
DIÁRIO
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

ANO L - N° 75 QUARTA.FEIRA, 10 DE MAIO DE 1995

CONGRESSO NACIONAL

BRASÍLIA - DF

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

"'DECRETO LEGISLATIVO N° 77, DE 1995

Aprova o texto de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
Administrativa celebrado, entre o Governo da República Federativa do Brasll e o Governo
da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, a 28 de dezembro de 1992.

o Congt;'esso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e

Administrativa, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uru
guai, em Montevidéu, a 28 de dezembro de 1992.

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

Art. 20 Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de maio de 1995. - Senador José Sarney, Presidente.

(*) o texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 13-5-95.

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

"'DECRETO LEGISLATIVO N° 78, DE 1995

Aprova o texto do Acordo sobre Sanidade Vegetal para Proteção de Zonas Fronteiriças e
Intercâmbio de seus Vegetais e Produtos Derivados, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Brasília, a 14 de abril de 1993.

O Congt;'esso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o texto do Acordo sobre Sanidade Vegetal para Proteção de Zonas Fronteiriças e Intercâm-
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bio de seus Vegetais e Produtos Derivados, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Colômbia, em Brasília, a 14 de abril de 1993.

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

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 9 de maio de 1995. - Senador José Sarney, Presidente.

(*) o texto acima citado está publicado,no DCN (Seção fi), de 13-5-95.

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

*DECRETO LEGISLATIVO N° 79, DE 1995

Aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de
dependentes do Pessoal Diplomãtico, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Bra·
sília, a 14 de abril de 1993.

O Congresso Nacional decreta: ,
Art. 1°É aprovado o texto do Acordo sobre o Exerdcio de Atividades Remuneradas por p3rte de Dependentes

do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Colômbia, em BrasHia, a 14 de abril de 1993. "

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revi
são do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Fede
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de maio de 1995. - Senador José Sarney, Presidente.

(*) o texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 13-5-95.

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

*DECRETO LEGISLATIVO N° 80, DE 1995

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção,
a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduaneiras, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em 18 de março de 1993.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a

Repressão às Infrações Aduaneiras, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Francesa, em 18 de março de 1993.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revi-
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são do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Fede
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de maio de 1995. - Senador José Sarney, Presidente.

(*) o texto acima citado está publicado no DCN (Seção li), de 13-5-95.

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

*DECRETO LEGISLATIVO N° 81, DE 1995

Aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Oriental do, Uruguai, em Montevidéu, a 11 de junho de 1993.

O CongJ;esso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes

dQ Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, a 11 de junho de 1993. '

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

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as'disposições em·contrário.
Senado Federal, 9 de maio de 1995. - Senador José Sarney, Presidente.

(*) o texto acima citado está publicado no DCN (Seção li), de 13-5-95.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

1 - ATA DA ssa SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPU.
TADOS, DA la SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5fJ' LEGISLA·
TURA, EM 9 DE MAIO DE 1995

I - Abertura da Sessão

11- Leitura e assinatura da Ata da se~ão anterior

In - Leitura do Expediente

COMUNICAÇÕES
- Do Senhor Deputado Antônio Feijão, comunicando que

formalizou sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira
-PSDB.

- Do Senhor Deputado B. Sá, comunicando que formalizou
sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

- Do Senhor Deputado João Maia, comunicando que for
malizou sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira 
PSDB.

- Do Senhor Deputado Luiz Carlos Hauly, comunicando

que fonnalizou sua filiação ao Partido da Social Democracia Bra
sileira - PSDB.

MENSAGENS

Mensagem n° 381, de 1995 (Do Poder Executivo) - Subme
te à consideração do Congresso Nacional o texto do Protocolo In
terpretativo do art. 44 do Tratado de Montevidéu, assinado entre
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Pa
raguai, Peru, Uruguai e Venezuela, em 13 de junho de 1994, no
âmbito do Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino
Americana de Integração (ALADI).

Mensagem n° 385, de 1995 (Do Poder Executivo) - Enca
minha o Excelentíssimo Senhor Presidente da República o de
monstrativo das emissões do Real relativo ao último mês de
fevereiro, as razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas.

Mensagem nO 421; de 1995 (Do Poder Executivo) - Comu
nica o Excelentíssimo Senhor Presidente da República que se au-
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sentará do País no período de 17 a 22 de abril corrente, para visita
oficial aos Estados Unidos da América.

INDICAÇÕES

Indicação n° 84, de 1995 (Do Sr. Pedro Wilson) - Sugere
ao Governo do Estado de Goiás a adoção de providências quanto à
prisão e constrangimento no exercício da profissão da equipe de
reportagens da TV Serra Dourada, em Goiânia, Estado de Goiás.

Indicação n° 85, de 1995 (Do Sr. Max Rosenmann) - Suge
re ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Aeronáuti
ca, a adoção de providências no sentido de esclarecer os usuários
do transporte aéreo e cidadãos em geral acerca da localização do
Aeroporto Afonso Pena, hoje divulgada como sendo no Município
de Curitiba, Estado do Paraná.

Indicação n° 95, de 1995 (Do Sr. Maurício Requião) - Su
gere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educa
ção e do Desporto, a guarda da documentação pertencente às
assessorias de segurança e informação das universidades do País
em instituições federais de preservação do patrimônio hist6rico
cultural.

PROPOSTAS DE EMENDA
À CONSTTIUlÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nO 40, de 1995 (Do Sr.
Marquinho Chedid e outros) - Altera a redação do § 2° do art. 230
da Constituição Federal, a fun de reduzir limite de idade dos ido
sos para efeito de gratuidade dos transportes coletivos urbanos e
dos serviços de diversão pública.

Proposta de Emenda à Constituição nO 53, de 1995 (Do Sr.
Edinho Araújo e outros) - Estabelece eleições gerais e coincidên
cia de mandatos.

Projeto de Lei nO 54, de 1995 (Da St' Rita Camata) - Acres
centa parágrafos ao art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho
e determina outras providências.

Proposta de Emenda à Constituição nO 57, de 1995 (Do Sr.
Emerson Olavo Pires e outros) - Dá nova redação ao art. 14, §§ 1°
e 2° e acrescenta inciso.

PROJETOS APRESENfADOS

Projeto de Lei Complementar n° 19, de 1995 (Do Sr. Hugo
Rodrigues da Cunha) - Altera o art. 1°, inciso lI, letra "I" da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, que "estabelece ca
sos de inelegibilidade, prazos de cessão e determina outras provi
dências".

Projeto de Lei Complementar n° 22, de 1995 (Dos Srs. Aldo
Arantes e Inácio Arruda) - Disciplina os limites para despesas
com encargos da dívida pública interna e externa da União, Esta
dos, Distrito Federal e Municípios.

Projeto de Resolução n° 18, de 1995 (Do Sr. Milton Temer)
- Altera a redação do art. 202, § 3°, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, para permitir a apresentação de emendas às
Propostas de Emendas Constitucionais de iniciativa do Presidente
da República, sem a necessidade de apoiamento de um terço dos
membros da Câmara.

Projeto de Resolução nO 21, de 1995 (Do Sr. Anivaldo
Vale) - Cria a Comissão Permanente da Amazônia, alterando o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Projeto de Resolução nO 22, de 1995 (Do Sr. Marcelo Deda)
- Dispõe sobre a ocupação de im6vel funcional residencial por
Deputado e dá outras providências.

Projeto de Resolução n° 23, de 1995 (Do Sr. Aroldo Ce
draz) - Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Projeto de Resolqção n° 26, de 1995 (Do Sr. Expedito Jú-

nior) - Cria o Requerimento de Apoiamento Eletrônico.
Projeto de Resolução n° 27, de 1995 (Do Sr. Roberto San

tos) - Dispõe sobre o desmembramento da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática.

Projeto de Resolução n° 28, de 1995 (Do Sr. Paulo Delga
do) - Altera o Regimento Interno na parte relativa ao uso da tribu
na por Líder.

Projeto de Resolução n° 29, de 1995 (Do Sr. Marquinho
Chedid) - Altera a alínea t, do inciso I, do art. 17 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17,
de 1989.

Projeto de Resolução n° 32, de 1995 (Do Sr. Sérgio Carnei
ro) - Dá nova redação ao § IOdo artigo 66 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados,

Projeto de Resolução n° 33, de 1995 (Da Mesa) - Dispõe
sobre o Pecúlio dos Servidores da Câmara dos Deputados.

IV - Pequeno Expediente

ARTIlUR VlRGÍLlO NETO - Propósitos da flexibilização
do monopólio estatal do petr61eo.

CLAÚDIO CAJADO - Fechameto de agências do Banco
do Brasil em Municípios do Estado da Bahia.

GONZAGA PA1RIOTA - Anúncio de realização do F6
rum de Secretários Municípios de Finanças do Nordeste, sobre o
tema "Administração Financeira Municipal- Novos Tempos, No-
vos Desafios", em João Pessoa, Estado da Paraíba.

NILSON GIBSON - Memorial da Federação das Associa
ções Comerciais do Estado de Pernambuco relativo às repercussõ
es na economia do Estado das medidas anticonsumo baixadas pelo
Governo Federal.

DARCÍSIO PERONDI - Adoção, pelo Governo Federal,
de providências para reversão da crise vigente no setor de saúde
pública. Defmição de fonte s6lida e efetiva para o custeio da saúde
no País.

IVO MAINARDI - Decretação de estado de emergência
nos Municípios agrícolas gaúchos como forma de alerta ao Gover
no Federal sobre quadro de calamidade reinante na agricultura.

CONFÚCIO MOURA - Caráter privilegiador da atual le
gislação mineral aos grandes grupos empresariais em detrimento
dos garimpeiros. Quebra, pela Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia, do monopólio na exploração de minério no Municí
pio de Ariquemes. Parcialidade da atuação do Sr. Elmer Prata Sa
lomão como Diretor do Departamento Nacional de Produção
Mineral- DNPM

PADRE ROQUE - Razões do movimento grevista defla
grado por várias categorias profissionais. Responsabilidade do
Executivo e do Legislativo no enfrentamento das causas das carên
cias sociais no País.

ALCIDES MODESTO - Participação do orador em mani
festação popular contra a violência e a impunidade no Município
de Paulo Afonso. Greve dos funcionários da Companhia Hidrelé
trica do São Francisco - CHESF. Solidariedade do orador à luta
dos servidores contra a privatização da Petrobrás e de empresas
estatais dos setores energético e de telecomunicações. Carta do
movimento ''Ação da Cidadania contra a Violência e pela Justiça",
distribuída em Paulo Afonso, Estado da Bahia.

PAULO DELGADO - Alerta ao Governo Federal sobre as
conseqüências da desagregação da economia nacional

EDUARDO JORGE - Idéias orientadoras da elaboração da
Proposta de Emenda à Constituição nO 169, de autoria do orador,
referente ao fmanciamento do Sistema Único de Saúde. Urgência
na indicação de representantes na Comissão Especial da PEC n°
169/93.
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SÍLVIO ABREU - Elaboração, pelo orador, de proposta de
emenda constitucional que transforma a Previdência Social em ór
gão autônomo.

WILSON BRANCO - Instauração, pelo Governo Antônio
Britto, do Rio Grande do Sul, de inquérito administrativo para
apuração de possíveis irregularidades no Porto de Rio Grande, no
Estado.

ADHEMAR DE ;BARROS FILHO - Indicação, pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, de Relator para a
Proposta de Emenda à Constituição n° 58, de autoria do orador,
que permite uma única reeleição do Presidente da República, Go
vernadores e Prefeitos.

LUIZ CARLOS HAULY - Restabelecimento, pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, da imagem do Brasil perante a
comunidade internacional. Concretização das mudanças ansiadas
pela sociedade brasileira.

ADROALDO SlRECK - Estabilização da economia brasi
leiraa~ o Plano Real.

ÁTILA LINS - Importância da integração ao MERCOSUL
de todas as regiões do País. Anúncio, ~lo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, da criação de uma Área de Livre Comércio
Sul-Americana - ALCSA. Decisão do Governador Amazonino
Mendes, do Amazonas, de asfaltar o trecho amazonense da BR
174 com recursos estaduais.

NEWTON CARDOSO - Desvirtuamento das diretrizes bá
sicas do Banco do Brasil, de participação no desenvolvimento eco
nômico e social do País. Fechamento de Agências da empresa.

LUIZ PIAUHYLINO - Transcurso do centenário de nasci
mento do poeta pernambucano Ascenso Ferreira.

CIRO NOGUEIRA - Causas do crescimento da prostitui
ção infanto-juvenil em Teresina, Piauí. Urgente funcionamento do
Programa Comunidade Solidária no Estado.

EXPEDITO JÚNIOR - Necessidade de prestação, pelo Go
vernador Valdir Raupp, de Rondônia, de esclarecimento acerca da
concessão pelo Banco do Estado de Rondônia - BERON - de car
ta de fiança a empresa inidônea.

WAGNER ROSSI - Reformulação do Sistema Tributário
Nacional.

CHICO VIGILANTE - Convocação de lideranças do co
mércio do Distrito Federal à Câmara dos Deputados para discus
são da crise reinante no setor. Prioridade dedicada pelo
Governador Cristovam Buarque à geração de empregos no Distri
to FederaL Reiteração de pedido de informações ao Ministério da
Previdência e Assistência Social sobre o montante de recursos em
prestados pelo órgão para a execução de obras federais.

THEODORICO FERRAÇO - Fuga de presos da peniten
ciária de Vila Velha, Estado do Espírito Santo.

FERNANDO ZUPPO - Aprofundamento da discussão da
Proposta de Emenda à Constituição nO 3, de 1995, sobre a privati
zação do setor de telecomunicações. Conveniência de reformula
ção da estrutura jurídica da Telebrás para incremento de sua
competitividade.

RICARDO IZAR - Abusividade da greve geral promovida
pela Central Única dos Trabalhadores - CUT.

JOSÉ CARLOS LACERDA - Morosidade dos trabalhos
das juntas interventoras do Banco Central no Banespa e no Banerj.
Indicação do orador ao Poder Executivo sobre a fIXação de prazo
máximo de seis meses para a conclusão dos trabalhos e apresenta
ção de relatórios por comissões interventoras.

WALDOMIRO FIORAVANTE - Discordância com o res
tabelecimento do Imposto Provisório sobre Movimentação Finan
ceira - IPMF.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Artigo "O tique-taque da bom-

ba-relógio", de autoria de Cláudio Haddad, publicado no jornal
Gazeta Mercantil, que alerta para os efeitos nefastos da política
de juros praticados pelo Governo Federal.

NELSON MARQUEZELLI - Inconveniência do fecha
mento de agências do Banco do Brasil.

SERAFIM VENZON - Homenagem aos ex-combatentes
da Força Expedicionária Brasileira - FEB, pelo transcurso do cin
qüentenário do término da 2" Guerra Mundial.

FAUSTO MARTELLO - Excesso de rigor da legislação
penal no tocante à caça e à pesca desportivas. Apresentação, pelo
orador, de projeto de lei sobre a proteção à fauna.

SALATIEL CARVALHO - Protesto contra ameaças feitas
por grupos gays de divulgação de listas com nome de Parlamenta
res supostamente homossexuais.

FRANCISCO DORNELLES - Conveniência da intensifi
cação pelo Governo Marcel10 Alencar, do Rio de Janeiro, vão das
ações de combate à violência urbana na capital do Estado.

JACKSON PEREIRA - Esforço da Receita Federal no
combate à sonegação fiscal. Importância da reforma tributária.
Apoio à reforma constitucional proposta pelo Executivo.

LAEL VARELLA - Desacerto da campanha da Central
Única dos Trabalhadores CUT- contra a privatização de empresas
estatais.

SANDRO MABEL - Lançamento, pelo Governo do Estado
de Goiás, do Programa de Apoio às Família Carentes.

JOÃO MENDES - Transcurso do cinqüentenário do Parti
do Trabalhista Brasileiro - 15 de maio.

CADINHO MATIOS - Fornecimento, pelo Ministério da
Sal1de de equipamentos e materiais necessários para o funciona
mento do Posto de Atendimento Médico Vilar dos Teles, Municí
pio de São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Apresentação, pelo orador,
do Projeto de Lei n° 295, de 1995, que assegura preferência aos
maiores de 60 anos na tramitação de processos judiciais contra a
Previdência Social.

PAUW ROCHA - Resultados do fórum "Mesa Redonda
Internacional", sobre problemas e perspetivas do Projeto Carajás,
realizado em São Luís, Estado do Maranhão.

MAX ROSENMANN - Verdadeiro significado das come
morações dos 50 anos da vitória dos Aliados na 2" Guerra Mun
dial. Conscientização, por parte da Humanidade, da importância
da não-proliferação de idéias maculadoras dos direitos fundamen
tais do serhumano.

WILSON BRAGA (pela ordem) - Denúncia do Deputado
Haroldo Lima, Líder do PCdoB, de falsificação da verdade pelo
Deputado Lima Neto, Relator da Comissão Especial destinada a
apreciar a proposta de emenda à Constituição sobre a flexibiliza
ção do monopólio estatal do petróleo. Solicitação à Presidência de
reexame do parecer do Relator pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Resposta ao Deputado
Wilson Braga.

FERNANDO FERRO (pela ordem) - Invasão da Usina Ca
tende, no Estado de Pernambuco, por famílias de trabalhadores.

PRESIDENTE ( Ronaldo Perim )- Resposta ao Deputado
Fenando Ferro.

V - Grande Expediente

Alexandre Cardoso - Recrudescimento da criminalidade
no Estado do Rio de Janeiro. Envolvimento de setores da seguran
ça pública fluminense com o crime organizado. Envio ao Ministé
rio do Exército de pedido de realização de auditoria na Polícia
Militar do Estado.
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FERNANDO LYRA - Descrença do PSB na adequação do GONZAGA PATRlOTA (pela ordem) - Ocorrência de gre-
País à econOll11a globalizada do próximo século, diante do distan- ve de ferroviários em vários Estados da Federação.
ciamento dos interesses da sociedade brasileira das refonnas cons- Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re-
titucionais propostas pelo Governo. querimento, os Srs. Deputados l!BALDINO JÚNIOR, MARQUI-

INACIO ARRUDA - Questão de ordem sobre o início da NHO CHEDID, EDINHO ARAUJO, ERALDO TRINDADE.
Ordem do Dia. l '. NELSON MARQUEZELU (pela ordem) - Anúncio de

PRESIDENTE (Osório Adriano) - Resposta ao Deputado obstrução em Plenário pela Frente Parlamentar da Agricultura.
!nacio Arruda. CARLOS SANTANA (pela ordem) - Urgente negociação

FEU ROSA (pela ordem) - 'Caractensticas da violência de acordo entre o Ministério dos Transportes e trabalhadores do
contra o menor no Brasil. Expectativa de resolução do problema setor ferroviário, em greve.
pelas autoridades competentes. VALDIR COLATIO (pela ordem) - Apoio à manifestação

VI - Ordem do Dia do Deputado Nelson Marquezeli de obstrução em Plenário pela
SÉRGIO CARNEIRO - Questão de ordem sobre o funcio- Frente Parlamentar da Agricultura.

namento das Comissões Técnicas da Casa em horário coincidente FERNANDO GABEIRA (pela ordem) - Ocorrência de
com o da sessão plenária. morte de traficantes em batida policial na Favela Nova Brasília, no

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Suspensão do funciona- Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Urgente providência,
mento das Comissões Técnicas da Câmara dos Deputados, em pelo Governo do Estado, para combate à violência urbana no Mu-
face do início da Ordem do Dia. nicípio do Rio de Janeiro.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requerimento para reali- PAULO CORDEIRO (pela ordem) - Elogios à atuação da
zação, dia 8 de junho, de sessão solene em homenagem ao trans- Polícia paranaense pela repressão à marginalidade no Estado.
curso do 70° aniversário da instalãção no País da General Motors MARCELO DEDA (pela ordem) - Protesto do PT contra a
do Brasil. edição pelo Poder Executivo do Decreto nO 1.480, que dispõe so-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requerimento de prorro- bre procedimentos a serem adotad9s com relação a greves.
gação da sessão ordinária do dia 15 de maio do corrente, para ho- ARNALDO FARIA DE SA (pela ordem) - Reiteração de
menagem à data de 13 de maio, comemorativa da Abolição da anúncio de apresentação de propositura que assegura preferência
Escravatura no País. aos maiores de 60 anos na tramitação de processos judiciais contra

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Colocação dos requeri- a Previdência Social.
mentos em votação em oportunidade própria. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, em primeiro Usaram da palilvra pela ordem, para retificação de voto, os
turno, da Proposta de Emenda à Consti1llição n° 5-B, de 1995, que SIS. Deputados ANTONIO GERALDO, ILDEMAR KUSSLER.
alteia'o incisüIX do art. 170, o art. 171 e o § 1° do art. 176 da Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os
Consti1lliçãoFederal.' SIS. Deputados RAUL BELÉM, WELINTON FAGUNDES,

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento FRANCISCO HORTA, MIRO lEIXEIRA.
para retirada da pauta da Ordem do Dia da Proposta de Emenda à PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
Constituição nO 5-B, de 1995. Usou,da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re- Deputado SERGIO CARNEIRO..
querimento, os Srs. Deputados ARNALDO MADEIRA, MICHEL Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os SIS.
TEMER, ROBERTO MAGALHÃES, CARLOS AIRTON, MAR- Deputados FRANCISCO RODRIGUES, MAX ROSENMANN.
CELO DEDA, INÁCIO ARRUDA, SÉRGIO CARNEIRO, FER- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
NANDO GABEIRA, ALCIONE ATHAYDE, JOSÉ CARLOS para adiamento, por dez sessões, da Proposta de Emenda a Consti-
SABÓIA, LUlZ BUAIZ. 1llição nO 5, de 1995.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento. Rejeitado.
SERGIO CARNEIRO (pela Ordem) - Pedido de verifica- Usou da palavra para registro de voto o Sr. Deputado

ção de votação. MARCONI PERILLO.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deferimento do pedido de Usou da palavra para retificação de voto a Sr- Deputada

verficação de votação. TELMA DE SOUZA.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Convocação dos Deputa- Usaram da palavra para encaminhamento da votação do ree

dos a plenário para votação da matéria pelo sistema eletrônico. que~ento os Sr~. Deputados ARNALDO MADEIRA, EDINHO
Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re- ARAUJO, INOCENCIO OLIVEIRA.

querimento, os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, FRAN- Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto os SIS.
CISCO DORNELLES, ARNALDO MADEIRA, ALDO Deputados UBIRATAN AGUIAR, CLEONÂNCIO FONSECA.
ARANTES, MARCELO DEDA, MICHEL lEMER, PAULO PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão da matéria.
BA~R, ALCIO~ ATHAYDE, MARCELO DEDA, EDINHO Usou da palavra, para discussão da matéria, o Sr. Deputado
ARAUJO, INOCENCIO OLIVEIRA, ALCIONE ATHAYDE MIRO TEIXEIRA. .
PAUID BAUER, JURANDYR PAIXÃo, SALVADOR ZIM~ Usaram da palavra, para registro de voto, os SIS. Deputados
BALDL EDINHO ARAÚJO, FRANCISCO DORNELLES WILSON BRAGA, VICENTE CASCIONE.
MARCELO DEDA, EDINHO ARAÚJO, ALCIONEATHAYDE: Usaram da palavra, para discussão da matéria, os SIS. De-
-JURANDYR PAIXAO, ,SALVADOR ZIMBALDL CARLOS putados LIMA NETIO, ALDO REBELO, SILVIO TORRES,
AIRTON, EDINHO ARAUJO, FRANCISCO DORNELLES, AL- GILNEY VIANA.
CLONE ATHAYDE, MARCELO DEDA, EDINHO ARAÚJO, USOU da palavra para retificação de voto o Sr. Deputado VI-
MARCELO DEDA, ALDO ARANTES, SERGIO CARNEIRO CENTE CASCIONE.
ALCIONE ATHAYDE, SÉRGIO AROUCA. 'Usw da palavra para registro de voto o Sr. DePJtado SAN-

DROMABEL.
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Usaram Da Palavra, Para Discussão Da Matéria, os Srs. De
putados PAUW GOUVÊA, ALDO ARAmES, AUGUSTO VI
VEIROS, MATHEUS SCHMlDT, ARlHUR VIRGÍLIO NETO,
JOÃO FASSARELLA.

CHICO FERRAMENTA - Questão de ordem sobre quo
rom para prosseguimento da discussão da matéria.

PRESIDENIE (Wilson Braga) - Resposta ao Deputado
Chico Ferramenta.

Usaram ~ palavra eela ordem, dUl:aIJ!e a discussão, os S~.
Deputados JOAO MELLAO ~O, JOSE rnqMAZ NONO,
CHICO FERRAMENTA, JOSE CARLOS SABOIA, VILMAR
ROCHA, CHICO FERRAMENTA, NILSON GIBSON.

CHICO FERRAMENTA (pela ordem) - Reiteração da
questão de ordem formulada anteriormente.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Resposta à questão de or
dem formulada pelo Deputado Chico Ferramenta.

Usaram da palavra pela ordem, durante a discussão, os Srs.
Deputados NILSON GIBSON, CHICO FERRAMENTA.

Usoo da palavra, para discussão da matéria, o Sr. Deputado
ROBERTO CAMPOS.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Convocação dos Deputa
dos a plenário.

Usaram da palavra, para discussão da matéria, os Srs. De
putados NILSON GIBSON, VILMAR ROCHA, JOSÉ CARLOS
SABÓIA.

JOSÉ FRITSCH - Questão de ordem sobre realização de
sessão da Comissão Especial sobre Concessão e Distribuição do
Gás Canalizado concomitante com a apreciação da Ordem do Dia.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta à questão de or
dem do Deputado José Fritsch.

Usoo da palavra, para discussão da matéria, o Sr. Deputado
LUIZ CARLOS HAULY.

INACIO ARRUDA - Questão de ordem sobre realização
de sessão da Comissão Especial de Serviços de Telecomunicações
concomitante com a apreciação da Ordem do Dia.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Resposta à questão de or
dem do Deputado Inacio Anuda.

Usaram da palavra, para discussão da matéria, os Srs. De
putados INACIO ARRUDA, PAULO BAUER, CHICO FERRA
MENTA.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Encerramento da discussão.
Apresentaram proposições os Srs. Deputados CONFÚCIO

MOURA; NILSON GIBSON; UBALDO cORRÊA; ARMANDO
ABÍLIO; JARBAS LIMA; LAPROVITA VIEIRA; SÉRGIO
CARNEIRO; JOSÉ CARLOS LACERDA; ALEXANDRE CAR
DOSO; ROBERTO PAULINO; PEDRO wn..sON; NEWTON
CARDOSO; FAUSTO MARTELLO; DOMINGOS DUTRA E
JOSÉ FRITSCH; PAULO GOUVEA E OUlROS; ANA JÚUA;
JOSÉ FRITSCH E ANA JÚLIA; JOSÉ FRITSCH; ARlHUR
VIRGÍLIO NETO; JAQUES WAGNER E OUTROS; GONZA
GAPAlRIOTA; DOLORES NUNES; MARTASUPLICY; GIL
NEY VIANA; ALDO REBELO; CELSO RUSSOMANNO;
HUMBERTO COSTA.

vrr - Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores inscritos)
vrn - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Vacância: Lucileni Souto Corrêa, Mauro Rogério Oli-

veira Matias. '
b) Exoneração: Sérgio Vargas Ros, Simone Souto Maior

Ferreira.
c) Dispensa: Carmen Lídia Ramos Leite.
d) Nomeação: Alexandre José da Costa Silva, Ana Cláudia

Elle:ry Lustosa da Costa, Antônio Carlos Augusto de Rezende,
Eglacir Fátima de Sena Freire, Elza Silva Ribeiro, Geraldo Cisnei
ros de Albuquerque Filho, Maria Ramos Cortes, Sérgio Vargas
Ros, Simone Souto Maior Ferreira.

e) Designação por acessá: Agostinho Rocha Ferreira,Car~ .
men Udia Ramos Leite, Ricardo Monteiro de Castro Jansen. .

f) Apostila referente ao ato de designação de: José Ma-
ria de Andrade Córdova.

