tempo, tem tido com relação à questão da
Seguridade Social e Previdência Social. Foram feitos reiterados
estudos, encontros, debates, comissões. Mais uma vez a Câmara se
preocupa no momento em que aprecia agora a emenda constitucional.

Devo dizer às senhoras e aos senhores que não me animaria
a participar deste debate sobre emenda constitucional com a visão
de Governo ou de antigoverno, com a visão partidária. Mesmo
porque não entendo que seja lógico e adequado se tratar de emen
da constitucional com essa visão. Não me anima, por exemplo,
imaginar Seguridade Social ou Previdência Social em uma emen
da constitucional para o Governo Fernando Henrique Cardoso. Só
me anima discutir e participar de um debate de Seguridade Social
e Previdência Social para o País. Não para quatro anos, mas, se
possível, para os próximos quarenta anos. Gostaria, de imediato,

de despir esse debate dessa coloração governista ou antigovernis
tas, dessa coloração partidária, que, no meu entendimento, não
deve presidir um debate da importância desse que estamos realizan
do e que enfrenta neste momento a Câmara dos Deputados ao apre
ciar as emendas constitucionais e, particularmente, a da Previdência.

Gostaria, também, de manifestar a minha solidariedade ao
texto da Constituição de 88, em relação ao capítulo da Seguridade
Social. Entendo que Previdência Social é algo menor do que Segu
ridade Social. Entendo também que o Estado e a sociedade devem
proteger aqueles que, por razões diversas, estão desabrigados dos
sistemas de Previdência Social. Então, quando o Constituinte de
88 elaborou o projeto de Seguridade Social - que é mais amplo
que o da Previdência procurando estabelecer a obrigatoriedade da
prestação dos serviços de saúde a todos, como dever do Estado e
da sociedade - e mais de assistência social para aqueles que não
estão abrigados pela Previdência Social- entendo que a sociedade
brasileira o fez beml corretamente. Deve continuar perseguindo
esse objetivo.

A questão do custeio - a que, aliás, se referiu aqui, com
muita propriedade, o Senador Jarbas Passarinho - parece-me perti
nente. Mas cabe à sociedade e ao Governo buscarem as fontes de
custeio para o projeto de Seguridade Social. O problema da falta
de saúde para alguém neste País deve ser o problema de todos. O
problema de trabalhadores não entrarem no mercado formal ou
não terem acesso a esses mercados também deve ser um problema
de todos, se desejamos ter uma sociedade justa em nosso País.

Quero me referir a um dado que foi ressaltado aqui.
A Previdência, ao longo do tempo, em que pese todas as di

ficuldades, sempre compriu com o seu dever, sempre cumpriu
com suas obrigações. E, em determinados momentos, evidente
mente, a União socorreu. Faz parte da história da Previdência. Em
que pese, também, a União ser devedora da Previdência Social.

Tive a oportunidade de me manifestar de forma veemente
em relação à Medida Provisória nO 395. Através dela, se procurava
- ainda se procura com a medida reeditada - retirar o capítulo de
fmanciamento da União do Plano de Custeio da Seguridade So
cial. E a Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem estar
atentos para isso. Está-se tentando resolver problemas'de caixa da
União e, de certa forma, colocar em instabilidade e em inseguran
ça o Programa de Seguridade Social. Porque há quem alegue ago
ra, sim, que de um tempo para cá a Previdência não está mais
passando recursos para a saúde pública. A Previdência é uma par
te, é um capítulo do projeto de Seguridade Social. O fmanciamen
to da Seguridade Social garantirá tantos os programas da saúde
como os programas de assistência social.

Portanto, não se pode confundir a obrigatoriedade em rela
ção ao que é específico da Previdência com os deveres para com a
saúde e para com a assistência social.

Desde logo, desejo me manifestar sobre o texto da emenda.
Em primeiro lugar, aqui se falou - perdoe-me prezado amigo, ex
Ministro Waldir Pires - em direito adquirido. Parece-me que o
texto preserva o direito adquirido dos aposentados, de forma clara.
Ele preserva também o direito dos que estariam habilitados - se eu
estiver equivocado, perdoem-me, pois quero apenas provocar o
debate; e que me apontem esse equívoco. Aliás, no caso, não se
pode manifestar em relação a essa proposta simplesmente dizendo:
sou a favor ou sou contra. Há que se dizer porque se é a favor ou
porque se é contra. Pois fica muito fácil apenas dizer: sou contra a
proposta da emenda constitucional. Mas, contra em que ponto?
Por quê? Em primeiro lugar, há que se indagar: é necessária ou
não a alteração? Eu discordo do meu prezado amigo Waldir Pires.
Creio que há pontos em que são necessárias alterações. Nesse sis-



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 8 12569

tema de Previdência Social no Brasil, continua havendo privilé
gios odiosos. Por isso mesmo, tive a oportunidade de, em encontro
com o Sr. Presidente da República, dizer a S. Exa que discordava
que se desse tratamento .apenas à questão da aposentadoria dos
professores no Texto Constitucional e que sç abandonasse outras
aposentadorias especiais. E, dessa forma, remeter-se-ia à legisla
ção complementar - na verdade, nunca se sabe quando virá - as
demais categorias. E já se apanhavam os professores diretamente
da emenda constitucional.

Aliás, em noticiário da imprensa, saiu publicado que eu ha
via tratado da questão dos militares. Não fui eu quem tratei das
questões dos militares. Quem tratou dessa questão foi o Presidente
da Rep1blica, que disse que deveria ser levada em conta a situação
especia1fssima dos militares. Eu disse que, se fosse para tirar de r0
dos, que se tirasse de todos, já no Texto Constitucional. Ou, então,
se remetesse também o tratamento em relação à aposentadoria es
pecial de todos para a legislação complementar. Vejo, no texto,
que os professores, desde logo, são apanhados pelo Texto Consti
tucional. E para ootras categorias, mantém-se um tratamento de
transição, e se remete para a legislação complementar.

O próprio Presidente da República - faça-se justiça - nesse
encontro com Parlamentares, disse: o Congresso fará os ajustes.
remeterei a proposta e o Congresso o fará. O Presidente da Repú
blica não tem direito à sanção nem ao veto em emenda constitu
cional. Então, cabe ao Congresso. Em primeiro lugar, o Congresso
tem de admitir se há 00 não necessidade de refonna constitucional.
Se o Congresso considerar que não há, que está tudo bem, não se
precisa alterar nada, devolva-se para o Executivo dizendo que o
Congresso considera que não é pertinente se tratar desse assunto.
Adiar-se o assunto, simplesmente por adiá-lo, parece-me inade
quado. Há muito tempo, a questão da Previdência está sendo pau
tada não só por aqueles que exercem a Previdência, mas também
pela imprensa e pelo Parlamento. Na campanha eleitoral, o Presi
dente.da República falou na reforma da Previdência. Ao se despe
dir do Senado, num capítulo inteiro do seu discurso, falou sobre a
Previdência. Quando n6s chegamos a Brasília, Parlamentares elei
tos, o Ministro da Previdência fez uma exposição a todos nós, in
clusive para os trabalhadores da área sindical, a respeito da
necessidade de emenda à Previdência. Cabe, sim, indagar-se quem
está com a razão.

Há 00 não necessidade de se apreciar emenda no texto? Se
não há, devolva-se. Se há, vamos, discutir topicamente quais são
os pontos fundamentais a serem alterados nessa questão.

Eu, particularmente, considero que é injusta, no sistema da
Previdência, a manutenção da aposentadoria por tempo de serviço,
Considero injusta. São poucos os países do mundo que mantêm
essa situação.

A Previdência Social deve amparar o homem ou a mulher
quando sua capacidade laborativa está a esgotar-se. Esse é o obje
tivo fundamental, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo. En
tendo que esse é um ponto a ser tratado. Como será tratado?

Primeiro, o direito adquirido deve ser preservado, mesmo
porque os tribunais garantiriam isso. E não será o Congresso que
vai ferir direito adquirido, seja dos que já estão aposentados, seja
daqueles que estão em vias de se aposentar.

O fundamental nessa mensagem é a questão da expectativa
de direito nessa mensagem. Aí está o grande problema. São as nor
mas de transição. Como faremos essas normas de transição? Cabe,
portanto, na construção legislativa, em debates como este, em ou
tros debates, chegar-se à conclusão de como vamos construir, em
que tempo essa transição será materializada.

Sr. Presidente, vim aqui imaginando as provocações, no
bom sentido, que podem ser feitas em encontros desta natureza.

Em primeiro lugar, respondo a essas indagações.
O MinistrÇ' Waldir Pires defende a tese de que não deveria

haver alteração. E uma tese respeitável.
O SR. MINISTRO WALDIR PIRES - Nos princípios.
O SR. SENADOR JADER BARBALHO - Não, digo do

texto constitucional.
O SR. MINISTRO WALDIR PIRES - Não, nos princípios.
O SR. SENADOR JADER BARBALHO - Então, o Minis

tro já admite.
O SR. MINISTRO WALDIR PIRES - Eu disse nos princí

pios e nas garantias fundamentais.
O SR. SENADOR JADER BARBALHO - Perfeito.
A primeira indagação será esta: muda-se ou não se muda?

Se vamos mudar, vamos discutir quais são os temas a serem mu
dados, sempre com esse ânimo de que não vamos discutir Previ
dência Social para viabilizar o Governo atual, como se fosse um
problema para o Governo atual, mesmo porque essas nonnas, se
alteradas, deverão ter matura~oao longo do tempo. Logo, não é
um problema deste Governo. E um problema da sociedade brasi
leira dos próximos anos. Temos de discutir com essa visão e sem
posturas preconceituosas a essa questão. Armal de contas, vamos
debatê-la com vistas à Seguridade SociaL à Previdência Social
para a sociedade brasileira, DUnca se imaginando eventualmente
facilitar ou dificultar o atual Governo.

Outro dado mencionado foi com relação à questão atuarial
que é fundamental em previdência, ao longo do tempo. Quer dizer,
temos de imaginar como a Previdência, ao longo do tempo, vai
conseguir manter esse sistema.

Tenho que me ater aos dados que o Governo oferece, a me
nos que haja outros setores que possam oferecer dados que contra
digam o que o Ministro afmna. Mas o Ministério afrrma hoje que
a relação está de dois ativos para um inativo. Logicamente, ao lon
go do tempo, essa é uma relação perigosa. Pode hoje sustentar-se,
mas, ao longo do tempo - daqui a dez anos, por exemplo - essa
pode ser uma situação de profunda dificuldade emrelação à Previ
dência Social.

Em relação à questão do tempo de serviço, faço um regis
tro: na verdade, quem se beneficia com o tempo de serviço são os
ditos privilegiados da sociedade brasileira. Se flZermos um levan
tamento e procurarmos o trabalhador pobre, o contribuinte pobre
da Previdência Social que se conseguiu aposentar por tempo de
serviço, teremos profunda dificuldade de encontrá-lo.

Isso por uma série de causas: ou porque não tiveram a car
teira de trabalho assinada ou porque não foram para a Previdência
Social, não conseguiram chegar lá. Os que conseguem são uns
poucos. Por isso, quando discutimos com o Presidente, deixamos
bem claro que, se é para tirar, vamo.s tirar de todos. Se vamos tirar
dos professores, vamos tirar dos parlamentares, dos militares, dos
magistrados do Ministério Público, de todos. Se se tirar apenas de
uma parcela da sociedade, evidentemente, não será justo. Essa é
uma questão séria. é uma questão polêmica.

Sr. Presidente, encerro minhas palavras dizendo que vim a
esta Comissão para, na medida do possível, com a experiência da
minha passagem pelo Ministério da Previdência Social, poder ofe
recer ao debate alguma contribuição; E estou certo de que as De
putadas e os Deputados aqui presentes têm a visão de que não
estamos discutindo um plano de Governo, um projeto de Governo,
mas estamos discutindo a Seguridade e a Previdência Social para a
próxima geração. (palmas).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wigberto Tartuce) - Te
nho o prazer de passar a palavra ao Deputado Jair Soares.

O SR. DEPurADO JAIR SOARES - Sr. Presidente desta
Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Público, De-
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putado Wigberto Tartuce, Sr. Presidente da Comissão de Seguri
dade Social e Família, Depltado Roberto Jefferson, meus preza
dos colegas da área previdenciÀria brasileira, ex-Ministro Jarbas
Passarinho, Jader Barbalho, Waldir Pires, Sr's e Srs. Depltados,
meus senhores e minhas senhoras, realmente, a cronologia não foi
obedecida. Eu deveria falar depois do Senador Jarbas Passarinho.
Mas para mim foi muito bom e creio que também o foi para o Ple
nário, porque os três ex-Ministros, com competência, com catego
ria e com conhecimento de causa, abordaram esse problema com
seriedade, com conceitos com os quais, aqui e ali, concordo, pois
não estamos aqui a examinar os erros e acertos do passado. Creio
que desses devemos tirar as lições. A primeira delas: há 72 anos,
neste País, introduziu-se a Previdência Social, e todos os Govemos
não cumpriram a sua parte. Daí por que, quando a Constituinte re
digiu a Carta de 88, eu tl;unbém pensei que o assunto tivesse sido
resolvido. Mas, mais uma vez, os recursos, as fontes de custeio
para a previdência faltaram. Realmente, esse debate tem mobiliza
do a opinião pública. Ao contrário dos que aqui me antecederam, es
tou fazendo, como disse o ex-Ministro Jader Barbalho, um estudo
muito descompromissado com o Governo, embora eu participe do
bloco que lhe dá sustentação. Entendo que a Seguridade no País não
pode ter cor partidária. Ela tem de ser duradoura, perene, ajustada ao
longo do tempo, na evolução, até mesmo dos acontecimentos, para
comlÇÕes, etc. Fala-se hoje em diminuir o teto de conlnlJuição de dei:
para cinco ou três salários. Vejam, isso vai tomar a Previdência Social
miserável, porque quem mais contribui para a Previdência, via de re
gra, é quemmenos a utiliza. E este é um princípio.

Em face de tudo isso, estou questionando algumas coisas.
Até para ficar de fonna didática e não me perder no improviso,
gostaria de deixar aqui, como a minha contribuição, o exame da
PEC - Proposta de Emenda Constitucional- que o Govemo man
dou. A ComisSão de Constituição e Justiça optou pelo fatiamento
dessa proposta e vou analisá-la de fonna suscinta.

A PEC tomou a letra "d", que substancialmente trata do ca
pítulo da Previdência Social. Então, vale examiná-la item por item.
Não há nenhum dispositivo que, complementado por via de lei,
permita instrumentar a administração quanto ao combate à sonega
ção em matéria de recolhimento das contribuições previdenciárias,
especialmente por parte dos empregadores, fator de notória rele
vância para o desequilíbrio econômico-fmanceiro do complexo
previdenciário.

Por igual, não há nenhum artigo que, complementado por
lei posterior, dê instmmentos à administração para coibir as frau
des que grassam contIa a Seguridade Social no seu macroconceito
constante da Constituição Fedeml: Previdência Social, saúde e as
sistência social.

Na seqüência, não contempla a regm que obriga a União
saldar sua histórica dívida, de mais de vinte e cinco anos, pemnte
o sistema previdenciário.

Por outro lado, não enfrenta a questão crucial do financia
mento autônomo para a área de saúde, que se arrasta há mais de
quatro anos, sem que se providenciem os meios adequados. Atro
pela - e chamo a atenção de V. Ex"s - situações jurídicas consti
tuídas de boa-fé, sob a égide da Constituição em vigor e de regms
infraconstitucionais, ao vedar a percepção simultânea de proventos
e aposentadorias com cargos públicos e empregos pennanentes,
providos por via de concurso público de provas. Ressalva, contu
do, de forma casuística, quanto aos titulares em cargos em comis
são - funções de confiança -, aposentados e retornados ao setviço
público. (Art. 11.) Fere frontalmente, embora tal tenha sido nega
do pelas autoridades do Governo Fedem, o princípio do respeito
ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, quando, de fonna
expressa, se refere a situações constantes nos arts. 9° e 104.

Especial registro merece o art. 4°, inciso vm, que tmta das
regms a serem aplicadas a partir da promulgação da emenda cons
titucional quanto à extensão, aos inativos e pensionistas, de quais
quer benefícios ou vantagens posteriores concedidos aos
servidores em atividade.

Na proposta constante da PEC, que altem mdicalmente a
sistemática constitucional em vigor - art. 40, § 4°, da Constituição
Fedeml - fica vedada a extensão "aos inativos e pensionistas de
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transfor
mação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a apo
sentadoria ou de que resultou a pensão, não se podendo invocar
direitos adquiridos, neste caso".

Pelo que se lê, a PEC sob exame é a que contém, em seu
bojo, o maior conjunto de propostas restritivas e supressivas de di
reitos sociais dummente conquistados, sem nenhuma perspectiva
imediata ou mediata de compensação. Além do mais, trata desi
gualmente situações iguais, conforme se observa do cotejo, entre
os artigos 5° e 8°. a saber.

O art. 5° extingue a aposentadoria proporcional por tempo
de serviço, de vinte e cinco anos para a mulher e de trinta anos
para o homem, bem como a aposentadoria especial de professor.

O art. 8°, ao preconizar a extinção dos regimes de Previdên
cia relativos ao exercício do mandato eletivo. não prejudica os di
reit.os à aposentadoria e pensão nas condições previstas na
legislação vigente à data da promulgação dessa emenda daqueles
que estejam em gozo do benefício ou que nessa data tenham im
plementado os requisitos para obtê-lo.

Mínima coerência indicaria que pudessem, por igUal, valer
se de tal prerrogativa os que já tivessem implementado os requisi
tos à inativação proporcional à data da promulgação da aventada
emenda.

Por mais esforço que se faça, fica difícil identificar como os
sacrifícios impostos pela pretendida PEC, letra d, possam, em al
gum momento, a médio e a longo prazo. reverter em benefícios a
quantos têm, no fator tmbalho, a sua exclusiva fonte de sustento.

Todos os que nos últimos quatro anos participamm da ad
ministração do sistema previdenciário sabem que há necessidade
de modificações na sua estrotum de custeio e de benefícios. Sabe
se também que tal não pode ser feito a toque de caixa, desconstitu
cionalizando-se, sem maior fundamentação, garantias de
conquistas de milhões de trabalhadores de ontem e de hoje.

Por isso, Sr. Presidente, fIz um pedido de infonnação para
poder complementar esse trabalho - e é necessário que os Parla
mentares e que esta Casa tenham conhecimento: que se abm essa
caixa preta para se saber quais as fontes de custeio para a área da
Previdência Social, identificadas segundo as respectivas categorias
contributivas no âmbito urbano e ruml; quais os dispêndios, à con
ta de benefícios previdenciários de prestação continuada no âmbi
to da previdência urbana e rum, nos últimos três exercícios,
discriminados, se possível, por unidades fedemdas - Estados e
Distrito Federal; qual o montante da dívida da União para com o
complexo previdenciário discriminado durante os últimos cinco
exercícios; qual o montante da dívida ativa previdenciária. segun
do as fontes - empresas privadas, empresas públicas, órgãos da
administração pública federal, estadual e municipal e respectivas
autarquias e fundações, assim como segurados individuais - du
rante os últimos cinco exercícios.

Sr. Presidente, concluindo, eu gostaria de dizer que, do que
ouvi, do que aprendi na minha passagem nos quatro anos da Previ
dência, do que vivenciei como Secretário de Estado da Saúde du
rante oito anos no Estado do Rio Grande do Sul, de forma
consecutiva, temos que fazer uma distinção entre seguridade, as-
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sistência social e saúde. Se fizennos essa distinção, vamos teruma
previdência dumdrora, praticamente permanente, desde que, ela
sendo contributiva e distributiva, todos os que participem contri
buam. Senão, o que temos hoje? O Brasil tem 60 milhões de traba
lhadores, dos quais 30 milhões contribuem para a Previdência
Social e 15 milhões já estão em beneficio. Destes, 41% não contri
buÍIam para a Previdência Social.

O que se está vendo na prática é que um aposentado que
contribuiu está dividindo na inatividade, e não está tendo o poder
aquisitivo que tinha na atividade, com aqueles que não contribuí
ram com nada para a Previdência Social: Essa conta, Srs. Parla
mentares, nunca vai ser fechada. Se quiserem fazer com o dinheiro
da Previdência Social como se fez ao longo dos anos - o que não é
privilégio do País, rorque outros também tiraram dinheiro das
suas previdências sociais para jogar em ootros programas, obras,
desvios de recursos, assistência social e saúde - nunca teremos o
aposentado da Previdência Social vivendo em condições dignas.

Esta é a minha contribuição. (palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Wigberto Tartuce) - An

tes de passar a palavra aos Srs. Parlamentares, concedo-a ao Depu
tado Roberto Jefferson, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON - Quero
lembrar que o paiuel está aberto. Quem não digitou presença, por
favor, vá fazê-Io e retome ao debate.

A Mesa da Casa está cobrando nossa presença em plenário.
Mas vamos ter tempo para exposições.

Quero dar uma infonnação a este Plenário, especialmente
aos Deputados Paulo Paim e Eduardo Jorge, que estão saindo. On
tem à noite, por designação da Comissão de Seguridade Social e
Família, dumnte uma hom e meia, estive com o Presidente da Re
pública - de 19h até às 2<h3Omin - discutindo o tema Previdência
Social, acompanhado do Líder do Governo, Deputado Luiz Carlos
Santos.

Em síntese, o Presidente nos infonnou, para comunicarmos
à Comissão de Seguridade Social e Família e, agom, à de Tmba
lho, de Administração e Serviço Público, como um todo, o seguin
te: não partiu a idéia da reforma da Previdência Social, mas dos
Líderes do Congresso Nacional, com a oposição do Presidente do
Senado Fedeml, Senador José Sarney. Na Previdência Social, o
que S. Ex· precisava refonnar e trazer à discussão clam era o EPU
- Encargos Previdenciários da União, que S. Ex· tem como conta
sem custeio; os Encargos Previdenciários da União não têm cus
teio. A idéia do Governo em trazer ao debate principalmente o
EPU, o inativo da União, a que o Presidente da República chamw
de primo rico da Previdência Social. Mas S. Ex· vê que o debate
está todo concentrado no primo pobre, o INSS - a Previdência So
cial. S. Ex· disse que 35 bilhões de reais custam 16 milhões de
aposentados e pensionistas do INSS na Previdência Social, e 15
bilhões de reais custam 1 milhão de inativos da União, o que S.
Ex· chamou de primo rico. E que doía usar recursos da Seguridade
Social para o custeio do EPU. Que o foco principal da discussão
seria o EPU, lÍlas que ele percebia que gmpos econômicos e a elite
do funcionalismo póblico usavam a Previdência Social como bio
mbo para esconder seus privilégios. E que o debate estava centm
do no INSS, quando o fundamental em expor e trazer à discussão
pública os Encargos Previdenciários da União, os inativos da
União. Então, perguntei: ''Presidente, essa é uma tese que, mais 00

menos, tem um consenso no Congresso. N6s ferirmos o EPU, dis
cutinnos o EPU, defmirmos o que são as carreiras de Estado e
onde estão esses privilégios. Por que o senhor não retira, então, a
crise do Congresso, que é o INSS, para podennos centrar o foco
da discussão, à luz das Câmara, em tomo do primo rico, como o

senhor mesmo diz o EPU?" S. Ex· disse: "Não posso. A única voz
que se levantou, na reunião dos Líderes do Congresso, foi a do
Presidente Sarney, contra a envio da emenda. E acho que vocês
deviam discutir isso com o Ministro da Previdência, o Ministro
Reinhold Stephanes". Então, é a síntese da conversa - que teve ou
tros aspectos. Discutimos dados. E o Presidente deixou essa infor
mação que, afinal, eu traria, por delegação da Comissão de
Seguridade. Esse encontro foi feito. Levou uma hom e meia. S.
Ex· deixoo o Governador Tasso Jereissati esperando poc uma hom
e meia. E ficamos conversando dumnte esse tempo, eu, S. Ex· e o
Líder Luiz Carlos Santos, a respeito de Previdência Social. Em
síntese, foi essa a infonnação que me deu o Presidente e que estoo
transmitindo a V. Ex-S, porque lá fui como Presidente da Comis
são de Seguridade Social. S. Ex· disse: ''Não em importante para
mim. Não é essencial para mim, nem para o Governo, mas os Lí
deres, à exceção do Presidente Sarney, acharam poc bem remeter
essa discussão ao Congresso. E vejo que a discussão da Previdên
cia, do primo pobre, está encobrindo - na aposentadoria tem gente
do primo rico, do EPU e dos interesses econÔmicos, aí, sim, relati
vos à Previdência Social- o debate que gostaria de ver travado no
País, o debate a respeito do inativo da União e do seu custeio, por
que a Previdência Social pode não ter muito dinheiro, mas ela se
autocusteia. E não temos custeio para os Encargos Previdenciários
da União. E me dói saber que ainda tiro dinheiro da Seguridade
Social para poder fazer o pagamento do primo rico, dos Encargos
Previdenciários da União".

Então, essa é a infonnação que deixo a V. Ex·s E, a partir
de agora, vamos procumr fazer o encontro de idéias e posições
com o Ministro da Previdência, o Sr. Reinhold Stephanes. (pal
mas.)

(Não identificado) - Deputado Roberto Jefferson, V. Ex·
não indagou por que ele assinoo a Medida Provisória nO 935?

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON - Deixei
para V.Ex·fazê-Io.

(Não identificado) - Se tiver oportunidade, vou fazer mes-
mo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wigberto Tartuce) - Pela
ordem, concedo a palavm aos Deputados Paulo Paim e Arnaldo
Faria de Sá, por terem proposto a presença dos Srs. Ministros que
aqui se encontram. O DePItado Paulo Paim, pela coordenação da
Subcomissão do Salário Mínimo e Política Salarial, da Comissão
de Tmbalho, e o Deputado Arnaldo Faria de Sá, membro da C0
missão de Seguridade Social e Família.

DePItado Paulo Paim, V. Ex· tem cinco minutos para se di
rigir aos Srs. Ministros da maneira que melhor lhe convier.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presidente, se me
permitem chamá-los assim, Senador Jarbas Passarinho, Deputado
Federal Waldir Pires, Senador Jáder Barbalho e DePItado Federal
Jair Soares, confesso que elenquei aqui uma série de perguntas,
mas vejo que elas, em tese, estão prejudicadas. Pela informação
que nos dá aqui o Presidente da Comissão de Seguridade Social e
Família, se depender do Presidente da República e com o acordo
dos Líderes, as mudanças na Previdência serão retiradas do Con
gresso Nacional.

(Não identif1.Çlldo) - Ele não falou isso.
O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Estou dizendo, já que

o Sr. Presidente disse que não era sua intenção. Foi a vontade dos
Líderes do Congresso Nacional, com o voto contrário do Presiden
te do Congresso Nacional. Ou seja, o Presidente da República re
meteu, mais uma vez, a bola ao Congresso Nacional: se quiserem,
devolvam, rejeitem a emenda e o debate pára. Mas, mesmo assim,
como não tenho certeza desse encaminhamento, confonne combi
nado com o Deputado Wigberto Tartuce, não pretendo aqui fazer
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uma palestra ou ser também um painelista. Preocupei-me em ela
borar perguntas. Vou aqui elaborá-las e encaminhá-las, por escrito,
à Mesa, dando total h1Jerdade aos painelistas para responderem às per
guntas que entenderem e que fiquem mais próximas à sua explanação.
Entendo também que diversas perguntas por mim feitas foram, inclu
sive, na exposição, abonladas pelos senhores painelistas.

Vamos diretamente às perguntas, que encaminharei direta
mente à Mesa, em seguida. Primeira: na opinião de V.Sas., é ne
cessária ou não uma reforma da Previdência? Segunda: se
necessária, como fica a questão do direito adquirido e qual será o
sistema de transição - no meu entendimento, esse é, de fato, um
dos pontos mais polêmicos? Terceira: como V.Sas. vêem a vincu
lação da receita da Seguridade Social mantido na Constituição?
Quarta: como vêem a vinculação da receita da Seguridade ao Cus
teio da Seguridade? Qual a responsabilidade do Estado nesse Cus
teio? Quinta: qual o modelo de gestão da Previdência que V.Sas.
julgam adequado? - Repito: vou entregar à Mesa, por escrito, es
sas perguntas - Sexta: como se pode assegurar a gestão social da
Previdência, com a participação de empregado, aposentado, em
pregador e Governo? Sétima: qual a opinião de V.Sas. sobre o re
gime básico universal?

Na oitava, faço um destaque. Essas duas Comissões terão
que votar o Projeto de Lei nO 199/95, que é uma reforma na Previ
dência, via lei ordinária. É tudo isso aqui. São mais de cem mu
danças na Lei n° 8.212 e na Lei n° 8.213. Aqui, o art. 1° trata do
salário mínimo de cem reais. E, aí, vem toda a reforma, na Previ
dência, na Lei Ordinária, abrangendo todas as aposentadorias es
peciais. Então: a Previdência tem ou não, na visão de V.Sas., a
condição de pagar, segundo a retrospectiva histórica, um piso sala
rial acima de cem reais? Como V.Sas. vêem o vínculo dos proven
tos dos aposentados e pensionistas, de forma pennanente, ao
salário mínimo? Hoje há toda uma discussão no País sobre como
se faz para manter o poder de compra do aposentado se, direta ou
indiretamente, está desvinculado do salário mínimo. Qual é a for
ma de correção que deve ser dada aos proventos dos aposentados e
pensionistas, que recebem menos de um salário mínimo? Há duas
teses: a número um mantém o vínculo ao salário mínimo; a núme
ro dois desvincula-o e decide qual é esse índice.

A décima pergunta, que deixo para debate, é a questão do
teto. Antigamente, o teto era de vinte salários mínimos e pagáva
mos. E a Previdência não estava falida. Depois, o piso passou para
dez salários mínimos. Hoje, como foi aqui mencionado, fala-se em
cinco e até três salários mínimos. Então, qual é o teto que V.Sas.
acham adequado? Se houver teto limite, como fica a Previdência
Complementar? Deve ser pública, privada ou mista?

Para concluir, qual é a posição VSas. quanto à diferença na
aposentadoria do homem e da mulher, quanto aos trabalhadores
rurais, e, naturalmente, quanto à questão das aposentadorias espe
ciais? É quanto à questão da quebra do sigilo bancário? A última
pergunta que faço é porque, como Relator do projeto, recebi uma
série de emendas sobre aquela velha estória: quem tem dívidas pe
gue-as e parcelaremos em vinte anos. Tenho um monte de emen
das sobre isso. Gostaria de ouvir a opinião de VSas. Isso é ou não
uma anistia informal? Sou Relator da Comissão de Trabalho e o
Deputado·Jofran Frejat será o Relator da Comissão de Seguridade
Social e Família. Como ficam as emendas encaminhadas relativas
ao direito de anistia por vinte anos?

É claro que gostalÍamos de fazer mais de cem perguntas.
Sabemos que não é possível. Então, encaminho ao que fonnulei
por escrito à Mesa. Os senhores painelistas respondam as que en
tenderem adequadas. Quanto às outras, naturalmente, se puder re
ceber as respostas por escrito, num segundo momento, será para
mim uma satisfação.

Era o que tinha a dizer e encaminho à Mesa as perguntas.
Obrigado.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Wigberto Tartuce) - De

putado Arnaldo Faria de Sá, por favor, pode formular suas pergun
tas.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Pre
sidente, não seria melhor responder a cada indagação? Senão, vai
se embaralhar tudo e peJ;~r oportunidades.

Consulto à Mesa se não seria possível dar as respostas ao
Depuítido Paulo Paim e, depois, fazer as perguntas, até porque, em
razão das respostas que forem dadas, perguntas que poderia fazer
acabam sendo superadas e faria outro tipo de perguntas. .

O SR. PRESIDENIE (Deputado Wigberto Tartuce) - De
putado, como autor do requerimento, sugiro a V.Exa. que faça as
perguntas, porque há vinte e cinco Deputados inscritos e precisa-
mos dar oportunidade a todos. . ,

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA - Curvo
me à decisão da Mesa, apesar de não concordar com ela.

Inicialmente, saúdo a presença de quatro ilustres Parlamen
tares, que também foram Ministros da Previdência Social e conhe
cem por dentro o verdadeiro problema da Previdência Social.
Lamento apenas a ausência do Governador Antônio Britto, que
também deveria estar presente. Pena que não tenha tido a oportu
nidade de vir aqui discutir o assunto. Até podemos entender sua
posição política. Peço à Mesa que a Ata da exposição dos quatro
ex-Ministros da Previdência Social seja encaminhada ao atual Mi
nistro da Previdência Social, para que SExa a tenha como orienta
ção.

Lembro de um detalhe extremamente importante. O ex-Mi
nistro e hoje Deputado Federal Jair Soares apresentou um detalhe:
o de que o atual Ministro da Previdência Social tem insistido na
correlação entre contribuintes ativos e inativos. E SExa. tem inci
dido em um erro muito grande. Tem considerado como beneficiá
rios da Previdência Social os chamados beneficios assistenciais.
Eles não podem ser considerados beneficiários da Previdência. A
Previdência Social apenas está aguentando a carga dos benefícios
assistenciais. Mais de seis milhões, do total de 14 milhões, dos be
nefícios não são ben<:ficios previdenciários. Portanto, não partici
param do chamado cálculo atuarial. Tenho certeza de que tanto o
ex-Ministro Jarbas Passarinho, quanto o ex-Ministro Jair Soares,
terão a oportunidade de esclarecer esse assunto, porque, se não me
falha a memória, foi na gestão de um dos senhores que come
çou esse beneficio chamado de Renda Mensal Vitalícia e o
Funrural, que efetivamente dão ao atual Ministro da Previdên
cia Social um argumento de distorção, que não pode ser levado
em consideração.

Chamo a atenção de todos principalmente para um detalhe:
o Governo retira totalmente o art. 202 da Constituição Federal,
que garante a aposentadoria por tempo de serviço e a aposentado
ria por idade. E, não sei por inabilidade política, no art. 202 da
proposta do Governo é criada a Previdência Privada, uma garantia
constitucional para a Previdência Privada e uma garantia infra
constitucional para as aposentadorias do sistema do INSS. Gosta
ria que os Srs. ex-Ministros lembrassem o que aconteceu com os
montepios e com as previdências privadas, para as quais muitas
pessoas contribuíram mas que hoje não existem. Peço também a
atenção de VExas. para o Projeto nO 199, lembrado há pouco pelo
Deputado Paulo Paim, para cuja votação o Governo tentoo ontem,
na marra, conseguir o regime de urgência. Ele tem, em seu art. 57,
uma proposta de alteração. Leio o teor desse artigo, para que os
Srs. ex-Ministros fiquem conhecedores de uma das rnaiores aber
rações. O art. 57, pela proposta do Governo, passará a ter a seguiu
te redação:
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A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a caJ.'ência exigida nesta lei, ao segurado que
tiver trabalhando sujeito às condições especiais que pre
judicam a sua saúde e a integridade fISica durante 15, 20
ou 25 anos, conforme dispuser o regulamento.