3-MESA
4 - LÍDERES E VICE·LIDERES
S-COMISSÕES

Ata da 55a Sessão, em 9 de maio de 1995

Presidência dos Srs Luis Eduardo Presidente; Ronaldo Perim, ]0 Vice-Presídiente; Bento Mansur; § 2°
Vice-Presidente; Wilson Campos,]O Secretário; Robson Tuma, l° Suplente de Secretário,

Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário Osório Adriano do artigo 18 do Regimento Interno

Às14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Vanessa Felippe

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 267 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. NILSON GffiSON, servindo como 20 Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem obser
vações, aprovada.

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

O SR. WILSON CAMPOS, 10 Secretário. procede à leitu
ra do seguinte
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fi - EXPEDIENTE
COMUNICAÇÕES

Do Sr. Deputado Antônio Feijão, nos seguintes termos:

Brasília, 9 de maio de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra e o dever de comunicar a Vossa Excelência

que, nesta data, fOlmalizei minha filiação ao Partido da Social De
mocracia Brasileira - PSDB

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Antônio Feijão. De acordo,
Deputado José Aníba),Líder do PSDB.

Do Sr. Deputado B. Sá, nos seguintes termos:

Brasília, 7 de maio de 1995.
Senhor Presidente,
Tenho a honra e o dever de comunicar a Vossa Excelência

que, nesta data, fonnalizei minha filiação ao Partido da Social De
mocracia Brasileira - PSDB.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevado apreço e consideração.
Atenciosamente, Deputado B. Sá - De acordo, Deputado José
Aníbal, Líder do PSDB.

Do Sr. Deputado João Maia, nos segnintes termos:

Brasilia, 9 de maio de 1995.
Senhor Presidente,
Tenho a honra e o dever de comunicar a Vossa Excelência

que, nesta data, fonnalizei minha filiação ao Partido da Social De
mocracia Brasileira - PSDB.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente, - Deputado João Maia - De acordo - De
putado José Aníbal, Líder do PSDB.

Do Sr. Deputado Luiz Carlos Bauly, nos seguintes ter-
mos:

Brasília, 9 de maio de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra e o dever de comunicar a Vossa Excelência

que, nesta data, fonnalizei minha filiação ao Partido da Social De
mocracia Brasileira - PSDB.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente, ...:. Deputado Luiz Carlos Bauly - De
acordo, Deputado José Anibal, Líder do PSDB.

Amazonas

Carlos da Carbras - Bloco - PFL.
Maranhão

Alberico Cordeiro - PMDB; Costa Fereira - PP; Nan
Souza- PP.

Pernambuco
Ricardo Heraclito - Bloco - PMN.

Alagoas
Olavo Calheiros - PMDB.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; João Almeida PMDB;
João Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos
Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José Tude 
Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luis Braga - Bloco-

PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PP; Mario
Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro Irojo 
PMDB; Prisco Viana - PPR; Roberto Santos - PSDB; Roland La
vigne - Bloco - PL; Sergio Carneiro - PDT.

Minas Gerais

Antônio Aureliano PSDB; Franscisco Horta - Bloco - PL;
Sergio Miranda - PCdoB; Sergio Maya - PP; Silas Brasileiro 
PMDB; Silvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Zaire Rezende
PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz
Durão - PDT; Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata- PMDB; Ro
berto Valadão - PMDB; - Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PP; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle - Bloco - PL; Arolde de
Oliveira - Bloco - PFL; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santa
na - PT; Cidinha Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson
Ezequiel- PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda
- PPR; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco 
PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Domeles - PPR; Francis
co Silva - PP; Itamar Serpa- PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira
Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson 
PMDB; José Carlos Coutinho - PDT; José Carlos Lacerda - PPR;
José Mauricio - PDT; Laprovita Vieira - PP; Lauro Carneiro 
PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Marcia Cibelis Viana - PDT;
Marcio Fortes - PSDB; Milton Temer- PT; Miro Teixeira - PDT;
Moreira Franco - PMDB; Nilton Ce1"queira - PP; Noel de Olivei
ra - PMDB; Paulo Feijo - PSDB; Roberto Campos - PPR; Rober
to Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco - PFL;
Sergio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman 
PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; An
tônio Kandir - P8DB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de
Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres
da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apolinario - PMDB; Carlos
Nelson - PMDB; Celso Daniel- PT; Celso Russomano - PSDB;
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Lima - PDT; DelflID
Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araujo 
PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Marttelo - PPR; Fernando
Zuppo - PDT; Franco Montoro - PMDB; Helio Rosas - PMDB;
Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Melão Netto - Blo
co - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José
Anibal PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT;
José Pinotti - PMDB; Jurandir Paixão - PMDB; Luciano Zica
PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly
Netto - Bloco - PFL; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta
Suplicy - PT; Mauricio Najar - Bloco - PFL; Michel Temer
PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo de Velasco 
Bloco - PSD; Paulo Lima - Bloco - PFL; Regis de Oliveira 
PSDB; Ricardo Izar - PPR; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio
Torres - PSDB; TeIma de Souza - PT; Ushitaro Kamia - Bloco
PSB; Vadão Gomes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco PL; Vi
cente Cascione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Welson
Gasparini - PPR; Zulaie Cobra- PSDB.

Mato Grosso
Antonio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT; Roberto Fran-
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ca - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PfB; Rogerio Silva 
PPR; Tete Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal
Angelo Queiroz - PCdoB - Augusto Carvalho - PPS; 01.i

co Vigilante - Pf; Jofran Frejat - PP; Maria Laura - Pf; Os600
Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartuce - PP.

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal

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

Mato Grosso do Sul
Andre Luis Puccinelli - PMDB; Dilson Sperafico - PMDB;

Flávio Derzi - PP; Marilu Guimariies - Bloco - PFL; Marisa Ser
rano - PMDB; Nelson Tzad - Bloco - PfB; Oscar Goldoni 
PDT; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Mfonso Camargo - Blo
co - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Deno 
Bloco ~ PFL· Basilio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT;
Dilceu SperaÍico - PP; Elias Abrahão - PMDB; ~lavio Arns 
PSDB; HelDles Parcianello - PMDB; Homero Oguldo - PMDB;

João lesen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PfB; José Jane
ne - PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly 
PSDB; Mauricio Requião - PMDB; Max Rosenmann - PDT;
Nedson Micbeleti - Pf; Nelson Meurer - PP; Padre Roque - Pf;
Paulo Bernardo - Pf; Paulo Cordeiro - Bloco - PfB; Renato
Jobsson - PP; Ricardo Gomyde - PCdoB; Vilson Santini - Bloco
- PfB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB; Edinho Adriano - PMDB; Hugo

Biehl"- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritscb - Pf; LewelPavan- PDT; Luiz Henrique - PMDB;
Mario Cavalcanti PPR; Miltoo. Mendes - Pf; Paulo Bauer- PPR; Pau
lo Booiliausen- Bloco- PH...; Paulo Gouveia - Bloco - PFL; Rivaldo
Macari- PMDB; Semfim Venwn- PDT; Valdir Colato- PMDB.

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Pf; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot

ta - PPR; Airton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car
dinal - PDT; Darcisio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;
Esther Grossi - Pf; Ezidio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto
PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PfB; Ivo Mainardi - PMDB;
Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Linla - PPR; José Fortunati
Pf; Julio Redecker - PPR; Luis Roberto Ponte - PMDB; Luiz
Mainardi - Pf; Matheus Scbmidt - PDT; Miguel Rossetto - Pf;
Nelson Marcbezan - PPR; Osvaldo Biolcbi - Bloco - PfB; Paulo
Paim - Pf; Paulo Ritzel- PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo
Kirst - PPR; Valdomiro Fioravante - Pf; Wilson Branco
PMDB; Wilson Cighacbi - PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

Submete ã co~si-je"'ç3o Jo Congresso ~acional o t:exto do
Protocolo Interpretativo do artigo 44 do '!'r'!tado rle ~~n

tevidéu, assinado entre Argentina, BolíVia, Brasil, Chí'
le, Colõmbia, Equador, México, P~r,J.~·.lai, Peru, UruguaI
e Venezuela, em 13 de junho de 1994, no ã..~j,to ~o Tra.
tado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Amari
cana de Integração iALADI). -

lAS COMISStJES D~ RELAÇ;OES EXTERIORES, CC ==~:{CMIA, IN

DOSTRIA E coMtRCIO, E DE CONSTIT:;:L;~C C; .JUSTIÇA E DE

REDAÇJ\o .~RT. 54))

::.enho,", Membros do CongteS50 Nacional.

De conformlllade com o cüspoolo no anigo 49. inciJo I. da Constiwiçio Federal.
subme10 1 elevada clllllideraçlo de Vosw E=I!nc:ias. acomPlfthado de ExposiçlO de MotlvOll
do SeDhor MiJtIJuo de E!1Ido dU ReIaçOes ExIerioreS, o texto do Protocolo Interprt.ativo do

aniJO 44 do Tmado de Mootevidl!u. lI&inIdo .ntn: Ar&cntlna. Bolíyia. BtuiI. Chile. ColOmbiL
E<lWldor. M6aico. Puquai. Peru. UnJCUIÍ e Vcnc-s&. em 13 de junho de 1m. 110 Imbito do

TrIlado de MooteVídtu. que criou. ~!.aluIo-AmeriClllll de InteBTfÇlo (..o.L.-\DI).

Brasilia. ' de abri 1 <te 1995.

LEGISLAÇÃO ClTADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.....................................................................................
TftuJo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CapítuloJ
DO PODER LEGISlATIVO

.................................................................................
SeçãoD

Das Atribuições do Congresso NadonaJ
..................................................................

Art. "9. r:: da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I. - reS?lve~ definitivamente sobre tratados. lIcordos ou

atos internaCIOnaIS que lIcarretem encargos ou compromissos
gravosos 1I0 patrimônio nacional;
.. ~ - .. - - .

Excelentl.$simo senhor i?res1.dente ela Rêpublica,

Levo 3.0 -:onhecunenco de ':05sa :xce!éncl.a que foi

ass1.naào, no dia 13 de Junho de 1994, o Prot:ocolo !nterpretativo do

Artigo 44 do Tratado ,18 Montevldéu, firmado enocre Arqentina,

Bolivia, Brasil, Chile, COlômbia, Equador, M"xico, psraquai.. Peru,

Uruguai e Venezuela, no àmbito do Tratado de Montevidéu ..
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Por meio lo referido protocolo, os pa;l.ses-membros da

Associação Latino-1'Irnericana de Integração (ALADI) regulamentam ;.

agosto de 1980, foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do

Decreto Legislativo n' 66, de novembru de 1981.

4.

3 . A reuniao foi aberta pelo Excelentíssimo Senhor Ministro das
Relaçees Exteriores do Uruguai. Doutor Sergio Abreu. O senhor
Ministro das Relaçoes Exteriores do Paragui'li propos que o
Chanceller do Uruguai presidisse esta reunião extraordinária,
proposta que foi aprovada por uni'lnimidade.

~e;t~~e:da agenda aprovada. para li. presente reuniao foi a

o Tratado de Montevi......eu, firmado pelo Brasil e. 12 de2.

comercio da Àmerica do NOrte (NAFTA), 13m vigor lesde ;::'1/01/94.
-t. NeSsas ..;ondiçóes, $ubmet:o a Vossa :xcelencla o anexo

Consideraçao do projeto de resoluçao sobre funçges e
i'ltribuiC;:Ges do Grupo' Especial previsto no Protíllcolo
Interpret.at.ivo.

ConsideraçClo do projeto de resoluçao sobre as Normas que

~~g~~~~~~loe~r;t~r::e~~~~;~~aoaté a entrada em vi.gência

o Conselho de Mim..stros por unanimidade aprovou ou Protocolo
Interpretativo do artigo 44, procedenàose a sua assinatura.

5.

~I.'rovou. ~ambém. as Resoluçges que fazem parte da presente Ata
~ l.nal. CU) os textos constam como Anexo lI.

6.

1. Abertura e eleiçao de autoridades.

2. Aprovaçao da agenda.

3. Subscriçao do Protocolo Interpretativo do artigo 44.

5.

QlMf.... Dlyl .

....~ ftll

E COPIA AUT~N11~~

MINISTERIO OAS RELAÇCE5 EXTERIOllc,
e""üia..l1:...d'~ d' ,a f.'>

4' ./~V:5 "-,

Respei tosi!1!l1ente,

projeto de Hensaqem ao Congresso Nacl.onal para f ins de rati.ficação

do referido protoco.Lo.

5~1:uação dos pa~ses que concedem vantagens comerclais d. paises

não-membros jaquela Associação, sem que estas .,antagens sejam

lnediatamente estendidas aos seus demais ?a~ses-rnembros, como

.lconteceu -am vista jo :.ngresso do Hêxico .~.O :'ratado ,je Livre

f2-Ffd
LU"':Z FELfPE !.AMPREIA

Ministro de E.stado das Relações Exteriores

~l::"l'e~ra Reun:l:\u s'xt=30rdl.:1.ár::..a
:3 je J'.l.nho áe 19'34
:';1r-: 'Q''2na :de 1::1:,has - C:olômbl3

As delegaçges presentes destacaram o a.poio e a cooperaçao
recebida pela Secretaria-Geral da Associaçao Latino-Americana
de Integraçao.

A7A FINAL DA PRIMEIRA REUNIAO
EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE
MINISTROS DAS RELACQES EXTERIO-
RES .

ALADI'::;M/! ·E/Ata f;inal
13 de junho de 1994

Ao finalizar a reuniao os membros do Conselho de Ministros da
ALADI agradeceram a hospitalidade das aut.oridades e do povo
colombianos.

1. De conformidade com os termos de convocaçao dispostos pela
Resoluçao laa do Com1.tê de Representantes, o Conselho de
Minl.stros das Relaçees Exteriores da Associaçao reunlU - se na
cl.dade de Cartagena de Indias no dia 13 de junho de 1994.

Particl.param dessi'l reuniao Delegi'lç6les de todos os países";.
membros do Tratado de Montevidéu 1980. A lista completa das
DelegaCGes acreditadas consta como document.o ALADI/CM/I-E/di:
2.

EM FÉ 00 QUE, os Ministros das Relac;:ees Exteriores e os
Plenipotenciários firmam a presente Ata Final na cidade de
Cartagena de Ind~'a em treze de junho ae 1991l.. em um original. nos
::..diomas português e~panhOlendo ambos os textos igualmente
válidos. (Jj

Pelo Govern tc.;,e:Púb . a gentina:

1.·u.

Bolívia:

AÚJ/&t
Pelo Governo da República Fed

tiva do Brasil:
/
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Pelo Governo d

do Paraguai:

Pelo do Peru:

Pelo Governo da pública Oriental do Uruguai:

Pelo Governo da República da Venezuela:

Quarta-feira 10 9343

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAr



9344 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Maio de 1995

exicanos:

Governo da República do

-?~
Pelo

Pelo Governo

~0-í~~'
Pelo Governo da República da Venezuela:

ANEXO I

PROTOCOLO INTERPRETATIVO no ARTIGO 44
no TRATADO nE MONTEvIntu 1980

Os Ministros das Relaçees Exteriores da Repüblica Argentina,
da Repüblica da Bolívia, da Repüblica do Chile, da Repüblica da
Colombia, da Repüblica do Equador, dos Estados Unidos Mexicanos, da
Repüblica do Paraguai, da República do Peru, da Repüblica Oriental
do Uruguai e da Repüblica da Venezuela, e o Plenipotenciário da
Repüblica Federativa do Brasil,

CONVEM EM:

Artigo primeiro. - De conformidade com o estabelecido no artigo
44 do Tratado de Montevidéu 1980, os países-membros que concederem
vantagens, favores, franquias, imunidades ou privilégios a produtos
originários de ou destinados a qualquer outro país-membro ou nao
membro, por decisees ou acordos que nao estiverem previstos no
próprio Tratado ou no Acordo de Cartagena, deverao estender esses
tratamentos de forma imediata e incondicional aos demais países
membros da Associaçao.

Artigo segundo. - Sem prejuí.zo do estabelecido no artigo
anterior, os países-membros que fizerem parte dos acordos a que se
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refere esse artigo poderao solicitar ao Comitê de Representantes a
suspensao temporária das obrigaçses estabelecidas no artigo 44 do
Tratado de Montevidéu 1980, fornecendo os fundamentos que apóiam
sua solicitaçao.

Artigo terceiro.- Ao solicitar a suspensao a que se'refere o
artigo segundo, e para os efeitos de manter o equilíbrio dos direi
tos e obrigaçses emanados dos acordos previamente concertados no
quadro do Tratado de Montevidéu 1980, o solicitante assumirá o
compromisso de:

a) Realizar negociaçses bilaterais com os demais países-membros
a fim de que as concessses concedidas a esses países sejam
mantidas em um nível geral nao menos favorável para o comércio
que aquele que resultava dos acordos concertados no quadro do
Tratado de Montevidéu 1980, preexistentes à entrada em
vigência dos acordos a que se refere o artigo primeiro .

. Essas negociaçses serao solicitadas de maneira funda
mentada pelo país que se sinta afetado com a finalidade de
receber compensaçses substancialmente equivalentes à perda de
comércio em virtude das preferências concedidas em ins
trumentos nao previstos no Tratado de Montevidéu 1980.

Para esses efeitos, o país interessado em entabular
negociaçses notificá-lo-á ao país solicitante ~a susgansao e
ao Comitê de Representantes.

Salvo que as partes acordarem um prazo maior, as negoci
açses deverao iniciar- se dentro de trinta dias contados a
partir da solicitaçao respectiva e deverao concluir dentro de
cento e vinte dias de' seu início. A totalidade das negociaçses
nao deverá exceder um prazo de vinte e quatro meses. Por
solicitaçao das Partes envolvidas, o Comitê de Representantes
poderá ampliar esse prazo.

As compensaçses em favor dos países de menor desenvol
vime~to econômico relativo da ALADI deverao levar em conta
particularmente o previsto no Tratado de Montevidéu 1980 sobre
tratamento diferencial mais favorável reconhecido a esses
países.

b) Negociar a aplicaçao aos demais países-membros que tiverem
cumprido com a obrigaçao de eliminar restriçses nao-tarifárias
no quadro da Associaçao o tratamento mais favorável concedido
a um terceiro país em instrumentos nao previstos no Tratado de
Montevidéu 1980 em matéria de restriçses nao-tarifárias.

c) Negociar com os países-membros que assim o solicitarem a
adoça0 de normas de origem -incluindo critérios de qualifica
çao, procedimentos de certificaçao, verificaçao e/ou controle
caso o regime de origem pactuado nos acordos a que se refere
o artigo primeiro contenha tratamentos gerais ou específicos
mais favoráveis, tanto em matéria de exportaçses como de
importaçses que os vigentes no quadro do Tratado de Montevidéu
1980.

'Artigo guarto.- Finalizadas as negociaçses a que se refere o
artigo terceiro, com resultado satisfatório para as Partes, o país
que solicitou as negociaçses outorgará seu voto positivo em favor
da suspensao definitiva no momento em que o Comitê de Representan
tes considere essa suspensao.

Se o resultado das negociaçses for considerado insuficiente
pelo país afetado para restabelecer o equilíbrio dos direitos e das
obrigaçses emanados do Tratado de Montevidéu 1980 e dos Acordos
celebrados ao amparo do referido Tratado, o Comitê de Representan
tes designará os integrantes de um Grupo Especial, em consulta com
os países interessados, para os efeitos de determinar se a compen
saçao oferecida é suficiente.

a) O Grupo determinará, dentro de sessenta dias de sua criaçao,
se a compensaçao, oferecida é suficiente, e nesse caso o país
afetado dará seu voto positivo em favor da suspensao defini-
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Artigo Q"iotQ.- A suspenslO solicitada da conformidade ca. o
disposto no artigo segundo da~"lugar a08 .eguint•• trata••ntoa:

~l

aI

• bl

~~'la no momento em que o Comitê de Representantes considere
-3ssa suspensao.

Se jentro de sessenta dias de sua criaçao o Grupo Especial
~SC:mar ~e a compensaçaq oferec~da durance ~ negociaçao nao
é suficiente, determinar~ aquela que, a seu juizo, o soja, b••
como o montante pelo qual o pais afetado poder~ suspender
concessões substancialmente equivalente••

i) Caso o pais que solicitbu a'suspensAo a que s. reter. o
artigo segundo aceder, em u. prazo d. trinta dia., a
outorgar as compen.açOe.'de acordo coe a d.t.rainaçao do
Grupo Especial. o pais 'afetado concederA s.u voto
positivo em favor da suspenslo definitiva no momento 8N
que o Comiti de Repr!••~~ant•• con.ider. e ••a .u.pan.ao.

ii) Caso contr~rio. o pai.'afetado poderA retirar conce.soas
substancialmente equivalents. A. COIIIpan.açoa. d.teraina
das pelo Grupo Especial • poderA votar negativamente a
suspenslo .olicitada,no.CONiti de Repr••entante••

Caso nenhum pai. manif••te, dentro de ua prazo de cento e
vlnte dias. a intençlo de'.Qlíc1tarnagociaçO•• , o Coaiti d.
Representantes conc.derA a. su.pen.Io - .olicitada .. f01'lla
definitiva por um prazo de cinco anoa, renovAvel por ua novo
periodo nlo superior, a cincQ,ano••

Caso algum ,pais solicitar nagociaçoa.. a .u.p.n.ao .erA conce
dida em foraa condicional.- pelo Coaiti de Repre••ntant•• por ue
prazo dA cinco anos. ..

ReSOLUCõES "pOTecAS

RESOWçaO 43 (;"'E)

No.... para o periodo d. transiçlO
a1:i a antrad. _ vigincia do Pro=lo

Interpretativa do artigo 44 do
Tratado da Montevid6u 1980

O CONSELHO DII MINISTROS DAlI RlltoAÇOES EXTERIORES.

TENDO EM VIS'l'A O .rtigo 30 do Tra1:ado da Montavidiu 1910. o
Pro'tocolo .rnt.rp~t.t1vo do artigo 44 d.... Tratado e a Re.aluçAo
36 (VII) do eonsalho da IUni.t=-.

AO finalizarem as negociaçoas bilat.rai. do pai. que .olicitou
a suspenslo 'conforme o artigo .egundo coa o. pai•••·ma.bro. que
manlfestaram sua intençlo de nagociar. o Comiti de Rapr.sentanta.
=onceder~ a suspenslo definitiva coa o voto afirmativo de dois

,'~erço. dos pai.ses'-Illembro. a, t;e..pa~to do. quais r.j a o pre.ente
. ~I;o~ocolo.

Artigo sexto. - O Comiti· d. Rapra••ntante. acompanharA a
execuçlo de cada suspensao concadida no. termo. deste Protocolo e

.apresentarA ,\ÍI1l relatório anual ao Conselho de Mini.tro. da
Associaçlo,

. ArtillP .6timo. - o.presenta Protocolo, adotado paIo Conselho de
~inistl;os çom'o voto afirmativo 'de dois t.rço. do. pai•••-..abro.
e se. voto nagativo, entrarA~viginciap.rao. pai.e.-..abro. que
o ratificarem, de acordo com o. ra.pactivo.'procadimanto. const
itucionai., no molllento em que o oitavo in.t~to d. ratifiaaçlo
for ,d.po.itadona s.cretaria~~t;al.

EM 'r!' DO .QUE, os Ministro. da. Ralaçea. Exteriore. e os
PlenipotenciArio. assinaa o', pie.ente Protocolo na cidade de
Cartagena de India., COIOMbia, ao. tra.. dia. do ... da junho da
eil novecentos • novente e quetro, .. ua original no. idiOllll.
português • e.panhol, .endo aabos o. texto. igual-.nte vAlido., •

'do. quais ser6/depo.it6ria a 'saçretaria-G.ara~ da " ••ociaçlo.

Pelo Governo da Rap"bl1ca rad.rativa do 8r..11:

COIlSIDIlRANDO .11. c:onvaniinci. da a.t.bal_.. no.... da proca
di....to que ragul_ o procasse da trIO.iça0 antra o pa<lido da
.uspen.1O 1:_porA.,i. do di.posto pelo artillo U do Tr.1:.do da
Hontavidiu 1980 •• entrada _ viginci. do Protocolo.

. In1:ag~~:I~~IO) ~~;·i=:rrouad:co~:~~~~~;":ti~:;:' ~
artillo .4 do Trat.do da Hon1:evidiu 1980 deveri coeunicar, da
i_i.to, ao Coeiti da Repr.....tant••• antr.da .. villinci. de ..
acordo, fornecendó~l~ s.u texto • in.trU88nto.·coapl...ntar .

o manc1onado pais poderi solici'tar a SUSP4ris..lo tempor6rla da.
obriqaçoe. ea1:abalaci.das no arti.go 014. na forma do r••pect:1vo
Pro'Cocolo Interprat:atitlo. .

o padido da suspens40 tel2lporiria das obr1gaçOa. do art1go 44
do Tratado de Montavid6u 1980 :lust:an1;ado pala. razOe. que o

, fundamao'!:_ .'- cora o' comprOllis.c do pais solie1tan1:ft de ob••rvar o
regi" e.tablacido no Protocolo Intal:pratat1.vo dever' .er apres.n
tado ao Comiti ,de .Representante. tio logo entra••• viqlnc1a o
3cordo mencionado no primeiro' parigrafo da.t. artigo • a pra.en't.
Re.Ql\içAQ.

SEGUNDO ~ - Apre••ntado ao COlait. de Repra••ntante. o pGi40 •
que sa rafere o artigo precadente, os paisa.-raUlbro. da ALAel qua
considarara. afetados seus int.r••••• cOGerc1ai., da confoX'JIidada
co. o artigo terceiro do_ Protocolo, man1fe.'tarlo d. maneira
fundazten1:ada e dent:ro da ua prazo d. 12.0 dJ.a. a pare1.r da data da
apr...ntaçao do pa<lido d. di.p.n... sua vont.d. d. inici...
negociaço.. cOllpan.at6rias.

TERCEIRO~- Caso nenhum pais manifast:a sua intençlo de negociar
denero de 120 dia. oS par't1r da j:2a'ta do pedido da dispan••• o COMi, 't6
de R~pr.senta:n1:e. concedar' a suspens30 soliei tada, oi qual .a
':ornarA defin1.tiva de conformidad.. cos a letra a). do artigo qU1nto
do Protocolo uma vez que e.1:a .n-ere _ vtglncta no. termos c!. seu
areigo 541:11110.

QUARTO. - Caso ua ou mais pai••• manif.st_ .ua inl:ençlo de
negociar, o COIIitA de Repr.sentante outorgar' ao pais que o
50110i ter uma supanslo condicional do d.ispo.to no art1go 44 do
~~i~~~Od:.pr':::'~~~'u 1980. d. acordo COll a l.tra b) do .areigo

Quando a negociaçao concluir cOta ra.ul-e.do .ati.fatOr10 a o
pais afatado dapoai'tar sau instruaanto de rat:ificaçlo na Secreta
ria-Geral da Asaociaçlo, ter' direito a que s. tom••fe'tivo o
re.ultado da. nagoc1açoe., capre-etendo seu voto a:~1rmativo ..
~:v:~o~~o."::::~~~:::f:;t;::i~doo Pr01:ocolo antrar. _ vig6ncia

Quando a nagociaçlo concluir 0011 r.sult.do nlo ••ti.f.tório
para o pais afetac10 sarla ob••rvado o artigo quarto, segundo parl
grafo do Protocolo Interpretativo, procedando-•• da seguinte fOrJl&:

a I Caso o Grupo E.pecial d.t.rIIine que a cOllpene.çlO i .ufi-
cient., o pai. afatado, para receber a cOlftpan.ac;ao e.t.91.
çida daverA depo.itar o ins""ulOBnto d. rat1fiçaçlO na Secre
taria-Geral da Associaçao a cc.pre-etar-s. a outorgar ••u vot'o
afirmativo .. favor da su.~n.1odefinitiva quando o Protocolo
antrar .. vig'ncia d. .cor~o caa ••u .r~igo s6t18O.



Maia de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 10 9347

SE liMO. - corresponderá ao' Grupo Especial:

a I examinar os pontos de vista expostos pelos paises diretamem..e
interessados, garantindo-lhes plena oportunidade de serem
escutados e de apresentarem suas provas e argumentos, podendo
aplicar para isso. subsidiarJ..amente, as regras processuais do
GATT: e

, t:J) avaliar se a ,aompensaçaci of~recid21 ao finalizar as negociaçOes
bilaterais é ou n40 suficiente nos termos previstos no artigo
primeiro des'ta resol\lç!o ... ?e for considerada suficiente a
compensaç40, o Grupo c Especial determinará aquela que o for,
segundo seu critério.