O regulamento é Ç1Ue vai dispor. Não é o Congresso Nacio
nal, não é um decreto. E apenas um regulamento. Acho que pior
que todas as discrepâncias levantadas é essa do art. 57 do Projeto
nO 199. Um regulamento vai dispor sobre as aposentadorias. Na
verdade, será a negação do Congresso Nacional se continuarmos a
discutir uma proposta desta ordem. ,um regulamento é que decidi
rá como serão as aposentadorias. E lamentável. Gostaria que os
ex-Ministros da Previdência Social Jáder Barbalho, Senador Jar
bas Passarinho, Deputado Waldir Pires e Deputado Jair Soares ti
vessem a oportunidade de abordar esse aspecto que realmente
deixa o Congresso Nacional curvado diante da emenda da Previ
dência.

O SR. PRESIDENfE (Deputado Wigberto Tartuce) - Con
vido, então, o ex-Senador Jarbas Passarinho para, se desejar, res
ponder ao nosso Deputado Arnaldo Faria de Sá e também às
quatro primeiras perguntas formuladas pelo Deputado Paulo Paim.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, a metodo
logia de trabalho do Deputado Paulo Paim facilita-me. Já não sou
capaz de guardar de mem6ria todo um discurso com as questões
apresentadas. Então, no momento oportuno, poderá ser retomada a
pergunta do Deputado Arnaldo Faria de Sá, porque gostaria de co
meçar pelo elenco de perguntas do Deputado Paulo Paim.

"Na sua opinião, a reforma da Previdência é necessária?" Se
eu bem entendi a todos, o único que talvez discordasse de que essa
reforma é necessária é o ex-Ministro Waldir Pires. Agora, como
eu acho que é necessária a reforma, é necessário convir a questão
do direito adquirido. Tenho a impressão de que, como disse o Se
nador Jader Barbalho, isso está como direito adquirido assegurado
no texto da emenda. S. Ex-, se não me engano, apresenta três mo
dalidades: o direito adquirido, o direito em ser e expectativa de di
reito. Então, o direito adquirido e o direito em ser eles garantiriam,
expectativa de direito é duvidosa. Então, no campo da mudança,
da transição, é preciso muito cuidado para evitar que as pessoas
que possam ter até agora contribuído venham a perder tudo.

"Como vê o Conselho de Segurança Social na Constitui
ção?" Meu prezado amigo, Deputado Paulo Paim, vejo como um
objetivo a ser alcançado, que deve permanecer no texto certo por
que é um objetivo a ser alcançado. Mas, como disse antes, demos
um passo maior do que as nossas pernas para uma implantação
imediata. Não há como fazê-la. Acho que não tratamos disso aqui,
seria muito bom tratar, porque as receitas para a Seguridade Social
vêm também, com relação à Previdência em si, naquilo que até.
agora não vi ser realizado - posso estar equivocado - porque no
nosso tempo de Ministério, tanto eu como o Deputado Jofran Fre
jat achávamos que devíamos fazer imediata modificação do siste
ma, não apenas na forma de salário, mas fazer o faturamento
também. Sobre o lucro, a COFINS poderá ter respondido alguma
coisa nesse sentido, mas faturamento não, porque o que entende
mos claramente nisso é que as indústrias, as empresas de aplicação
intensiva de mão-de-obra devem pagar pela folha e a outra pelo
faturamento. Por exemplo, uma refmaria tem um grupo de pessoal
pequeno. Então, fatura extraordinariamente mais do que uma em
presa~ digamos, de constnlção civil. Então, isso me parece que é
uma das reformas que cabe à Previdência: é introduzir desde logo
o problema de um faturamento como participação.

Essa vinculação da receita da Seguridade ao custeio da Se
guridade gostaria de ter uma explicação melhor para mim do De-

putado. Por que a pergunta? Se a vinculação da receita assegurava
o custeio da Seguridade: Ela não é vinculada? A receita da Seguri
dade é vinculada à Seguridade. Agora, o que receio é que, por vá
rias vezes, já houve tentativa por parte do Ministro da Fazenda e
do Ministro do Planejamento de tomar dinheiro da Previdência e
não deixar que isso seja hipotecado à pr6pria Previdência, e fazer
com que isso possa servir amanhã para cobrir rombos do Governo
no sentido geral. Então, se é essa a pergunta, a minha resposta é
essa também.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM- Sobre a vinculação,
mais ou menos nessa linha - e essa pergunta vem dos fIScais da
Previdência - eles entendem, inclusive, que deveria haver um cai
xa único, porque hoje acontece que o Tesouro Nacional acaba ar
recadando a COFINS - faturamento sobre lucro e casas lotéricas
e não a repassa de forma adequada para o Ministério da Segurida
de. Então, se for feito um caixa único, evitaria essas contradições.
A sua resposta vem mais 01\ menos nessa linha.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu tenho dúvida sobre a
interpretação. O que é que ela se significa? Porque se for caixa
único na mão do Ministro do Planejamento ou na mão do Ministro
da Fazenda, será em detrimento exatamente da Seguridade.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM-Caixaúnir,odaSegu
ridade.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Da Seguridade, sim. In
clusive a repartição deve ser imediata e automática.

Qual o modelo de gestão da Previdência? Há dois modelos
de previdência no mundo: o modelo de repartição e o modelo de
capitalização. O modelo de capitalização s6 pode existir com a
economia estável. Ninguém pode pensar em capitalização numa
economia que esteja sujeita a uma inflação como já tivemos até
agora. Então, acho que ainda devíamos continuar com o modelo
de repartição - neste ponto me parece que o ex-Ministro Waldir
Pires também tocou no assunto - e não o de capitalização, como é
no Chile. E esperar. Se no futuro tivermos possibilidade de chegar
a uma inflação zero, aí é s6 repensar o assunto.

Estou saltando alguns pontos porque me parece que não me
cabem.

A vinculação, que é um ponto importante e muito del:!atido,
o que está na Constituição é desvinculação. Tanto que, quando
houve o problema dos dois projetos de lei que se transformaram
nas leis de plano de custeio e plano de beneficio, houve aquele
problema dos 147%, exatamente porque isso não está defmido
como deve ser defInido. Agora, a desvinculação, toda a área de
planejamento dos Governos que conheço, toda esta área perde
sempre, seja quem for o Ministro, tem de desvincular para poder
ter maior flexibilidade na aplicação de recursos e nas despesas, so
bretudo.

Qual o teto de benefício que julga adequado para ser cober
to pelo regime geral? Acho que o teto de dez salários mínimos me
satisfaria.

Como vê a previdência complementar? Diria, desde logo,
antecipando a pergunta doze, essa previdência complementar já
não veria no sentido público, seria privada. A Previdência teria a
responsabilidade de até dez salários mínimos e a complementação
seria feita, aí, sim, em iniciativa individual.

As respostas estão dadas aqui neste ponto. Não sei se o De
putado está satisfeito ou se está apenas cansado de me ouvir.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM- Não, não. Obrigado,
Senador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wigberto Tartuce) - Obri
gado, Senador.

Essas foram as perguntas respondidas pelo ex-Senador Jar
bas Passarinho.
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Pela ordem, passo a palavra ao ex-Ministro Waldir Pires,
porque temos do Deputado Arnaldo Fari~ de Sá uma pergunta
diretamente a V.Ex· Se a Previdência privada é totalmente con
fiável.

O SR. WALDIR PIRES - Eu inverteria, então, a precedên
cia das respostas, como é uma única do Deputado Amaldo Faria
de Sá. Diria simplesmente que só vejo a Previdência privada,
como previdência complementar, acima do texto de dez salários
mínimos. Deputado, fora daí realmente, não vejo como a previ
dência privada possa ser uma garantia para os trabalhadores e para
os assalariados de um modo geral, até porque ela precisaria de
trinta anos para acumular recursos. De fonua que, durante todo
este período, quem responderia pelas necessidades dos trabalhado
res e de suas famílias? A previdência complementar é isto. A pre
vidência privada é isto. Alguém tem que assumir, não somente os
encargos dos que já são aposentados, como os encargos e as res
ponsabilidades dos que ainda estão traballiando e têm direito de
aposentar-se. Por isso mencionei que se porventura no Brasil se
viesse a adotar o regime de privatização, o Estado brasileiro preci
saria, hoje, de nunca menos que 300 billiões de reais, de saída,
para, ao longo de um determinado período, no mínimo uns 10
anos, enfrentar esse passivo previdenciário. Por quê? Porque a ca
pitalização privada é exatamente isso: capitaliza-se durante 30
anos para depois tornar-se um grande acumulador de poupanças e
um grande aplicador. De modo que só admito a previdência priva
da como complementar da previdência pública, geral, obrigatória,
no limite de 10 salários mínimos.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Minis
tro, a pergunta é no sentido dos exemplos que nós já tivemos sobre
alguns montepios que faliram. A cultura anterior pode levar à con
fiabilidade no futuro? Como aplicar em algumas empresas que
possam quebrar?

O SR. WALDIR PIRES - De jeito nenhum. porque eles
continuam ainda, inclusive em países ricos. Os Estados Unidos
passaram. no ano passado, por uma fase gravíssima na previdência
privada, devido a más aplicações e investimentos setoriais, como,
por exemplo, os investimentos em matéria imobiliária em toda
área da Flórida. Disso resultou um desequihôrio fmanceiro que
atrasou o pagamento de aposentadorias e pensões. Foi gravíssima
a situação.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Em relação à pergunta
do meu amigo Amaldo - não guardei de memória toda as suas
perguntas - e, aproveitando esta oportunidade, sabemos que a pre
vidência complementar tem dois tipos de previdência: a fechada e
a aberta. A previdência complementar privada aberta - montepios,
por exemplo - tem exemplos bons e exemplos até trágicos. Hoje,
se analisarmos a previdência que cabia ao Ministério da Previdên
cia Social regulamentar, que era a fechada e não a aberta, constata
mos que ela está, hoje, com uma quantidade brotaI de dinheiro.
Nós até tentamos, à época, com o Deputado Jofran Frejat, criar
uma obrigação para com o Estado, uma vez que foram gerados
bons resultados - inclusive os fundos de pensão estão aí, mostran
do que são verdadeiros em matéria de recursos. Em outros casos,
cito o Montepio, da Família Militar, com resultado ruim, e a
APLUB, com resultado razoável até hoje. .

No campo da capitalização, concordo plenamente com que
diz o Ministro Waldir e cito um exemplo doloroso para mim. Eu,
pensando em morrer antes de minha mullier e sabendo que deixa
ria uma pensão de militar muito pequena, fiz e paguei um pecúlio
na APLUB para 20 salários mínimos. Quando, infelizmente, se
aproximou a morte dela, que era um caso terminal, fui verificar o
que aconteceria se se desse o contrário. Os 20 salários mínimos es
tavam reduzidos a 6,3 salários, devido exatamente ao processo in-

flacionário e à impossibilidade de fazer capitalização num regime
de inflação.

O SR. WALDIR PIRES - Além disso, há a grave possibili
dade de a Nação perder a sua soberania, de o Estado nacional, de o
Estado democrático, a rigor, desaparecer do ponto de vista de con
trolar o destino, a estratégia de desenvolvimento do País.

Hoje, por exemplo, a capacidade de investimentos do Chile
está nas mãos dos fundos de pensão privados, que detêm 60% do
Pffi. A rigor, de que vale para os investimentos do País a posição
do Presidente da República, de que vale a posição do Parlamento,
se toda a capacidade que ele acumulou de poupança está sob o
controle dos fundos de pensão que acumularam 60% do Pffi?É
gigantesco, é uma coisa extraordinária. Nesse particular é preciso
muita atenção. Só admito a previdência complementarprivada.

Vamos aqui às metodologias do Deputado Paulo Paim.
O SR. PRESIDENIE ( Deputado Wigberto Tartuce) - An

tes disso, Sr. Ministro, se tiver alguém que seja autor de destaque,
está sendo convocado lá, em plenário, para fazer a defesa.

O SR. WALDIR PIRES - ''Na sua opinião, a reforma da
Previdência Social é necessária?" Concluí até propondo o que é
que imaginava com o refonua da Previdência. Sou contra, não é
uma posição de Governo, sou contra a proposta que está aí. Mas
entendo que, evidentemente, o ideal para o Brasil é que haja um
regime unificado de Previdência; e esse regime unificado pressu
põe a necessidade de uma transição muito bem disciplinada, que é
longa e que no Brasil, no momento, não há porque ela seja atrope
lada: ela pode ser tranqüila. Se fizermos um regime de Previdência
geral, pública, obrigatória para todos os assalariados, todos os se
tores públicos e privados até dez salários mínimos, e se facultar
mos a Previdência complementar, poderíamos estabelecer para a
Previdência geral, obrigatória, de dez salários mínimos, o que sig
nifica a condição de uma família viver decentemente. Se há condi
ções de viver com três, vivem; com quatro, vive; com cinco,
vivem; segundo a natureza das desigualdades sociais do País, mas
em condições mínimas. E o modelo é o modelo de repartição, é o
modelo do contrato de gerações, as gerações sucessivamente, as
sumindo mas em relação às outras, de pai e filho, a responsabilida
de de quem está em atividade, assume a responsabilidade de todos
os que estão em inatividade e, assim, sucessivamente; gerações
uma sobre as outras.

E é claro que isso tem que ser acompanhado com. um enor
me cuidado, com uma enorrne responsabilidade para atender às
flutuações, às curvas democráticas. O Brasil tem hoje uma situa
ção que é, por exemplo, já bastante diferente da situação que en
contrei há dez anos, quando fui Ministro da Previdência Social.
No dia em que sentei na cadeira de Ministro, disse: "Não pode ha
ver déficit, não vai haver; este é um País de jovens, não vai haver
déficits." A economia estava retomando o seu crescimento. Basta
ria, evidentemente, uma série de medidas de gestão. De modo que
creio que deveríamos ter uma reforma da Previdência Social, mas
uma reforma que, seguramente, não é esta. A reforma da Previ
dência, para ser geral, é uma reforma de Previdência pública, ge
ral, obrigatória, cobrindo todos os assalariados até dez salários
mínimos. E, em seguida, a faculdade disciplinada para impedir os
desvios, a que o ex-Ministro Jarbas Passarinho aludia; faculdade
disciplinada da Previdência complementar, pública, privada ou
mista, por meio de lei ou do legislador. V. Ex-S vão decidir isso.

Inclino-me pela Previdência complementar privada, que
seja estabelecida e que seja disciplinada.

"Como vê a questão do direito adquirido? Qual o sistema de
transição adequado às mudanças a serem implantadas"? Gostaria
de lembrar o seguinte: dos problemas relativos ao serviço público,
nada está previsto no Capítulo ''Da Seguridade Social". Daí, a con-
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fusão que essa reforma faz, uma confusão gigantesca. A Previdên- O SR. SENADOR JADER BARBALHO - Em primeiro lu
cia Social, no Capítulo ''Da Seguridade Social", não tem relação gar, Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, selecionarei - como o
com as questões que foram postas, seja dos diversos tipos de apo- Senador Jarbas Passarinho - algumas indagações para responder.
sentadorias ou de direitos de todos os servidores públicos. É uma Eu gostaria de tratar da questão levantada pelo Presidente
tradição bmsileira, é uma tradição dos Estados, desde sempre, de da Comissão de Seguridade Social. As declarações do Presidente
assumirem a responsabilidade da inatividade dos seus servidores. dessa Comissão parecem-me muito graves. Quero fazer uma su
Então, a União, os Estados e os Municípios sempre pagaram aos gestão à Comissão para que convoque, imediatamente, o Sr. Mi
seus servidores e assumiram a responsabilidade da sua inatividade. nistro da Previdência Social, para debater a respeito dessa questão.
Isso não tem relação com'a Previdência Social. Não se misturem Na última sexta-feira tive a oportunidade de inserir nos
as coisas. Parece-me, realmente, quando se discute o problema dos Anais do Senado a questão da reforma da Previdência Social, con
privilégios, é claro que existem privilégios enonnes em relação ao siderando a refonna constitucional como fundamental para a Pre
serviço público, em relação aos trabalhadores, ao regime do INSS, vidência Social. Quando chegamos a Brasília, os Srs. Ministros
mas, isso tem que ser revisto, como um assunto distinto, prnque nos ftzeram uma exposição. Aqui, foi citada uma reunião de Líde
está em capítulo separado da Constituição, e não no Título ''Da res. Deve ser dos Líderes do Governo, prnque participei de duas
Ordem Social", nem com o Capítulo 11 ''Da Seguridade Social". reuniões com os Líderes dos partidos que apcSiam o Governo e
Ninguém pode ter violentadas suas expectativas de direito que não essa questão foi tratada de forma diferente, como prioritária para o
estão garantidas na proposta. O que está garantido na proposta são futuro do Projeto de Seguridade Social, da Previdência Social.
os direitos adquiridos e as expectativas de direitos decorrentes dos Não tenho motivos para duvidar da palavra do Presidente da Co
pressupostos de direitos adquiridos já consolidados. O restante, missão de Seguridade Social, mas me causa profunda estranheza a
não. Então, como é que pode uma pessoa que está com cinqüenta manifestação de que o Presidente da República esteja interessado
anos de idade e 20 de serviço fazer agora uma previdência com- apenas em equacionar as diftculdades, relativas à contribuição dos
plementar? Ela estava na expectativa normal de que teria sua apo- servidores da União e que o restante da emenda teria sido originá
sentadoria segundo as regras estabelecidas. E é isso o que a Nação ria do interesse dos Líderes no Congresso. Se isso está realmente
tem o dever e a possibilidade de preservar. A União terá de encou- acontecendo, estranho e lamento profundamente. Isso deve ser es
trar a fonna de ftnanciar o pagamento dos seus inativos. Não mis- clarecido. Emendar-se uma Constituição de um País como o nosso
ture com a Previdência! Não misture com a Seguridade Social! A é um assunto da maior magnitude. Não creio que o Presidente da
Constituição não misturou e a Lei de Benefícios e a Lei de Custeio ReIJÓblica a tenha enviado prnque os Líderes no Congresso esta
também não. Quando a Lei de Custeio foi violada, estabelecemos vam interessados na questão da refonna da Previdência.
- eu era Deputado - uma graduação resistindo a dar dinheiro da Este debate é muito interessante. Se depois de sairmos desta
Seguridade Social para as despesas do EPU, dos Encargos Previ- reunião pudéssemos com o tempo veriftcar o que foi dito aqui,
denciários da União. Isso é outra coisa. De modo que, na realida- chegaríamos à conclusão de que divergimos e convergimos em vá
de, não temnada a ver uma coisa coma outra. 'rios pontos. Ouvi, por exemplo, do ex-Ministro Waldir Pires al-

O SR. DEPUTADO JAIR SOARES - ''Como o senhor vê a guns detalhes aos quais ele é favorável e que estão abrigado nesse
vinculação das receitas da Seguridade ao custeio da Seguridade?" projeto. tenho discordâncias tópicas em relação a esse projeto. Não
"Qual a responsabilidade do Estado no custeio da Seguridade?" se pode i.mpJgnar esse projeto de emenda constitucional no seu
Está na Constituição, sou a favor disso. Seguridade é uma coisa todo, como se pode, evidentemente, aprovar esse texto sem repa
fundamental da vida, é saúde, é previdência. Antes, como é que se ros. Daí a grande importância do que está ocorrendo na Câmara e
fazia? Os pobres morriam. na velhice, no Brasil e no mundo, até o no Senado, porque nos reservamos à condição de Casa revisora
momento em que surgiu a Previdência. A velhice era um problema nessa situação. O que a Câmara está realizando é da maior impor
somente dos ricos, era um patrimônio dos ricos. Para pobre viver tância, no sentido de ouvir toda sociedade e estabelecer o contradi
foi preciso nascer a Previdência. Portanto, é um problema básico tório fundamental na coostlUção legislativa
de um conceito de vida em sociedade. Logo, a Segw;idade Social e Esse projeto é longo, mas tive a oportunidade de veriftcar
o tinanciamento dela é o que está na Constituição. É responsabili- durante essas infamações que uma série de temas, onde há a ma
dade da sociedade; por isso, a contribuição social do faturamento, nifestação favorável, estão abrigados no projeto. Parece-me que
do lucro e a folha, e mais os Orçamentos da União, dos Estados e não há que se i~gnarnem se estabelecer uma postura precon
dos Municípios. ceituosa em relação à questão desta emenda. Vamos ouvir a socie-

Hoje, a grande crise da Saúde deve-se ao fato de que os Es- dade. Esse projeto é da maior importância. Mas quero mais uma
tados, os Municípios e a União passaram a não ter recursos dos vez reafmnar o meu ponto de vista de que sou favorável à reforma
seus orçamentos destinados a esse setor, para se dedicarem, exclu- do Sistema de Seguridade Social da Previdência no Brasil.
sivamente, às suas responsabilidades, à receita da Seguridade So- Um outro dado que me parece importante ressaltar é a ques-
cial. É preciso rever isto. tão do caixa a que o Deputado Paulo Paim se referiu. Há um enor-

O SR. WAWIR PIRES - Bem, há uma série de questões. me interesse, ao loogo do tempo, de todos os Ministros da área
Nós discutiremos adiante. econômica apanharem o caixa da Previdência. Inclusive, sofri esse

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wigberto Tartuce) - Obri- tipo de pressão quando fui Ministro e reagi. Isso deve ter ocorrido
gado. com outros Ministros, porque há a tentação do tal "caixa único",

Embora tenhamos adotado um outro critério, DepItado Jair que não é o caixa único da Previdência, mas o caixa único para ti-
Soares, passo a palavra ao SenadorJáder Barbalho. rar recursos da Previdência. E isso Ministro algum, nem o Coo-

Tenho uma pergunta também dirigida a V. Ex·, do Deputa- gresso, nem a sociedade podem admitir que ocorra, porque há a
do Arnaldo Faria de Sá. Ele pergunta o seguinte: tentação de se resolver problemas de déftcit da União recorrendo-

1 - proporção dos ativos/inativos, menos assistências; se à Previdência, e isso coloca me risco todo o sistema de Previ-
2 - aposentadorias defmidas por regulamento - esta é para dência no Brasil, porque na hora em que faltarem recursos para

o Ministro Passarinho. Para o senhor a pergunta é sobre proporção pagar os benefícios da Previdência em quatorze mil agências ban
dos ativos/inativos, menos assistências. cárias deste País, vamos ter um problema não social, mas um pro-



Aos seis dias do mês de junho de mil novecentos e noventa
e cinco, às dez horas e vinte minutos, no Plenário dezessete, no
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, realizou-se a 'ferceira Reu
nião (Ordinária) da Subcomissão Especial para Regulamentação
dos Planos e Seguros de Saúde. A Lista de Presença registrou o
comparecimento dos. seguintes Senhores Deputados: Euler Ribei
ro, Presidente; Jonival Lucas, Vice-Presidente; Iberê Ferreira, Re
lator; Ayres da Cunha, Laire Rosado, Célia Mendes, Sérgio
Arouca, Ursicino Queiroz e Cipriano Correia; e deixou de registrar
a sua presença o seguinte Senhor Deputado: Fernando Gonçalves.
Compareceram também os Deputados: Ceci Cunha, José Coimbra,
Laura Carneiro e Pimentel Gomes. Estiveram presentes os seguin
tes senhores funcionários da Assessoria Legislativa da Câmara dos
Deputados: Eleutério Rodriguez Neto e Fábio Vaisman. Havendo
número regimental, o Deputado Euler Ribeiro, declarou aberta a
reunião destinada a ouvir o Dr. Antônio Ezequiel de Araújo Neto,
Promotor de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor; Dr.
Antônio André Donatto, representante da Presidenta do Instituto
Brasileiro de Defesa ao Consumidor - IDEC; nra Maria Inês For
nazaro, Coordenadora do ProconlSP; e a nra Celma do Amaral,
chefe de serviço do setor de Saúde, do ProconlSP. Em votação, foi
aprovada a Ata da Segunda Reunião. O Presidente convidou os
oradores para comporem a Mesa, e estabeleceu os critérios a se
rem adotados nos debates e passou a palavra ao Deputado Iberê
Ferreira, relator da Subcomissão que agradeceu aos colegas pelo
apoio e o incentivo que lhe deram para fazer este trabalho e afrr
mou que o seu compromisso era geral uma legislação que acabas
se com vícios e defeitos desses Planos de Saúde. Em seguida, o
Presidente passou a palavra ao primeiro orador, Dr. Antônio Eze
quiel de Araújo Neto, que agradeceu a oportunidade de participar
deste trabalho, ressaltou que saúde é um direito de todos, é uma
questão de cidadania e concluin ser urgente buscar, por meio desta
Casa, um diploma legal que possa fiscalizar e controlar essas em
presas de Planos e Seguros. O Presidente passou a palavra à se
gunda oradora, nra Maria Inês Fornazaro, que cumprimentou a
todos e informou que o Código do Consumidor não é suficiente
para proteger o consumidor dos Planos de Saúde, pois cada um es
tabelece cláusulas que não visam um compromisso com a saúde
do consumidor. Citou como exemplo algumas cláusulas de exclu
são como de doenças infecto-contagiosas, custos médicos e hospi
talares e idade, e cláusulas que defmem reajustes com base em
índices proprios. Concluin que seria necessário estabelecer um ín
dce transparente e compatível com o consumidor do serviço de
saúde e sugeriu que se criasse um conselho de ética junto ao Poder
Executivo para que se possa fiscalizar e que essas empresas obti-

. vessem registro no Ministério da Saúde. O Presidente concedeu a
palavra a nra Cehna do Amaral, que concordou com a necessidade
da regulamentação, pois o sistema como um todo é injusto com a
saúde do consumidor.O Presidente passou a palavra para o último
orador, o Dr. Antônio André Donatto, que propôs alguns quesitos
necessários para serem discutidos como: custo, fornecimento de
serviço, limitação de atendimento e um esclarecimento maior so
bre a exclusão, e que na regulamentação fique bem claro o atendi
mento de emergência. Iniciada a fase de debates, os Senhores
convidados foram interpelados pelos seguintes Senhores Deputa
dos: Iberê Ferreira, Relator: Ursicino Queiroz; Célia Mendes; Ay
res da Cunha; Laura Carneiro e Jonival Lucas. A Deputada Lanra
Carneiro manifestou seu interesse em participar desta Subcomis-
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blema político gravíssimo e até um problema de segurança nacio- COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
nal. É um problema sério. Por isso mesmo a reação do Congresso SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA REGULAMENTAÇÃO
em relação à Medida Provisória nO 935 é exatamente nesse senti- DOS PLANOS E SEGUROS DE SAúDE
do. Na verdade, o que se quis ali foi retirar o fmanciamento da 3aReunião (Ordinária), realizada em 6 de junho de 1995
União e apanhar recursos da Seguridade Social. V. Exas devem
atentar para a medida provisória, que foi reformada, pois tem o
mesmo objetivo. Foi abrandada em parte, mas continua com o
mesmo objetivo. Hoje, há a história de que a Previdência está pa
gando a Previdência e que o Governo está entrando com recursos
para a área da saúde, como se a idéia da construção da Constitui
ção fosse no sentido de que a Pre vidência fosse sustentar a saúde.
Não foi o que ficou claro. O projeto de Seguridade Social é que
abrange a saúde. não especificamente a contribuição. Quando se
quer buscar os recursos do FAT, sob alegação de que esses recur
sos cresceram acentuadamente nos últimos anos e que, portanto,
há uma sobra de recursos, parece-me que há um equívoco, há um
risco que o Congresso não pode aceitar, de forma alguma, emrela
ção ao projeto de seguridade social.

Gostaria de aproveitar para fazer um alerta em relação aos
mesmos do FAT. Se a medida provisória, como foi reformada, no
meu entendimento, for aprovada, o Congresso tem que estar muito
atento com o que vai ocorrer.

Quero dizer que, com relação á questão da reforma da Pre
vidência, prefiro o Deputado Roberto Jefferson me perdoe, com
todo o respeito que lhe tenho - concordar com o que Presidente
escreveu e leu no seu discurso de despedida do Senado. O Presi
dente assinou a proposta de emenda à Constituição. Vamos deba
ter. Prefiro ficar "nem muito à terra, nem muito ao mar" em
relação a essa questão.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Wigberto Tartuce) - No
bre Senador, se V. Exa me permitir interrompê-lo, acabo de rece
ber um comunicado do Presidente da Casa em que nos solicita
suspender esta reunião. Vou suspendê-la por vinte minutos, até
porque conheço um ditado que diz: "manda quem pode e obedece
quem tem juízo". Peço desculpas aos nossos conferencistas. Ire
mos ao plenário e voltaremos dentro de vinte minutos.

O SR. DEPUTADO CECI CUNHA - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wigberto Tartuce) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. DEPUTADO CECI CUNHA - Sr. Presidente, que
ria fazer uma sugestão. Preocupa-me que, em vinte minutos, che
garemos num horário em que, inclusive, os nossos convidados
particularmente podem querer se alimentar. Pergunto ao Sr. Presi
dente d aos senhores convidados se não seria oportuno dar um
tempo razoável e retomarmos no começo da tarde, uma vez que
esse debate é fundamental. Não sabemos da disponibilidade de
tempo...

O SR. PRESIDENIE (Deputado Wigberto Tartuce) 
Como V. Ex"s vêem o retomo para as 14 horas? Está bem assim?
(pausa.)

Sugestão aceita, democraticamente.
Está suspensa a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Sebastião Madeira) - No

exercício da Presidência e de acordo com a vontade da maioria,
devido aos outros trabalhos que estão ocorrendo, vamos encerrar
esta sessão. Convocaremos uma outra reunião, bem como os Srs.
Ministros, em outra oportunidade a ser determinada.

Informalmente, convidamos a todos, inclusive, os Srs. Mi
nistros, para uma reunião no dia 4, quando durante todo o dia se
rão debatidos problemas da Previdência no plenário da Câmara,
conforme requerimento de todos os Líderes da Casa.

Está encerrada a sessão. (palmas.)
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são; o que foi acolhido pelo Senhor Presidente. Nada mais haven
do a tratar, o Presidente convocou reunião ordinária para o dia 20
de junho, terça-feira, às dez homs, encermndo a reunião às doze
homs e quarenta minutos, cujo inteiro teor foi gravado e depois de
traduzido, fará parte integrante desta Ata. E, para constar, eu Na
dia Avelina Pacheco da Costa Fortes, Secret4tia, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da Subco
missão, Deputado Euler Ribeiro.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASa

38 Reunião (Ordinária), realizada em 31 de maio de
1995

Às quinze horas do dia trinta e um do mês de maio de mil,
novecentos e noventa e cinco, reuniu-se na sala de número quinze,
Anexo lI, da Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Fedeml,
sob a presidência do Deputado Arnaldo Faria de Sá, na forma do
art. 39, § 4°, do Regimento Interno, a Comissão Parlamentar de In
quérito destinada a investigar a situação dos Bingos no Bmsil,
criada pelo Requerimento número dois, de mil, novecentos e no
venta e cinco, para eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes,
com a presença dos Deputados Comuci Sobrinho, Severino Caval
canti, Pedrinho Abrão, Vic Peres Franco, Oscar Goldoni, Jorge
Wilson, Albérico Filho, Zulaiê Cobra, Eurico Mirandã, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Santana, Padre Roque, Vicente André Gomes,
Marquinhos Chedid e Ricardo Gomyde, membros titulares; Fer
nando Gonçalves, João Ribeiro, Lael Varella, Murilo Pinheiro,
Aníbal Gomes, Cunha Bueno, Wagner Salustiano, João Fassarella,
Pedro Wilson e Carlos Camurça, membros suplentes; Inocêncio
Oliveira e Abelardo Lupion, presenças eventuais. Deixaram de
comparecer os Deputados Nelson Otoch e Nelson Meurer. Verifi
cada a existência de quorum regimental, o Senhor Presidente de
clarou abertos os tmbalhos e anunciou a deliberação sobre a Ata
da reunião anterior. O Deputado Carlos Camurça solicitou a dis
pensa da leitura da Ata, tendo sido acatada pela Presidência que a
colocou em discussão. Não havendo quem quisesse discuti-la, foi
aprovada por unanimidade. Expediente: fomm lidos os seguintes
ofícios recebidos: Ofício nO 564195, da Lidemnça do Partido Pro
gressista, indicando o Deputado Carlos Camurça como suplente,
em substituição ao Deputado Marcos Medrado, Ofício n° 275/95,
da Liderança do Partido Democrático Tmbalhista, indicando o De
putado Severiano Alves, como suplente, em substituição ao Depu
tado Oscar Goldoni; Ofício n° 522/95, da Liderança do Partido
Progressista Reformador, indicando os Deputados Arnaldo Faria
de Sá e Cunha Bueno como titular e suplente, respectivamente, em
substituição aos Deputados Raimundo Santos e Paulo Bauer; Ofí
cio n° 900/95, da Liderança do Partido Social e Democrático Bm
sileiro, indicando o Deputado Jovair Arantes, como suplente, em
substituição ao Deputado Arnaldo Madeim; Ofícios nOs 484 e
485/95, da Liderança do Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro, indicando os Deputados Oscar Goldoni e Albérico Filho,
como titulares, em substituição aos Deputados Carlos Apolinário e
João Thomé Mestrinho. A seguir, vários Senhores Deputados fize
ram uso da palavra. O Deputado Cunha Bueno apresentou requeri
mento solicitando o levantamento da relação das entidades que se
beneficiaram com a venda de bingos e quais os valores que as pes
soas recebemm, mês a mês, nos últimos doze meses. O Deputado
Carlos Santana manifestou sua expectativa de ver concluído o pro
cesso de votação e de os tmbalhos terem início de imediato. O De
putado Abelardo LupioIJ solicitou o adiamento da reunião para
eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes. Os Deputados Car
los Santana e Padre Roque se posicionaram contm a proposta ante-

rior, solicitando o início imediato dos tmbalhos. Diante das mani
festações. O Presidente decidiu suspender os trabalhos por cinco
minutos para composição e apresentação de chapas. Reabertos os
trabalhos, às quinze homs e quinze minutos. Fizemm uso da pala
vm os seguintes Deputados: Abelardo Lupion, afirmando que o
seu partido honrava o c:;ompromisso assumido os acordos feitos na
Casa; Incêncio Oliveifa pedindo moderação e propondo a suspen
são ~os trabalhos para que as Lideranças de todos os partidos che
gassem a um acordo defmitivo e representativo da vontade da CPI,
o que, se não houvesse discordância, seria acatado pela Presidên
cia; Eurico Miranda, manifestando-se contrário à suspensão dos
trabalhos, exceto se o acordo proposto contemplasse todos os Par
tidos; Ricardo Gomyde, protestando contra a sistemática suspen
são das reuniões e Carlos Saptana, pedindo se chegasse a um
consenso imediato para a eleição da Presidência da Comissão, ten
do em vista a urgência quanto ao início dos trabalhos. A seguir, o
Presidente informou ao Plenário da apresentação de uma chapa
junto à Mesa composta pelo Deputado Marquinhos Chedid, para
Presidente, e pelos Deputados, Zulaiê Cobm, Vicente André Go
mes e Padre Roque para primeiro, segundo e terceiro vice-Presi
dente, respectivamente. Mas, no sentido de encontrar-se uma
solução adequada pam a questão, o Presidente decidiu encerrar a
reunião às quinze homs e trinta minutos, antes convocando a pró
xima para o dia primeiro de junho, às dez horas e trinta minutos. E
para constar eu, Luiz Antonio Vilolin, Chefe do Serviço de Co
missões Parlamentares de Inquérito, lavrei a presente Ata, que
após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e publi
cada no Diário do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 
(Início não gravado.) ... destinada a investigar a situação dos bi
ngos no Bmsil. Está instalada a reunião. Convido os Srs. membros
a tomarem assento para que possamos dar início à nossa sessão.
Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. De
acordo com o que foi decidido na reunião anterior e nos termos do
Ato da Presidência de 24 de maio de 95. esta foi convocada para a
eleição do Presidente e respectivos Vice-Presidentes desta Comis
são Parlamentar de inquérito. Na forma do art. 39, § 4°, do Regi
mento Interno, compete-me assumir a Presidência dos trabalhos
na qualidade de Deputado mais idoso dentre os de maior númer~
de legislatum, e procedemos à leitura da ata da reunião anterior.