OITAVO. - A Sécretaria!Gê:r~i .da "'LADI dar~ o suporte técnico ..
adminis1:rativo para o funcionamento do Grupo ES'pec1al. Outrossim,
o Grupo Especial, para, o cumprimento de sua miss!o, podará
solicitar a 8!;s1stAncia ·~é?n,.fcà di. instituj..çOes e ~~.., que
considerar pert1ne~t~

Caso o Grupo Espec1al determine que ~rocede uma compensaç~o

adicional e o pais que salieitou a suspens~o manifestar !liua
conformidade com a mesma dentro do prazo de 30 dias. o pais
afetado terá direito a que se torne efetiva a compensaÇao
adici.onal prevista no ponto i) da letra b) do citado ar'tigo
quarto. uma vez que depositar seu instrumento de ratificaçAo
na secretaria-Geral da Associ.açao. comprometendo-se a outorgar
seu voto afirmativo em favor da suspens!.o definitiva quando o
Protocolo entrar em vigência de acordo com seu artigo sétimo.

Caso o pais que SOl leiteu a supansillo nao aceda, no prazo de
trinta dias. a outorgar a compensaç!.o adicional estabelecida
pelo Grupo Especial, o pais afetado terá direito A retirada de
concessOes substancialmente aquivalen'te!!l de acordo com o ponto
ii) da letra b) do artigo quarto do protocolo Intarpreta'tivo.

QUINTO. - As negociações dever!o iniciar-se dentro de 30 dias
contados a partir do respectivo pedido e concluir dentro de 120
dias de iniciadas, salvo que a. Partes acordllJa um prazo maior.

c)

bl

A totalidade das negociaçOas nAo deverA excader o prazo da
vinte quatro meses. O Comitê de Representantes poderA ampliar esse
P::-2IZO a pedido das partes envolvidas. .

SEXTO. - Quando o Protocolo entrar em. '11gênci.a nos termos de
seu artigo sétimo, o Comi tê de Representantes concederá a SUgp8nS~O

definitiva de confomidade com o ú1 timo par6.grafo do artigo quinto
do Protocolo.

. ., ~ . .
NONO. - As atullçoes e deliberações do Grupo Especi2l,1, bem como

todos os documentos relacionados com sua missllo, ser&o de conheci
mento exclusivo dos paises diretamente interessados, que dever&o
adotar as providências necessárias para proteger seu carAter de
confidenciais.

Da mesma tO.rJ!'à," o G"t;úpO iap.c1.(ll procurarA que toda pessoa
vinculada com o procedimento mantenha seu carA'ter de confidencial.

Cartagena de Indias, em 13 de junho de 1994.

BESOLtlçaO '44 '( I-E)

DEZ.- A d~~is.ao .f~na! .do ~G~U;po .Especial estará precedida de
uma audiência de conciliaç!o. entre os paises diretamente interes
sados, sem que sua realizaçlo' implique U1aa ,variaçao no p~azo de
pronunciamento ~,!fi~it1.~vo'~rJ~e~sro"no artigo s.gúinta.

O Grupo Espacial, por ecn.anso, :poderá subaa'ter '6 'consideraçAo
dos pai.ea diretaMente intere••ado. Wl8 solUÇa0 transacional A.
diferença. existentes ••~. ·ela· .n4a fer aoeita palos maslI08, ea WI
,Pl;a.o máximo ~da 5 d.1as. .de. f.orm.ulada, prosseguir-5e-A com as
atuaçoe. correspondentes COftl vistas 4 dec1sao final.

FunçOes e atr;buiç~s do Grupo ,
Especial previsto no artlgo quarto

do Protocolo Interpre'tat1vo do ar'tigO
44 do Tratado de Montevidéu 19BO

o CONSELHO de MINISTROS das RELAÇÕES EXTERIORES,

;t'ENPO -EM VISTA 'o artigo 30 do Tratado de Mon'te~idéu 1980 6 o
Protocolo Interpretativo do arti.9c:> 44 do me.ncionád'o Trátadq:

: Ç01'l5IDERANDO A necessidade de dispor sobre .a composiçl.o, 011

procedimentos e a forma operacional do Grupo Especial previ9tb 'no
artigo quarto do Protocolo Interpretativo do Artigo 44 do Tratado
de Montevid6u 1980,

BIlSl:l.l.llE:

PRIMEIRO.- Se o resultado da. nagociaçOes bilaterais previstas
no artigo terceirQ" do protocolo Interpretativo sa considüa
inauf.1cianta pe10 pais afetado, nos termos do pr6prio ,Protocolo; o
COIIitl ,de Represent:antea designar', ea cBnsulta 'Ccm os 'pai~se8

dirata&anta interessados, u. Grupo Especial, da conformidade com o
previsto no artigo quarto d•••• Protocolo, e-. ua prazo m6.ximo da 15
di••, .contados a ,par,tir. da data ea.qua tiver recebido' a' man1"fasta-
çAo do paia afetado. . . .

j SEGUNDO. - O Grupo Especial .star' integrada por trOs membros,
ou cinco, por solicitaçao doa _pais•• dirataaenta interesltado.,
selecionados, indistintamente, da' waa lista' qua' o Comit6
conforsarA, por propo.ta doa pai.N:s-meabroa da A.sociaçAo, a ::caz60
da a:t6 tr6. pe••oaa por cada WI. 4e1_, e da lista. de pane11staa do
GAT'r,

~ERCEIRO. - O Grupo Especial n!o poderA estar integrado ,por
nacionais da nenhu. doa pai... diretamente 1nterea.~dos" ~ . terá
COa0 'Coordenador UII d. seu. ~~os,'eleito da, comWR acordo entra
~l.~. ."

QUARTO.- As pessoas qua intagram a lista e d Grupo Espacial a
que faz rafar6ncia, o artigo segundo davarao tar experi.ncia _.
c0ca6rc:1.o. internacional ou na soluçA0 de controv'rsias derivadas de
acordo. COIMIrciais internacionais. Seria designados ••tritalMnta êtl
funçlo da .ua objati?1dada • fi~ilidade: .arao .independente., nAo
ea'tarao v1ncul.adu eo. oa GOverno. doa Estadoa-lIlambros da A••oc1a
ç!o a nlo receberlo in.truçoe.·doa meBmoa.

QUINTO. - O CoiI1tA da Repre.entante. adotarA sua decis!o sobre
a ·cOlipo.iç&o do Grupo" Espacial por maioria da dois terço., __ voto
negativo dos paise. diretamente interessados.

O Grupo Especial davarA constituir-.a .. WI prazo mhiao de la
dia., contado. a partir da data de sua da.ignaç40 pala COlai.t6 de
Repra.antantea.

SEXTO. - Em caso de renüncia ou de impedimento dA qualquer
:nembro do Grupo Especial, seu substituto será designado nas formas
; á preVistas pelo Coml. tê de Representantes em um prazo máximo de .,
dias.

ONZE. - O . Grupo Espe!==iaJ, devara pronunciar-se, de forma
.defipitiva. no pr,llZO improrrog6val de 60 dias, contados a partir da

_ data d. !lua const1tu,iç!.o. . -,

. DOZE. - O qhlpo. Esp8bi\~,1.\ lldotàril' suas decisões com base no
•previsto no Tra"tado de Montevid'u 1960, nos acordos celebrados' a
seu amparo, em particular no Protocolo Interpretat:ivo de seu Àr'tigo
.1:S:Ci~~~O~COrd?s.. Q DecisOea, adotados_ pelos 6rgAos politicos da

TREZE. - O Grupo !spectal adotar' sua decisSo final por ..maioria
de voto., sera que conste o sentido do voto da cada .u"' de· !teus
integrantes. .

Essa decif~o. ~er~ ~.B~~n~t).ya. para os' ,pais'es •diretamente
~n.t.ressado. e 'ii~d#-atament. "SlJril. ,com.unicada ao. mesmos e ao Comit'

.de Representantll. para os devi~~s fina ..

Oa paisas menc:i.onados est~x:ao obrigados a seguir os procedi
mentos e.tabelecidos no artigo quar1:o dO' Protocolo Interpratativo.

QUA'I'ORZE.- Se. prejuizo de que seja estabelecida outra fOrllla
de. dia'tribuiç&o~, ~~ :ç:emuneraçOe. ,. outras de..~sa., decorrent•• do
prqcedimento pBr~t,. o Grupo Espacial .arlo paga. atrav•• da A~I
pe~ paiae. di~at~nt. in~a~.~~do~, da seguint.- manaira:-

'a:~.~!rl.quand~ o 'J~u.. :p~ T::special d~l$ê;rtn{p3r1ue 3 ';:':fllge~'sâç~o.o{e~e~i.da
, é sUf~cJ.l:nt~ .... 90rresponderá. o pagamento jos, custos 30 tl3J.S que

'so~icJ.tou su~ canstituiç!o: ' - ~

b' quando o Grupo Especia:' deternunar que a cor.:pens.l;.lo -:lferecl':a
é insuficlente, corr~spof'derá o pagamer.t:c =0$ ::ust:>s ao pais
:tue 501ic1 tou a suspensao das ':lbrigaçOes estabele,=idas no
Artl.'Jo 44 do l'r.,t'ado de ~ontevlrléu 19AO: e

c 1 q:Jando medi3r cone! 1lação. os ,=ustos sl?:rão =o;:,l'lparti1hadcs :!:tl

partes igual.s pelas paise~ di=etamente lnt'7re.ss?dos.

Os montantes das remuneraçOes dos membros do -;rupc Especi31 .g

dos outros peritos por ele convocados ser40 c~:t;3r:ní.:'.ado3 cor.f;)::-~e

as praticas dos urganismos internacionais dos Q':a1.s s,~o par-::e .:s
pais~s-membros da AssocJ.açilo.

/:' QUINZE. - O Grupo Especial rC:Jn!r-se·á :oa' seda da ;;ssocia~.!lo,
Jsalvo que, por acordo entre os paises diret"aml.:!nts'. 'ln":~ress13.cos,

#,reSOlva reunJ.r-se em outro lugar. '

Ca=t3gcna de :!:ndias, em 13 de Junh.:l je 1~;4.

AVISO n" 'JfJS - SVPARlC. Civil.
A renúncia ou impedimento terá efeito suspensivo, por um

período· de até 7 dias, no prazo previsto no artJ.go onze para o
pronunCiamento definitivo. de _; r:._ Jo 1'195.
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Senhor pr;",eim '\ecredrio.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excclc::t:5Si.70~ S.:nhvf Presidente da
~ptlbllc:l. _~hIda de E.posiçJo de MOIiv05 do Senha. ".11,'i,,1O de Estado d.. RelaçOe.s
Exteriores. relativl 10 texto do Protocolo Interpretativo do arúiv ~ do :'~-:.=a.Ôü .jc Montevid6u.

assinado entre ArJenuna. Bolívia. Brasil. Chile. ColômbiL Equador. ~ !~::~:::. """"I:~'J"i Peru.

UrulUlÍ e VenezuelL em 13 de junho de 1994. no Imbito do Tratado de Monte·:;~u. ~"" ,nau a
A.uociaçIo Latino-American\ de Int.~llo (ALADO.

. Art.'" OPraidcalll do BIDco CCIlIIaI do lrIIII emn. .n.do MIlllIIlo di &lado
da Fu.enda.1O PreIldeiMc da Repl'lbllca e 101 Presldalllel dII'"e-do<:o.&-!O NIdoMI:

I- NIIIcIrIo trllDCllrll. aCUCllÇlll da~ID~ ..

B -.~~,,, _1iiIaI .. 1lIlAI:; • JIIllII ...dIIem' li! ••
poIiçIDdII_Úl......a..~ .

.. lO ..

Atenciosamente.

c--"- '-

E~1 n' i 1.5 \1F

CLOVIS DE BARROS CARV"LHO
Mini,tro de Estado Chefe da C= Civil

da Pn:,id!ncta da R.publlca

A Sua Excelé!ncll o Senhor
Deputado WILSOl': C.\~lPOS
Pnmei{o Secretáno da Càmara dos Dcoulddos
BBASD.!A·Df.

MENSAGEM Nª 385, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Encaminha o ExcelentIssimo Senhor Presidente da Repúbl!

ca O demonstrativo das emissões do Real relativo ao ú!
timo mês de fevereiro, as razões delas deteminantes e
a posição das reservas internacionais a elas vincul.!

das.

E.ceienn,suno Senhor Presidente da RepubliCL

Encaminho a CONIdençio de Vossa ExceIênciL de acordo com o que ......... o iDciao
11 do Art. .,. da Medida ProVI","" n' 953. d.2.J 03 95. o .....0 demonJlmivo daa__cio boi
relativo ao uIlimo mOa de feveniro....-delu deler1lInInla oaposiçIo daa roIIIVU.....ci...
a elas vinculadas. f*a que "llo referido demomIrII1vo enVIado tambCm aosExt:ol~ s.lllnI
Pmu!OIllos daa duas C.... do Con!!"OS'" N&CIonal.

PEDRO SAMPAIO MALAN
~ do Esado da FazaxIa

~
t:.l..

1 •....
IANCO CENTRAL ::lO .RASIL

(As COMISSeES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMtRCIO; E DE

FINANCAS E TRIBurAçJ\O, PARA CONHECIMENTO)

Senhores Membros da Câmara dos DcpUladoS. t;mnor ~1inistro.

No, termos do lnlgo r. inciSO 11. da Medida Provisória n· 953. de 23 de março de
1995. encaminho aVo..... E.cel!l1CIas o demonstrativo das emt5SÕCS do Real relativo ao IlItimo

m!5 de revereiro. .. razões delas determinanlCll e a pusíçio das ......rv.. IntemaClonais a elu

yjnculJdu, de conformidade com a inclusa E.posiçJo de Moovos do senhor Mi1liJIro de EIlado da

Fuenda.

Em CUII1flIIlII'Il ao diJpoIIo no 111"'" 11 cio Art. ,. da Medida Provitória~ 953,
de 23 03 9~. ono .""-.b· da Resob:io rr' :.0l2 do Conoolbo~ NICIOl1Il. de 30.06.94. que
...abeloceram u condiçóts cara ClII1uio <ia no)/ll moeda. • tonratia .do apuroçlo dII ......
realizadas o as buos para o aeonmaniwnonlo e comola nIOllIllrlO• ...,.".., a V.Eu. o
daDonIrnIMl .....o daa OlTIISIóeS do Real rememo .0 mOa de t"owrouo de 1995. aalUilll deIIo
de!emwlIIIlos •• posdo du roser.'U imemaclOlWS a elu \1JICU1adu. pua que soja-*luao

ExcelentlS51mO Sennor Presidente oa Repuolíca e JOS Excelennsslmos Senhores Presadenta dai
duas Caso do Congresso NaCional.

Brutli.. 4 de • bri 1 de 1995.
Respeuosamente.

Per"o Anda
Presidente

LEGISLACAo CITADA, ANEXADA PELA COORDENACAO
DE COMISSOES PE~~NENTES

" Sua E.lcelÕllCla °Senhor
Pedro Sampa10 .'-IaIan
\linJstro do Estado da fazenda
E,olanada dos MimSlertOS. Bloco 'p.
-0048.900 • BrastJa I DF)

JMEDIDAPROVISÓRIAN· 953 .DE.23 DE MARÇO DE~.

0i5pOc sob~ O Plano Real. o Sistema MoneWio
NaCIonal. estabelece as regras e condiçlles de cmisslo
do REAL e Os critérios para converslo das obnpçOes
para o REAL. e d~ outra., provUI~llCtas.

.Clip(álloU
DA AU'l'ORlDADE MONETÁaIÂ

3ANCO CENTRAL DO BRASIL

\nexo ao Oficio Presl-9:;:'

I)t'monstr:ul\'o ons Emlssóes do Real. fevereiro de 19CJ!i.
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VI.

A Bue e a EllUSsào

\ Bue amOliad.

Os ~Ieios de Pagamento I \111 < seus componentes

Os agregaoos monClan05 mais amplos

Anexos.

i li, Itens comraC1Qmstas

- -\sslstêncla rinancelra óe tiqUlaez

- Deposaos ae IOSUIUlçoes tinançelras.

- Deposllos dos FRF-rp'·

- Deposllos dos FAFJ'

-~.089

-198

Este· t.lemon5uanvo ue ~nus.são tio real reIerente 30, IDes de
:everelro esta dividido em quatro panes. A pnmeIra delas explica a evoluçàQ da base
monctaria no CODCe1tO restnto. ~xpücitanao os r~lCores l,,'Onaicionantes da mesma. A
,egunda pane lrala da evolução da base ampliada. detinida no VotO n- 193 do Conselho
\lonet-.1o "aciona. de 30.1194. inaicando tambem as suas lonles de el\Ussào dentro do
novo conceito. A !-:retIra pane cwda da e.•pansào aos meios de pagamemo IM I) e da
evoiuçiD de seus c~mponentes. A quana e ultima pane do demonslrativo comema as
~terações apresent1"!Js. pelps a!!togados monetarios mlls amplos. dedicando. rambém.
at~ especial 10 componamento das cadernetas de'poupanÇa e do. fundos ÍlIUIUOI de
'lIVC$IÍ\MIIto. AcomJllllÍ!lllt em 8!\C?'0 grarlcos e quadtos .CSlaUSlICOS.

U.·A Bm e a e;"iSlão

\. base monetana .1Icançou. :10 t:riteno l.1e media dos saldos
dwtos: RS 16.4 bilhões no b,mestre janeIro-ú:vere'ro de 1995 fQuaoro lI. Esse valor
representa decresclmo de 7.3% sobre o saldo oe RS 17.7 bdhões ventieado em 30.12.94.
O papel·moeda emitido acusou redução d. 14.4%. passando d. RS 10.0 bilhões paíi
RS 8.6 bilhões. .nquantO as. r...,-vos. ~ancarias registraram incrememo d. 1,9%,
evolwndo d. RS 7.6 bilhões pllr.l RS. 7.8 billiõés.· ., .

3, O Vala do. !.:onsciho Monerano 'fac,onal n- 10/95. d. ~1.2.95.
estabeleceu a programacão monetaria para o pnmclro tnmestre de 1995. esumando a
t1"J.jetona da media dos saldos dlanos da base monetaria nesse oenodo no IDtCrvaJo de
'RS, 17.7 bilhões a RS 13.6 oilfiõés: ':omornie DrevlSlO na .\Iedjd~ Provls,;na n' 953. d.
:3.3.95. Esta trajetonll e consistente com os objetIvos da pohticá mone[an~' quais sejam
consOlida( a establlidad. dos preços obtida com o real e manlêr 'o IUvei a~hquida
.macrOeCOllÔmica. A'progranlaÇâo monctaIla·comemp'ltlamb.m o eleilO combinado dos
ajustes deconenles da pievisiv.1 contração apos o tone cresclJÍ1eilto ao: deDwula por
lIIOed-. 'por filares SIZOJWS. em dezembro. e da continuIdade do' prDCeSlO d.
~. porem em ritmo lIlJUS lenlo aquele. verificado no segundo semestre de.
199-4.

la) \s operaçàes com UtuJOS publicas redenns anrescmaram eieito expansionista
media oe RS ~.4 bilhões no pnmeIro bimestr.. Eia5 r.tI.tiram basll:ameme
operações de nnanclamento de cuntsSlmo prazo eretuadas nas operaçõei de
mercado abeno p<io Banco Cenlral. com \islas'. regular', liquidcz' da
econom.ra.~ em contrapanlda ao comportamento dos demais tàtores. Nos
leilões pnmanos do Banco Centraí e do Tesouro Nacional ao contrario do
ooorrido nos irês ultimos meses de 1994. hOt!v. pequeoo resgate hquldo de
tllUlos pUblicas.

6, Em leVerelro. no coneellO de media dos saldos diànos. a- base
monelaria atingiu RS 15.8 btlhões com decrescimo de 6.3% em relacão ao saldo médio
d. RS 16.9 bilhões reglSlraao em janelto. A media dos saídos áiarios do papel-moeda
<l\Utldo. recuou a~ R$ 8.7 bilhões em laneIrO vara RS 8.5 bilhpes em leverelto. A media
das reservas bancarias caiu 10.3°0 ~m teverelro. passanáo áe RS 8.: bílhões cara Ri 7.3
bilhões, • .

7. Aevolução da base monetaria no bimestre janeiro-tevereiro rellde
plllticuJ&ridade dess'e 'penado. em que oS' agemes econômicos demandam menos moeda
relativament. ao mês d. dezembro. A conuação da base pelo segundo' mês consecutiYo
reílete ainda o movimento de revmio relativo li expansão monetària de. dezembro. na
medida em que o resultado de janeiro ainda apresentava os efeitos da fone emíllio,
principalmente nas d.w ultimas SCItllllllS do ano.

m..\ B.se ampliad~

), ' Em tennas ue base n.mollaaa. ..::ieriruda pelO VOIO n; 193 do
~~QnseJho .\loneran~ '':acwmu. Je _~.) I'" :'4: .) ~alao mealO uá onmerro bimestre ae 1995
'egls!rou RS í a : b!lhgeS I ()uaaro -+1, ~P"n:t-cont~açáo de l.~jO>fJ'relaw/amenteao saldo de
R5 80.8 bilhões <:OSleme ao rinal ue 1"94 (, \'010 ao Conselho !.lonétàno >iacioMt d.
;# 11);95. de 2 t 2 9~: .~staDejeceu :l oroJramndio monetana oàra o ónmelro tnmestie de
:qq5. pro.let~ao ~ media aos ~aJdos ~i~os na base monetana ·.~o cencello ampliado
<mre RS 3I bllhõe~" R5 91) b,iltões no penado . • .

Bilhões d. Reais

J Para a j.l mmestre a~ J~95, .l arol!ramação :nonetaria. Jorovaaa. em
='1 :.95 iVoto C~1~ n~ IJIÚ/lJ51 lixou as ':l~lZUlmes ~sumauvas cara a t:~'Olucào dos
.~gregaáos .\/one'anos. -

:--lo lado das lootes d. enussào da base. tanIa o T<souro Nacional
I.\uanto as operações 0.0 Banco Centra! no mercado de câmbio tiveram efeitos
contraaonislu. Ademais. as operações com o srstema rinanceJro aoresernaram resultados
que prodU2iram tone conlração mOllOWla decorreme de amonlZaÇões r.ltremes à
usisténcia financeira d. tiqwdez. Camo conuapantda • com o objetivo d. lIaldcr a
d.manda por papel-moeda < reservas bancarias. o Banco Central realizou recompra
Iiqwda de lIIulos lta.rats nas operacôes d. mercado abono para mIlUer o lUVa de.
IiqllJdez da econonua compaIlvel com as laxas de Juros praucadu pelo B.meo. Em
smttse. as tomes tradicionl15 de t:xpansio monetana. repenndo o comportamento
obSOlVado no tnm.me anlenor. não conlnbUlram para a cnação de moeda As fomes de
emíSlio apresentaram a SCgUllll. evolução no penado em analise IQuadro ~):

(aI O Tesouro foi contracioni'IL em termos líquidos. na media acumulada do
bimestre janeiro-fevereiro. isto •• atolai d. anecadações foi superior às
d.sp.... primaoas. alcançando <luxo media de RS 803 llUIhões,

Base ,\lonelana I \11 ' ·Base .~mvltaàa

17.7 - 18.6 :0.4 -:iA 31.0 - "0,0
\ot&5: lf .. media aos saldos (hanos no mmestre

:: .. media dos saldos no tinai do mes Iconceito aJustado I

i 76.0· i 88'.0

-\ base Jmollada compreende. Jlem ua base monetaria restrita lou
craolcJonau. ÜS úepcsltos ~ enCaIxes oongalonos c:m especie nào mclwdos naque1L os
mulas publicas ltaerals em poder do publico e as operações de rlnanclamemo deues
:uulos eretuaaas ceto Banco (t:ntral. () J.'lTe'laaO ilorcsema crescimento se houver
..:ompfa de aiVlsas peJo Banco L't.:ntraJ. uericir a; CaIXa ~o Tesouro ;.iaclOn2.1 e operaçio
Je tinanclamcmo pelO Banco r ~ntraJ 30 sistema tinanceJfo. ou sela. se o resultado
ilauldo da :ioma ~essas rn~s :Jntes tle t:nussào da oasc mon~tana restrita for
~xoanSlomsta. .-\ base ampllaaa acresema. m.moem. \ a1onzação alana em vinude da
inCidência de juros sobre alguns Instrumentos que a compõem. como 05 tItulas federais e
pane dos depositas compulsorios em espeo•.

10. Dado o componamento comracionista du lomes primáriaa de
emissão monetarià no bimestre !anelro-teverelro. o agregado ampliado apresartou
redução. neutrahzanao o Incremento decorrente àos Juros sobre a parceia remunerada.
Em tennos de cornDoslçào do agregado. 'Observa-se uma ta.'l:a de contraçào oe .:l..2-Ya para
os mulas federl1s ,de RS 475 bilhõ.s para RS 46.5 bilhões,. :cada os depositos
:.:omouJsonos ,1presenraào um :rcsclmenro Je :'.Jo~~ Ide R.5 J5.b bilhões para
RS 10.4 bilhõcSl. ,omoaraaos aos saldos oe 31 ae dezemoro ,Quaaro 4.

IV. Os Meios d. Pa~mento(MI) e ,euI componentes

f b) \.s operações do serOr e'\1erno regl5lraram contração media no bimestre de
RS 1:0 nulhões. rerletInao as Imer\:en~ôes do Banco C~ntra1 no mercado de
CàJnblO,

(c, As Operações com o S/sletna Financeiro acumularam impacto media
con~olUSla no bimestre d. RS 2.8 bilhões. sendo o principal ilem a
lSIlStenaa tinanceira d. liquidez. que apresentou .feito conttacionista de RS
2.1 bilhões no penado. Tal impaclo foi resultam. do resgate d. empréslimos
de liquidez realizados pelo BIIlCO C.ntral no tinaI de 1994. O impacto foi
deconenre do .teito liquido dos seguintes IlerJ! (em RS milhões"

i ,) Itens ~xcanslOrustas

- RecOlhimento <Speclaí sobre o DER'

11. Em r.laçãQ ao, meios d. pagamento. as taxas de cr.scimelllo 110

conceito restrilO (Mil apresentaram comportamenlo bastanl. semeIhant. is da bue
mon.tiria no mês d. foverelfo. Amm. .\H reduzlu-se.m lennos de media.l do• .IIIdoo
diários em 3.1% quando compllr.ldo ao mês anlerior. No .ntamo. como o ultimo dia útil
d. fevereiro era vespera d. feriado proiongado. o saldo de MI no rlnal do me. ticou 8".4
;upenor ao do tinal de janetro. em função de maIOr enussào do p.pel-moeda para a
utiliz:çào nos dias sem mOVimento bancano.

'!Joposl1OO Espc<w1 R<muncral1OS.
:'FundoI de RCPda FLu ~ Cuno Prazo
'F\lIlllllll de ApUa<;ao Fi=ua
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I:, o oapel.moeda em poder do publico IP~P) decresceu 2.3% no
mês - "onceno media dos saldos diànos - pauanao de RS 7.2 bilhões cmedia de jllleiro)
;,ara RS i, I blihões .::'m ú~\'erelro. ~nauan[Q .}s ueoosltos a ',ISta decresceram 3.5%.
~íl5sando l.1e RS i :.3 bilhões ImedIa Ile lanelro I r:oara .1.5 11.9 blihões I media de
ievereJro,. A redução nos depositos a vista pode. em ,,·me. ~er atnbuJ(ia a aJteraçio do
regras tnbutarias sobre as aplicações nnancclras. o que tomou menos Interessante a
permanencla cc recursos em conw COITcmcs As regras IlC recolhimento compulsório
mantiveram-se corno tator lrnbidor ao processo de multlDiicacão aos dcoosltoS a vista
Jtraves do Sistema oancano. proporcIonando maJor comrOle soare o crescunento deue
19regado

13 ~ -\pos o rone creSCimento devIdo a ratores sazOItalS em dezembro.
o ~I) tende :l retomar para a trajetoria de remoncnzaçào oe media e longo prazos. Essa
traJetoria esta diretamente 3.S5OC1ada ao crescunento iJa renaa e a recuperaçio da
credibilidade da moeoa. A medida que a estabüidade de precos se consolida. .. farmliu e
.. empresas pasum a adqumr mais comiança na moeda. retendo-a por lIWS tempo, e OI
metas de pagamento se reacomoáam em ruVe1S camtl&tlveJs com econanuas estaveiJ. As
projecões etCtuadu no ámimo da programacáo monetana para o primeiro tritjlestre do
ano indicam uma traletoria para os saidos medias de ~II no Imervalo de RS 20.4 bilhlles
a RS 21.4 bilhões. em SlDtoma com o comportamento ora observado,

14, OI haveres fuwtceiros no seolldo mais amplo IM4) compreeadem
a sorna de MI In&1S tituJos publicos Cfederai!. estaduaiS e municipaist em poder do
publico. mais os fundos de cUlto prazo (FAF e FRF-CPl. In&1S os depositas especiais
remunerados. mais os depositas de poupança e IIlUlos pnvados. O M4 pUlOU de
RS 183 bilhões em ,1aneiro para RS 187 bilhões em revermo. com crescimento de 2;5%,
Os agregados \merm~iàrios. ~12 e ~B. tambem regIstraram aumemos rest1C'..-uvameme.
de 2.9'/. e 2.:~'o em reiação ao més de Janetro (Quaaro ;)

15. Com base no critério ·'ajustado". ~ saldo de ~14 apraemou
aumento de 3.1% em fevereiro (Quadro 8). Esse criteno procura contabilizar dia. dia os
r<2ldimemos efetivos e porenaais para contornar a distorçio que ocone coro os saIdoa
nomiDais dos ativos cuja reDIIIJlellÇÕeS somente siD contabilizlldu nu daIu de
vencimento du aplicacõeo. cuo dOI DepOsitas Especiais Remunerados (DER), dai
cademew de poupança e dos IIlUlos privados.