O SR. DEPUTADO CARLOS CAMURÇA- Sr. Presiden-
te...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 
Com a palavm o nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO CARLOS CAMURÇA - Eu pediria a
dispensa da leitura da ata. ,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 
Não havendo manifestação em contrário, esta dispensada a leitura
da ata, que se encontra à disposição de todos os Srs. Parlamenta
res.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 
Pela ordem, com a palavra o nobre Deputado Carlos Santana.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr. Presiden
te, eu espero que hoje a gente consiga realmente escolher o Presi
dente, o 1° Vice, o 2° Vice e o 3° Vice. Mas, ao mesmo tempo,
espero que esta reunião também já seja uma'reunião de tmbalho,
porque a gente está com várias coisas pendentes pam começar a
trabalhar, e eu estou com acúmulo de documento interno, porque a
gente tem que fazer vários requerimentos. Espero que a gente não
faça só a votação, mas já comece já uma discussão do encaminha
mento dos nossos trabalhos internamente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) - ria um expediente extremamente desagradável, por mais legitimo
Leitura do expediente. Ofício da Liderança do PP: "Com os meus que ele seja. de não ter sido feito isso através de um acordo. Então.
cumprimentos, indico o representante do Partido Progressista jun- Presidente, com muito mais experiência, muito mais brilhantismo
to à CPI destinada a investigar a situação dos bingos no Brasil, que qualquer outro aqui...
Deputado Carlos Camurça, na qualidade de suplente, em substitui- O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) -
ção ao Deputado Marcos Medrado. Assina Deputado Odelmo Bondade sua.
Leão". Ofício da Liderança do PDT: "Nos termos regimentais, in- O SR. DEPUTADO ABELARDO LUPION - ..• pode fazer
dico a V. Exa o Sr. Deputado Severiano Alves para integrar, na chamar o bom senso, para que nós sentemos. Então eu gostaria
qualidade de membro suplente, em substituição ao Sr. Deputado que, como Vice-Líder representando a Liderança do PFL, encami
Oscar Goldoni, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a nhasse à Mesa o adiamento dessa posição, para que nós, com um
investigar a situação dos bingos no Brasil. Assina Deputado Miro prazo mais dilatado, pudéssemos sentar e conseguir resolver os
Teixeira, Líder do PDT". Oficio da Liderança do PPR: 'Tenho a problemas. Já que o objetivo desta Comissão é dos mais legitimos
honra de indicar a V. Exa

, pelo PPR, o Deputado" que vos fala," e que vai engrandecer, e muito, essa Casa, eu gostaria de que o
como titular, e o Deputado Cunha Bueno, como suplente, para in- Presidente encaminhasse esse requerimento para que houvesse
tegrar a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar adiamento da decisão da eleição dessa nova diretoria dessa CPI.
a situação dos bingos no Brasil. Assina Deputado Francisco Dor- O SR. DEPUTADb CARLOS SANTANA - Sr. Presiden-
nelles, Líder do PPR". Ofício da Liderança do PSDB: ''Venho so-- te, pela ordem.
licitar a V. Exa a gentileza de determinar a substituição do O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) _
Deputado Arnaldo Madeira pelo Deputado Jovair Arantes como Antes de conceder a palavra pela ordem ao nobre Deputado Carlos
membro suplente para integrar a Comissão. Assina Deputado José Santana para contraditar, eu queria convidar o Deputado Pedrinho
Aníbal, Líder do PSDB". Oficio da Liderança do PMDB: "Comu- Abrão para fazer parte da Mesa, o Deputado que anteriormente já
nico a V. Exa que o Deputado Oscar Goldoni passa a integrar, na tinha presidido a instalação e que eu gostaria que flzesse parte da
qualidade de titular, a Comissão. Assina Deputado Michel Temer, Mesa. Com a palavra o nobre Deputado Carlos Santana.
Líder do PMDB". Outro oficio do Líder do PMDB Michel Temer O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr. Presiden
comunicando a indicação do Deputado Albérico Filho para partici- te, eu veriflco que esta Comissão tem um trabalho extremamente
par, na qualidade de titular, da Comissão, em substituição ao De- importante. É a terceira reunião que a gente tenta fazer aqui, e é
putado João Thomé Mestrinho. Esses são os ofícios que se com muita estranheza o que está acontecendo, porque n6s, já na
encontram sobre a mesa. semana passada, a partir de todo o processo que aconteceu aqui

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Sr. Presidente, nessa Comissão, tivemos que adiar todo o processo de votação.
pela ordem. Ontem tivemos uma outra reunião que adiamos. O Presidente pc-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) - diu até no sentido de a gente tentar achar o consenso. Ao mesmo
Pela ordem, Deputado Cunha Bueno. tempo, Sr. Presidente, eu verifico, e falo como partido minoritário

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Sr. Presidente, de- desta Casa, que os acordos também são quebrados. Eu sou de um
vido ao atraso veriflcado na nossa reunião, e tendo eu que repre- partido que tinha direito, por acordo feito na Comissão de Agricul
sentar o nosso partido na reunião com o Ministro da Educação que tura. onde fIzeram uma chapa. Fizeramuma chapa na Comissão de
se realiza agora às 15 horas, eu pediria a V. Exa para deferir reque- Agricultura num acordo fechado internamente. Para o vr. vale.
rimento que fiz solicitando já informações sobre os benefIciários Para o PT vale fazer, para o PT vale ir lá disputar a Comissão de
das receitas auferidas pelos bingos e bem como também a relação Agricultura, quando tinha se feito um acordo internamente. E essa
completa, mês a mês, do quantum que essas entidades receberam. Comissão não anda. Sr. Presidente. Eu estou aqui com vários in
Portanto, encaminho a V. Exa o requerimento pedindo desculpas quéritos. Várias pessoas que eu quero chamar para esta Comissão.
por ter que me ausentar neste instante e o deferimento do mesmo a Reunião do Rio de Janeiro, onde todos os bingos são irregulares,
V. Exa. onde as pessoas estão ganhando dinheiro enorme nessa situação. E

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) - O a gente está tentando botar os panos quentes, Sr. Presidente. En
requerimento será deferido no momento oportuno pelo Presidente tão, hoje, se n6s não votarmos isso, eu vou pedir ao Partido dos
eleito por esta Comissão. Agradecemos a presença ao nobre Depu- Trabalhadores para não flcar nesta Comissão, porque aí vai ser en
tado. Em razão da presença dos dois titulares a que tem direito o rolação. Independente de quem ganhe: nós somos minoria, só te
seu partido, entendemos a sua posição. Solicito aos Srs. repre-. mos dois votos aqui dentro desta Comissão. E, se a maioria não
sentantes dos diversos partidos que procedam ao registro, junto à chega a um entendimento, a gente quer que continue o IDvel dos
Mesa, individualmente ou por chapa, dos candidatos aos cargos de trabalhos, porque, na Comissão de Agricultura, nós sofremos isso.
Presidente, 1°, 2° e 3° Vice-Presidente da CPI (art. 7° do Regimen- Teve lá uma chapa alternativa, e se votou internamente. Então, es-
to Interno). pero que aqui... E é democrático os companheiros participarem da

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) discussão e das votações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) - O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) -

Pela ordem, quem pediu a palavra? Com a palavra o nobre Deputado Padre Roque.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Eu gostaria tam-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) - bém de ressaltar a importância de fmaImente chegarmos a um

Com a palavra o nobre Deputado. acordo e finalmente iniciarmos os trabalhos desta Comissão. Na
O SR. DEPutADO ABELARDO LUPION - Eu gostaria verdade - me perdoe, Sr. Presidente, me perdoem, caros caros

s6 de fazer um alerta à Comissão que está se instalando. Existe um companheiros Deputados e Deputadas - isso está cheirando mal, o
acordo das Lideranças nesta Casa de que a Presidência seria exer- começo dessa CPL Eu sou novo neste Congresso, eu ainda acredi
cida pelo PFL. Temos conhecimento que vai haver o registro de to neste Congresso. Eu acho que esse Congresso é a única reserva
uma nova chapa. Fui chamado às pressas aqui. E eu s6 gostaria de moral que a sobra a esta República. E eu acho que este Congresso
chamar os colegas, os companheiros, para que atentassem que se- não pode defraudar. Agora, se não houver acordo nos partidos ma-
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joritários, eu não tenho culpa por isso. Eu, na verdade, não estou
postulando coisa nenhuma. Na verdade, estou postulando hoje que
se instaure esta Comissão e que comecem os trabalhos imediata
mente. Do contrário, realmente eu vou levaDtar a suspeição sobre
todos aqueles que estão impedindo que, de repente, se possa co
meçar a trabalhar efetivamente nesta Comissão do Bingo. Esta é a
minha posição, Sr. Presidente. E gostaria, com todo o respeito que
merecem as opiniões contrárias, mas tempo já houve o suficiente.
São duas, três semanas que, se não se chegou a um acordo, até
hoje, não vai se chegar a um acordo amanhã. Vamos disputar no
voto, ou, então, finalmente aqueles que não estão de acordo com o
acordo inicial que renunciem. E aí a coisa pode começar a funcionar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 
Esta Presidência vai decidir. Eu suspenderei os trabalhos por ape
nas cinco minutos para envio à Mesa da chapa de acordo ou cha
pas que vão disputar. Tenninado esse prazo, eu reabro a sessão e
vou decidir a questão hoje, que não iremos procrastinar mais, eu
reabro a sessão e vou decidir a questão hoje, que não iremos pro
crastinar mais. Cinco minutos suspensa e decisão.

(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 

Atenção, Srs. Parlamentares. Decorrido o prazo regimental deter
minado por esta Presidência, a sessão está reaberta. Solicitamos
aos Srs. Parlamentares que ocupem os seus lugares. Aqueles que
quiserem utilizar a palavra pela ordem, se inscrevam, e nós dare
mos oportunidade a todos. Esta Presidência não vai permitir trans
gressão ao Regimento Interno.

O SR. DEPUTADO ABELARDO LUPION - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO ABELARDO LUPION - Eu s6 gosta
ria de alertar que, quando o Deputado Carlos Santana, mui digno
representante do PT, levantou que dentro da Comissão de Agricul
tura n6s não fizemos cumprir os acordos, eu quero dizer que,
como candidato da presidência da chapa que foi elaborada para
bater chapa com o partido, com o PT, e o meu Líder e o Presidente
desta Casa, que fazem parte do mesmo partido que eu, imediata
mente deixaram sem validade a minha chapa, porque quiseram fa
zer honrar os acordos aqui dentro desta Casa. Então, o pr6prio
PFL pode falar de cadeira, dando o exemplo que fez cumprir os
acordos. E quem fala isso é o mais prejudicado, que não foi admi
tido o seu nome para disputar a Presidência da Comissão de Agri
cultura. Deixar muito claro s6 isso, porque o PFL sabe honrar os
acordos dentro desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 
Mais algum Sr. Parlamentar quer fazer uso da palavra? (pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
doPFL.

O SR. DEPUTADO INOCÊNCIO OLIVEIRA - Eu quero,
Sr. Presidente, antes de tudo, pedir um pouco de calma à Comis
são, pedir um pouco de moderação. Eu acho que as idéias devem
ser discutidas, devem ser discutidas no campo das idéias. N6s não
devemos partir para agressões, n6s não devemos partir para reta
liações, n6s não devemos partir para outro caminho que não seja
aquele que fortaleça esta Casa, este Poder. Este Poder funcion,a so
bretudo - V. Ex', é um excelente Parlamentar, com uma larga ex
periência... - devido os acordos que são feitos. O Partido da Frente
Liberal e o Bloco PFJJPTB têm cumprido todos os seus acordos e
ao mesmo tempo exigem reciprocidade nos acordos, porque, caso
contrário, vamos chegar a um determinado momento em que se
unem os maiores partidos, em prejuízo da pr6pria Instituição e em
prejuízo dos nossos trabalhos. Por isso eu queria pedir um pouco

de moderação. E eu gostaria até mesmo que, se fosse póssível...
Eu acho que não adianta eleger uma Comissão que não represente
a vontade deste 6rgão técnico, desta Comissão Especial. Não
adianta n6s iniciarmos nossos trabalhos aqui, se não for com aque
les que representem a vontade desta Comissão Técnica, mas so
bretudo das diferentes Lideranças com assento na Casa. Então, eu
pediria, Sr. Presidente, para o bem da Casa, para o bem dos traba
lhos desta Comissão que eu considero tão importante - e esses tra
balhos iniciais, essas discussões iniciais têm mostrado que vai ser
uma Comissão importante - é que a gente pudesse sentar numa
mesa, todos os Líderes, e sair de lá com um acordo. Eu acho que
este é o melhor caminho. Está se dizendo que já se foi adiada uma
vez, duas vezes, três vezes. Isso não importa. O que importa é que
se escolha uma Mesa dirigente dos trabalhos boa, um Relator que
represente mesmo a vontade da maioria e que esse Relator venha a
fazer um trabalho consistente, um trabalho importante, que possa
esclarecer os fatos relacionados aos bingos em nosso País. E, por
tanto, eu pediria neste instante a V. Ex' que suspendesse os traba
lhos, até que essas Lideranças sentassem numa mesa. Eu vou
chamar nessa hora, eu vou fazer um apelo aos demais Líderes, Mi
chel Temer, José Aníbal, Francisco Dornelles, Jaques Wagner, o
Líder do PT, todos eles, para sentarmos numa mesa e tirarmos
uma solução para este caso. (palmas.) O que não pode é isso: con
tinuarmos dando essa demonstração aqui, essa demonstração de
público que... Não tem nenhum outro interesse aqui. Não tem inte
resse escuso de qualquer natureza aqui. O interesse maior é da
Casa, o interesse maior é do País, de que se esclareça defmitiva
mente este assunto. Eu estou falando em meu nome, em nome dos
nossos Líderes, Michel Temer, José Aníbal, Jaques Wagner, Fran
cisco Dornelles e todos os outros homens de bem, que não aceito
nenhuma situação que não seja aquela que seja melhor para o nos
so País. Portanto, eu gostaria de fazer esse apelo: ao bom-senso,
ao entendimento, ao diálogo. Este diálogo s6 é possível se n6s fi
zermos um encontro. Ainda hoje vamos patrocinar esse encontro
lá na Liderança do nosso Bloco ou do PMDB ou do PSDB ou de
qualquer outro Líder, mas que a gente chegue a um acordo defmi

otivo, para que esta Comissão possa render os frutos que n6s espe
ramos e que o País todo espera. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) - Se
não houver nenhuma discordância, eu vou acatar o pedido do no
breLíder...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Presidente,
pela Ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) - Se
não houver discordância - estou sendo bastante claro - se não
houver discordância, eu vou acatar o pedido do nobre Líder Ino
cêncio Oliveira. Se houver discordância, quero saber da manifesta
ção.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 

Pela ordem, com a palavra o nobre Deputado Eurico Miranda.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Presidente,

eu queria deixar bem claro que este assunto do bingo é um assunto
que eu acompanho antes de ser Parlamentar e V. Ex· é testemunha,
porque V. Ex· participou da comissão que elaborou a Lei do Es
porte, a chamada Lei Zico, a 8.672, e participou da elaboração
dessa lei na comissão que elaborou essa lei, depois aprovada pelo
Plenário e que foi inserida a participação, a inclusão e autorização
de bingos para os clubes de futebol e V. Ex' teve uma participação
decisiva nisso. E eu não era Parlamentar e participei aqui ativa
mente também como representante de clube, como representante
de um dos grandes clubes deste País, portanto, eu conheço muito
bem a matéria desde quando ela foi colocada e até a sua instalação
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em diversos Estados e da maneira irregular como foi instalada,
com grande prejuízo para os clubes de futebol. Então, eu tive o
maior interesse em participar. Quando o Deputado Marquinho
Chedid pediu, solicitou esta CPI, eu fui o primeiro a assinar no seu
requerimento, fui o primeiro a subscrever o seu requerimento e
quando foi permitida a instalação desta CPI eu pedi ao meu parti
do, ao Líder do meu partido que participasse desta CPI, porque eu
tenho um interesse e conhecimento do assunto. Para surpresa mi
nha, quando aqui cheguei•••

O SR. PRESIDENfE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 
Para concluir, Sr. Depltado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim. Mas,
para surpresa minha, quando aqui cheguei encontrei um problema
sério em termos da eleição do Presidente e dos membros da Mesa
e do Relator, sendo que aquele que propôs a criação desta Comis
são estava totalmente fora, que era o Deputado Marquinho Che
did. Numa segunda reunião, nós colocamos e tomamos
conhecimento que já vinha preparado os nomes que iriam compor
a Presidência e as Vice-Presidências e o Relator. Quanto a isso...