16. Em relaçio a compoSlçio de M4. a plrtlciplÇáo dos agregIIdol
inrenDediirios mostrou o segwJtte comportamento. o :-.f I. teve sua plrtlcipaçio elevada
de 10.2% em latlelro para 10.7%. em timção. bllSlcamente. ao reriado prolongado no

final do mês. "OOlarme explicado ameriormeme: o M2 ;e manteve praticamome
constante em 38.1% e o M3 reduziu ligeiramente sua repr..entallvidade. de 62.9 para
62.7%. Os lllulos rOdems. estaduais e municipais em poder ao publico. que torllizavlm
j ~1 I~ ti \lO :\1'+ ~m Ianelro. decresceram oara i 3.5°'0 em Ievereiro. ~nauanro as cadernetas
Je pouoanca oassaram de 25 0 o para ;~.bv o

ÚlldUIO I

Fundos de'/ltl'estimeltto

Em teverelro. nouve captaçáo liQUida ae recursos da ordem de
R$ 100 I'nuhões no agrcgaao dos pnnclpms fundos ae investimento. não ~c repetmdo o
ocorndo t:m .Ianelro. 4uanao IJ publico investidor eIetuou deposites hqUldOl de
RS 1.2 bilhão. As "ademetas áe poupanca. por seu turno. voltaram a apresentar caplllÇio
liqUida negativa de RS b:!7 rrnihões. ~mbora nos ultlmos dias áo mes tenha~se revertido
pane Jii5 perdas de recursos desse lOStrumemo.

18 Os fundos de "ummoúJlles acumuJlU2lII slllda hqwda de recunos
de RS 517 milhões e os fundos de ações.. somados 05 tradicionaIS aos de carteira livre.
acumularam perdas ae RS 94 nuihôes no oenodo. Os fundos de "ommoúlli.s. repotiDclo
\) desemocnho àos daís meses antenores. apresentaram saques maiores que dcpositOl na
mmona dos dias urels de teverelro. mas permanecem.com o mator patnmõnio líquido do
segmento de fundos mutuos, RS ::.9 bilhões, Os fundos de ações. retletindo o llIIU

desempenho do mercado acconano no per.odo. acusaram ao final de rev=o perda de
9,4% do patrimônio liquido regisuado emjlllleJIo (RS 3.3 bilhões),

19, As aplicações remuneradas de maior Iiquidez tiveram desempeobo
positivo: '05 fundos de renda tixa ~ ..:uno prazo captaram liqwdamente RS 393 nnlhõeI e
obtiveram crescimento patnmarual de b.l%. ao passo que os FAF acumularam
R$ 23 rrnlhões em novos recursos c '+.3 t11J em patnmónio Iiqwdo. Os fundos de rcnda fixa
tradicianlJs se recuoeraram das Derdas 50mdas em Janeiro e encerraram o mes com
..:aptação hqUlda pos~t1va ae RS 3;)3 mlihões.

I Palt1mônio líqUido, ou Total dOI ativos Capracio líquida
!Fio.1 de Período) acumulada em

\ti\'o Fevereiro- Ft"erelro
Cadernetas áe Pouoanca ~ó 1~5 I -ó27
Funaos de Commodities ::9-J6 I -527
Funaos de Renaa Fi'<a lO 0:6 . j03
FAF Õ 1:9 I 23
FRF CUltO Prazo 7 0 83 I j93

Fundos de Ações ~ :3 I I -36
Fundos de CarteIra LP.Te I i34 I -58
Total 96.094 I -52'

Demonstrativo de Emissões do Real

Em R$ bll/l0es

ª~ Central do BraSIl

A - Lastro Monetário

8 - Emlssáo Monetária ESUmaua dle Março/95

c - Emissão Médi'l Realizada

c 1 - USOS

c,1,1 Papel-moeda emItido

c 1,2 Reservas bancarias

<:2- FONTES

c 2,1 Papel-moeda emlUdo "111 :lO 12 94
c 2,2 Reservas bancárias ell1 30 12,94

c,2,3 Operações com tilulo5 federaiS

c,2.4 Operações do setor extumo

c,2,5 Operações com Insutulçóes financeiras

c.2.6 OperaçOes do Tesouro NaCional

i8,60

Ifl,oO

16.3lJ

16,:llJ

U,(jl)

7.íO

10,:l[}

10,05

76·1

2,41

O,l.!

2,79

-0,80

o - Saldo de Emissão (B - C)
C 8ANCOIOEUotlS~ WOl

__________""--- 2,21
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Ouadro2

BASE MONETÁRIA E FATORES CONDICIONANTES

\5 Reservas Bancanas ~'(Dressam 05 deoosnos ~ompUlsonos. e pOSSlveiS
-:xcessos, ~m esoccle soare aeOOSIIO$ ti \ ISta. :nantl005 ceio ')Istema oancano no Banco
Central

\s Uoer3coes t:üm i".ruios f-eàeraJ5 relerem-se ao resultado hqwdo das
..:ompras e \-eoàas lJe muias pubhcos JederaIS, Dem como dOS rinanCJamemos tomados e
joaaos oeio Banco C~ntral com lastro t:m mUlos ae t:rrussão a'J proono Banco Central
Jo BraSil ~ do resouro \'acIOnai. Ü comunto dessas oeerações ~ Isa o controle da
ilquldez. a aarrurustração ons ta.xas de JUros no Cl,lrtO prazo e amaa a roJagem da divida
publica tederal.

S \.s úperaçôes ..lO ~etor Externo reierem~se. pnnclpaunente. as compras e
... endas de moeda' estran~elra ceio Banco (entrai do BraSIL .lS quaJ.s resultam dos
mOVimentos àe e:,<ponaça.~. ImDonacào. pagamentos e receOlmento5 ae se(V]ços. e das
entradas e saIdas de'recursos de ongem linancelra. Isto e. das aplicações e dos resgates
dos investImentos de .estramZClTOS nos mercados financeJro e de capJtaJ5. bem como dos
rendi..'1lCnto5 obtidos nessas ipbcações.

-.85-4
2644

·79
51

-2137
-1

-133

Banco CentrlJl do Brasil RSMIII1ÔIIS
MjdIa ca~Diiriàa--·· S8kiõS---

De 1.1.ll!5 .oel.l.95. em

24.2.95 11.19~~ .~.!:1~_
Base Mo 1638!i 18863 17685
Papel-Moeda Emitido 8 598 8 699 10 046
~Bancárias __ _ 7 787 8 165 7 639

Falores Condicionantes da Base Monetária M6dIa Acum.) - ._- • ---
• ------ De 1.1.95 • Di 1.1.95.- .

24.295 ~!! ~~
-803 .

2408
-120

92
-2089

-1
-272

Tesouro Naclona/
Operações com TltubI FederaIS
Operaç6lll do Setor Externo
Depósitos doa DERlRER
Asslsl~ncla Financeira de lIquidez
ApliCação da Reserva Monetária
Depósitos dos FRF-Curto Prazo

rFatoreS Condicion!ntes da Ifáse~onãt~JMédlaAcum.j ....

Depósitos de Instituições Financeiras -357 -231
Depósitos dos FAF -19B ·101
Outras Contas 41 20
Tolal -1299 -821

Emissão Média -1299 -821
Papel-Moeda Emitido -144B -1347
Reservas Bancárias 148 526

9 As ·Operações t.:om· [nstituiçães Financerras ~nglobam todas as
movimentações de reservas rnonetanas entre o Banco Centrai e o sistema firwu::eiro.
decorrentes do cumpnmemo Je nOnDas regulatonas estabelectdas pelo ComeLbo
\lonetano ~aclonal. taiS como

- enCaIxes em esoeCle l)obre aeposnos ae poupanca.

~ encaixes em especle soDre fundos de Investimento.

'lotas Expticanv:15 Referentes ao Demons[r:ui\o de Emissões do Real

~ recolhimentos compulsonos sobre deficiências em aplicações de credito
rural; e.

• assistência filWlcella de liquidez.

I . O Lastro \Ionetano e representado por parecia Jas reservas
!nternaCl0naI5. '. mCUladas em conta esoeclal do Banco Central. ü~aecendo .1 caridade
.:amOlal de LSS 1.1)0 = RS 1..)0. ~onionne eSUOUI<i u ~ :0 ;]0 -\..nUlO .l') ia' :vtecheia
Pro\'150na n~ 053, de 23 3 9~ . -

\ Emlssào '\[onetana :-\utonzaàa esta t:stabeleclàa no ArtI~o 4" daquela
.V/P. que dIZ.

lO. As Operações do Tesouro :-IaClonal retletem os pagamento. e
recebimentos de recursos pnrnanos do Tesouro. nào inclUindo. por conseguínte. as
operações com tlrulos de elTlls5ão do Tesouro Por dIspositivo da Coastituição - Artigo
n,) ]64. § 3° ~ tsses recur:sos devem estar deposaados no Banco Centrai do Brasd.

'Observado o dlSPOSlD nos amgos anrenores. o Banco Centrai do Brud
devera obedecer. no tocante as errussões de Real. o seguinte.

If) linute de ~resClmento para tJ tnmestre üurubro-dezemoro/94 de
13.33% (treze \'1rI~ula tnnta e tres ~or centol para as emissões Cle REAL
'soore o saldo de .30 de setembro de 1994."

, 11) lmurc de crcscnnemo percentual nulo no quano mmestre de 1994
para as emiss<ks de REAL ao coaceao ampliado.

(lll) aos trimestres seguintes. obedecido o objetivo de wegunr a
estabilidade da moeda. a programação moaetária de que trata o ano 6"
d..ta Medida Provisoria emmara os percenlU"s de alteracão das elTlls!õcs
de REAL em ambos 05 conceitos mencionados aCIma,

~o mesmo Artigo 4". c:m seu ~ :". foi explicitado que o Conselho
~onetano NaCional. para atender a sltuacões extraoràinanas. oodera autonzar o Banco
Central do Brastl a exceder em ate 20% (vinte cor cenrol os \-alores resultantes dos
percenhJaJs pre\'ISlOS

J. A Exposição de Motivos a" 206. de 30.6.94. aprovada pelo Exmo. Sr.
Prestdente da Republica fixou os críterios a serem adotados pelo Coaselho Monetario
NlClonal 11& regulamenrlçio dos eventuais aju.te. no. limites de ell1!Ssio acceswios
pllll ateuder c:ircunsWlciu excepcionais.

4 Em confotrnidade com o expresso ao ~ 4" do anigo 4" da Medida
Provisória n' 953. o Voto CMN a' 84194. que deu origem a Resolução a' " 082. de
306 94. dispós sobre o. limites de emissão e a rbnua de lastreomento da aova unidade
do Sistema Monetano Btasdeiro. detemulWldo que para efeito do cwnpnmento dos
limites de emissões autorizado o volume de enussões realizadas sera apurado pela media
dos saídos diários da Base Monetaria.

o PaDel~~loeda Enuudo t: J umàade do Sbtema \Ionerano \aclOnal em
~lrculaçào. I:lto e. O:i Re3Js Que estào rora ao Banco C~ntral do BraSil

Uuadlo3

FATORES CONDICIONANTES DA BASE MONETARIA
MEDtA DOS FLUXOS ACUMULADOS NOS DIAS úTEIS 00 Uts

l.liJllc... CenlraJdoBiilsll
I/)Iwl/a". I

T~·s~u;~ . àp-;~·Óe-;--~os . Opttrnçau!. --"%~I~Ç;O
Pouodo NaclOn,,1 C..Tillllo5 doS~lor como t.1",dl ... c1,1

PublIC105 ElIlt!rn" ::II~I<iIU" U.'·;t1
.tô!d8tllIS U!!~~ !:.L":'!III!

1993Joo -I~' tJI:J '" '-I
F.. .'0 ·"SEi 30B '91 172
Mar • 176 2GB 536 037 11-1

"'" 153 BI "" 20~ I:JO.... 473 ·i'91 t:tc17 29. IIU
Jun 306 'J 6/11 ~i'!J ,lI:'
JuI 851 '56 9::'1 312 ./5

Ago 73:l ,725 57!J 410 211
Sol 356 1010 122 11111 3..'>0
Ou! 119 9ô2 1 alO .,. 511
Nov 47B ·11l2lJ 1456 ·592 322O." 49' 2BI I", ·1076 J 385

1994Jao 'Ji 2::245 I d12 LlJjj

""'F.. 379 9'2 1616 72B 3~~
li.. 36ô '02 1491 616 53

"'" 215 ·809 1127 ·435 :.!uo
1I~ ·1213 2' 1957 ·6<0 6'1
Jlln ,1329 ~19 1612 612 19(,
Jul 1109 :'105 139 8~6 IJI9

Ago ·1238 2852 13 B9 15,jO
oS... 1433 3816 , b3-1 1819
Ou< 1645 BI' .." 5<0 11
Nov ·1611 31'23 50 ·591 I u11
Iloz ·IIBl 51164 ·936 '62 400',....... .... 2644 ·79 ·2531 821
F.. .51ll 312 ..2 _'629 ·936

1/ VIIk:nI~.Jl."l4.00nvertKt0a pe&a URV do dia.
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Quadro 4

Maio de 1995

BASE MONETARIA AMPLIADA HSnJlJlloos

Período Base Depósitos Títulos
----TituloS- -- - _ .. '

Tolal 'Varlaço;;
Monetária compulsórios doBCB do Tesouro

em espécie
i "21

Nacional
11 ..11-.----

Jun· 94 41 3177 7362 2083Y 38535 bDOt3

.JIII !J.l 641:15 u 15:J 17 U8U Jl/4Y uU ~/i ·U.U2~..

Ago·94 9070 10037 17173 37188 73467 5.08~~

Se, 94 11233 11183 15947 "5873 74238 6.1.8~o

Nolrillle$lre 8937 9824 18742 Jü932 lI!. 4:Jb J.til~"

Sei· 9441 12789 11673 16126 JtiY49 71bJ7

Out-94 12835 1167,9 160," 37158 l/lJU! U..!U-:...

No.· 94 14010 13001 16066 35968 79035 1 93~(.

Dez· 94 17265 14894 12937 34690 79785 t:.Dn~(.

~Jullllllt:btl~ 14810 1~272 14919 J5U1U lU (j!.il 1,-1-",

DUl !J.l41 17685 15519 12163 35329 OU IbU

JlJlI 95 18eó3 159(;3 8943 30626 tUJUb ~.u.!':to

Fov·95 15801 16950 9266 38266 802B2 ·0.5.9%

Nuhilllwdre 16385 !Ê:!07 90Be _.____;rr~___. n!,.!44 - _1 ~~::

11 Saldos corrlgidoo.
2J ExclullBCE elnctui~ de financiomento por 1dilI_por eotelhulo.
3/ Thuloo _ pelo COOII do papel

41 Saldos de f1n1l de ......

Quadro 5

BASE MONETÁRIA E MEIOS DE PAGAMENTO (M1)
COMPONENTES

MEDIA oos SALDOS DOS DIAS úTEIS

Banco eemrll! (lo Brall RS milllóes 11
P~rlodo Papel-MoeM sem M1

. Emltldo 8anclIrIas Podar do Púbico VIS!lI
1 2 . 4 (5) .@~(4)+(5)

1994Jan 2758 ·1071 2345 3830 6175
Fov 2726 1036 2318 4010 6328
Mar 2476 915 2126 3574 5699
Abr 2458 865 2068 3772 5640
Mal 2406 959 2021 3572 5593
Jun 2509 1029 2149 3833 5982
Jul 4083 2412 3571 6635 102D6

Ago 5107 3963 4420 7779 12199
SeI 5939 5294 5169 9490 14658
Oul 6505 6330 5560 10705 16265
No. 6916 7094 5617 11004 16821
Dez 9170 8095 7793 13082 20874

1995Jan 86119 8165 16863 7228 12288 19516
Fe. 8475 7326 15801 7060 11858 18917

1/ - Valores anl8llores s jUlI94 convl!l1idos pela URV do dia.

QuadroS

BASE MONETARIA E MEIOS DE PAGAMENTO - VARIAÇOES PERCENTUAIS
MEIOS DE PAGAMENTO Ml

PMPP .- 'I'
Ano F...... _

.. ....n... Acumulodo ...... "''',,"ul_ ........ -1994 -- B41~. .·U 27.~ 21." 43.1'!- 43.1'

.,.,.'" 17'"'' USA 22.7% 50." .."" 72.~

.-o a6'tlo
:~::

21,4'" ...... 22.'" 112~'

""""'" -0.7% 111% '11." 7.0% 127.1~

"""""'0 1'_&'!~ k";:: 4.7'" :~:
..... 142.~'- 42.4% ".8% 27.3% 2OI.1~

'905 jonoi-o 24.1%

=:~
-1'.8% '2'." -1 •.4% 14t.2'!- 199% I." 12Ú~ e.~ lH~'

Ano - ....... ..~ ........ ..~ ........ ..........
'994 -- .. '" ,::: 7Ui,. 73,5 70."- 70~

--'" 236% 11.2% ,OH' 11,5% 1Q41'!;'

.-o lU" ,.... "'0% 148,1 ...... ...:..-- 1IlO'" , ... ,- 7,""

'~:
,I....

'IO::~
11,as.

:~;-., ..... .70 '-'" ::.. .....- 340% ... la.". ...... ......
M6cllPI~~14 11,0% '''' .....,... "'*" -7.3% :: ...'" :.~::

-I,'" :::- ·2.3% ..... ...".
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1!J~h I ,' ltlt>l}lj 12b!.i~ .!!HI~7 1J:I.Hl> -l;JtJl.H

I~ • 20100 .13304 .. ~!?§. 29929 4!!!~ ,!!ill:_._.~!~._.. ~
• l~~PfOV~----·-_·

l' Vak)l'e:l convorlH:k>:; pela UAV de IUIIlI du jJ,.rI\"I..

I!' EIl'ckti dcp6:;iloll. VIII"

3' Fllelu! 1I1ulos p«Ieneentos à cfJrtftj(o das InlolltllH;.:nJ~fltluUCOIfiJS., dus FAF o cto. FRF Cu10 Ptillu

A- Im.J111I~po511QS a PfAZO, LeifM de CAmbio o lclmsllipofoe&l'iw•. cllc~loaqueJMem pod«do$ fAF o du:;
H\F CUI\a.PfQIO

~, Os "nIore,. Hl mfefom 1tOtI..teto. nominM no uIClroo..Jtu UCII tJo mn, conIiderlindo·...q..--.u~
:lia corrigida tIp8nN umava:porMhnadMado~1~.P~.it~.....o.~~
r.munoradol aio lIIl.JIIztldr» no 1a ciII útil do mit, enquIflIoOlHluloe prIwdoI." dIp6eIeoI ele poupInÇe

~ longo do mh, com grwlde oonoenIr~no <M'la, no eatO eM~

Quadro 7

InA""-",,,
._~_._.---

M3 f'lMefot, UI

•.:»11 "'1127

__ $til

7131& 37'1' ......
UOl2 3801. 112021

"'12 <\ ... 1242M

b/Sf.M ottIlll ' .....11..... 4054. 1:1' tlD
15121 41.11 t~t)1

11233 .2 ... 130........ .... '21 I:MIM)
9SIM .. ... .35...

110205 ., 710 l52àOJ
11271" ..... ,,"m
111 055 <7706 ISl761
11.2007 52924 16505.
1136151 5054. l70iU
1117,1 S'16S. 115 ,oiS

lJl~aU IJJJ~I I~u/~

!E~!:! ~~ .. !!!:g~

do
P.:a~

__._._.__~ __ ._.__ . _'._4 .. ~:JI ._~.

9001 52ti41 ~:JO';

10 .... ..... 21~7

11211 51134 21878
loI7ôl 51100 2SBii7

1"~ WU.J itlll::'
14748 ..,.. 21311
15029 57515' 27602
1100< 8OB16 .7357
1&<te3 81772 23217

r~M' fi5517 .....
15303 700!l3 40113
150211 11623 "1 1~1

10030 ..... "1173
90/1 701574 42053

86·19 70721 42392
7Il10 7JfI~ó 44945

HAVERESf~mos

8dllc.;U Ceml,..t W &dtil

FInoI FAI'. Ilepóoiloo liLFocI.
do '41 FAF-<:uno

e_
_Podo<

P(Jrirxla Pmzo Ao"""""..... do"-
21 -~ .. 31

199JMoll' 6202 1DI77 ~ IRI/ 20.03
Jun 0119 0033 3977 ê0737
Se, 5667 7eUI 3"N >2052
De, 7110 7812 "lO' 2<331

W9-1.I,....• 6086 7<83 .:~~~ ~2J.4

'ov' 670. 7705 2"'" 3002!I

""" 51J02 7665 2780 .....
Alx' 5035 7_ 2700 217M

"'~' 0'26 7"0115 2065 21112

~"" 7 .... 713. 2575 32_
.Iu'· 10687 0026 38ê'I 32165
Ago' 129Q2 .... 3778 31014&
So,' 15811 8e70 36&4 31448
Oul" lG735 91315 lEU:! 322&7
Nu,,· 17825 9116 ]5~1 31515
l1:l' aosl 9446 3115 ~,9g35

Quadro 8

HAVERES FINANCEIROS - SéRIE NORMAL
R~AfIH_. "

1iIlã<rJ~'======"'IFõ1A"F"".=';fI;"""~"FbííjióilI~~E06~~rF...itfi}ÕÓíid"'-r..ã==m=-=--=-"'T!II:=I.E!:!ãiJMU~'E.n:'-.--"'---"i'D6Põíi==••~OI~=~=---~··=?'tr'f.'liülôS"'"E,,-=,·.._"·~,~ ....._.....;o;;,;-iõrlv';'é:"!;:;lliçiõ
de Ml FAF-Curto Eapeciais Poder do em Poder do M2 de M3 Privados 4: M4 (!ó)

.;P.;e~ri;;,;o_d_o= ==P~r_az_o",,2J..__Remuner;;"_,,;P,.:~_bl;;;ic;;;-2;;,.;;;:~;."._.;:P~lêijbl;;;i;;;Co 3/:.... ..;.p.;o;;:lJl:pa;;:nç..e:..:=_.==_==~~•.~~ "~ .

1994 Jun'
JuI'

Ago'
SeI'
Out'
Nov'
Dez·

7466
10687
12902
15844
16735
17825
23081

7934
B026
B468
BB70
913B
9116
9446

2575
3B21
3778
3684
3642
3551
3345

32680
32165
31446
31448
32287
31585
29935

14861
15393
15028
10036
9071
8649
7040

65517
70093
71623
69BB2
70874
70727
72846

29593
40113
41151
41173
42053
42B92
44945

95109
110205
112774
111055 
112927
113619
117791

415b:!
4179B
454GO
47106
52924
56549
57654

136661
1521103
158242
158 760
165851
170188
175445

1l.<!3
4.10
0.33
4,41
2.60
3,10

199~.)an' 18608 12555 3225 290bf 5101 69346 4b6114

=__=_=.__-b=8V='.=.=_20=..I=OO",==",1_3_304;;;.;,.,==""3~17=6====29=.;9=2,,,,9~==.:4_8;o19~_ ..7.;,'.;;32;;;Bõ="'~'~~l~L

114 9~1l 61/311 1U2li/~ ,I. I;!
117473 69850 187323 2,:;"

=·=e."" -_......_. Me a-O:! =o..:.-::a:..s:=ca-==.:.=..=.

HAVERES FINANCEIROS - SéRIE AJUSTADA (Poupança, DER. Títulos Privados)

i _bâdõí PiôVií&iõí.
1/· ValorM anlerlDrn a JuV94 convertklol pela URV de 30.06.94.
2J - exclui depód08l viela.
3/- Exclullftuloa paIlancentH U ClII1a1r.. daIIlnslhuições Fínanceiras, doe FAF a doe FAF-Curlo Prazo.
4/-lnclui Depólkoe a Prazo, lMrM da CImbIo e Letras Hlpoeecárias. exceto aquaIM am podar doe FAl'. doe FAF·Cullo Prazo a

das carteiras eles Insliulçõea FnnceIraa.
C:\BANCXJ\TA&IIIfLWQI

RSAfd'h»S 11
- 'ililâÇõõ-

M·' (~:.)

48145 150 (157
40435 151'888 1,01
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Gráfico 1
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Gráfico 3

Haveres Financeiros - Série Ajustada
Taxas Mensais de Crescimento
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Gráfico 4
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Gráfico 5
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Gráfico 7
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Gráfico 8
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SCnhor Primcim Sccretmo.

Enc:zminho :I CSf.l1 Sccrclnna Mcn...a!!Cm dO Excclc:nt(s.IIJimo senhor PrcIidecte da

Rcpllblica. acompanhada de EXI'O"íçlo de MOIiv.. do Sonhor Minill'" de Estado da F-'
referente 10 dcmonXlr.ltívo dai cmiMÕCS do~ relativo ao dltimo~ de fevereiro. u ruGII

dela dctcnninan1C~c :J pmiçlo du rcM:rVU intemDCionai5 aelas vinculadu.

AICnCiOtlllllCft...

.- .... -
t.."-1.. .. _""

A Sua E"""~I o Sonhor
Depulado WILSON CAMPOS
Primei!" Sc<:retlrio d:l CAm.", do< OcOlllodos
aIlASILIA.DF.

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Mini..", de E...",", Chefe d:l C... Civil

da Pro.idenc.. da Rcpllblica
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ME:Nê,AGEF'l .N.9.,,4,2,l,.. ));8, 1,99.5

(DO PODER EXECUTIVO)

INDICACAo

(DO SR.

N9 84, DE 1995

PEDRO WILSON)

Comunica o Excelentissima Senhor Presiãente da Rep~

bEca que se ausentará do País no período de 17 a 22
de abril corrente, para visita oficial aos Estados
Unidos da América.

(PUBLIQUE-SE E, AP~S, ARQUIVE-SE)

Senhores Membros do Cantara dos Deputados.

Dirijo-rne a Vossas Excel!ncias para infonná-Ios de que. de 17 a 22 de abril

corrente, viajarei aos Estados Unidos da Aau!rica. a convite do Presidente BUl Clinton. para
reali2ar visita de Estado • capital nane-americana.

2. Durante minha estada naquele pais. aproveitarei para visitar Nova Yoric, onde

manterei encontro com o Sccrct4rio-Geral das Naçlles Unidas, Boutros Bou!J'OS-GbaIi. a exemplo

do que farei tam~ em Wasbingtoo. onde dirigir·me-ei a uma Sl!rie de plmias. formadas por
empres4rios e acad!micos, inreressaau diletamente nas Jelaçlles dos EUA com o Brasil.