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - (Fora do
microfone. Inaudível.)

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Claro que é
praxe, como é pr~e também aquele que propõe participar, ser in
clusive o Relator. E praxe que aquele que propõe seja o Relator, o
que não foi. Quanto a isto nós nos insurgimos e teve um movi
mento que não se chegou a um acordo. Já se conversou muito so
bre isso. Diversas propostas foram feitas e não se chegou a um
acordo.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - O Senhor
está falando no seu... (fora do microfone).

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu estou fa
lando em nome do PPR, por delegação do Presidente, por delega
ção do Líder, estou falando em nome do PPR.

O SR. PRESIDENfE (DCp.1tado Arnaldo Faria de Sá)
Não é permitido aparte nesta oportunidade.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, Sr. Pre
sidente, a minha colocação é no sentido de indagar ao ilustre Líder
do Bloco PFLlPTB, se efetivamente a suspensão dos trabalhos é
no sentido de se buscar um acordo que atinja a todos ou se é no
sentido - eu quero de público - eu serei favorável à suspensão se
for feito um acordo diferente daquele inicial que estava proposto,
que já era o acordo. Se for para nós trazermos novamente aquele
mesmo acordo que estava aqui não há por que suspender o traba
lho e nós então vamos decidir. A minha pergunta, se me permite,
ilustre Líder, é saber se...

O SR. PRESIDENfE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 
Nobre Deputado Eurico Miranda, não cabe aparte nesta manifesta
ção.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não é aparte.
Eu para poder me manifestar, eu queria saber a posição do Líder
do PFL, se é efetivamente no sentido de buscar um acordo amplo.
Se é essa a intenção da suspensão dos trabalhos. Se for, eu estou
de acordo, se não, eu sou contra...

O SR. PRESIDENfE (Deputado Arnaldo Faria de Sá) 
Com a palavra o nobre Deputado Ricardo Gomyde.

O SR. DEPUTADO RICARDO COMYDE - Sr. Presiden
te, eu quero me manifestar contrário a que novamente a gente pa
ralise os trabalhos da L'PI, para que haja negociação, porque vim
da primeira vez para a primeira reunião desta CPI do Bingo e foi
pedido pelo Depltado Inocêncio Oliveira, por outros Líderes de
partidos, que houvesse a paralisação dos trabalhos da CPI para que
se negociasse um acordo. Na outra reunião, a segunda reunião da
CPI do Bingo, foi novamente pedido pelos Líderes dos grandes

partidos que a CPI fosse novamente paralisada para que se I
se um acordo e foi jogado de ontem para hoje para que h<
esse prazo, para que houvesse a negociação. Não é possí'
agora na terceira reunião, na tentativa de eleger a Mesa I
dos trabalhos da CPI do Bingo, que a gente novamente par,
trabalhos para que se tente novamente o acordo. É evidel
esse acordo não vem sendo conseguido pelos Líderes dos 1
partidos. Eu faço parte aqui do PC do B, o partido tem ape
Depltado, tanto numa chapa quanto na outra não vou faZ(
da Mesa Diretora, mas quero deixar aqui o meu protesto a e
temática paralisação dos trabalhos da CP!. Acho um asSl
extrema relevância e quero trazer o meu posicionamento,
cionamento também do meu partido, que a gente imediat
eleja essa Mesa Diretora dos trabalhos para que passe a aJl
problemas do bingo no Brasil.

O SR. PRESIDENfE (Deputado Arnaldo Faria de
Com a palavra o nobre Deputado Carlos Santana.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANrANA - Sr. Pr
te, ilustre Uder Inocêncio Oliveira, eu sei da preocupação
der neste exato momento. Sei da forma como o Presidente
encaminhou e eu sempre digo como Presidente, que para m
da ilustramente continua para mim sendo o grande Presider
ta Casa. Mas, evidentemente, grande Uder, nós, do Parti
Trabalhadores, temos dois nomes só nesta comissão. Há UI
tica, dentro do Pr, que os títulos de qualquer comissão fa
Partido dos Trabalhadores. Nós não precisamos reunir com
so Líder, nem eu nem o Padre Roque para decidir sobre a s
da nossa comissão, porque a gente tem uma prática nesse
que é delegada para nós nesse sentido aqui internamente. Se
tros partidos não têm isso, nós, no PT, temos esse sentido.
eu peço nesse sentido - sei da dificuldade que está acontece
ternamente, mas nós vamos ter que achar um consenso. fi
Eu espero que esta discussão seja feita aqui e agora. Não é
programa, não. Mas aqui e agora, no sentido de a gente teI
lucionar internamente. Eu queria deixar isso para o Uder nl
do de que não dá mais para a gente adiar, porque estou COII

• requerimentos para serem entregues aqui. No Rio de Janei
mina amanhã o prazo da Receita Federal com os chamados
clandestinos, porque legal não tem nenhum dentro do Rio
neiro e nós estamos precisando encaminhar. Temos que f
visitas. Temos que discutir internamente.

O SR. PRESIDENfE (Deputado Arnaldo Faria de S,
queria informar aos SIS. Parlamentares que chegou à Mesa
a inscrição de uma chapa que...

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENfE (Deputado Arnaldo Faria de S

Eu vou decidir a questão de ordem. Estou apenas infornuu
porque o nobre Líder Abelardo Lupion, representando o PI
pois o próprio Líder Inocêncio Oliveira, o Deputado Euri
randa, o Deputado Ricardo Gomyde e o Deputado Carlos S
já fIzeram as suas manifestações. Nós estamos percebeni
efetivamente há um acirramento de discussões e efetivameIJ
acirramento de discussões acaba levando a uma exacerbaçãl
ao resultado que nós queremos buscar para apurar as irregt
des que eventualmente possam ocorrer na situação dos
oriundos da chamada Lei Zico. Eu apenas queria informar I

que a Mesa até agora recebeu apenas uma chapa. A chapa ir
do para Presidente Marquinho Chedid, 10 Vice-Presidente
Cobra, 20 Vice-Presidente Vicente André Gomes e 30 Vice
dente Padre Roque. Essa foi a única chapa que chegou à Me

O SR. - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENfE (Deputado Arnaldo Faria de

Regimentalmente - eu estou com a palavra - regimentalme:
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Redistribuição nO 4195

Em 7-6-95
Ao Deputado SANDRO MABEL:
Projeto de Lei nO 367/95 - do Sr. Paulo Paim - que altera a

Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organi
zação da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras
providências".

Sala da Comissão, 7 de junho de 1995. - TaUta Veda de
Almeida, Secretária.

gimentalmente, apenas uma chapa está inscrita. Mas 00 sentido de Mensagem nO 534'95 - que "submete à consideração do
conseguir caminhar e encontrar uma solução que possa dar bom Congresso Nacional os atos bilaterais, celebrados entre o Governo
resultado, eu vou convocar ootra reunião para amanhã, às da Rep1blica Federativa do Brasil e o Governo da República Fe-
lOh30min, para decidir esta questão. Está encerrada a sessão. deral da Alemanha, em Brasília, em 6 de abril de 1995". .

Autor. Poder Executivo
Reunião (Ordinária), reaUzada em 1° de junho de 1995 Ao Senhor Deputado COSTA FERREIRA:

Às onze horas e vinte e cinco minutos do dia primeiro do Mensagem nO 475/95 - que "submete à consideração do
mês de junho de mil, novecentos e noventa e cinco, reuniu-se na Congresso Nacional o texto do Acordo Relativo ao Uso de Peritos
sala de número nove, Anexo 11, da Câmara dos Deputados, em em Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento, cele
Brasília, Distrito Federal, sob a presidência do Deputado Roberto brado entre o Governo. da Rep1blica Federativa do Brasil e a Or
Jefferson, na forma do art. 39, parágrafo quartO, do Regimento In- ganização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
temo, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar (FAO), em Brasília, em 21 de fevereiro de 1995".
a situação dos Bingos no Brasil, criada pelo Requerimento número Autor. Poder Executivo
dois, de mil, novecentos P. noventa e cinco, para eleição do Presi- Ao Senhor Deputado DE VELASCO:
dente e dos Vice-Presidentes, com a presença dos Deputados Co- Mensagem nO 492195 - que "submete à consideração do
rauci Sobrinho, Severino Cavalcanti, Roberto Jefferson, Vic Pires Congresso Nacional o texto da Emenda ao artigo XVlI (f) do
Franco, Jorge Wilson, Albérico Filho, Zulaiê Cobra, Eurico Mi- Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicaçã
randa, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Santana, Padre Roque, Vicente es por Satélite ''Intelsat'', de 20 de agosto de 1971, aprovada pela
André Gomes e Ricardo Gomyde, membros titulares, Fernando XIX Reunião da Assembléia da Organização em 26 de outubro de
Gonçalves, João Ribeiro, Murilo Pinheiro, Aníbal Gomes, Javair 1994".
Arantes, Wagner Salustiano e João Fassarella, membros suplentes; Autor. Poder Executivo
Inocêncio Oliveira, presença eventual. Deixaram de comparecer os Ao Senhor Deputado ROBÉRIO ARAÚJO:
Deputados Oscar Goldoni, Nelson Otoch, Nelson Meurer e Mar- Projeto de Decreto Legislativo nO 76/95 - que "dispõe sobre
quinho OJ.edid. Verificada a existência de--quónpp. :re~~n~, o a realização de referendo sobre o Mercado Comum do Sul 
Senhor Presidente declaroo abertos os tràbalhos' e. pqr fal~ de: MERCOSUL".
acordo quanto aos candidatos para os cargos de PresIdente eVice'- ~! .' . '. Atitor.,SEl:: LrnZ MAINARDI
Presidentes da Comissão, encerrou a reunião às onze horas e vinte Brasma, 1dejuDho de 1995. - Andréa Maura Versiani de
e seis minutos, convocando a próxima para o dia seis do corrente, Miranda, Secretária.
às catorze horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Luís Antônio Ã
Vilolin, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquéri- REDISTRIBUIÇ O DE PROJETOS
to, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada será assinada COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
pelo Senhor Presidente e publicada no Diário do Congresso Na- E SERVIço PÚBliCO

cional. O Deputado WIGBERTO TARTUCE, Presidente da Co-
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, fez a se-

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES guinte
Distribuição n° 12195

O Senhor Presidente da Comissão de Relações Exteriores,
Deputado FRANCO MONTORO, distribuíu, nesta data, as se
guintes matérias:

Ao Senhor Deputado PAULO BAUER:
Mensagem nO 458195 - que "submete à consideração do

Congresso Nacional o texto do Acordo Internacional de Produtos
Lácteos, assinado em 21 de março de 1995, em Genebra".

Autor. PoderExecutivo
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Pre~idente:

LUIS EDUARDO - PFL-BA
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RONALDO PERIM - PMDB-MG

2° Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

1°Secretário:
wn...sON CAMPOS - PMDB-PE
2° Secretário:
LEOPOLDO BESSONE-PfB-MG
3° Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PP-DF
4° Secretário:
JOÃO HENRIQUB- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
1° ROBSON TUMA - PL-SP

2° VANBSSA FELIPPE - PSDB-RJ

3° LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

4° WILSON BRAGA - PDT-PB

Líder: MICHEL TEMER

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFLlPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PPR

Líder: FRANCISCO DORNELLES

Adão Pretto
Jair Meneguelli
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Augusto Nardes
Emldo Trindade
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Luciano de Castro
Paulo Mourão

Ricardo Izar
Hugo Biehl
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João Leão
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Luiz Carlos Hauly

PT

PDT
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Arthur Virgílio Neto
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Jayme Santana
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Vice-Líderes:
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PP
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José Carlos Aleluia
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César Bandeira

Eliseu Moura
Félix Mendonça
Hilário Coimbra

Jairo Soares
José Múcio Monteiro·

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Paes Landim
Roberto Brant

Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

José Prlante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Edinho Araújo
Jurandyr Paixão
José Luiz Clerot

PMDB

Viee-Líderes:
Nelson Tmd (l°Vice)
Aberlardo Lupion
Antônio dos Santos
Carlos Alberto
Efraim Momis
Fátima Pelaes
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Borba
Maluly Netto
Ney Lopes
Osvaldo Bilchi
Paulo Bornhausen
Rubem Medina
Vicente Cascione

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
O1icão Brígido
Confúdio Moum
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1°Vice) Yeda Crnsius

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (l°Vice) Antônio Joaquim



BLOCO PARLAMENTAR (PIJPSDJPSC)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

BLOCO PARLAMENTAR (PSBJPMN)
Viee-Líderes:
José Carlos Sabóia (lo Vice) Ubaldino Júnior

Viee-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

Edson Ezequiel
Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Vice-Líderes:
Corauci Sobrinho 00 Vice)
Elton Rohnelt
Eujãcio Simões

Euópedes Miranda
Matheus Schmidt

Sílvio Abreu
Sérgio Carneiro

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

PCdoB
Líder: ALDO RIBEIRO

Sérgio Miranda

PARÁGRAFO 4°, ART. 9"RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUlZ CARLOS SANfOS

Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira



Roland Lavigne

1 vaga (s)

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

PCdoB

PSBJPMN

Nelson Meurer (PP)

Adelson Salvador
BentoLelis

PPS
Luís Barbosa (PTB) Augusto Carvalho

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697816979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
1°Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (P1)

Titulares Suplentes

Suplentes

Albérico Cordeiro
Antônio Ueno

Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Luiz Braga
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues
Roberto Pessoa

PMDB

PFUPTB
Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva (PMN)
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrio

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO l)E AGRICULTURA Zé Gomes da Rocha
E POUTICA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (P1)
1°Vice-Presidente: José Fritsch (P1)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PSDB)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares

PLlPSDIPSC
Hilário Coimbra (PTB)

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Annando Costa
João Thomé Meslrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Sílas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
1 vaga (s)

PSDB
Antônio Aureliano
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (PMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)

PPR
Anivaldo Vale
Cleonâncio Fonseca (PSDB)
Hugo Biehl
José Teles
Roberto Balestra

PT
AdãoPretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

PP
Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico
Romel Anizio

PDT
Luiz Durão
Odílio Balbinotti (SI Part.)
Oscar Goldoni

Ronivon Santiago

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Semmo
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

PedroIrnjo
Udson Bandeira
Wilson Branco

Wilson Cignacbi
2 vaga (s)

Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPR)

Carlos Mosconi
Herçulano Angbinetti

Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz (PFL)

Célia Mendes
Enivaldo Ribeiro

Maria Valadão
Mário Caval1azzi

Telmo Kirst

Fernando Ferro
João Coser

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Dolores Nunes
João Maia

Marconi Perillo

AirtonDipp
Carlos Cardinal

Giovanni Queiroz

PFUPTB
Antônio Joaquim Araújo Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira Aracely de Paula
Humberto Souto Bonifácio de Andrada
João Iensen Carlos Alberto
José Jorge César Bandeira
José Mendonça Bezerra Heráclito Fortes
Luiz Moreira Leur Lomanto
Maululy Netto Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen Mauro Fecury
Paulo Cordeiro Mendonça Filho
Paulo Heslander Vilson Santini
Vic Pires Franco 1 vaga (s)

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira Barbosa Neto
Carlos Apolinário Edinho Araújo
Cássio Cunha Lima Euler Ribeiro
Gastão Vieira Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas Henrique Eduardo Alves
João Almeida Jorge Tadeu Mudalen
Marcelo Barbieri Laire Rosado
PedroIrnjo Maurício Requião
Pinheiro Landim Zaire Rezende
Roberto Rocha 2 vaga (s)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PSDB
Domingos Leonelli Adroaldo Streck
José de Abreu Antônio Balhmann
Koyu lha Antônio Carlos Pannunzio
Roberto Santos Arthur Virgílio Neto
Rommel Feij6 Ayres da Cunha
Salvador Zimbaldi FlávioAms

PPR
Affonso Camargo (PFL) Carlos Airton
Alzira Ewerton Cunha Bueno
Roberto Campos Gerson Peres
Ubaldo Correa (pMDB) Nelson Marchezan
Welson Gasparini Raimundo Santos (PP)

PT
Ana Júlia Chico Ferramenta



Ivan Valente Esther Grossi Eduardo Mascarenhas Franco Montoro
Milton Temer Jair Meneguelli Régis de Oliveira lldemar Kussler
Tilden Santiago Paulo Lima (PFL) Vicente Anuda Rommel Feij6
WemerWanderer (PFL) Pedro Wilson Zulaie Cobra 1 vaga

PP PPR

Edson Queiroz Laprovita Vieira Jarbas Lima A<lliemar de Barros
Flávio Derzi Sérgio Naya Adylson Motta Alzira EwertOll
VadãoGomes Silvemani Santos Gerson Peres Nelson Marchezan

PDT Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

Eurípedes Miranda Antônio Joaquim PTItamar Serpa Cunha Lima (S/Part.)
Wolney Queiroz Edson Ezequiel Hélio Bicudo Milton Temer

PLlPSDIPSC José Genoíno Sandra Starling
Marcelo Deda Severino Cavalcanti (PFL)

Augusto Farias João Colaço (PSB) Milton Mendes Tilden Santiago
Marquinho Chedid Romel Anízio (PP) Paulo Delgado 1 vaga (s)
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto

PP
PSBIPMN Marconi Perillo Alcione Athayde

Jerônimo Reis Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque Mário de Oliveira
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes Raimundo Santos

PCdoB PDT

Inácio Anuda Socorro Gomes Coriolano Sales Eurlpedes Miranda

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo Matheus Schmidt Magno Bacelar (S/ Part.)