3. A visita de Estado a Washington foi coocebida com o propósito de passar em revista

todos os remas de interesse da agenda bilateral. Jegional e internllciolW e para promover um novo

padrIo de Jelacionamento com OS Estados Unidos. a partir da efetiva cOl\lOlidaçlo da demOCtlCta

no Bruil. do processo de estabilizaçlo econOmica em que estamos flnnernenre enpjados e da

JetoJDada do cres:imento em nosso pais. que vem desperIaodo grande interesse internllcional. NIo

remos remas conteneiosoc que nos separem. nem quaiaquer reivindicaçlles que posum criar

reaiJl!nciu ou conflitos. O JelacionamenlO enconlra-Ie em um nfvel sem precedentel de

maturidade. com v4rias 4R!as onde poder4 haver procresso !ellSÍvel no curto prazo. Pode-se. por
isso. falu dessa visita de Estado como um catalisador para que os dois paílIeS posum dar fOl'lltalO

político ao salto qualitativo que vem ocorrendo em leU Jelacionamento, com base em uma parceria

ativa. em uma agenda afumativa e no R!Speito i individualidade de cada pm:eiro.
4. Em WashingtOn. manterei wn~m encontros com os diri&enres dos orpnismos

fUWlCeiros sediados naquela capital -- Banco Interamericano de Oe!envolvimento, Banco Mundial

e Fundo Monet4rio InremaciolW - com o propcl<!ito de informá-los dos desenvolVÜllellllll receniea
na economia brasileira e discutir a conjunlUJ'a econOmica e financeira inremaciolW Il111Jiaall.

5. Ainda em Washington. visitarei a Organização dos Estados Americanos. quando me

dirigirei aos Representantes Pennanenres ali acreditados e manrerei encontro com o SecreWio

Geral da Organização. César Gaviria.

Brasília. 1Z de abril de 1995.

Sugere ao Governo do Estado de Goiás a adoção de prov!
dencias quanto à prisão e constrangimento no exercício
da profissão da equipe de reportagens da TV Serra Do~

rada, em Goiânia, Estado de Goiás.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Goiás.

Nos termos do artigo 113. inciso L e § IOdo Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. utilizo-me do seguinte instrumento para
sugerir li V.Excia. a adoça0 de providências quanto li prislo e
constrangimento profissional da equipe de reportagens da TV Serra Dourada,
formada pela jornalista Rosingela Aguiar e os radialistas Carlos Teixeira e
Benjamin de Paula, no último dia 06, no final da tarde, durante entm'ista com
o Diretor Presidente do CEPAIGO. o Ccl.PM Nicola Limongi Filho.

A equipe de reportagens, cumprindo u suas determinações
profissionais. sofreu de um abuso de autoridade típico do período em que se
cassava pessoas. políticos. estudantes, militantes e profissionais liberais que se
posicionavam contrário a um regime militar de CXl:CYio. hrcditando que
a líberdade de imprensa é um pressuposto para a prantia de um Estado de

Direito. democrático e pluralista.. é que solicitamos providência. uma vez que é
dever do Estado zelar pela segurança e defesa das liberdades democráticas.

Sala da Comissão de Direitos Humanos. aos ~ \ dias de abril d! 1995.

í :', ,(
:[ _ \.., \..., '-L-

PEDROwÍL~~~S
~putadoFederal PT-GO.

REQUERIMENTO 11" 95

- SUPARlC. Civil.

Requer o envio da Indicação ao
Governador do Estado de Goiás.

relativa à prisão de equipe de
reportagens, em Goiãnia-GO,

no dia 06.04.95.

Em 1Z de abril de 1995.

Senhor Primeiro SccR!Wio,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a qual o Excelenlfssimo Senhor

Plesidenre da República comunica que se ausentar.l do País no período de 17 a 22 de abril cOlTenre,

para visita oficiai aos Estados Unidos da AméricL

Arenciosamente,

C-----c-c: ...- '-~,-- '.
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presid!ncia da República

A Sua Excel!ncia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
I'rimeqo Sccrct4rio da camara dos Deputados
BWn.IA-DF. .

Senhor Presidente.

Nos tennos do artigo 113, inciso I. e §IOdo Regimento
im,,",o da em..... dos Deputados, TcqueitO a V.Excia. seja eneüiíl1nhiidr. íiü
Poder EXl:Cutivo do Estado de Goiás. a Indicação em anexo. sugerindo a
adoção de pro\'idências quanto li prisão e constrangimento no exercicio da
profissão da equipe de reportagens da TV Serra Dourada ( tormada pela
jornalista Rosàngela Aguiar. e pelos radialistas Carlos Teixeira e Benjamin de
Paula) de Goiás. durante entm'Ísta com o presidente do CEPAIGO..Cel.PM
Nicola Limongi Filho. no último dia 06, à tarde. em Goiânia-GO.

J..L
Sala da Comissão de Direitos Humanos. aos dias de abril de 1995.

"

!' -{
I N~S

Deputado FcdcraI· PT-ao. -
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LEGISLAÇÂO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÂO

DE COHISSCES PERi1ANENTES

RESOLUÇÃO N° 17. DE 1989
Aprova o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

CAPíTuLo III
Das Indicações

ÀrI. 113. Indicaçio ~ a proposiçio através da qual o Deputado:

I . sugere a outro Poder a adoçio de prllYicUlICia, a realizaçio de ato
administrativo ou de gesllo, ou o envio. de projeto sobre a ma~ria de sua iniciatIVa
exclusiva;

n . sugere a manifestaçio de uma ou mais Comiu6es acerca de
determinado assunto, visando a elaboraçio de projeto sobre ma~ria de iniciativa da
amara.

f 1° Na hipótese do inciso I a indicaçio ser' objeto de requerimento
esento, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Consresso NacíorW.

INDICAÇÃO N9 85, DE 1995

(DO SR. MAX ROSENMANN)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Minist!

rio da Aeronáutica, a adoção de providências no se~

tido de esclarecer os usuários do transporte aéreo e
cidadãos em geral acerca da localização do Aeroporto

Afonso pena, hoje divulgada como sendo no Município

de Curitiba, Estado do paraná.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro da Aeronautica, Mauro José Miranda

Gandra:

o Aeroporto Monso Pena, assim designado oficialmente com a entrada

em vigor da Lei n° 7.343, de 15 de julho de 1985, é naciona1mcnte conhecido como o

aeroporto da cidade de Curitiba. Com efeito. é â capital paranacnsc que se destina e de

ODdcprovêrn a maior parte dos passageiros e das cargas em trinsito naquele complexo

acroportuàrio.

Scntimo-nos, todavia, sensibilizados pelos apelos que nos dirigiu a

comunidade do Município de SIo José dos Pinhais , centro urbano integrante da RcgiIo

Metropolitana de Curitiba e que, como sabe Sua Excelência, tem o privilégio de abrigar

o Aeroporto Afonso Pena. Desejam os habitantes daquela próspera cidade que se dê

reconhecimento oficial ao làto de estar loca\izado em tCrt'Ítório de seu Município o

mais import&lllC aeroporto do Paranâ.

Verdadciramemc, embora tcn1la o art. I' da lei acima mencionada se

referido claramcDte â 1oc:alizaçIo do Aeroporto Afonso Pena como sendo no Município

de 510 José dos Pinbais, dificiI é se encontrar em alguma publicaçIo ou documento

destinado â divuIpçIo de matéria acronàutica registro que nIo atribua a Curitiba a

loca1izaçIo do amódromo. No próprio Aeroporto Afonso Pena, inclusive, resta pouco

visive\, dada a falta de indicativos aclcquados, de que se cstà em municipio vizinho â

capita1 do Estado.

ParKe-1lOI, portanto, m lIlCtIlIO em raz10 de se~ o que

determina O art. I' da Lei nO 1.909, de 21 de julho de 1943. que dispõe sobre a

dcnominaçlo dos aeroportos· "Os aeroportos brasileiros terio em geral a dcnominaçio

das ~róprias cidades, vilas ou povoados em que se encontrem..." • que merece

consideraçio o reclamo da populaçio de Sio José dos Pinhais.

Nio nos afigura, salvo melhor juizo, qualquer empecilho para que, no

a1cndimcnto aos anseios dessa comunidade de mais de 130 mil habitantes, possam u

referências oficiais ao Aeroporto Monso Pena, em breve. se dar na fonna de

"Aeroporto Afonso Pena • de SIo José dos Pinhais". Os Exemplos de GuaruIhos e

Navegantes, Municípios que, apesar da proximidade de um centro urbano mais

desenvolvido, emprestam seus nomes aos aeroportos loca\izados em irea municipal,

aacditamos, reforçam nossa rccomcndaçio.

Na oportunidade, gost&riamos ainda de sugerir. indo em dircçio a tudo

que jâ dissemos, que a refonna atualmente em curso no Aeroporto Afonso Pena

contcmplusc a colocaçio de letreiro, na fachada do cdificio, com a dcnominaçlo acima

apresentada. Seria medida simples mas de grande.efeito junto â populaçio de SIo José

dos Pinhais.

Sem mais, renovamos nossos protestos de alta estima e consideraçio.

REQUERIMENTO N" • DE 1995
( DO SR. MAX ROSENMANN )

Requer o envio de indicação ao Poder Executivo.
relativa â diw1gação do nome do município onde se localiza
o Aeroporto Monso Pena.

Senhor Presidente:

Nos tcnnos do art. 113. inciso I e § 1°, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência, seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indícaçio em anexo. recomendando que se adote providênciu no sentido de esclarecer
usuários do traIl5pOrte aéreo e cidadios em geral acerca da localização do Aeroporto
Afonso Pena, hoje diwlgada como sendo no Município de Curitiba.

Sala das Sessões, em I \ de ~!!> ~L de 1995.

LEGISLAçAo CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÂO
DE COMISSOES PE~1ANENTES

LEI N! 7.34I,;.j)É 115 DE JULHO DE 19815

~ • duomÚl."o d••A.toa.cJ P.... ao
..",porCo d. 5'0 JON dOfl PÚJb.io, Eotado
doPua.~.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço aaber que o Conlt'e..o
Nacional decreta e eu sanciono a seeuinte lei:



An. I! P..... dlaollÜDar·.e .AfODIO Plaa- o ler~to .tual·
_ate .m flUlcioaamlato ao Muaicipio de 810 JOH do. Pinh.i., Eatado
doPar"'.

An. 2~ E8ta Ili .atr. Im vilOr ai d.ta d••u. public.çlo.
An. I~ a.vopm·..... diapOliç6e. Im coatrArio.
Sr••aia. 111 de julho di lllll~; 1St! d. Iadepeadlacia I lI'7! d.

Rep6blic••

Jost SARNEY
Oc~vio Júlio Moreira Lima

Maio de 1995

1I••t. ..nti«1o, .ugiro que a docuaentaçlo
produl:1da pela. ..••••oria. de .egurança • infox.açlo de
toda. a. univ.r.id.de. lig.da. • •••• Mini.t6rio ••ja
d.po.itada, devi~nt. catalog.da • perunaç••ob a cu.t6dia
de uaa .6 inltituir;1o da p6blica .daj,ni.eraçlo federal ligada
l pre.ervar;lo da Mll6ria nacional, .ntre a. quai' cit.-••
Arquivo bcional do X1ni.t6do da Ju.tiç., Inatituto do
Patri-'nio Biat6rico • Arti.tico .acional (Il'BAIl) ou Pundaçlo
Biblioteca .acional, 1IIbo. lig.do. ao Mini.t6rio da Cultur••

'1'.1 .-d1da _itari que _ perca ....

UIportant. ac,rvo hi.t6rico • po••1bilitari ao. hi.toriadore•
• ~i. ci.nti.ta••oci.i., bea c_ ao cidadlo c_, o
.c...o a font.. docuaentai. J:JldJ..penaivei. l reconatituiçlo
de no••o pa••do hi.t6rico rec.nt., pelo que .olicito o
.mpenho d•••• K1ni.t6rio no trato d••ta qu••tio.

/I /I /1~. 'S" v1 ~I~
( ~ ~p~tado ~fC~ ~tAU .

(f1G).-P.)

INDICAÇAo N9 95, DE 1995

(DO SR. MAURIcIO REQUIÂO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Minist~

rio da Educação e do Desporto, a guarda da dccument~

cÃo pertencente às assessorias de segurança e infoE
mação da. universidades do Pais em instituições fed~

raia de preservação do patrimõnio histórico-cultural.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Sala da. 5'••13•• , ell I~. abril d. 1995.

Ezc.l.nt1s.~ S.nhor Mini.tro d. E.tado da
Iclucaçio • do De.porto. .c:l)lifli'iAlf pj-jDjjfi('}Q:--cüi.'ZIIIA I pllPOJt%O

Dirijo-.e a V. Exa. per••xpor ••olicitar o
que .equ••

Con.iderando que o r.gt- II1litar
inlt.urado no ar••u, 'p6' o golpe de 64, criou ua .xten.ivo
aparato burocJ:itico-repre"oJ:, que •• f.z pre••nt. at6 _ • .a
nu inltitulç6e. de enaino .upedoJ: do Pai.;

ConaideJ:ando qu., no lJIbito da.
unl'nlJ:lidadea, fUIICionaJ:aa .. AI....oJ:u. de Segurança •
Info:maçlo (AlI) , Yinculadea ao Depart.-nto de S.gurança •
Info:maçlo do JI1niatirio da Bducaçlo (OSI-DC), que faai_ o
·ac~to· peZMMllte da. atiYidade. de••nvolYida. no
_10 acadlllicoJ

.....-
- Conaid.J:ando qu., ap6. o fia do J:.g1me

II1litar, ••••• 6rglo. de .u.e.ntar;io idlO16gica do gov.rno,

r ••peldado. na doutrina d. .'9Ur.nça nacional, co~.rllJll a
"J: qu••tion.do. • con.t.tou-.. 4 exi.tOncia d. ua rico
ac'J:Vo doc~nt.l pert.nc.nt. aos mesmo.;

- Conaid'J:.ndo que o. arquivo. da. antig••
a•••••oJ:i•• de ••guranr;a • informar;Ao con.titu•• 1IIportant.
fonte doc~nt.l ~. o r ••gat. da mem6ria hist6rica J:1O.nt.
do Pai., .obretudo para • cOllpr..n.Ao da Hi.e6ria da educaçAo

bJ:a.U.iJ:';

- Con'iderando que, confo138 preceitua o art.
216, inci.o IV d. no'" Con.tituiçio Fed.ral, o. docuaento.
produzido. poJ: ••••• 6rgAo. .io ban. culturai. e con.titu••
paJ:t. intaqJ:ant. do petJ:ialanl0 cultural bra.Ueiro;

- Con.id.J:ando que o Pod.r pQblico t_ o
deYeJ: de pJ:Oteq.r o patJ:1aOnio cultural br••il.iro, cabendo l
.~ni.tJ:.çlo p6blica a g••tio d. docUlllntaçlo gove~ntal

• a. pJ:OYidtncia. paJ:a franqu••r .ua con.ulta a quanto. d.la

nec"'itla (art. 21&, S 2. da Con.tituiçlo Fed'J:al).

UQUl:RIJIBII'fO

(Do Sr. MAuricio Requiio)

Requ.r o .nvio d. Indicar;lo .0
Mini.tJ:o d. E.tado da Educar;io • do
De.porto (DC) J:.lativa • 9Uarda
d. doc~ntaçAo pert.ncent. l.
a•••••ori.. d. ..guranç. •
inforaar;io d.. univ.J:.idade. do
Pai. •• in.tituir;c3.. fed.raia d.
PJ:•••J:Var;io do patJ:1aOnio
hi.t6rico-cultur.l •

Ro. t.1:.,;)' do Art. 113, 1nci.o I • S I" do
Regimento Ine.rno da Ca-a.:a do. Deputado., J:equ.iJ:O a Vo••a
Exc.llncia "ja .nclll1nhada ao X1niatro de B.tado da
Educaçio, Cultura • De.porto a Indic'r;io _ an.xo, .uqerindo
que • docuaentar;io pert.nc.nt. a. a•••••ori.. d. .eguranr;a •
inforaar;lo ligada. .0 Ex-Depart.-nto d. SequJ:anç' •
Inforaar;lo do DC (OSI-DC), que funcionar.. dUJ:ant. o reqt
II1litar, ••ja d,po'it.da, ~i~nta catalog.da • perunaça
.ob a cu.t6di. de uaa 86 in.tituiçlo da p6blica adll1Di.tJ:.r;lo
fedenl.

Sala da. 5•••0.', _ I~ abJ:il de 1995.

~~....,rrt~.S
Deput.do JGUJa1CIO UQUjAo
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(A COMIssAo DE CONSTITUIçAo E JUSTIÇA E DE REDAçAo)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll40, DE 1.995

(Do Sr. Marqulnho Chedld • Outros)

WILSON CUNHA
WOLNE~ QUEIROZ
ZAIRE· REZENDE
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
VALDEMAR COSTA NETO
VALDENOR GUEDES
VANESSA FELIPPE

VILMAR ROCHA
WALDOMIRO FIORAVANTE
WELSON GA5PARINI
WIGBERTO TARTUCE

SANDRA STARLING
SARAiVA FLLIPE
SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS

SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALIIES
SILAS BRASILEIRO
TALVANE ALBUQUERQUE
TETE BEZERRA
HLDEN SANTIAGO

MUI1ILO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NAN SOUZA
NEDSON MICHELETI
NELSON ME.URER
NESTOR DUAR·IE
NOEL DE OLIVEIRA
OLAVO CALHEIROS
OSVALDO REIS
PAULO DE VELASCO
PEDRINHO ABRAO
PLDllO NOVAIS
PEDRO WILSON
PINHEIRO LANLJIM
PRISCO VIANA
RAUL BELEM
RICARDO GOMYDE
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAULINO
RODRIGUES PALMA
ROGERIO SILVA
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALVADOR ZIMBALDI

FERNANDO DINIZ (REPETIDA)
FERNANDO TORRES (REPETIDA>
FERNANDO TORRES (REPETIDA)
HILARIO COIMBRA IREPETIDn)
JOSE PRIANTE (REPETIDA)
LEONEL PAVAN (RE.I'ETIDA)
MUSSA DEMES (REPETIDA)
NEDSON MICIlELETI IRLPETWAl
VALDENOR GUEDES (REPETIDA)
WALI)OMIRO I IORAVANTE (REPETIDA)
ZAIRE RE.ZENDE (REPETIDA)

REPETIDA
AECIO NEVES (REPETIDA)
ALCESTE ALMEIDA (REPETID~)

ANTONIO DO V~LLE (REPETIDA)
ANTONIO JORGE (REPETID~)

~RHANDO COSTA (REPETIDA'
AYRES DA CUNHA (REPETIDA)
BENEDITO DOMINGOS (REPETIDA)
CELSO RUSSOM~NNO (REPETIDA)
EHERSON OLAVO PIRES (REPETIDA)
ENIO BACCI (REPETIDA)
ENIVALDO RIBEIRO (REPETIDA)

14B 
1~1 
173 
170 
1l~-

6.
160 

88 
~2 
16~ 
136 -

171 
94 

141 
t0C1 -
87
'iJ2 
93 
59 
63 -

1.47 
89 -

ASSINATURAS CONFIRMADAS••••••••••••••••••• 174
ASSINATURAS DE APOIAMENTO................. 1
ASSINATURAS REPETIDAS ••••••••••••••••••••• 22
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 4
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM •••• : 10
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... •
ASSINATURAS DE SENADORES •••••••••••••••••• 0

APOIAMENTO
142 - BETINHO ROSADO

f'\lANC1~il.;O \oIu\)ll U.Mt'~
r RC J RE .JUlll 011
U[tiI.iCL Vl1.1Pi, I.lrli;
Dr Rl"lt,14ú RH/til \(!

Uf..I.}.:';I)U l'L1.'1 '..

GLli 1v'A8lCJ iJl 11,,'1 IF.,
Ü .I. LVAN I 111:.1 l'~.

G1.C.JVAIJf'Jl (.}t1lllt(I/
GON~flIj{:' MtH(..
iILtJ1": UtUt L IH), ·ttl,,,, i.t '..'I "
II"-RACLlTO I ()II[L:..'
IILR~ULANO ANUHlNtllI
HERMES PARCIAN"-LLO
HILARl() COIrlURA
HOMERO Ol)UILJO
IBERE FERREIRA
ILDEI1AR KUl;SLLR
IVAN VALEN1L
IVO MAHlARI)f
JAIR n()LS()N?lf~lJ

JL~OIHM() RI.IU
JOAO COl;LR
JOAO ~IAIA

Jor,() F' I ZlOLA 111
Je,WGE TAD~U MUU~L~N

.IOIJE AUGUS 1'0
J()SE CARLOS SABOtA
JOSE DE AElRUI
JOSE JANENE
JOSE LINHAI1ES
JOSE LUIZ CU:.ROT
JOSE MAURICIO

JOSE PRIANTE
JOS~ SANfANA DE V~SCONCELLOS

JOSE 1110MAZ NONO
LAPROVIIA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LINOBERG FAR IAS
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS 11AULY
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANUO
MARCELO BARBIERI
MARCIA CIBILIS VIANA
MARCIO FORTES
MARCOS MEDRADO
MARIA LAURA
MARIA VALADAO
MARINHA RAUPP
MARIO DE OLIVEIRA
MARQUINHO CHEDID
MAURI SERl)IO
MÀURO FECURY
MAX ROSENMANN

CARL.OS SANTANA
CLUA MLNLJU;
CELSO PLl!;~';(H1ANNO

ClIIr;AO Il~ [[)Jf)0

CHICO FERRAMENtA
t:lDJ.NIIA LAI'H'()f~

CORAUCI SOBRlmm
CO!Jl A FERREIRA
DANILO DE CASIRO
DAVi ALVI-..!:i SILVA
DILCEU SPERAFICO
DOMINGOS DUIRA
DUILIO PISANESCIII
EI.lINHO ARAUJO
EDUARDO BARBOSA
EfRAIM MORAIS
ELIAS ABRAHAO
ELIAS MURAD
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINUAUE
EULER RIBEIRO
EZIDIO PINHEIRO
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FLAVIO ÂRNS
F.LAVIO DERZI

ADAO PRETTO
ADELSON RIBLIRO
ADROALDO SIRECK
AECIO NEVES
AIRTON DIPP
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALDO ARANTES
ALEXANDRE SANTOS
ALZIRA EWERTON
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FE.IJAO
ANTONIO GE.RALDO
ANTONIO JOA(lUIM ARAUJO
ANTONIO JORGE
A.AcELY DE PAULA
ARMANDO AS ILI'}
ARMANDO COSTA
AROLDE DE OLIVEIRA
AROLDO CEDRAl
AIILA LINS
AUGIJSTINHO FREITAS
AYRES DA CUNHA
B. SA
BENEDITO DOMINGOS
BONIFACIO DE ANDRADA
BOSCO FRANCA
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CAMUI<CA
CARLOS CARDINAL
CARLOS DA CAr~DRAc1

JutIftalçAo
. A ComIiIUiçio Federal determinou, em seu 1ft. 230, f 2". que &OI

maKlI'eI de _ta • c:àco __ de idade seri _m.~". • 1Uidade doi
lJaDIpOtIeS alletivol urbanoI. e-- -

O dlrciIo ao traJIIP.OI'Ie FIIlUilo, aaramido COIIIlitudonalmenle, WlII
demoDItraDdo, Da pdlica, o seu elevadõ alDle6dõ de justiça JOCiaI, uma vez aue dele
lhI-1e bendkiadã inl1merol idoIoI, a JIRDde maioria de blIÍlID poder lICluisilivo.

Altera a redação do parágrafo 29 do artigo 230 da Con~

tituição Federal, a fim de reduzir limite de idade dos

·idosoB para efeito de gratuidade dos transportes col!

tivo. urbanos e dos serviços de diversãopblica.

. A proposta de emen!à que ora apresentamos busca reduzir o limite
de Idade enlio fixado, a fim de estender "eSSe beneficio a lodos os maiores de 60
(sessenta) anos. Além disso procura assegurar a esses idosos a gratuidade também
elos serviços de diversio pública.

Anle o exposto,contamos com o apoio dos Senhores Parlamentares
para pranlir a aprovaçio desta nossa Emenda constitucional.

As Mesa da CAmara doi Deputados e do Senado Federal, IIOIteltDOl
~~ Constituíçio Federal, promulpm a seJUinle Emenda ao lellIO

Artiao único. O 1ft 230 da CoIIItiIuiçio Federal pwa • VÍIOrar com
alteraçio DO f 2", com • sepúDte redaçIo:"An.230..-======.__.N _
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NAO CONH.RE
162 - AUGUSTO FARIAS

8 - CORIOLANO SALES
134 - HUMBLRTO COSTA
131 - JOAO COLACO

53 - JOAO RIBEIRO
151 - JONIVAL LUCAS

28 - JOSE BORBA
15 - JOSE FORruNATI

114 - 5ALOMAO CRUZ
53 - VICENTE ANDRE pOMES

ILEGIVEL
130
161
164
166

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçIo de A1a1

Bralrua, 30 de l1l8I'ÇO de 1995.

IubIeçfIoI
.EmendlI~

AIt. 10. A ConIIItuiçio poder6 lei' emendade rnedilInt:e~
poà

I - de um lIerÇo, no mInImo, dos rnembraI di amar.
dos Deputados OU dO 5enIdo FedenII;

• - do Presidente di República;
• - de mais di rner.de das AuembIéias LegiIIaIIvlIs das

tndades diF~.~Ido-Je.cada lmlI deIu,~
mIiorIa reIItiv8 de RUI. membros.

I l' AConIIItuItioniop0der6teremencIadI AI vIgenciI
cIe~~de~de~oude~de
1Itio.

I 2' A propoIta lel'6 cIIa6SI e YlltIIda em cada c...
do CongressO 1'IacionII. em dois tLmoI, COI1Iiderando-se apro
wda seObtMr,em lIIlbos, lrbcP*»dosYOIOIdoI respec:tMls
membroI.

Senhor Secrel*io-GerII:

Comunico a Voau 5enhoriII qU8 a PtopOIl8 de EmendII •
Contliluiçlo, do Senhor M«quinho Chedid, qu8 8ltlll1l • radeçio do S2" do art. 230
dII ContliluiçIo FederlIl, • fim de llIli.Izir limite de idade doi! idoIa. para efeito de
gratuidade doi tranaportH~~ • doi~ de diverIIo pública,
contém número lUficiente de lignaljrioa, conatando a reftride propoeiçIo de:

17.. PSirlatura v6lide1;
022 lIIIÍIl8tlJ"II rapetideI;

010 assinatural que nIo confaram;
004 assinaturas ilegíveis; e
001 assinatura de apoiamento.

Atenciosamente.

A SUB Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Pajva
Sacrelário-Garal da Mesa
NESTA

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.... IV

DA OIlàAl'llZAçAO DOS PODf.IU!8

c.pIuIol
DO PODER IBJISlATIVO

- - - - - -- - _. - ...
~..

Do'*-olç' I Uw

I 3' AemencIa iIConIIItuiçIo Iel'6IX0111U1aad1 pelaMe
Ias da CImara doi DeputIIdos e do SeMeIo F"ecIeraI. com o
respedM) núnero de ordem.

I 4' NIo leri objeto • dlllJereçlo • propoItI de emen-
di tendenle • abolir:

I - • forma fecleratIYI de &I8dg:

• - O WlIo direto. Merefo. unlYerNl e perl6dlco;
• - .separaçlo dos Poderes;
ri - OI dIreIIOI e gnnUu lndMelueII.

.....

- - - - - - - - - - ~--

AlI. DO. A...... 1Odedede e o EItIIdo 11m o dIwr de
empnr • ~ ldouI, eeaeglRndo _ peItIc... nII

comunIdecIe. defendendo..cI9lIdecIe e bem..e gnnIIn
cIo-hs o cIreIIo ti vida.

---------- ---.." '- - -
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 53, DE 1995

(Do Sr. Edlnho Araújo e Outros

jata diversa do que é realizado com vlstaS à eleição do Presidente
da Repúbllca, Governadores, Senadores e Deputados, além do que
0neram, mUlto além do que o pleito un~versal aquí previsto, o
Tesouro, o que se torna particularmente grave no momento de
austeridade atual.

Estabelece eleições gerais e coincidência de mandatos.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAo N9 19, DE
1995)

De outro lado, a medida ora proposta contribui
para uma maior legitimidade das elelções, por dificultar a
~nfluencia e abuso do poder econômico, por resultar em menores
gastos com campanha.

AS Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. lo. São alterados os artigos 27, 510., 29,
inciso I, 32, §20., 57, 540. da Constituição, passando os
referidos disp08itivos a vigorar com a seguinte redação:

Por isto, estamos também propondo.
extraordinar~amente, a diminuição do mandato dos parlamentares
federais e alguns estaduais eleitos nas eleições subseqüentes, com
seus mandatos terminando em 10. de janeiro e não em 10. de
fevereiro ou 15 de março.

Já os mandatários municipais eleitos nas
eleições subseqüentes à promulgaçã.o da Emenda teriam,
excepc~onalmente, um mandato de seis anos, para permitir a
=olnc~dência dos mandatos.

Art. 30. Esta Emenda entra em v~gor na data de
sua publicação.

AdemalS, ~ fato notÓrlo que a reali:acão de
-=:of1:.~ões ::ie d015 em d01S anos ,:umultuava a ':ida jo país, ...ma ·..ez
i~e o pielco para Prefeito e J~reador á, atualmen~e. reali=ado ~m

~este senti~o, ~staDei~cer eie:cões ~eralS ~ara

'::Jdos :s :3.r;:Js públ~::cs ~letl':05 .; :..:n~f:lcar .::J per::'odo;, Jos
-:a::da,:.:s, ::mst~t:~l T.edija q'J.e -enf.ac:=a ~ a:ê ~esrr:o ':elebr3; -=5':~

~~~~~s:;~d;~:r~:~"lj~~C'~~:J~"P~~~;~~~:oj'ja::'~~~d;~~a~àO 3S ";I:r"s,

Sala das Sessões, em

Deputadl ~DINHO .:.RAÚJO

EXPEDITO JUNIOR
EZIDIO PINHEIRO
FERNANDO GOMES
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FRANCISCO RODRIGUES
GEDDEL VIEIRA L~
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GQ.!7>,GA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERACLITO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HOMERO OGUIDO
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBERE FERREIRA
ITAMAR SERPA
JACKSON PEREIRA
JAIME FERNANDES
JAIME MARTINS
JAIR SIQUEIRA
JAIRO AZI
JARBAS LIMA
JOAO ALMEIDA
JOAO LEAO
JOAO MENDES
JOAO NATAL
JOAO RIBEIRO
JOAO THOME MESTRINHO
JONIVAL LUCAS
JOSE ANIBAL
JOSE BORBA
JOSE DE ABREU
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE THOMAZ NONO
JOVAIR ARANTES
JULIO CESAR
JURANDYR PUXA0
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CAll!IEIRO
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PIZZATTO
LUIS BARBOSA
LUIS ROBEJlTO PONTE
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ FERNANDO
RICARDO IZAR
RIVALDO MACARI
ROBERIO ARAUJO
ROB":RTO FRANCA

ROBERTO MAGALIIAES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALADAO
RODRIGUES PALMA
RONALDO PERIM
RUBENS COSAC

Assim, esperamos estar contribuindo ao avanço e
aperfelçoamento de nossas Instituições.

ADAO PRETTO
ADAUTO PEREIRA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADYLSON MOTTA
AIRTON DIPP
ALBERTO SILVA
ALCIDES MODESTO
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE SANTOS
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANDRE PUCCINELLI
ANIBAL GOMES
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE
ARACELY DE PAULA
ARI MAGALIIAES
ARY KARA
BASILIO VILLA!lI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIo
CARLOS MELLES
CARLOS NELSON
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAMENTA
CHICO VIGILA!lTE
CIDINHA CAMPOS
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLA!lO SALES
CUNHA LIMA
DANILO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DUILIO PISANESCHI
EDINHO ARAUJO
!DINHO BEZ
EDSON EZEQUIEL
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO MASCARENHAS
EFRAIM MORAIS
ELIAS IIURAD
ENIO BACCI
MARCIA MARINHO
MARCIO FORTES
MARCOS MEDRADO
MARINHA RAUPP
MARIO DE OLIVEIRA
MARIO NEGROMONTE
MARQUINHO CHEDID
MATHEUS SCIIMIDT
MAURI SERGIO
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO NAJAR
MUSSA DEMES

e livres são,
::aracterísticas das

JUS T I F I C A ç Ã O

As eleições diretas
inquestionavelmente, uma das mais marcantes
democracias.

(1

I

IIArt. 32. . .
§ 20. A. eleicão do Governador ':! fT1D"i-:-e~

Governador, observadas as regras 10 art. ~. ~

dos :Jeputados Distrltals =olncidirá ~o f' -:l0S
Governadores ~ ~eputados Estau~À~, I para
:nandato de igual período. 11 :

"Art. 29 .

I - eleição do Prefeito. do ·lice-Pref~1.to -=
dos 'lereadores, para mandato de quatro anos.
':ol'1cidence com o dos Goverr.adores de Estadc.
:neôlance plelto direto e 81mu:':ânec real.:.zado
-:=m ~:jdo ':I País. li

"Art. 27 ...........•...•..................•...
S lO. Seri de quatro anos o mandato dos

Deputados Estaduais, coincidente com o dos
Governadores de Estado, aplicando-se-lhes as
regras desta Constituição sobre sistema
eleitoral, inviolabilidade. imunidades.
remuneraçlo, perda de mandato, licença,
impedimentos e incorporação às Forças Armadas."

"Art. 57 , .
§ 40. Cada uma das Casas reunir-se-à ~m

sessões preparatórias, a partlr de lo. de
janelro, no primeiro ano da leglslatura, para a
posse de seus membros e eleição das respect~~as

Mesas, para mandato de dois anos, ?edada a
recondução para o mesmo cargo na 8lelcâo
imediatamente subseqüente. 1I

Art 20. A lei disciplinará as providênc:.as
necessárias para o estabelecimento das eleições gerais ~

coincidência dos mandatos, reduzindo o mandato de quatro anos dos
parlamentares eleitos e ampliando o mandato, também
extraordinariamente, dos Prefeitos Municipais e Vereadores a serem
eleitos nas eleições subseqüentes à entrada em vigor da presente
Emenda.
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NELSON MARQUEZELLI
NELSON OTOCH
NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
NILTON BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA
OLAVIO ROCHA
OSORIO ADRIANO
OSVALDO COELHO
PAES LANDIM
PAULO BORllHAUSEN
PAULO CORDEIRO
PAULO DE VELASCO
PAULO GOUVEA
PAULO RITZEL
PEDRO IRUJO
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAQUEL CAPIBERIBE
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS

SERGIO NAYA
SILAS BRASILEIRO
SILVIO TORRES
TALVANE ALBUQUERQUE
TETE BEZERRA
UDSON BANDEIRA
URSICINO QUEIROZ
USHITARO XAMIA
VALDEMAR COSTA NETO
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE CASCIONE
VILSON SANTINI
WERNER WANDERER
WILSON BRANCO
WILSON CAMPOS
WILSON CUNHA
ZAIRE REZENDE
ZE GERARDO
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 54, DE 1995

(Do Sr. Edlnho Araújo 3 Outros)

Dispõe sobre a possibilidade de uma reeleição para os d~
tentares de mandatos no poder Executivo.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAo N9 01, DE
1995/

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte Emenda ao texto constitucional:

ASSINATURAS CONFIRMADAS••••••••••••••••••• 184
ASSINATURAS DF APOIAMENTO................. 2
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREtl......... .... 3
ASSINATURAS DE n~~~~I~O& LICznC!ADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS 216

REPETIDAS: 25

REPETIDAS: 1

Art. lo. Silo alterados os artigos 14. parágrafo
50. e 82 da Constituiçã.o, passando os referidos dispositivos a
vigorar com a seguinte redação:

SECJtE'1'AJlIA-GERAL DA IlESA

ADAUTO PEREIRA
ADHEMAR DE BARROI FILHO
ALVAJIO GAUDENCIO NETO
ANTOHIO DO VALLE
EDUAJ!DO BARBOSA
EDUAJIDO BARBOSA

JOAO RIBEIRO
JOSE ROCHA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE THOMAZ NONO
NEWTON CARDOSO
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES

ELIAS MURAD
GEMESIO BERNAJlDIHO
GILVAM FREIRE
GIOVAJIIII QUEIROZ
HELIO ROSAS
JARBAS LIMA

ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FRANCA
ROBERTO VALADAO
SILAS BRASILEIRO
USHITARO KAMIA
WERNER WANDERER

"Are. 14 .
§ 50. São elegivei'B para os mesmos cargos,

para o periado subsquente. por somenee mais um
mandato, o Presidente da Rept1blica, os
Governadores de Bstado e do Distrito Federal,
os Prefeitos e quem. os houver sucedido, ou
substituído nas seis meseS anteriores ao
pleito ••

11 Are. 82. O mandato do Presidente da República
é de quatro anos, perm~t:ida apena~ uma
reeleição para o per~odo subsequente, ~ I terá
~nicio em lo. de'jane~ro do ano seguirt~ ao da
sua eleição. ri

Art 20. Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.

ABbIHATURA8 DE APOIAMBMTO

MOACYR ANDRADE
NELSON MARCHEZAN

AlIBIJlATllIlAlI QUE JlAO COIIJ'IIRBII

AECIO NEVES
HUMBERTO COSTA
IVANDRO CUNHA LIMA

AlI'IMATURA' DE DEPUTAD08 LICENCIADOS

JOSIAS GONZAGA

AI'IMATORAI ÕE DEPUTADOS LICENCIADOS REPETIDAS

JOSIAS GONZAGA

JUS T I F I C A C Ã O

A presente proposta objetiva fort:alecer ainda
ma~s os princípios democráticos contidos na nossa Constituição.

A possibilidade de reeleição vem de encontro à
aspiração da população que desej a ver seu mandatário reconduzido
ao exercicio do Poder Executivo. Tendo o governante conseguido
atender às necessidades do povo, nada mais justo que possa ser
reeleito, para que possa dar continuidade, com maior experiência,
a seu trabalho. Tal permissão, aliás, também serve de motivação
para uma gestão eficaz à frente do &xecutivo.

Comunico • VOIII Senhoria que a Proposta de Emenda •
Conlliluiçlo, do Senhor Edinho ArIújo, qUII "estabelece eleições gerail e

COinCidência de mandatos", contém número suficiente de SignatáriOS, constando a
referida proposição de.

ADAO PRETTO
ADAUTO PE.REIRA
ADHEMAR DE BArlROS FILHO
ADYLSON MOlTA
AIRTON DIPP
ALBERTO GOLDMAN
ALBER10 SILVA
ALC IDES MODES10
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE SANTOS
ALVARO GAUDCNCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANDRE PUCCINELLI
ANIBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BRASIL

Contudo, esta faculdade não pode ser concedida
ad eternum, sob pena de uma perpetuidade no poder. razio pela qual
a reeleição é permitida para apenas mais um mandato. Até porque
depois de dois mandatos, dificilmente o governante poderá manter o
mesma disposição para o desafio de um novo período.

Sala das se~sões, em

Deputad,iINHO ARAÚJO

DANILO DL CAS1RO
DARCI5IO PE.RON[»)
DILCEU SPLRAFICO

·DUILIO PISnNE.SCHI
EDINHO ARAUJO
EDIN~IO BEZ
EDSON EZEQUIEL
EDUARDO BARDOIiA
EDUARDO MASCARf-IUlAS
EFRAIM MORAIS
ELIAS ABRAHAO
ELIAS MURAD
ENIO BACCI
EXPEDITO JUNIOR
EZIDIO PINHCIRO
FERNANDO GOMES
FERNANDO ZUPPO

Brssília, 18 de abril de 1995.

184 assinaturas válidas;
003 assinaturas que não conferem,
026 assinaturas repetidas,
001 assinatura de deputado ltcenciado; e
002 assinaturas de apOiamento

~
AtenCIosamente, /

{.L,'«<H<;
~~ UIRAA

Senhor Secretário-Geral:

SECRETARIA·GERAL DA MESA
SeçAo de Atai

Oficio nO 1'/ 195

A Sua SenhOria o Senhor
Oro Mozart Vianna de Palva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
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Atenciosamente,

ASSINATURAS DE APOIAMENTO

Dá nova recaçdo ao artigo 14, parágrafos 19 ~ 29 ~ a
crescen~a inciso.

Bra.ma, 1e de abril de 1e;s,

JOSE ROCHA
JOSE SANTANA DE VASCONClóLLOS
JOSIAS GONZAGA
MARCIO FORTES
ME.NDONCA FILIiO
NEWTON CARD050
OSCAR GOLDONI
PAULO LIMA
PEDRO NOVAIS
RIVALDO HACAR!
RIVALDO MACARI
ROBERIO AI~AUJO

ROBERTO PAULINO
ROBUTO VALAllAO
SARNEY FILHO
SERUIO GUlI/RA
5ILAS DRA51LLIRO
USHITARO KAHIA
WERNER WANDERER

Sanhor~l:

SECRETARIA-GERAl DA MESA
SeçIo de Ata.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 57, DE 1995

(Do Sr. Emerson Olavo Pires e Outros)

A Sua Senhoria o Senhor
Or, MozaIt VI8IlI18 de Paiva
8acrat*io-GaraI da MeIa
NESTA

CASSIO CUNHA LIMA
CORAUCI SOBRINHO
DILSO SPERAFICO
HARGlUINIIO CHEDID

ALVARO GAUDENCIO NlI0
AN10NIO CARLOS PANNUNllO
ANTONIO DO VALLE
AN10NIO FLIJAO
AIILA LINS
BE.TO MANSUR
CORIOLANO 6ALE:S
CORIOLANO SALES
CUNHA BUENO
EDINHO ARAUJO
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO BARBOSA
FREIRE JUNIOR
GENESIO BERNARDINO
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
HELIO ROSAS
JARBAS LIMA
JOAO PIZZOLATl I

Oflcio rf a1195

Comunico a Vossa senhoria que a PnlpclN .~ Emendai
Conslituiçlo, do Senhor Edinho Araújo, que "dispOe sobra a. poHlbihdada ~ uma
....1eiçIo para oa dIt8nloras de lIlIIl'Idatoa no Poder ExacUivo", cont6m romero
auliciente de .ignatjrioI, contlando a rafarida proposiçlo de:

195 auinalUral v6lida1:
00ll _natural que~ c:onfaram;
042 uaillllurU repeliclu; e
004 uainalln de iipOiarnalltO

FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FREIRE JUNIOR
GEODEL VIEIRA LIMA
GENEsIO BERNARDINO
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MO TA
GONZAGA PATRIOTA
HELI O ROSAS '
HENRIQUE E.DUARDO ALVES
HERACLII0 FORIES
HE:RCULANO ANGHlNE: In
HUGO LAGRANIlA
IBERE FERREIRA
1TAHAR SLR PA
JACKsON PEREIRA
JAUIE MARIINS
JAIR SIQUEIRA
JAIRO AZI
JARBAS LIMA
JOAO ALMEIDA
JOAO LEAO
JOAO MENDES
JOAO NATAL
JOAO PIZZOLATTI
JO~.o RIBEIRO
JOAO T110HE MLSTRINHO
JONIVAL LUCAS
JORGE ANDERS
JORGE WILSON
JOSE ANIBAL
JOSE BORBA
JOSE DE ABRE.U
PAULO LIMA
PAUL O R11 ZH
PlURO IRI1.JO
PEDRO NOVAIS
PHILEHON ROURIGUlS
PIHENlll GOHES
PINHllRO LANUIH
PRISCO VIANA
RAQUEL CAPIBERIBl
REGIs DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO IZAR
RIVALDO MAGARI
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO CAHPOS
ROBERTO FRANCA
ROBERI0 MAüALHAES
ROBERTO PAULINO
ROBER'IO ROCHA

ROBERTO VALADA O
RODRIGUES PALMA
RONALDO PERIM
RUBENS COSAC
SARNEY FILHO
SERGIO GUE.RRA
SERGIO NAYA
SILAS BRASILEIRO
SILVIO TORRES

TALVANE ALBUQUERQUE
TETE BEZERRA
UDSON BANDEIRA
URSICINO GUEIROZ
USfHl ARO KAHIA
VALDE.MAR COS TA Nlro
VALDENO~' GULD.S
W,LDIR COLAT TO
V~LDOHII<O Hl:üER
VICENTE ANCI<E. OOllLS
VICEN1L CASCIONL
VILSON SANTINI
WERNEr< WANDERER
WILSON CAHPOS
ZAIRE REZENDE
ZE GERAR DO
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANIONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE
ARACELY DE PAULA
ARI MAGALHAEs
ARNALDO MADEIRA
ARY KARA
ATILA LINS
BASILIO VILLANI
BEIIE:DITO DE LIRA
BENLDITO DOMINOOs
BETO MANsUR
BOIHFACIO DE ANDRADA
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CARDINAL
CARLOS MELLES
CARLOS NELSON
CECI CUNHA
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAMlNTA
CHICO VIGILANIE
CID INflA CAMPOS
CIRO NOllUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
CUNHA 'BUl_NO
CUNIiA LIMA
JOSt, LUIZ CL E ROI
JOSE PRIANTE
JOG~. ROCHA
JOSl BAN1ANA D~ VASCCNCELLOS
JOSL lHOHAZ NONO
JOSIAD OONJAOA
JOVAIR ARANllóS
JULIO CE.5AR
JURANI)YR PAIXAO
LAPROVIIA VIE.IRA
LAUrl A CAR NU RO
LEONIDAs CRISIINO
LINDBLRG FAR IAS
LUCIANO PIZZATTO
LUIS BARBOSA
LUIS ROBERTO PON1E
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ FER NANDO'
MARCIA MARINHO
MARCIO FORTES
MARCOS MEDRADO
MARINHA RAUPP
MARIO DL OLIVlóIRA
MARIO NEGROMONTE
MAURI SERGIO
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO NAJAR
HLNDONCA FILHO
MOACYR ANDRADE
MUSSA DEHE:S
NLLS(íN HAllCII[,ZAN
NE.LSOtl HARGULlLLLI
NLLSOIl 010CI,I
NLSl OR DUtd~ 1E
Nc.WTON CARDCISO
NILTON BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA
OLAVIO ROCHA
OSCAR GOLDONI
OSORIO ADRIANO
OSVALDO COELHO
PAES LANDIM
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEIRO
PAULO DL VLLASCO

,f'AULO FUJO
PAULO 1l0UVEA

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIrÃO E JUSTIÇA E DE R~)AÇÃO)

A!.'iSlflA1U"A!~ COW Jf.lM,~l)AS 1'J::" RLPl.l WAS: 4:,'

ASSINATURAS DE APOIAMENTO................. ~

ASSINAIUPAC QUl NAO CONtlREH.............. H
101AL Dl A!.íSlNA1UI~AU ~"ll

SECRETARIA-GERAL DA "ESA

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIO~S

ADAUTO PERLIRA
ALBlRTO GOLDHAN

JOAO RIBEIRO
JORGE ANDER5

~s ~.I.I O~ :âmara cos :eo~:aoo! e ao

3Rnaco ~eoer._~ ~os :armos :~ ar~. 5Q =~ :~nst~;_~çà~ :80era1 ,

~romulgam a seguinte amenoa ao texto conatituc~~nal:

Art. '11 _ a artir;o 14., ~111 • §2Q pa••am

a vigorar com a seguinta r.da;lo, acrescentanao-se ~ inciso 111
ao j1;:
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:a cemocr3c~a.

I! - ..

JONIVAL LUCAS
JOF,GE TADEU MUDALEN
JOSE ALDEMIR
JOSE EG'lDIO
JOSE FORTUNATI
JOSE FRITSCH
JOSE LINHARES
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PIMENTEL
JOSE PRIANTE
LAIRE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PIZZATTO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURl\.O
MANOEL CASTRO
MARCIO FORTES
MARCONI PERILLO
MARCOS MEDRADO
MARIA LAURA
MARINHA RAUPP
MARIO DE OLIVEIRA
MARIO NEGROMONTE
MARISA SERRANO
MARQUINHO CHEDID
MAURI SERGIO
MAURICIO NAJAR
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MILTON TEMER
MOISES LIPNIK
MURILO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NEDSON MICHELETI
NELSON MARQUEZELLI
NELSON OTOCH
NEWTON CARDOSO
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO DE VELASCO
PAULO GOUVEA
PAULO LIMA
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
RAQUEL CAPIBERIBE
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
REMI TRINTA
RENAN KURTZ
RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
ROBERIO ARAUJO

ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAULINO
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
ROMMEL FEIJO
RUBEM MEDINA
SALATIEL CARVALH':>
SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS
SEVERIANO ALVES
SILVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
TALVANE ALBUQUERQUE
TELMO KIRST

ADELSON SALVADOR
ADROALDO STRECK
ADYLSON MOTTA
AECIO NEVES
AFFONSO CAMARGO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALEXANDRE CERANTO
ALZIRA EWERTON
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JORGE
ANTONIO KANDIR
ARACELY DE PAULA
ARMANDO COSTA
ARNON BEZERRA
ATILA LINS
AYRES DA CUNHA
BENEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
BETa LELIS
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CELIA MENDES
CELSO RUSSOMANNO
CHICO FERRAMENTA
CHICO VIGILANTE
CIDINHA CAMPOS
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DAVI ALVES SILVA
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
EDUARDO BARBOSA
ELIAS MURAD
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS
FRANCISCO SILVA
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERACLITO FORTES
HERMES PARCIANELLO
HlLARIO COIMBRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEMAR KUSSLER
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIR BOLSONARO .
J.\IRO AZI
JERONIMO REIS
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO HENRIQUE
JOAO LEAO
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO RIBEIRO
JOFRAN FREJAT

sl!Irmos

:::Oos ::9

Termos o direito democrático jg

obrigados a. votar, é quase! tão absurdo camo sermos voluntari..!

mentR escolhidos ~ara uma d8terminada função. ~ma ji5torção a~

tre democracia B demagogia.

Sala Das 5eSS.3es. d ? .::la .. arço da ~99S.

As últimas elRiçaB5 ~corrida5 ~o ~aí5 d~

monstraram de forma incontsstivel um enorme amadurecimento por

parta =a socieoace brasileira quanto a escolha democ:ática da

seus representantes através do voto direto e SBcret:l. :ontudo ,

nio :~~em05 nos turtar a :Bconnecida incoerânc~a ~9 ~m sistema

eleitoral quB transforma 4m3 conouista cemocr~tica em ~ma abri

~ação elait::ral.

Na falta elB vote racwltativo. o eleitor malS

Beelarecldo e nlo satisfeito com as ~oçaes aprB5entadas ~pta c~

:0 J~:~ e~ ~=9nc= zu .nulo. :i :s ~en~s ~sc13reclj~S J:l:am ~:lr

vC:3r. ~avcre=e~dc ~s ~aus =01::i==5 ~~e ~aze~ ~:l :::~ntel~smo

~
'I ' •

l;Ifi _. " . O PIRES

I
PSOB - RO

seu ~s:il= :e :Jmoanna.

3 U S T I F I C A T I V A

.-

- : ..

III - .

~rt. 2~ - ~s~a emenda ~onst~t~ci=nal ~~

~ra ~m Ji;::r ~a ~ata ce sua :uoli:ação. :evogac3s 35 ~i500siT58S

em :::nt:ári:l.

11 ~rt .. ': 4.

lisanco ~::-~ :e ~_~= :~5:le~:ar a .J~~3=e

~ : ~maaurec:jan:= :e ~ieJ.:=r. :~e ::3$ :~~~ ::nsec~ên~:a no =~= :=
~~~= :=r:;at~::= ;~a ==cmo~ação :e :_~s~e ::.~:::a. 30resento a o:~

:~s:a =~e _~se:q ~~can;as ~o ar:i~o '- :~ :~~3:::__ ;3:l :ece=a~ ;~

:anO:l ailar : ::ln~r=~g :lel0 alistamen:= ~_e::=ra. :=r:~atÕrl=

=rá:i:a Jercacei:amente ~emocrática co ~=t~ :~~~~Q. sec=gto e fac~l

:a~~~o. 3enoo ~_a 3 =~c~;ào $ignLf:=a~~~a ;9 .~:~s ~ul~s c ~ranc~5.

:~moém. 3carre:ará ~ ~alcr agJ.liaaoe=~ =:~=esso :8 apuração.

Cabe, aes~a ;~rma. 3. c:'asse ::ol!.tl.::a 39

:illPar do c:::Imocisma ca a::omodação Que 91'10er;;a :: avança :a ver::ad e.=.
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LEGlSLAC~O CITAD~, ANEXADA PEL~ COORDENACAo
DE COMISSOES PERMANENTES

PROJI:TO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 19, DE 1995

(Do Sr. Hugo Rodrigues da Cunha)

~:(f~3~2 I~_? 3~(:t:~f~ 11 ~:;~ ~~j:'l~.:~~~~~f
;rc3.:',Js .je -::':::S3'3.Cd.~ ~ jt;::t,:,c:!"-i:),3, ::,utr:1J

AIU'r'~ .:' .H·ti~c 1?~

~.lI' :~: '; .. ~ j.::! - : J? ..1';-

~~c'~ ~:,~~~~i.'~ ~:, ~ ~ ,i':'3,

VANESSA FELIPPE
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE ARRUDA
WELINTON FAGUNDES
WOLNEY QUEIROZ
ZE GERARDO
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
UBIRATAN AGUIAR
USHITARO KAMIA
VADAO GOMES
VALbEMAR COSTA NETO
VALDENOR GUEDES

Titulo.

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

o Congresso Nacional decreta

Art I"'· O an I". inCISO 11. letra "I" da Lei Complementar n° 64. de

18 de maio de 1QQO. passa a .... igorar com a segulOte redação

"I) os que. servtdores publicos dos orgãos ou entidades da

admmistração direta ou in~lreta da l:mào. dos Estados. do Distnto

Federal. dos MuntClplOS e dos Temtonos. mcluslve as fundações

mantidas pelo poder publico. se atàstarem ate 3 (tres) meses

antenores ao pleito. garanundo o direito a percepção de 5(}%~

(cinquenta por cento) de sua remuneração '.

Capítulo IV
DOS DIREITOS POúncOS

AR. 14. A soberania popular será exercida pelo sufr6gio uni
versal e pelo voto direto e secreto. com valor igual para todos,
e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;
I - referendo;

11 - iniciativa popular.

f I' O a1istarneoo> eleitoral e o voto são:
I - obrigalórios para os maiores de dezoito anos;
U - facultativos para:
11) os analfabetos;

. b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2" Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros

e, durante o período do serviço militar obrigatório. os conscritos.

Art ~C11 • Esta lei entra em .... Igor na data de sua publicação

An 3°· Revogam.se as disposH;:ões em cantrano

R5T1FIC,.\Ç..\O

o presente prOleto de lei ..:omplementar \, l'ia a alteração da regra

que assegura ao sel"\ldor-~andldatoJ nercepc;ão da Integralidade de seus vencimentos nos

três meses de afastamento

Parece-nos qJe a permlssào legal dada aos serVidores constitui

privlleglo miusutica.. el. ':le ~omparado ,;om 0'i demaiS empregados do plllS Ora. que

trabalhador do setor pn.. ado consegue afastar-se. por tres meses. .;om salano mtegral. para

dedicar-se as suas prete~lsões eleitorais" :-:enhum Somente o ~andidato - funclOnano

publico desfruta deste pnvtleglo. adqulnndo "status" de cldadio de pnmelra classe e com a

dupla vantagem de ter a sua campanha custeada pelos Impostos dos Cidadãos comuns E

mais desobngado a comparecer ao serviço. dispõe de tempo mtegral para dedicar-se a

propna campanha. dl..ersamcme do que ocorre com os trabalhadores da iniciativa pnvada e

ate mesmo com os parlamentares que postulam a reeleição

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçAo de Atas

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria qua a Proposta de Emenda à
ConstituiçAo, do Senhor Emerson Olavo Pires, que"dá nova redação ao artigo 14, §
1" e § 2" e acrescente inciso", contém número sufiCiente de signatários. constando a
referida proposição de:

175 assinaturas válidas;
009 assinaturas que nlo conferem;
033 assinaturas repetidas; e
008 assinaturas ilegíveis.

A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva
'Secretário-Geral da Meu
NESTA

Brasílie, 1ede abril de 1995.