Reunião: quartas-feiras-l0h Enio Bacci Severiano Alves

Local: Plenário, sala 14-A PLlPSDIPSC
Telefones: 318-6908 a 6910 Francisco Rodrigues Augusto Farias

COMISSÃO DE CONSTITUI,ÇÃO Roland Lavigne De Velasco
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO PSBlPMN

Presidente: 'Roberto Magalhães (PFL) Alexandre Cardoso Jerônimo Reis
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB) Nilson Gibson 1 vaga
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB) PCdoB

PFUPTB Aldo Arantes Haroldo Lima

PPS

Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Titulares
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de Castro

PMDB

PSDB

SupleI)tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Jair Soares

JairoAzi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Mauricio Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 vaga

Alberico Filho
Alberto Goldman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

Fernando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Fernando
Michel Temer

Roberto Valadão
Wagner Rossi

, Celso Russomanno
Emerson Olavo Pires

Fátima PeIaes
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Sarney Filho
Vilson Santini

Alberico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco

PMDB

Aroldo Cedraz
Carlos da Carbras
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

TeIma de Souza (PT)

Chicão Brlgido
Inácio Anuda (PCdoB)

Marcos Lima
Tete Bezem

Valdir CoIatto



PDT
Cunha Lima (S/Part.) Max Rosenmann (SI Part.)
Magno Bacelar (SI Part.) Vicente André Gomes

PUPSDIPSC

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA E COMÉliCIO

Presidente: Panderney Avelino (pPR)
1° Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Betinho Rosado Carlos Melles
José Múcio Monteiro Félix Mendonça
Luiz Braga Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes Jaime Martins
Roberto Pessoa João Ribeiro
Rubem Medina Roberto Brant
Severino Cavalcanti 1 vaga (s)

PMDB
Antônio do Valle Francisco Diógenes
Dilso Sperafico Gonzaga Mota
Enivaldo Ribeiro (PPR) Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira Maria Elvira
NairXavier Lobo Ricanlo Rique
Panlo Ritzel Sandro Mabel

PSDB
Herculano Anghinetti Antônio Kandir
José Aníbal Domingos Leonelli
Nelson Otoch Fernando Torres
Vittorlo Mediolli José de Abreu

PPR
Jálio Redecker Affonso Camargo
Mário Cavallazzi Alzira Ewerton
Paudemey Avelino Fausto Martello

PT
João Fassarella José Machado
LuizMainardí Luciano Zica
Wagner Salustiano (PPR) Miguel Rosseto

PP
Laprovita Vieira Dilceu Speraflco
Renato Johnsson José Janene

PSDB
Celso Russomanno Nelson Otoch
Pimentel Gomes Roberto França
Vanessa Felippe Zulaie Cobra

PPR
Agnaldo Timóteo Eurico Miranda
Fernando Gabeira (PV) Jair Bolsonaro
Maria Valadão JQsé Carlos Lacerda

PT
Gilney Viana Domingos Dutra
José Machado Ivan Valente
1 vaga Marta Suplicy

PP
Laura Carneiro Francisco Silva
Silvernani Santos Valdenor Guedes

PDT
Sérgio Carneiro Itamar Serpa

PUPSDIPSC
Robson Tuma Elton Rohnelt

PSBJPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Aramna 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)
1°Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Álvaro Gandêneio Neto Antônio Geraldo
Benedito de Lira Jair Siqueira
Fátima Pelaes José Rocha
Marilu Guimarães Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço 2 vaga (s)
Vilmar Rocha

PMDB
Elcione Barbalho Agnelo Queiroz (PCdoB)
Gilvan Freire João Thome Meslrinho
Paes de Andrade Rubens Cosae
Rita Camata Nilton Baiano
Roberto Valadão 1vaga (s)

PSDB
FlávioArns Domingos Leonelli
lldemar Kusslei: Sebastião Madeira
José Aníbal Tuga Angerami

PPR
Fernando Gabeira (PV) Fernando Ferro (PT)
Raimundo Santos (PP) Maria Valadão
Zé Gomes da Rocha (PSD) Marta Suplicy (PT)

PT
Hélio Bicudo Domingos Dutra
Nilmário Miranda Pedro Wilson

PP
Francisco Silva Valdomiro Meger

Laura Carneiro
PDT

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho

PUPSDIPSC
De Velasco

Francisco Horta

PSBJPMN
Ricardo HeIáclio

PCdoB
Aldo Rebelo

PRP
Adhemar de Barros Filho

Wigberto Tartuce

Cidinha Carnpos
Sérgio Carneiro

RobsonTuma

1vaga (s)

Bosco França

Aldo Arantes

João Pizzolatti (PPR)



Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-1Ch
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDn
1° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDn
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

Titulares 8uplentes
PFLIPTB

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - lOh
Telefones: 318-6900'69051701117012

COMISSÃO DE Fll'iANÇAS
E TRIBUTAÇAO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (S/ Part.)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

PLlPSDIPSC

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Màgalhães
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-6960'6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima N~to (PFL)
2° Vice-Presidente: Ferrando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

Sérgio Miranda

Enio Bacci
Eurlpedes Miranda

PP

Sérgio Guerra

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo Moreira

PDT

PCdoB

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (S/ Part.)

PSBJPMN

PLlPSDIPSC

Benito Gama Alexandre Ceranto
Felix Mendonça Efraim Morais
Jaime Fernandes Hugo Lagranha
José Carlos Vieira João Mendes
Manoel Castro Lima Netto
Mussa Demes Mauro Lopes
Osório Adriano Roberto Magalhães
Roberto Brant Wilson Cunha

PMDB
Edinho Bez AnibaI Gomes
Geddel Vieira Lima Antônio do ValIe
Germano Rigotto João Almeida
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Hermes Parcianello Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vaga (s)
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

PSDB
Antônio Kandir Antônio Aureliano
Jackson Pereira Arnaldo Madeira
Marcio Fortes Danilo de Castro
Saulo Queiroz (PFL) Jorge Anders
YedaCmsius Regis de Oliveira

PPR
Basílio Villani Anivaldo Vale
De1fJ.m Netto Ari MagáIhães
Francisco Dornelles Roberto Campos
Paulo Mourão Rogério Silva

PT
Celso Daniel Antonio Feijão (PSDB)
Conceição Tavares José Augusto
Fernando Torres (PSDB) Marcelo Deda
Jose Fortunati Nedson Micheleti

Jurandyr Paixão (pMDB)

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

José Janene
Sérgio Naya

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

José ChavesLuiz Buaiz

Adauto Pereira

Luiz Durão
Wolney Queiroz

B.Sá(pSDB)
José Linhares

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PP

Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

João Fassarella
Padre Roque

PT

PPR
Cleonâncio Fonseca (PSDB)

Paulo Bauer
Ronivon Santiago (PSD)

PDT

PSDB

PMDB
Fernando Gonçalves (PfB)

Ivandro Cunha Lima
Rita Camata

Simara Ellery
1 vaga (s)

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Elias AbraMo
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Esther Grossi
Pedro Wilson

Alexandre Santos
FlávioAms
Sílvio Torres

Álvaro Valle

Augusto Viveiros

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Fernando Zuppo
Severiano Alves



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Titulares
PFLIPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

PMDB

Suplentes

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik
Murilo Pinheiro \

PMDB

Abelardo Lupion
Alceste Almeida

João Mellão Neto
Pedro Correa

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando
Olavo Calheiros
Ricardo Rique
1 vaga (s)

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravaute

PSDB

PT

PPR

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vaga (s)

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos

Vittorio Mediolli
Yeda Crusius

Ana Júlia
Chico Vigilante

José Genoíno
Luiz Gushiken

Francisco Diogenes
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima
PauloTitan
Rivaldo Macari

PSDB
Adroaldo Streck
Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

PPR
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Sérgio Barcellos (PFL)

PT
Chico Ferramenta
Fernando Ferro

PP
Carlos Camurça
Salatiel Carvalho

PDT

EdinhoBez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2vaga(s)

Firmo de Castro
Márcio Fortes

Marinha Raupp

Benedito Guimarães
Júlio Redecker

Nelson Marquezelli (PTB)

AdãoPretto
Milton Mendes

Edson Queiroz·
Marcos Medrado

Luciano Castro
Moacyr Andrade
Raimundo Santos (PP)
Ricardo Izar

PP

Basílio Villani
Delfim Netto

Pauderney Avelino
Simão Sessim

Airton Dipp
José Mauricio

Elton Rohnelt

Antônio Joaquim
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

Zé Gomes da Rocha

PSBJPMN
Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

PDT
Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

Valdemar Costa Neto
1 vaga (s)

José Carlos Sabóia

Carlos Camurça
Flávio Derzi

1 vaga (s)

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

PSBJPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco ~ontoro (PSDB)
I ° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: 5" - lO:OOh - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888

Sérgio Miranda 1 vaga (s) Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur Lomanto

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes



Genésio Bemardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Theodorico Ferraço Rita Camata

PMDB Rubens Cosac

Adelson Ribeiro (PSDB)
Saraiva Felipe

.AryKara
Freire Junior Amon Bezerra

Rubens Cosac Carlos Mosconi
1 vaga (s) Cipriano Correia

PSDB Osmânio Pereira
Sebastião Madeira

Jayme Santana Tuga Angerami
Koyu lha

Sílvio Torres
Arnaldo Faria de Sá

PPR Ayres da Cunha (PFL)
Adylson Motta Célia Mendes

Wagner Salustiano 1 Vaga(s)

PT Eduardo Jorge
Conceição Tavares Humberto Costa

Eduanlo Jorge José Augusto

PP Marta Suplicy

Jofran Frejat
Salatiel Carvalho B.Sá(pSDB)

PDT Jofran Frejat
José Linhares

José Maurlcio
Oscar Goldoni

NelsonTrad

Aécio Neves
Franco Montoro

Cunha Bueno
Paulo Bauer

Luiz Gushiken
Sandra Starling

Costa Ferreira
Raul Belém (PFL)

Carlos Cardinal
RenanKurtz

De Velasco

PUPSDIPSC

PSBJPMN

Álvaro Valle

Cidinha Campos
Serafun Venzon
Vicente André Gomes

Lídia Quinan
Olavo Callieiros

Remi Trinta

PSDB
Eduardo Barbosa

Elias Murad
Ezídio Pinheiro

FeuRosa
Jovair Arantes

Robério Araujo

PPR
Agnaldo Timóteo

Eurico Miranda
Moacyr Andrade

Pimentel Gomes (PSDB)

Arlindo O1inaglia
Gilney Viana

José Fritsch
José Pimentel

PP
Alcione Athayde

Laura Carneiro
Renato Johnsson

PDT
Chico da Princesa (PTB)

Fernando Zuppo
Wilson Braga

PLlPSDIPSC

PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGÇRIDADE
SOCIAL EFAMILIA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1°Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras -lOh
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO_DE TRABALHO,:pE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO

Presidente: Wigberto Tar1llce (PP)
10 Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
30 Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

Titulares Suplentes

PSBJPMN
Luiz Piauhylino (S. Part.)
Sérgio Arouca (PPS) .

Ushitaro Kamia

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

O1icão Brlgido
Elcione Barballio
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio

Ricardo Heráclio

PFIJPTB
Álvaro Gaudêncio Neto

Antônio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Fernando Gomes (pMDB)

Inocêncio Oliveira
Márcia Marinho (PSDB)

Paulo Paim (P'I)
Vilmar Rocha

PMDB
André Puccinelli
Armando Abílio
Armando Costa

Confúcio Moora
Darcísio Perondi

José Aldemir

Luiz Buaiz
Nilton Baiano (pMDB)

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (P'I)
Paulo Paim (P1)
Paulo Rocha (P'I)

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)

PFLIPTB

PMDB

José Egydio
Pedro Canedo

Alexandre Canloso
BetoLelis

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Caslro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)



PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

Zaire Rezende Ubaldo Correa
Zila Bezerra 1 vaga (s)

PSDB
ndemar Kussler Almino Affonso
Roberto França Jackson Pereira
Ubiratan Aguiar Tuga Angerami

PPR
Ari Magalhães Benedito Guimarães
Jair Bolsonaro Luciano Castro
Miguel Rossetto (PT) Paulo Mourão

PT
Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura 1 vaga (s)

PP

Valdomiro Meger Costa Ferreira
Wigberto Tartuce 1 vaga (s)

PDT

Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga Sílvio Abreu

PlIPSDIPSC

Marcos Medrado (PP) NanSouza

PSBJPMN

1 vaga Ushitaro Kamia

José Chaves

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

PlIPSDIPSC

J(,5é Carlos Lacerda (PPR)
. .IséEgydio

PSDB

Jorge Anders Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes João Leão
Leônidas Cristino Sebastião Madeira
Marinha Raupp Paulo Feij6
Mário Negromonte Vanessa Felippe
I vaga (s) Zé Gerardo

PPR

Antônio Jorge Affonso Camargo SJPart.)
Benedito Guimarães Eurico Miranda
Simão Sessim Felipe Mendes
Telmo Kirst José Teles

PT
Carlos Santana t'.Hdl's Modesto
Hugo Lagranha (PTB) Jaques Wagner

João Coser João Paulo
Teima de Souza Paulo Delgado

PP

Dolores Nunes Augustinho Freitas
Francisco Silva 2 vaga (s)
João Maia

PDT

Antônio Joaquim Matheus Schmidt
Edson Ezequiel Odílio Balbinotti (S/ Part.)
LeonelPavan Seraf1m Venzon

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

PSBJPMN

Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB

Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Ornar Prodencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
1°Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Titulares Suplentes

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

João Iensen
José Santana de Vasconcellos

Luís Barbosa
Rodrigues Palma

Rubem Medina

Suplentes

PMDB

PFIJPTB

Titulares

Alceste Almeida
Duílio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Melquiades Neto (PMN)
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

MauriSér~o
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Olavio Rocha

Ushitaro Kamia (PSB)

2 vaga(s)

PMDB

Elton Rohnelt (pSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

PSDB

Arnaldo Madeira

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Antônio Aureliano



PPR
Eraldo Trindade Gerson Peres
Wagner Salustiano Maria Valadão

PT
Chico Vigilante Luiz Mainardi
Paulo Rocha Sandra Starling

PP
Wigberto Tartuce Edson Queiroz

PDT
Antônio Joaquim Sérgio Carneiro

PL/PSDIPSC
De Velasco Carlos Cardinal

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Nilson Gibson

Secretário (a): Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI - Sala 125 Anexo 11
Telefone: 318-7057

PSBJPMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA
REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,

PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATIJAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRmUIçÃO - ECAD.

Proposição: REQ-0005J95 Autor: Eraldo Trindade

Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Albem (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
3° Vice-Presidente: Eduardo ~scarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch Firmo de Castro

Pf
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PPR

Amaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Paudemey Avelino Luciano Castro

PP

Marquinho Chedid (PSD) Valdenor Guedes
1 vaga (s) 1 vaga

PDT

Antônio Joaquim AirtonDipp
Eurípedes Miranda Cunha Lima (SI Part.)