Atenciosamente,

'~"".~CLAU GUIRRJ\
C Me

/'

o pnvdegio cnado pela Lei Compiementar 64190 é ",nda mais

perverso. se conSiderarmos que a perspectí\;a de alguns meses de fenas extras e. para

muitos servldores·canchclatos. um atrau\<o maIOr do que a disputa eleitoral em si mesma_

Com a multipliCidade de regras pamdarias. o que não làlta. sobretudo nas eleições

proporcionaiS. é abrigo para candidatos menos preocupados com o resultado das urnas e

m3.1S despesas de um penado de fenas especiais

A situação e amda mal5 escandalosa quando se trata de eleições

mUniCipais Essas propiCiam a milhares de sef\r"ldores. em lodo o pais. uma vantajosa

oponunidade de "ferias espeCiaiS" custeadas pelo contnbumte. que amda tem que pagar

funcionarias· substitutos. tndispensavels aos serviços essenCiais·

A austendade nos gastos publicas· mSlstentemente cobrada pela

sociedade e custodiada pela Imprensa - eXige a revogação desse pn\"t1eglo

o propno Tnbunal Supenor Eleitoral. ,enscio da abrangência

mconvemente da nonna. tirmou mterpretaçào restntt .... a quanto ao atàstamento remunerado.

podando os excessos E o caso, por exemplo. dos serVidores em cargo em comiSsão. que

tIVeram negada a pretensão de usutnn do atàstamento remunerado '.;<'s eleições mUniCipaiS
de' 92. o TSE aplicou a regra da meleglblhdaae. apenas aos servidores "lOculados a orgãos

-lue nmclOnassem no temtono do mumclpro. e:<atameme para repnmlr a tnução das'fenas

especIais.
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Indu...,dosa a necessidade de se assegurar aos semdores publicas o

direito de concorrerem a cargos eletivos. mas sem a prerrogatIva do ati..!uamento 100%

~ Entendemos que a lei deve. tão somente, facultar-lhes a oportUOIdade de se

ilcenciar com 50010 do venCImento percebIdo. propiciando. assim. que. somente servidores

publicos. deveras vocacionados para a politica. se disponham ã competir.... nas urnas. com os

demais cidadãos. sem pnvlleg:lOs e, sobretudo. sem a Ira do contnbumte

Sala das Sessões. em iJ de 'bn! de 199. 7
.'(

l.:w--f' j"<::'~-f

Deputado HL'GO RODRIGL'ES DA CL"NHA

"LEGISlAÇAo CITADA ANEXADA PFLA
COORDENAÇAD DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CIDI

LEI CO:VIPLEMENTAR N? 64, DE 18 DE :VIAIO
DE 1990

Estabelece. de acordo com o are., 14, 9
9~, da ConstJWJcào Federal. c::.asos de Inele"
gibilidade. prazos de cessação. e determlns
OUI ras providências

o PRESIDENTE DA REPUBLICA, faço saber que o Con- .
gresso NaCIOnaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1~ São inelegíveis:

Ir - para Presidente e Vice-Presidente da República:

iI os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, ha
jam exercido cargo ou função oe direção, administração ou re
presentação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha
contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de
fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu
controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uni
formes:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 22, DE 1995

(Dos Srso Aldo Arantes e Inácio Arruda)

Disciplina 08 limites para despesas com encargos da
dívida pública interna e externa da União, Estados,

Distrito Federal e Municípios.

lAs COMISSOES DE FINANÇAS. E TRIBUTAçAo; E DE CONST!

TUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAçAo (ART. 54)

o C""lIRUO NIlCional decrela;

Art. 1° M desposu com OI CIICIrllOI e lIIIOrtizaçõeI da dívida pública
ÍlIlCnIa e exla1II, ll:IIIiDdu a qualquar tftuJo, da admiIIiIlraçIo direta e indireta da
UDiIo, doe EII&doI, DiIlrito Fedonl e Muuiápioo, nIo poderá exceda' o limiIe de 30 %
(trima por CCIIlO) de .... reopectivu receilu tributáriu.

§ 1° Se u daopwu de que trIta ate aniso excedenm, no exercício da
publicaçIo d-. Lei CompIcmemar, 101 limita noi.l fixIdoo, d8verIo relOrnar àquel..
limita 110 pruo miximo de tr& exlI'CÍCiOI fiIwx:àroa • ruio de um taço do exccdeme
por -.:leio,

§ 2" A UDiIo, os EIl&doo, o DiJIrito Fedonl e OI MunicípioI publiclrlo,
olé trima diu apóI o eocemmeato de cada trimaue c:iviJ, daDollllralivo da euc:uçIo
orç&II*dria, elo mr.-e e elo acumuJado 110 -.:leio, expIicitaDdo OI voIoreII de cada
ÍlaII COIIIiderado para eiiilo elo "'kWo da receita tributária e du deIpc:su com OI

CIIICIrJlOI da divida pública e, """"'qOa'Y...... da nlerida participaI;Io,

§ 3° S-.n que o demonIIntivo de que trD o poriarIfu ODltIÍOI', 110

que talIp a deIIJ- lCUIIIIIIada 110 -.:leio, indicar o deIcumprimento doe limitai
fIxacloI __ Lei~, .-lo flitu u rcviJõeo oecaúriu para o retomo _

limitai em- o trimeIue an ClItIO.

Art. 2° Essa Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicaçlo.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Carta de 1988, em seu art. 169, estabeleceu limitações às despesas com pesooel
dentro do. orçamento. públicos federal, eJtIduaiJ e municipais. A Lei Complementar nO
82, de 27 de março de 1995, estabeleceu para estes gulas o limite de 6O"/Ó sobre as
respectivu receiw correntes.

No entanto, até agora n10 foi regulamentado e continua sem qualquer limitaçIo
um outro importante componente da despesa: o. relativo. 10. encargo. e tlIIOl1ÍZIÇÕOI

da dívida pUblica externa e imerna. Este tipo de despesa vem tomaodo cada vez maior
velar absoluto e peso relativo nos orçamento. públicos, especíoImente nos da Unilo e de
alguns grande Estados.

A!J contrário da despesa com peuoal, que vem se mamendo em queda em rellÇio
à despesa corrente, o. encargos da dívida vem tendo aumentOl creocenteJ no. últimOI
IIIOS, como se pode ver na tabela abaixo, coltJWlle da Lei 8,980, de 1995 (Orçamento
da Unilo para 1995), em velares correntes:

1991 1992 1993 1994° 1995o
Percentual de PessooI sobre a 31,9 27,4 23,8 24,4 23,3
Dest>esa Corrente
Percenwal de Eru:argo. da Dívida 3,3 13,5 14,7 16,3 19,9
sobre I Dest>esa Corrente
Percentual de PessooI sobre a 16,5 12,3 11,4 8,0 9,8
Dest>esa Total
PercentuoI de Encargos da Dívida 1,7 6,10 7,1 5,3 8,4
sobre I Despesa Total

(0) PrevíJio de despesa.

Esta evoluçio da despesa com OI encargo. está ligada a um espew:ular
crescimento dó estoque da dívida pública mobiliária em poder do público que, neste
período, p.... de USS 11,56 biIbõeJ em 1991, para USS 41,23 biIbõeJ em fins de 1993.
Este creocimemo da dívida pUblica n10 está em correspondiacia com nenhum déficit
primário, mu sim, decorre da prática de uma polltica l1IOtlClÍria e cambial marcada por
eIevadu taxu de jurtl, que vem buJcaDdo, 10~ tempo, Dales ú1timos 11IOI, lIrair
capitais finaDceiro. extemoI e manter um meio circulante ettxtIlO, como pnu1pollO de
c:otabilidade dos preços. DoI, apesar do pcmwlllIIle corte de doopeas de ewteio e
investimeaIo que se uoisle - resu1taDdo na iDcapacidode elo selOr público oftnc«
serviçol báaicoo • popu1Içio • o déficit público pennanece~ e an oIta.

Qulndo comparamos a despesa do serviço da divida com a receita tributária,
compreendemos meIbor o impocto deste llUlO 110 deIequilibrio du COIllaI públicas
nacionais:

SClVlÇO da Dívida versus Receita Tributanl (em USS bilhões)

ITENS 91 92 93 94· 9S·
Receita tributiria 27,7 29,2 31,6 39,5 42,7

2. Juros da dívida interna 0,2 4,6 10,2 10,6 14,6

3. Amortizações da dívida interna

4. Serviço da divida interna (2+3) 0,2 4,6 10,2 10,6 14,6

5. Juros da dívida externa 1,2 4,8 1,8 4,7 7

6. Amortizações da dívida externa 3,3 3,1 2,3 4 3,4

7. Serviço da dívida externa (5+6) 4,5 7,9 4,1 8,7 10,4

8. Juros total da divida (2+5) 1,4 9,4 12,0 15,3 21,6

9. Serviço da dividI total (4+7) 4,7 12,5 14,3 19,3 25,0

10. Juro. da divida total I Receita tributâria J2 38 38 50
(8/1)(%)
lI, Serviço da dívida total 1Receita 17 43 45 49 S9
tributâria (911) (%)
(0) PropoJla.
Fonte: Mensagem nO 356, de 1994 - CN

Como vemo. no quadro, O serviço total da dívida cresceram de 17 por cento da
receita tributâria em 1991 para uma previJio de 59 por cento agora em 1995. E nesta
previslo n10 se contava com a brusca elevaçio du taxu de juro. decretada em março
deste 11IO. Esta situaçio n10 teria a.uwnido tais proporções se a lei complememar
prevista no art. 163 da CoOJlituiçio Federal, dispondo sobre u finaDçu pUblicu, dívida
externa e imema. assim como a emiuio e resgate da dívida pitblica já tivesse sido
editada.

O propósito do nouo Projeco é - I exemplo do que I Lei Complementar nO 8219S
fee com a despesa de peuoal - pôr limitações 001 guto. com o. encargo. da dívida,
'àiJciplinamemo já previllO no art. 163 da CoOJlituiçio,

A eacolha da receita tributária como parimetto decorre do filo de que ela
exprime com maior fidelidade a praaio dos encargOI da dívida na liquidez du finaDçu
públicu, por nIo incluJrem u =eitu do orçamento da seguridade social. u receilU de
opcnções de crédito e u de contribuiçio, que tem destinaçio especi1ica. O pen:entua1
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propoIlO de 30 pot" COIIlO da receita lrihutíria, sipificaria, _ IDO, uma reduçio com o
lllrVÍÇO da divida de 12,2 biIhlleI de dólares.

Chamo-IIe allalÇlo pca o fàlo de que u IIItOridadeIIIIOIIIláriu vem atuaDdo de
f'om1a cada vez maia iDdepcocIatte de qualquer controle extcmo, seja govenwnental ou
lOCial. o eIlabeIeciIIIOI de um limite orçamcmWio de deIpMa pca o terViço da dívida,
1nIduzir·1e-ia em uma Iimitw;io I/) poder du IUloridadea finaDcciru de arbitrar taxas de

j'lms básicas para a economia. balizando para estaS autoridades o custo que a sociedade.
através dos contribuintes, estaria disposta. a arcar pelas políticas monetária e cambial.

Mesmo para os defensores de que o crescimento da dívida e de seus encargos,
tem por causa pnmaria o déficit publico, oriundo do desequtlibrio enue a receita e a
despesa fisca!, o estabelecunento desta limitação seria bastante desejlÍve~ pois imporia
aos governantes um grande poder disciplinador. pois a capacidade do endividamento
publico e,tana definitIvamente contido por uma despesa máxima prevtsta com juros e
encargos. Caso a endividamento aumentasse desproporcionalmentc com este limite, a
taxa de juros teria que cair, o que faria com que os poupadores nio comprassem mais
titulos publieos, contendo Imediatamente a expansão do déficit e da divida.

Sala das Sessões.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTl'LO VI

DA TRlRFrAçÁO E DO ORÇAMENTO

CAPiTULO li

DAS FINANÇAS PÚBLICAS

SEç.io I

NORMAS GERAIS

I'nrnf!rn/lll1n1CO A concessào dc qualquer vamagcrn ou aurnemo de remuncp

ração. a criaçào de cargos ou altcraç:lo de estrutura de carrCIr.1s. bem como a admlsp

são dc PCSSO:11. 11 qualquer IItulo. pejos órgãos c entui1dcs da adm1Olstraçào dlrcta ou
Indireta. IncluSI\e fundaçõcs Instltuidas e mantidas pelo poder públiCO. 50 podcrtio
ser fenas:

I - se houver pré\'1a dOlação orçí1menlària suflcleme para atender ias proJeçõcs
de despesa de pessoal c aos acréscImos dela decorremes.

II - se houver aUlonl,.açào especifica na lel de dncln/es orçamcnlflrias. ressal·
vadas as empresas publicas c as SOCIedades de economia mista.

"LEGISlAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI'

LEI COMPLEMENTAR N' 8Z. DE Z7 DE HARÇO DE 1995
DiJciplina os limileS das despesu COlII o
funcionalismo pllblico. na forma do Ir\. 169
da ConsIituiçlu Fcderal.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Foço ....ber que o Con~ NlCional dccn:1a e eu sanciono a oellrinlc

Lei:

Art. I- As dcSflCS3S Ictai~ com pc~a1 laivo e inativo da Idministraçlo din:la e
indireta. inclUSive fundaçõc~. empresas: públicas e sociedades de:: economia mista. paras com
receil" eorren.es da Unilo. dos EsUldos. do DiSlrito Fcderal e dos Municlpios nlo podato. em
cada exercício financeiro. exceder:

1 - no caso da Unilo. I sessenll por cenlo da respecliva receila eorrenlc Ifquida.
entendida esL2 como sendo o IOtaJ da receita com:nlc. dcdu7jdos 05 val~ comspondcnlCS l.~

U'&llsfertneias por partieipaçlle<. constitucionais e IcZais, dos Estados, Distrito Fcderal e
Munícfp.os na arrceadaçlo de tribulos de eompetencia da Unilo. bem como as receiw de que 1I21a
o an. 239 da Constituiçlo Federal. e. ainda. 05 valores eom:spondeOlcs lo de5pesas com o
plzamcnlo de beneffcios no 1mbilo do Regime Geral da Previdl!ncil Social;

11 • no caso dos Estados. a sessenla por cento das respectivas receilas correntes
Ifquidas. entendidas como sendo os tolais das respectivas receiw cOmnles, deduzidos os valores
das U'&llsfer!ncias por panieipaçOCs. constilucionais e IcZli.. dos Muniefpios na am:cadlÇlo de
tribulos de compelencia dos Eslados;

1Il • no caso do Distrito Federal e dos Municfpios. a ......nla por cento das
resJX:C1.ivu receitas correntes.

§ I" Se as despesas de que lrala esle artigo exceden:m, no exerefeio da publieoçlo
desta Lei Complemcntar. aos limites nele fixados. deverlo rclomar ~ueles IimiLes no prazo
mbimo de ut:s exercícios financeiros. a contar daquele em que esta Lei Complementar entrar em
vigor. I razlo de um lerço do excedente por exercício.

§ Z" A Unilo. os Estados, o Dlstrilo Federal e os Muniefpios publicaria, lU! trinla
dias aplls o encemmcnlo de cada m!s. demonstr.llivo da exocuçlo orçamenWia. do me. e III! o
me.. explicitando, de forma individuali7.ada. os valores de cada ilcm considerado pala efeito do
e'leulo das receilas eomnle. Ifquidax. das despesas totais de pessoaJ e. conxqllenlcftlCftlc. da
referida paniciplÇlo.

§ 3" Sempre que o demonstlõllivo de que llõlla o par.lgrafo ""terior. no que tanze I
despcsll acumulada al~ o me.. indicar o descumprimenlo dos limilCS fixados nesta Lei
Complementar. fiemo VCd3d3.~. alé que:. Aituação ~ rc,UI:ari7.c. qU:ai!ICJUC1 fCviIOcs. reajUJlCS ou
adcquaçllcs de n:muncnlÇ~o que impliquem lumenlo de dc."",.....

An. r Esl3 Lei Complementar entra em vi,or no primeiro exerr!";'" finaOf"Piro
sublocqllcnle la de sua ptIblieoçlo.

Art. 3" Revo~.m·'" ..<di""",içncs em conlririo.

RcpGblica.
Br:u;Oi:l. 27 de UT'ÇO de 1995: 174" di Independencia c 107" di

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
ClJORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI'

An. 163. Le. eomplemenlOr dl5pora sobre:

I - finanças públicas:
11 - dl\lda publica externa c mterna. 10clulda a d:1S autarqUIas. fundaçõcs c

demaIS ,nlldades eonlroladas pelo poder publico:

1Il - concessão de garanuas pelas enlldades publicas.

IV - emlSsào e resgate de Ululas da díVIda pública.

V - fiscalização das In'UlUIÇõeS financeIras:

VI - operações de eámb.o realizadas por orgãos c entidades da Umão. dos
ESlados. do Dl5lnto Federal c dos MumclplOs:

\11- compaubIl.zaçáo das funções das InStllUlÇõeS ofiCIaIS de credito da l!mào.
resguardadas as cnractenstlcas e condIções operaCIonaiS plenas das \'oltadas ao dcp

senvolvltnento regIonal
Lei:

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bre'lJ,r Pereira

LEX "9 8.980, DE 19 D& JAMBI~ DE 19951"

l!IIiIM I lleceiIa e fila a DaIlaa di u.iID
...o~n-:eimdl~995.

O PRESIDENTE. DA 'aEPÓaLICA
Paço ... que o~ NacIaMl decftIa c ea -.:laDo • .....

SEC io 11

Dos ORCMIE:-.7'OS

..................................................... .
Art. 169. A despesa com pcssonl :UIVO e 1O:1I1VO da Um:io. dos Eslildos. do DlSlruo
Federal c dos Mllmelp'os mio podera e,eeder os IImlles estabeleCIdos em leI eample

j rnemílr

DASD~COMUNS
An. I" BIIa Lei I Rala e l1xa a J:lapIa da UaiIo ... o -**'

fl...-IIo de 1995, _ .

• - o urçamento F'1JCI1 n:fenlOll: ..,. Podenos da Uoilo, seUl fundos, llI]loa e
enlldades da AdmJniIIraçIo Fcderal Dima e lDditela, Inclusive f\DldlÇllt'.. inltibl(dl3 • mal,M..
pelo Poder Ptlblico;
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. . m • o~ de Invem- da~ .... qae • UIIiIo,·dinla 0lÍ'
iadinIamtDte, deItIII • maioria do c:apiIIl aociaI COIII dIn:ilo • WllO.

TlIuJpu
DOS ORÇAMBNI'OS FISCAL B DASSOUJlJDADI!SOClAL

Cap(lDIo 1
DA ESTlMAnvA DA IlECElTA

Da Ilalla TOl.II

. Ie bilblles. Ar!. 2" A Ilalla Total ~ eslimada no valor de RS 320.177.759.963.00 (lIeZa1oI e
::""ta e 1I!a:::l.e _ta e ....Ie miIbllea, - e ciDqlleDta e nove mlI e no_ e

. Ar!. 3" As.-ilU lIeconalleS tia lmCaIIaçlIo de lIibokla. COIlldblliçCa e de 011IIII
- c:amzdl!& e de capllal JftVÍIIU aa1eJialaçlo YipIIle. diIcrimiDada aa PIne U, em _ •
l-Ld, lIoealillladuCOlll o.....,~:

RSI,oo
DPEClnCAçAO VALOIl

1 ItIlCI!ITA DO TI!SOUIlO 3O!I.599:/9U65

LI· ItIlCI!ITAS al1tRENIl!S IIIA3'IS55.M

_T_ 4? M1 503J62

-*~ 6U1I.m.m-- 1.2lIZ.735.MlI

- AII'JPOCI*lO --- --Il"'l**5enipa 1:lM.25O.IJ3I
I

__ea.-
13t.IlO7_

o.._e- ./ UTI.33llJln

1.2· ItIlCI!ITAS IlIlCAm'AL 111.I6I.MUM

~*Crtdto_ 111.391.312.131

~*~e- 4.2t5.14:u05

AIiao\:OOI*- 3_JlI7.16I

~*e...- IJl34A11LDl

0.._*CapiIoI 121.10lIJl56

2 • RIlCErrAS IlIlOUTRAS l'lJHIIlS IlIlI!NllJ)ADI!S DA 11l.577_
ADMINIS'lIlAÇAO 1NDIREI'A.INCUJSIV1lAlNXlS B
PUNDAÇOESPúBLICAS(_.~doT____>

:LI· RIlCErrAS COIIRENI1!3 1.273.411_

2.2, 1lIlCEITAS llIl CAm'AL :l.304A7U52

Tal'AL -.177._

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENÀCAo DE ESTUDOS LEGISLATIvos. CeDI'

ClgIIlulolI
DA F1XAÇAO DA DESPESA

SCçIo (
Da Dcopcoa TOl.II

An. 4- A Dc"I'C"ll TOlOI. no _o valor d. Reccíla TOI.I. <! fiuda:

, - no Orç:uncnto Fi""'''. em R$ 251.927.061.927.00 (du"""l'" c cinqlJcllta c um
bilhQc5, novccenlm c vinle c r.cIC mil~ !ilCMCft11 c um mil c noveccnl~ c vinte c tiClc realI): c

11 • no Orçomcnln d. Scl1llrid:ldc Soeiol. em RS 68.250.698.036,00 (.....,nta c OIto
bilhGc.~. dU1J:nlOA c cinqUcnl1 milhOc~ ~i~nIOl c noventa CoilO mil c lrinll e r.cis reatA).

Scçloll
Do Di"ribuiçilo di Dc:opcg por Ó1J1os

An. S· A dc~pc.Q fix.;uJ:a :t COnll de recurr;m; prcvi\lo..; nc~ Tnulo. obs:rvâ •
prozr.unoç~o eon"onle n. P:1rIe I. em""'"0, Ipreocnlo. por 6'110. o ",,~uinle desdobramento:

RS 100
DIlc.:anIlSAÇÃ,n mootJIlO .. DUn.UFOl'l'rD 'IOfAI.

CÁMARA llOS olrorhllOS 504.322.225 3.115.413 507.437.1111

S'1'IA1X> I'ElX'RAt. 666.417.605 666.~17.605

11lIllUNAI.llE CONTAS OA UNIÁO I64M9.761 164.1149.761

SlJI'R!:MO 11lIllUNAI.IHXllAL 70.943.6110 70.943_

SUI'IlIUOR 1IlIBUNJU.Ql'JUSllÇA 134.lI10JI91 13UICI.ll91

JUST1ÇA FlJIlI!IlAL 921.1_ 92L16UII7

JUST1ÇA MU.rrAR ':z.oI4.7:l1 1'/.1114.7:11

JUSJ1ÇA 11IJ;m)RAL 335.626.652 33'.-.652.

JUST1ÇA D01IlAMLlIO 1.54U2lm 1.54:l.I21m

JUS11Çh DO I>lSlllno l'EllE1lAL 149.7!l1.451 149.7!l',451
EDOS 1T:IlRI1ORIOS

PlUiSlllflolCIA Oh R1il'1JBI.ICh 3._.7'3 709.37'_ 4,415.147.757

MlNlSllllUO Dh fillIlONAlJ11Ch 2.213.493.3211 7+L70IMI 2.J5I.194.761

MlNlrnlRlO DI\ AORICIJI.nJRlI, DO 2A32..143.2S0 3.131.0113.776 '.7IllA27.lD6
I\BI\SI1lC1MI;mu I! DA RI~URMA

/\ORARlh

MINISll'itlKIIXIIII:M·HSTAR SlX.11\1. 1.734JJ3I.971 u.t2JI17 1.736.211_

MINIS"IHUO 01\ CIl'llCIA H
llD«IUIOlA I.IJlJ3.07I.532 O.176M3 1.131.241.97'

MINIS"I1'.RIO lIA "'VJ~I}A b.I:t1.149.W7 1.717.506.901 7..I40.656.IO&

MINIS11:JUO.'" Euu<.'.\f..·Ao 7,4~.155_ 95K~'9.6WJ UI2..31'.ll!l9
Il DO OI~~l'llRlO

MINI~'TIillIO110 HXllll"11U 4...........5.171 619.:UX.... '-4M.IU9S'

MINISllilUO I'" INllÚS1llll1, 977.51'1.5'" 1'1.567.1116 1.129.156.711
DO COMl'itlCIO I! DO 1lJRISMO

MINISlHUO 01\ JUSTIÇh 127.114.036 1.932.3'9 '36.116.395

MINIS1lillIO 1110 MARINHA 2.621.1I6..107 '23.140.QoI1 3.144,456.Sl1

MINIS"Il'itlIO IX! MtNAS H I:NlillGlA 46H.67'.WI 21_'\55....2 490.031.240

MINtS1l'illtO UA I'11HVlIlf'llCIA 32.9'3.597.47.1 1563.600.001 33.617.197,474
SOCII\I.

MINtSll'itllO 1'Ú1Il.1l"0 lIA UNIÁO 29lI.292.0'II 291.292.091

MINIS11!R1O OAS RIJ.AÇOK~ StI.6911.1411 914.4lIO St2.604.621
IlX'mRlllRr,s

M1NIS1ÜUO Oh SAÚIXi - 14.'29.064.350 41.913.533 14.370.977.113
RJNlX> NACIONAl. OI! SAÚDll

MINlsn'itllO 11011lAIIAlJ10 7.213.171.659 29.772,473 7.243.151.132

MINISll"!RIO IIOS 11lANSI'OR'IliS '.131.447.965 10.034.1" '.2I1A1:l.I46

MIN1S11'itlIO DAS COMUNICAÇOliS 414.693.659 414.693.659

MlNlsnilllO lIA CUI.TIlRA 1l1.2lJlJ.965 1.944.536 113.ISt..101

MINlsniRlO OA IlmiGRAÇÁO 3.ll5O.I61.075 U1.I01.047 3.111.96Z.122
REGIONAL

MINIS11illlO IX> MHIO AMIlIEN11! 44'.133.901 16.032.1l2O '31.165.921
Il Dh AMA7ilNJl\ IJ':llA'.

I\I)YOCACII\-GERI\I. DA UNIÁO 40.051_ 4O.llSI.....

R1!SllRYh I>I! CON'l1NC">b1'IClh 1.74'.909.995 1.743.909.99'

l'Ri\NSI-lillf:NCIAS A liSTAIIOS. 19.109_.933 19.109.141.933
DtSl1lno R;I)f!RAI. fi MUNICIl'lOS

Ol'IillAÇúliS OI'1CIAIS DE CRI?Jlno '.071.'20.272 '.078.3211.272

ENCI\RGOS F1NANCEIJlOS 11O.031.974.3U 11O.031.974.3U
DI\UNlAo

TOTAL -.-.",.565 1t.577.-..- :na.177.7!t'-

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PfLA
CiJORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIvos· C.DI

.1'aripa(0 1lnico. O _ ::=~' deIIa-' <lqIao lZIIIIaia r-a
lDOVÍIDl:IIIII< dolÇlca·lIJibaldal .. _ . ÍIIlá _ da qlà;Io que ...
lDlIItriL.

DA AtrrOlUZAÇÃOp~~~DEc:W>rros

Ar!. 6" FIca o Poder E=uti1O .-xizado a:

, • abrir crtdilllO sup""""tares, pono cada subprojeto ou subalividade. ali! o lImiIe
de YillIe por CClIto de ....u valor lOIIi. mediante a oliIim;Io de recunoI provenientea:

a) tia IOU\açlo pan:iaI de dOIaçl5ea orçamenltriu aulOrizadu por lei. deode que alo
ullraplSOC o cquivaJcn'" 1 viu'" por =to do vaI..-lOlIi do IUbprojeto ou tia subaliYidadc objeto tia
1OIIIaçIo, nOl,e",,,,. do In. 43. , 1-. inciJo m. tia Lei n- 4.320. de 1964:

b) de operações de crtdilC. C::Co.o (0II1e espedI'1ClI de ,..,......, pono cada lIIbpmjeIo
ou subatividade. ~ o Iimll.e de viA'" por <:coto du~vu cIolaçOes__ L.ei. _
termOl do art. 43.' 1-, ioci5o IV. da Lei ri" 4.320. de 1964:

fi - r=aocjar dotaçllcs na JlrO&rIIIlar;Io de cada IUbprojeto cu IUblIivldade, CIIIre
=~~ oboervado o limite de YillIe por =to do vaI..- do ..bprojeID Da tia

m - abrir crMitos suplementan:s. mediante a uliliDçlo:

a) dos rectu1O< deconeDtes de variaçIo rnoneliria e cambial du ope:raç&:a de
crtdilD c:ontnlJdu na forma. desta Lei:

b) do sup<rávit financeiro dos fundos e du cntidadea tia lI!miniJlraçIo iDdireta.
~ em balanço patrunonial do eaercício anterior. lIOI """'OI do art. 43. , 1-. illCiao I, tia LeI
o 4.320. de 1964. respeitada a proçamaçlo orizjnalmcnle aprovada no exe<écio • qoe .... refere: e
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c) de doações ou operações de mdito. oriundos de orpni.wllO intenull;iDDlis ou
A&!ncias EstranzeiBs GovernamenLais, dc,Ide que nIo exijam recursoo de conttaparlida ou a>
fuw>ciamento. obedecida a proanmaçlo COIIIWlte doi coatralDO aprovados pelo _ Fedenl.
llOO lemIos da IeJislaçlo vízente.