PSBJPMN

Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

PLlPSDIPSC

~u~wC~~s &pediroMnior

Secretário: Tercio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airron (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Albérico Cordeiro Antônio Jorge (PPR)
Carlos da Carbrás Davi Alves Silva (pMN)
César Bandeira Humbem SOllro
Eliseu Moura José Mendonça Bezerra
Rogério Silva (PPR) José Rocha

PMDB

Afinando Abílio Alberto Silva
Edison Andrino Antônio Brasil
Noel de Oliveira Carlos Nelson
Simara Ellery Cassio Cunha Lima
Wilson Cignachi Homero Oguido

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Ceci Cunha
João Leão Leônidas Cristino
ZéGerardo Mário Negromonte

PPR

Carlos Airton Célia Mendes
Eraldo Trindade Prisco Viana
Felipe Mendes Welson Gasparini

PT
João Paulo Carlos Santana
Nedson Micheleti Celso Daniel
Nilmário Miranda Humbem Costa

PP

NanSouza Nelson Meurer

1 vaga (s)

PDT
Chico da Princesa (PTB)
Sílvio Abreu

PLlPSDIPSC
Welinron Fagundes

Carlos Albem
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

PMDB

Hermes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga (s)

PSDB
Celso Russomanno
Eduardo ~scarenhas

Osvaldo Reis

Fernando Lopes
LeonelPavan

1 vaga

Alberico Cordeiro
Anronio dOs Sanros

Antonio Ueno
Osório Adriano

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

1 vaga (s)

EmersonOlavo Pires
FeuRosa



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL
Proposição: REQ-0002J95 Autor: Marquinho Chedid

Titulares Suplentes

Efraim Morais
Luciano Pi.zzatto
Mendonça Filho

Cipriano Correia
Aécio Neves

Paulo Feij6
Zé Gerardo

Barbosa Neto
Chicão Brlgido
Marisa Serrano

Mauricio Requião
Teté Bezerra

Wilson Bmnco

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
Ricardo Izar

PPR

PSDB

PMDB
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
Prisco Viana

Jayme Santana
Roberto Santos
FeuRosa
Silvio Torres

PI'
João Paulo José Genoíno
Paulo Delgado Padre Roque
Sandm Starling Waldomiro Fiomvante

PP
José Janene José Linhares
Romel Anízio Osvaldo Reis

PDT
Coriolano Sales EnioBacci
Matheus S<;hmidt Euripedes Miranda

PIJPSDIPSC
Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSBJPMN
Fernando Lyra José Carlos Sab6ia

PCdoB

José Jorge
Pedrinho Abrão
Pedro Correa

Aldo Amntes Haroldo Lima

Secretário: Bnmilde Liviero de Moraes
Local: Servo Com. Especiais: Anexo II- Sala 120-B.- Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052 .

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°

3.981, DE 1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO,

COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O

CONTENHAM, BEM COMO DAS FIBRAS NATURAIS
E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER ORIGIEM,

UTILIZADAS PARA O MESMO FIM,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Proposição: PL-398W3 Autor: Eduardo Jorge
Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
1°Vice-Presidente: Lidia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Amntes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
Relator: Vilmar Rocha (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Suplentes

Iberê Ferreim
Paes Landim

Pedrinho Abrio
Ricardo Barros
Roberto Pessoa

Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

Anibal Gomes
Antonio do Valle

1vaga (s)

JovairAmntes
Salvador Zimbaldi

Fernando Gonçalves
João Ribeiro
Lael Varella

Murilo Pinheiro

PSDB

PMDB

PFLIPTB

Nelson Otoch
ZulaiêCobm

Oscar Goldoni
Albérico Filho
Jorge Wilson

Comuci Sobrinho
Roberto Jefferson
Severino Cavalcanti
Vic Pires Fmnco

PPR
Gerson Peres Cunha Bueno
Eurico Miranda Wagner Salustiano

PI'
Carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PP
Nelson Meurer Marcos Medmdo

PDT
Vicente Andre Gomes Severiano Alves

PIJPSDIPSC
Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB
Ricardo Gomyde Lindberg Farias
Secretário:
Local:
Telefone:

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS

POLÍTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E

MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Mondonça Filho (PFL)
1°Vice-Presidente: Amcely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (pPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares
PFLIPTB

Amcely de Paula
Bonifácio de Andmda
Coumci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione



Vilmar Rocha Phillemon Rodrigues PPR

PMDB Hugo Biehl Júlio Redecker

Lfdia Quinam Laire Rosado João Pizzolatti Mário Cavall~ ,.i

MareosLima Nilton Baiano Nelson Marehezan Rogério Silva

Rubens Cosac Sandro Mabel PT
PSDB José Fortunati Luiz Gushiken

Adroaldo Streck Cipriano Correia Luiz Mainardi Miguel Rossetto

Jovair Arantes Elias Murad TeIma de Souza Sandra StaIling

PPR PP

Maria Valadão Ricardo Izar Augustinho Freitas Nelson Meurer

Rogéno Silva Roberto Balestra Dilceu Sperafico Romel Anízio

PT PDT

Humberto Costa Arlindo Olinaglia Antonio Joaquim Itamar Serpa

Pedro Wilson Gilney Viana Carlos Cardinal 1 vaga (s)

PP PLlPSDIPSC

Mareoni perillo Edcson Queiroz Francisco Rodrigues Roland Lavigne

PDT PSBJPMN
José Maurício Giovanni Queiroz Adelson Salvador Gonzaga Patriota

PlNSDIPSC PCdoB
Elton Rohnelt Francisco Rodrigues Ricardo Gomyde

PPS
Haroldo Lima

Augusto Carvalho Sérgio Arouca
Secretário: José Maria A. Castro

Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com.=-Anexo 11- Sala 120 B - Ala Nova

Local: Sala 120-AnexoII-Telefones: 318-706617067
Telefone: 318-7061 06517052

Telefone: 318-706617067 COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO TEX·
TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA

~ODO PROTOCOLO RELATIVO AO
CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A

CODIGO ADUANEIRO DO MERCOSUL,
REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL

CONCLuíDo EM OURO PRETO.MG, Proposição: Req. Autor: Inocêncio Oliveira

ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12·94. Presidente: Homero Oguido (pMDB)

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL) 1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (pMDB)

1° Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)

2° Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB) 3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)

3° Vice-Presidente: Nelson Marehezan (PPR)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Relator: Paulo Ritzel (pMDB) Titulares Suplentes

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Alberico Cordeiro Adauto Pereira
PFIJPTB Aracely de Paula Alceste Almeida

Augusto Viveiros Alexandre Ceranto
Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo

Jair Soares Átila Lins
Ciro Nogueira Carlos da Carbrás

Leur Lomanto Benito Gama
Cláudio Cajado Efraim Morais

Osvaldo Biolchi João Ieoscn
José Rezende Hilário Coimbra

Paulo Bornhausen José Borba
Paulo Lima Mauro Fecury

Vilson Santini Paulo Gouvea PMDB
Werner Wanderer Roberto Fontes Candinho Mattos Armando Abilio

PMDB Maria Elvira José Aldemir

Paulo Ritzel Armando Costa
Homero Oguido Noel de Oliveira

Rivaldo Macari EdiuhoBez Ivo Mainardi Pinheiro Landim

Valdir Colatto Elias Abrahão Sandro Mabel Wilson Cignachi

Wilson Branco Ivo Mainardi Silas Brasileiro 2 vaga (s)

Zaire Rezende Silas Brasileiro PSDB
1 vaga (s) 1 vaga (s) Jovair Arantes Alexandre Santos

PSDB Arthur Virgílio Neto Domingos Leonelli

Antônio Kandir Adroaldo Streck Nelson Otoch Jackson Pereira

Eduardo Mascarenhas FeuRosa Zulaie Cobra Marinha Raupp

FlávioAms Franco Montoro PPR
Yeda Crusius Mareio Fortes Gerson Peres Paulo Bauer



Jarbas Lima Raimundo Santos
Ricardo Izar Wagner Salustiano

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

PP

Nilton Cerqueira Mareos Medrado
Silvemani Santos Nelson Meurer

PDT

Fernando Lopes EnioBacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

PLlPSDIPSC
Marquinho <1J.edid Welinton Fagundes

PSBJPMN
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretário: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. Anexo II- Salas 124N152/A - Ala Nova
Telefone: 318-687417066n067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS PARA A
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NAS

OPERAÇÔES'DE CRÉDITO RURAL, DESTINADAS A
CUSTEIO, COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)
Relator: Valdir Colatto (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Abelardo Lupion Adauto Pereira
Carlos Melles Benedito de Lira
José Rocha Hugo Rodrigues da Cunha
Nelson Marquezelli Pedrinho Amo

PMDB

André Puccinelli Edinho Araújo
Nair Xavier Lobo Fernando Gomes
Valdir Colatto Sílas Brasileiro

PSDB

Antonio Aureliano Amon Bezerra
Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

PPR

Hugo Biehl Augusto Nardes
Roberto Balestra Paulo Mourão

PT
2 vaga(s) 2 vaga (s)

PP

Romel Anízio Dilceu Sperafico

PDT
Carlos Cardinal Odílio Baldinotti

PUPSDIPSC
Roland Lavigne Zé Gomes da Rocha

PSBJPMN
Beto Lélis Adelson Salvador
Secretário: Rejane S. Marques
Local: Sexv. Com. Especiaís- Anexo II- Sala 120- B- Ala Nova
Telefone: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE

"ALTERA O PARÁGRAFO 1° DO ART. 177 "
(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)

Proposição: PEC-0006/95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Goldman (PMDB)
10 Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: BetinhoRosado (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Betinho Rosado Antonio Feijão
José Mucio Monteiro Antonio Geraldo
JúlioCesar Carlos Magno
Lima Netto Fernando Gonçalves
Rodrigues Palma João Mellão Neto
Rubem Medina Osvaldo Coelho
Vicente Cascione Paulo Gouvea

PMDB
Alberto Goldman Antonio do Valle
Edinho Bez Hélio Rosas
Ivo Mainardi Jorge Wilson
PauloTitan Marcos Lima
Rivaldo Macari Nicias Ribeiro
SímaIa Ellery 1 vaga(s)

PSDB
Jackson Pereira Ayres da Cunha
Mareio Fortes Emerson Olavo Pires
Salvador Zimbaldi Ezizio Pinheiro
Eduardo Mascarenhas Rommel Feijó

PPR

Delf1m Netto Basílio Villani
Julio Redecker Francisco Dornelles
Roberto Campos Maria Valadão

PT
Luciano Zica Chico Ferramente
Marcelo Deda Conceição Tavares
Miguel Rossetto Fernando Ferro

PP
Salatiel Carvalho José Janene
Silvemani Santos VadãoGomes

PDT
Coriolano Sales EnioBacci
Edson Ezequiel Serafun Venzon

PUPSDIPSC
Augusto Farias Roland Lavigne

PSBJPMN
Gonzaga Patriota Ushitaro Kamia

PCdoB
Haroldo Lima Lindberg Farias

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B- Ala Nova
Telefones: 318-6874'7052



Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Anuda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: IbrahimAbi-Ackel (PPR)

COMISSÃO ESPECIAL
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO lODO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autor: Cidinha Campos

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERlR PARECERÁ PROPOSTA

DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N° 169, DE 1993,
QUE "ALTERA O INCISO IV DO ARTIGO 167

E O ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
E PREvt RECURSOS ORÇAMENTARIOS EM NívEL
DAUNIÃo, ESTADOS E MUNIcjPIOS PARA MANU·
TENÇÃO DO SISTEMA úNIco DE SAÚDE COM O

FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS
FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS".

Proposição: PEC-0169J93 Autores: EDUARDO JORGE
E WALDIR PIRES

Titulares Suplentes
PFUPTB

Adauto Pereira Aroldo Cedraz
Antonio Geraldo Jaime Fernandes
JairoAzi Luiz Braga
Theodorico Ferraço Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti Salomão Cruz
Vicente Cascione José Tude
Wilson Cunha Ursicino Queiroz

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araujo
Gilvan Freire João Natal
Ivandro Cunha Lima Jorge Wilson
José Luiz Clerot José Priante
Luiz Fernando Nicias Ribeiro
Udson Bandeira Wagner Rossi

PSDB

Danilo de Castro Ezídio Pinheiro
Régis de Oliveira João Leão
Roberto Araújo Jorge Anders
Vicente Anuda Saulo Queiroz

PPR

Gerson Peres Adylson Motta
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra
Prisco Viana Welson Gasparini

PT
Domingos Dutra Fernando Ferro
Hélio Bicudo José Machado
MaICelo Deda Pedro Wilson

PP

Costa Ferreira Mário de Oliveira
Dolores Nunes Talvane Albuquerque

PDT

Cidinha Campos Magno Bacelar
Silvio Abreu RenanKurtz

PLlPSDIPSC

Francisco Rodrigues Paulo de Velasco
PSBJPMN

BetoLelis Adelson Salvador

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário (a): Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo II - Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052

Titulares Suplentes
PFUPTB

Ayres da Cunha Alexandre Ceranto
Carlos Magno Duílio Pisaneschi
Fernando Gonçalves Fátima Pelaes
Jair Soares José Coimbra
JairoAzi Luiz Moreira
Roberto Jefferson Maluly Netto
Ursicino Queiroz Pedro Corrêa

PMDB
Armando Abílio Aníbal Gomes
Confücio Moura Aníbal Gomes
DaICísio Perondi Elcione Barbalho
Fernando Gomes Rita Camata
José Pinotti 3 vagas
Saraiva Felipe

PSDB
Carlos Mosconi B.Sá
Ceci Cunha Pimente1Gomes
Jovair Arantes Roberto Araújo
Osmânio Pereira Sebastião Madeira

PPR
Adylson Motta Antônio Jorge
Moacyr Andrade Enivaldo Ribeiro
Sérgio Arouca (PPS) Fausto Martello

PT
Eduardo Jorge Arlindo Olinaglia
Humberto Costa José Fritsch
José Augusto Marta Suplicy

PP
Jofran Frejat Alcione Athayde
José Linhares Talvane Albuquerque

PDT
SeraflID Venzon Wilson Braga
Vicente André Gomes Giovanni Queiroz

PIJPSDIPSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSBJPMN
Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário(a): Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11- sala 120-B -Ala
Nova
Telefone: 318-7fXl71706617052



COMISSÃO MISTA
COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL

Titulares Suplentes

Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen

PFLIPTB
Antonio Ueno

José Carlos Vieira

Franco Montora

Júlio Redecker

Miguel Rossetto

PSDB

PPR

PT

PP

Veda Crusius

João Pizzolatti

Luiz Mainardi

Paulo Ritzel
Valdir Colatto

PMDB Dilceu Sperafico
Elias Abrahão Secretário:

Rivaldo Macari Local:
Telefone:

Augustinho Freitas



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUlNTE

Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 94

Edição comentada da legislação eleitoral.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA

Edição de textos legais, atualizados.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL -REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

n° 118 - abril/junho 1993

O Perfil Constitucional do Estado Contemporâneo: o Paulo Affonso Leme Machado
Estado democrático de direito. Construção e Desconstrução do Discurso Culturalista

Inocêncio Mártires Coelho na Política Africana do Brasil.
As Limitações ao Exercício da Reforma Constitucional José Flávio Sombra Saraiva
e a Dupla Revisão. História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra.

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Ro- Winfried Hassemer
cha Aspectos do Discurso Jurídico-Penal (Material e For-
O Distrito Federal nas Constituições e na Revisão mal) e sua Ilegitimidade.
Constitucional de 1993 Sérgio Luiz Souza Araújo

Gilberto Tristão Proceso, Democraciay Humanízación.
A Constituição de 1988 e os Municípios Brasileiros. Juan Marcos Rivero Sánchez

Dieter Brühl O Combate à Corrupção e à Criminalidade no Brasil:
A J1}stiça Militar Estadual. Cruzadas e Reformas.

Alvaro Lazzarini Geraldo Brindeiro
A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Pronún- Liderança Parlamentar
cia da Nulidade da Lei - Unvereinbarkeitserldarung - Rosinethe Monteiro Soares
na Jurisprudência da Corte Constitucional Alemã. Considerações Acerca de um Código de Ética e Decoro

Gilmar Ferreira Mendes Parlamentar.
Da Responsabilidade do Estado por Atos de Juiz em RubemNogueira
Face da Constituição de 1988. Entraves à Adoção do Parlamentarismo no Brasil.

A.B. CotrimNeto Carlos Alberto Bittar Filho
Serviço Público - Função Pública - Tipicidade - Crité- Loucura e Prodigalidade à Luz do Direito e da Psicaná-
rios Distintivos. lise.

Hugo Gueiros Bernardes Clóvis Figueiredo Sette Bicalho e Omar
Considerações Atuais sobre o Controle da Discricio- Brina Corrêa Lima
nariedade. Usucapião Urbano.

Luiz Antônio Soares Hentz Rogério M. Leite Chaves
Sistema Brasileiro de Controle da Constitucionalidade. O Código do Consumidor e o Princípio da Continuida-
Sara Maria Stroher Paes de dos Serviços Públicos Comerciais e Industriais.
O controle Interno de Legalidade pelos Proc. do Estado. Adriano Perácio de Paula

Cléia Cardoso Dos Contratos de Seguro-Saúde no Brasil.
Controle Externo do Poder Judiciário. Maria Leonor Baptista Jourdan

José Eduardo Sabo Paes A Nova Regulamentação das Arbitragens.
Tutela Jurídica sobre as Reservas Extrativistas. Otto Eduardo Vizeu Gil

Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes Os Bancos Múltiplos e o Direito de Recesso.
e Luiz Daniel Felippe. Arnoldo Wald
Legislação Ambiental Brasileira - Evolução Histórica O Dano Moral e os Direitos da Criança e do Adoles-
do Direito Ambiental. cente.

AnnHelen Wainer Roberto Senize Lisboa
Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e A Aids Perante o Direito.
a Política Ambiental Brasileira. Licínio Barbosa

Os pedidos avulsos ou de assinatura anual deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edi
ções Técnicas do Senado Federal, ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão in
cluídos os acréscimos referentes'à remessa pela ECT). Para solicitar catálogo de preços, escreva para: Senado Fe
deral, Subsecretaria de Edições Técnicas - Praça dos Três Poderes, Anexo 1,22° andar 70165-900, Brasília, DF.
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário: Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do Cegraf, pelo estacionamento à esquerda)



IEDIÇÃO DE HOJE: 192 PÁGINAS I