AI!. .,. FICa o Poder Executivo aulorizado a abrir mditoa suplemelltare5. 1 coata de
:::::exc:euo de arrecadaçIo. DOa tennoa do an. 43. I I·. inci.!o 11. da Lei ri' 4.320. de 1964.

a) a transferenci.. conslitueionais aos Estadoa, ao Distrito Federal e .... MlIIIicfpioo.
llOO CUOI em que alei determina a entn:p doi.,.,.,.,. de ronna autlllMlica;

. b) a transfereoctas .... FUDdos ConslItucionais de FlIIIIICiamellto do Norte.~
e <:euuo-<Jesle, DOa =mos da Lei ri' 7.827. de 'D de oeIaDlm de 1989; e

c) a transferenciu ao Fundo de Amparo ao Trabalhador • FAT doa RlCm10I
ori&iJWios daa contribuições pua o 1'ropma de lnteJllÇio Social • PIS e o de' FooIIaçIo do
l'alrimOaio do Servidor P1lblico - PASEP. inclusive da pan:ela deIliDada DOa termos do li·do art.
239 da CoaIlituiçlo Fedenl.

_ CapflUlo IV
DA AUTORIZAÇAO PARA CO!'rfRATAÇÃO DE OPERAçOEs DE CRálrro

AI!. r Fica o Poder Execulivo aulOrizldo a:

I - conllWr opet1IÇOes de a61ito. por &Il1l:Ci~ da m:eita. aIol! o Iimile de viIIIe
por c=lIl daa Receitaa CorrelItea eslimadaa ..... LeI. ..qusia _ aer liquldadao a161ri11ta diu
ap6I o eocernmelIlO do eun:fclo; e

II - emitir aIol!.2S.000.000 (YiDIe e ciDl:o. mi1bIIes) de TllU10a da DfWla A&t*Ia.
vedada a~ com pramo decorridoI ou weriorel a dez ..,.., pora aJaIder ao popmI& de
rd"0I1I1A qrWia 110 exadcio. DOa""'" do que diIplle o art. I" da CoaIliIDiçlo.

TllIIlo D!
DO ORÇAMENTO DB INVI:STIMENI'O

C!IJiIuIo I !'"

DA FIXAÇAO DA DESPESA

AI!. 9" A deopesa do OrçamenIO de lnvealimento. obIenada a prolfllDaçlo
COIlIlalIte na Parte m. em anexo a esla Lei. e nIo computadaa u entidades cuja propamaçlo
COlIIl& inlel1l1menle dos orçamenloS fl&Ca1 e da aeJUridade lOCiaI. ~ fWlda em It$
14.915.446.078,00 (qualOl1lO billlOes, IIO\'llCleIIIOa e qui= llI1lhOcs. quall'DCelllOa.~ e aois
mil e_Ia e oito reais). com o teJUlnle deIdobnmeato:

a'DAÇOI!:S DI!CIll!Df1O DI! LONGO PKAZl) 3••14.113.356

lNIEJlNAS 1.J3J.I:w.m

EX"IBNAS I~

Ol1J1lOS RI!ClJIl!OS DE LONGO PRA7D 1.2J1A16.J56

CONI1lllUDOllA IJI56.!lM.517

0l1J1lAS PSTATAJl5
91_

0l1J1lAS RJNTES IlU19I.1J9

TOrAL IUl5MUll

CapflU10m
DA AIrrORIZAÇÃO PARA ABER1l.lRA DE CRálITOS

AI!. 11. ~ o Poder Executivo aulorizado a abrir mdilOa ..plenJenwes pua c:.da
Illbprojeto ou subalividade, atl! o limite de vin1Il por """to do rapcc:tivo valor. __ a
anu1lçlo pan:ial de dOllÇOeS orçamendriu da meama emprea

AI!. 12. Fica o Poder Execulivo auIllriDdo a:

I - ancelar. do Orçamento de lnveslilDe1lto. os saldos orçameuWioa
eventualmente exislen~ Da daIa em que a empreu esIIIa1 vier a ser extinta ou tiver &eu COIlImIe
lCiocWio transferido pora o _ privado. em decor1tDcia do Propllll& Nacioaa1 de
Deoes!oti7lÇlo: e

n . lU1izar u comspondenlea a1tençlles 110 Orçamento de lnvealimenlO, q1IIIIllo a
l1lenura de crtdilOl suplemell..... .... 0rçamaII0I FI&Ca1 e da Sepridade Social -
relacionada com empn!&U esta1I1I previslas _ Lei.

"LEGISlAÇAO CITADA ANEXADA PELA
CüORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

Tftulo IV
DAS DISPOSlçOEs FINAIS

AI!. 13. EsIa Lei entlll em vip na daIa de .... publicaçlo."LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PI:LA
CúORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

_
____---;;=========~==:r.=:__---..:1t$=..:1:::.00RqMIbIk:l.

.-oNS'I'UTlVO DOlIII'lVI:lmMKHI"OllI. POa 6aGXOllI

BrulIIa. 19 de ja>e1.ro de 1995; 174" da 1DdepeDcI!ncla e 107" da

433.2llO.OOl1

Ull7.599

1.llII.2IIO

93~.917

J6.017.991

7.172.619.26l

9.447.600

J._

'I

It$ 1.00

IRIlCD1CAÇXO VALO!l

JtI!CIJUOII Pl.0P0lS
9.291__

ClI!RAÇAOPl.OPI.IA 9.291A46.290

JtI!CIJUOII PAltA AUMi!NIO DO PI; 1.1046.400.lI76

'I1IIOUIO 152.217.193

DIIlBIO 152.211.."

CONI1lOLAIlOI1A 102.72'1.543

0UI'RA5 Rltm!S I9IA54.6tO.- ----

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PedlOJlel...
Jo.s.ra

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 18, DE 1995
(Do Sr. Milton Temer)

Altera a redação do artigo 202, S 39 do Regímento In

t.erno da Câmara dos Deputados, para permitir a apre-=
sentação de emendas às Propostas de Emendas Consti tu

cionais de iniciativa do Presidente da República ,se;

a necessidade de apoiamento de um terço dos lerrbros da

Câmara.
(DEOJRRIOO O PRAZO PREVISTO t{) pARk;RAro PRIMEIRO 00 AR!. 216
00 REGIMENTO IIII'ER"O DA CPMARA ros DEPurAIXJS, À CCfolIS5.'Jj DE
OONSTI11JIÇ)\D E JUSTICA E DE REDAÇ)\D E À MESA).

A cÂMARA DOS DEPUTADOS resolv<:;

Art. 1°. Dê-se ao parágrafo )0. do artigo 202. do Regimento interno da Câmara
dos Deputados, a segumte redação;

"Ar!. 20Z .

§ )0. Somente perante a Comissão especial poderão ser apresentadas
emendas. com o mesmo quorum mínimo de assinaturas de Depulados e nas
condições referidas no inciso II do artigo IOterior. dllpensada esta es.lllfncla
quando a iniciativa for do presidente da República. nas primeiru dez sessões
do prazo que lhe está destinado para emitir parecer."
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AIt. 2". A presente resolw;io entra em vigor na dala de sua publicaçio.

AIt.·3·. Revogam-se as di$JlOsiçõcs em conlrírio.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituiçio Federal legitimou os membros do Congresso Nacional, as
Assembléias Legislativas EstadUlis e o Presidente da República, para apresen~
Propostas de Emendas 10 seu texto. Nos dois primeiros. casos estabeleceu eXlgen~~as
rigorosas. dispensando-as para o chefe do Poder Executivo. No caso das Assemblet~
Legislativas a exigência de aprovaçio da maioria absoluta, após aprovaçlo da matona
relativa de seus membros. na prática chega a se constituir num impedimento para o
exercicio da prerrogativa.

O mesmo rigor nio só foi maotido. como aprofundado. pelo Regimento Interno
da Câmara dos Deputados. Exigiu dos parlamentares o apoiamento de um terço dos
membros da Casa na apresentaçio de emendas às Propostas de Emendas
Constitucionais. independentemente de quem tenha Sido a iniciativa.

Evidentemente há uma contradiçio intrinsica nas diferenças de ttatamento
oferecido por ambos os diplomas legais. haja vista o rigor em relaçio aos que possuem
mandato popular para o exercicio de funções legislativas e a condescendência com o
chefe do Poder Executivo. cuja prerrogativa primeira nio é esta atividade.

A iniciativa que ora propomos visa oferecer uma solW;io para ambos os
problemas. restabelecendo a isonomia de tratamento. Desejamos que o rigor ou a
facilidade exigidos ou oferecidos pela Constituiçio aos legitimados a proporem
Emendas se reflitam nos procedimentos constantes do RegtDtento Interno.

Além do já exposto. tal proposiçio se justifica inclusive para inibir a sanha com
que os chefes do Poder Executivo tém se lançado na produçio legislativa, mormente de
propostas de alterações constitucionais. com a mesma desenvoltura com que edita os
decretos de sua competência.

Sala das sessões. 23 de março de 1995.

Milton Temer
Deputado Federal·PTIRJ

··LEGISLAC~.O (",•• ~, n:EXIDA P' LA
•UORDENACAo l:.~ L.w,'-_:;; ~LGISLATlVOS-c..u,

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados

Art. 201. A CAmara apreciará proposta de emenda à Constituiçllo:
[ • apresentada pela terça pane. no mlnirno. dos Deputados; pelo Senado Fe

deral; pelo Presidente da República; ou por mais da metade das Assembléias le
gislativas. manifestando-se cada uma pela maioria dos seus membros;

U • desde que nllo se esteja na vigencia de estado de defesa ou de estado de
sitio e nlo proponha a abolição da Federação. do voto direto. secreto. universal e
periódico. da separação dos Poderes e dos direitos e garantias individuais.

Art. 202. A proposta de emenda à Constituição será despachada pelo Presi.
dente da CAmara à Comissão de Constituiçllo e Justiça e de Redação. que se pro.
nunciará sobre sua admissibilidade. no prazo de cinco sessões. devolvendo-a à
Mesa com o respectivo parecer.

§ 1°Se inadmitida a proposta. poderá o Autor. com o apoiamento de Uderes
que representem. no mlnimo. um terço dos Deputados. requerer a apreciação pre
liminar em Plenário.

§ 2° Admitida a proposta. o Presidente designará Comissão Especial para o
exame do ménto da proposição. a qual terá o prazo de quarenta sessões. a partir de
sua ccnstitulção. para proferir parecer.

§ 3° Somente perante a Comissão poderllo ser apresentadas emendas. com o
tr.esmo quc.rum m(mmo de assinatutaS de Deputados e nas condições referidas no

mCiso Il do :lItigo anterior. nas primeiras dez sessões do prazo que lhe está desti·
nado para emitir parecer.

§ 4° O Relator ou a Comlssllo. em seu parecer. só poderá oferecer emenda ou
substitutivo à proposta nas mesmas condições estabelecidas no inciso Il do attigo
precedente.

§ 5° Após a publicação do parecer e interstlcio de duas sessões. a proposta
será inclulda na Ordem do Dia.

§ 6° A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votaçllo. com in·
:erstlcio de cinco sessões.

§ 7° Será aprovada a proposta que obtiver. em ambos os turnos. t~s quintos
dos votos dos membros da CAmara do Deputados. em votação nominal.

§ 8° Aplicam-se à proposta de emenda à Constituiçllo. no que nllo colidir
com o estatu(do neste artigo. as disposições regimentais relativas ao trAmite e
apreciaçllo dos projetos de lei.

PROJETO DE RESOlUÇÃO Nº21, DE 1995
(Do Sr. Anivaldo Vale)

A Câmara dos Deputados resolve:

AIt. 1· É acmccntado o incilO )N 10 art. 32 do Regim<:nto
Interno da CâJnaJa dos Deputados, e que terá o seguinte teor:

)N • Comissio da Amazônia:

à) [ntegraçln regional e limites legais;

b) Valorizaçio cconômica;

c) Assuntos indígenas;

d)C~ pesca. fauna e flora e sua regulamentaçln;

e) ExpIoraçio dos recursos minerais, vegetais e hldricos:

t)Turismo.

Art. 2° Esta resoluçin entra em vigor na data de sua publicaçio.

Art. 3° Revogam-so as disposições em conlrírio.

JUSTIFICAÇÃO

AConstituiçio de 1988. de forma clara. reconhece a importância
du Regiões e dos Orpnismos regionais. que nada mais sio que a expressio juridica
de fato sócio«9nômico típico dli pms de dimensões continenlatS como o nouo.

Assim é que, i: notadamente no que toca u regiões em
desenvolvimento. vamos enconbV no art. 43 da Constituiçio Federal a prmsio de
divenos incentivos u mesmas. visando o dcsonvolvimento e a reduçlo du
desi8ua1dades regionais. Em diversas outras passagens igualmente a Constiruiçio
Federal prevê diversas fonnas de incentivos u regiões menos làvorccldas e reduzir as
(por vezes gritantes) desigualdades regionais. seja atraves de ajuda econômica pura e
slRlples seja através de beneficios tnbutários e programas SOCIIllS.

De outro lado. no tocante á questio da Amazônil. é de se notar
a ausénc.1. no texto constirucional. de uma preocupação do legislador m.us condizente
com a importâncll. que ultrapassa nossas fronteiras. do fenômeno. Assim. salvo a
ComISsão a ser criada nos tennos do art. 12 do ADCT, o que nio passou de mera
intençio como sabido. nada há na Carta de 1988 que espelhe a preocupaçio
obrigatória com a Amazônia.

Então. e teudo por precurscra a COMISsão especial da Amazônia
que funcionou nesta Casa na década de 70 (an. 31. IlL "b" da Resuiução n' 3011972).
é assim que Justifica-se a criayio desta Comissio. haja vista as graves l""unas ilOS
textos leg.us e a importâncil. potencial e peculiaridades (sociais. econômiCAS. fi sicas.
políllcas e juridicas) da regiio. que tàzem do 11mômeno merecedor de tralll1nenlo em
Colegiado especial.

É de assinalar. também. que logo após a divulgação do resultado
das eleições de 3 de ourubro do ano passado. tê" dellagrado um mOVImento
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. 2 - est~mulos fiscais. financeiros e crediticios â agricultura, à
pesqUIsa e expenmentação agricolas,

3 - política e sistema nacional de crédito rural
4 - política e planejamento agrícola e politica 'de desenvolvi.

mento tecnológico da agropecuâria. extensão rural.
S - seguro agrícola,
6 - política de abastecimento. comercialização e exponaçio

de produtos agropecuários. marinhos e da aquicultura.
7 - política de eletrificação rural.
S -. política e programa nacional de irrigação.
9 - vigilància e defesa sanitária animal e vegetal,
10 - pad~onização e inspeção de produtos vegetais e

12 - politica de insumos agropecuârios.
13 - meteorologia e climatologia.
h) politica e questões fundiarias. reforma agrária. justiça

agrária. direito agrârio. destacadamente
I . uso ou posse temporaria da terra. contratos agràrios.
2 - colonização oficial e panicular.
3 • regularizaçio dominial de terras rurais e de sua

ocupação.
4 - aquisiçio ou arrendamento de imóvel rural por pessoas

fjsicas ou juridicas eMrangeiras e na faixa de fronteira.
S - alienação e concessio de terras publícas,
11 - Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicaçio e

Informática

a) desenvolvimento cientifico e tecnológico; politica nacio
nal de ciência e tecnologia e organização institucional do setor; acor
dos dé cooperação com outros paises e organismos internacionais;

b) sistema estatistico. canográfico e demogrâfico nacional;
c) os meios de comunicação social e a liberdade de

imprensa.
d) a produção e a programação das emissoras de râdio e

televisão;
e) assuntos relativos a comunicações. telecomunicações,

informática, telemática e robótica em geral;
j) indústrias de computação e seus aspectos estratégicos;
g) serviços postais. telegráficos. telefõnicos. de telex, de

radiodifusão e de transmissão de dados;
h) outorga e renovação da exploração de serviços de radio

difusão sonora e de sons e imagens;
i) política nacional de informática e automação e de

telecomunicações;
j) regime jurídico das telecomunicações e informática;
III - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.ar aspectos constitucional. legal, juridico. regimental e de

técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos â
apreciação da Câmara ou de suas Comissões;

b) admissibilidade de proposta de emenda á Constituição;
c) assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja

submetido, em consulta. pelo Presidente da Câmara, pelo Plenário ou
por outra Comissão, ou em razão de recurso previsto neste regimento;

d) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, à
organização do Estado, à organização dos Poderes e às funções essen
ciais da Justiça;

e) matérias relativas a direito constitucional. eleitoral. civil,
penal, penitenciário, processual, notarial.

j) panidos políticos, mandato e representação politica, siste-
mas eleitorais e eleições;

g) registros públicos;
h) desapropriações;
i) nacionalidade. cidadania. naturalização. regime jurídico

dos estrangeiros; emigração e imigração.
j) intervenção federal;
I) uso dos simbolos nacionais;

animais.
. I1 • padronõzação. inspeção e fiscalização do uso de defen-

SIVOS agrotoxicos nas atividades agropecuarias.

Título li
pOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

RESOLUÇÃO N° 17. DE 1989
Aprova o Regimento Interno
da Câmara dos Deput6dos.

LEG]SLACAO C]TADA ANEXAnA PELA

COORnJ:NACAO DAS COM] SSOLS P[RMAr-;ENTES

Seçlol
Das~~enteI

A viabilização dessa Comissão nos permitira legislar
adequadamente para essa grande regIão brasileira. que Ja hâ muito esta a merecer
tratamento regimental condizente com sua importância.

Entre as diversas ações propostas no documento que foi elaborado c
aprovado nessa reumão - a CARTA DA A\1AZÔNIA - consta a de se criar
comIssões. na Càrnara e no Senado. para tratar sobre a Amazônia.

cAPfmLO li!
D#JII COf'IIWões

Creio firmemente - e nesse sentido tenho absoluta certeza de que
conto com o apoio incondicional de todos os parlamentares da Amazônia e de
outras regIões - que é oportuna e necessária. nesse momento da vida brasileira. a
criação de uma Comissão permanente da Amazônia na Càrnara dos Deputados
que. sem dúvida nenhuma. se constituíra num fórum .apropriado para anâlise.
discussão e. finalmente. formulação de questões emmentemente voltadas para o
tema "Amazônia".

Subseção 111
Das Matérias ou Atividades de Competência das Comissões

suprapartídário das bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado que
compõem a Amazônia. com objetivos bem daros e definidos. no sentido de
propor ações para tomar efetivas as condições de desenvolvimento da região.
bem como criar mecanismos para o exame de problemas que estejam afetos â
àrea. Ao mesmo tempo. com a umão de esforços dos parlamentares amazônicos 
que se constituem numa força consideravel no Congresso. de cerca de 100
parlamentares - poder-se-ia obter grande potencial de decisão quando do
encammhamento e tomada de decisão sobre questões que digam respeito a região
Amazônica.

Em consonância com. essa deliberação é que tomei a decisão de
apresentar o presente projeto.

Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e
respectivos campos temáticos ou áreas de atividade

I - Comissão de Agricultura e Política Rural
a) politica agricola e assuntos atinentes â agricultura e à

pesca profissional, destacadamente
I - organização do setor rural. política nacional de coopera

ti~i~mo. condições sociais no meio rural. migrações rural-urbanas.
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m) criação de novos Estados e Territórios; incorporação,
subdivisão ou desmembramento de áreas de Estados ou de Territórios;

li) transferência temporária da sede do Governo;
o) anistia;
p) direitos e deveres do mandato. perda de mandato de

Deputado. nas hipóteses dos incisos I, 11 e VI do art. SS da Consti
tuiçio Federal; pedidos de licença para incorporação de Deputados ás
Fôrças Armadas;

q) redaçio do vencido em Plenário e redaçio final das
proposições em geral; . ' .

IV - Comissãá de Defesa do Consumidor. MeIO Ambiente e
Minorias:

a) economia popular e repressão ao abuso do poder
econômico; "d

b) relações de consumo e medidas de defesa do co?s,uml or;
e) composição. qualidade. apresentação. publiCidade e

distribuição de bens e serviços; ." .
d) política e sistema nacional do meio ambiente; direIto

ambiental; legislaçio de defesa ecológica;
e) recursos naturais renováveis; flora, fauna e solo; edafolo-

gia e desertificaçio; .' . ., . . .
j) assuntos referentes as ~m~nas etmca~ e SOClats, especl~

mente aos indios e ás comunidades mdlgenas; regime das terras tradI
cionalmente ocupadas pelos indios;

g) preservação e proteção das culturas populares e étnicas
do Pais;

v -Comissão de Defesa Nacional:
a) medidas de defesa do Estado e das instituições

democráticas;
h) assuntos atinentes à segurança pública e aos seus órgãos

institucionais;
e) assuntos atinentes á defesa nacional e às Forças Armadas

e Auxiliares. destacadamente
I - administração pública militar. em seus aspectos institu

cionais. organizacionais e funcionais.

2 - direito militar e legislação de defesa nacional, direito
maritimo. aeronáutico e espacial;

3 - serviço militar e prestação civil alternativa.
4 - envio de tropas brasileiras para o exterior;
S - passagem de tropas estrangeiras pelo. território nacional

ou sua permanência neste.
6 - estudos estratégicos e atividades de informação e

contra-informação;
7 - concessão de terras. aberturas de vias de comunicação e

instalação de meios de transmissão em regiões de interesse para a

defesa do Pais;
8 • construção de pontes e estradas internacionais ou de vias

de comunic.ação interior de caráter estratégico;
9· ". estabelecimento. controle ou exploração de centros de

pesquisa e desenvolvimento e de indústrias que interessem à defesa do
País;

1O- assuntos referentes à faixa de fronteira e às áreas consi
deradas indispensáveis à defesa nacional;

11 - requisições civis e militares em caso de iminente perigo
e em tempo de guerra;

d) litigios internacionais, neutralidade em face de conflitos
internacionais e intervenção em paises estrangeiros;

e) declaração de guerra; condições de armisticio ou de paz;
arbitramento internacional em matéria pertinente á defesa nacional;

j)' assuntos atinentes á prevenção,fiscalizaçio e combate ao
uso de drogas e ao tráfico ilícito de entorpecentes. especialmente:

1 - acompanhamento dos planos e programas governamen-
tais relativos ao tema; .

2 - estabelecimento de canais de cooperação com órgãos
governamentais de todos os níveis que atuem na área;

J - cooperação com organismos e agências internacionais
dedicados á prevenção. fiscalização e combate ao uso de drogas e ao
tráfico ilicito de entorpecentes;

g)" tratados, acordos e convênios internacionais relativos 10

seu campo temático
VI - Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
a) matérias atinentes a relações econômicas internacionais;
b) assuntos relativos à ordem econômica nacional;
e) politica e atividade industrial. comercial e agrícola; setor

econômico terciário. exceto os serviços de natureza financeira;
d) sistema monetário; moeda; câmbio e reservas cambiais;
e) comércio exterior; políticas de importação e exportaçio

em geral; acordos comerciais. tarifas e cotas;
j) politica e sistema nacional de turismo; exploraçio das

atividades e dos serviços turísticos;
g) atividade econômica estatal e em regime empresarial;

programas de privatização; monopólios da União;
h) proteção e beneficios especiais temporários. exceto os de

natureza financeira e tributária. ás empresas brasileiras de capital
nacional;

i) cooperativismo e outras formas de associativismo na ativi
dade econômica, exceto quando relacionados com matéria própria de
outra Comissão;

J} regime jurídico das empresas e tratamento preferencial a
microempresas e a empresas de pequeno porte.

I) fiscalização e incentivo pelo Estado ás atividades
econômicas; diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento

, nacional equilibrado, planos nacionais e regionais ou setoriais,
m) matérias relativas a direito comercial. societário e fali-

mentar; direito econômico;
11) propriedade industrial e sua proteção;
o) registro de comércio e atividades afins.
p) politicas e sistema nacional de metrologia. normalização e

qualidade industrial;
VII - Comissão de Educação. Cultura e Desporto:
a) assuntos atinentes á educação em geral; politica e sistema

educacional. em seus aspectos institucionais. estruturais. funcionais e
legais, direito da educação; recursos humanos e financeiros para a
educação;

h) sistema desportivo nacional e sua organização; pohtlca e. \
'plano nacional de- educação fisica e desportiva; normas gerais sobre
desporto; justiça desportiva;

c) desenvolvimento cultural. inclusive patrimônio histórico,
geográfico. arqueológico. cultural. artistico e cientifico. acordos cultu
rais com outros países;

d) direito de imprensa, informação e manifestação do pensa
mento e expressão da atividade intelectual. artistica, científica e de
comunicação;

e) produção intelectual e sua proteção. direitos autorais e
conexos;

j) gestão da documentação governamental e patrimônio
arquivístico nacional;

g) diversões e espetáculos públicos. datas comemorativas e
homenagens cívicas;

VIII - Comissão de Fina..ças e Tributação:
a) sistema financeiro nacional e entidades a ele vinculadas;

mercado financeiro.e de capitais, autorização para funcionamento das
instituições financeiras; operações financeiras, crédito; bolsas de valo
res e de mercadorias; sistema de poupança; captação e garantia da
poupança popular;

b} sistema financeiro da habitação;
e) sistema nacional de seguros privados e capitalízaçio;
d) titulos e valores mobiliários,
e) regime juridico do capital estrangeiro. remessa de lucros;
j) divid,a pública interna e externa;
g) matérias financeiras e orçamentárias públicas, ressalvada.

a competência da Comissão Mista Permanente a que se refere o art,
166, § I·, da Constituição Federal. normas gerais de direito financeiro,
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normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,
para a administração publica direta e indireta. incluidas as fundações
instituidas e mantidas pelo Poder Publico;

h) aspectos financeiros e orçamentários públicos de quais
quer proposições que .importem aumento ou diminuição da receita ~
da despesa pública. quanto á sua compatibilidade ou adequação com o
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual,

i) fixação da remuneração dos membros do Congresso
Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Minis
tros de Estado e dos membros da magistratura federal;

j) sistema tributário nacional e repartiçãc das receitas
tributárias; normas gerais de direito tributário; legislação referente a·
cada tributo;

• I) tributação, arrecadação, fiscalização. parafiscalidade.
empréstimd1..compúlsórios; contribuições sociais. administração fiscal.

m) tomada de contas do Presidente da Republica. na hipóte-
se do art. 51, lI, da Constituição Federal,

IX - Comissão de Minas e Energia:

a) políticas e modelos mineral e energético brasileiros.
11) a estrutura institucional e o papel dos agentes dos setores

mineral e energético,
. (~ fontes convencionais e alternativas de energia,

d) pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos;
e) formas de acesso ao bem mineral; empresas de

mineração;

f) politica e estrutura de preços de recursos energéticos;
g) comercialização e industrialização de minérios;
h) fomento à atividade mineral.
I) regime jurídico dos bens minerais e dos recursos

energéticos;
j) gestão, planejamento e controle dos recursos hidricos;

regime juridico de águas públicas e particulares;
X - Comissão de Relações Exteriores:
a) relações com entidades internacionais multilaterais e

regionais, de finalidades politica, financeira, monetária, econômica.
comercial. cultural. científica e assistencial, em especial com a Organi
zação das Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos;

/I) relações diplomáticas e consulares, econômicas e comer-
ciais, culturais e cientificas com outros paises;

c) politica externa brasileira;
d) serviço exterior brasileiro;
e) questões internacionais contemporâneas;
f) litigios internacionais, neutralidade em face de conflitos

internacionais e intervenção em paises estrangeiros;
. g) declaração de guerra; condições de armistício ou de paz;

arbitramento internacional;
h) atos internacionais de que a União houver participado, ou

tenha de participar; .
i) tratados, acordos e convênios internacionais. inclusive os

de natureza cultural, de intercâmbio comercial e de cooperação
cientifica e tecnológica;

j) a ordem juridica internacional e os direitos territoriais de
jurisdição; estabelecimento de fronteiras ou linhas divisórias; fixação
de limites do mar territorial;

I) conferencias e con~ressos internacionais;
m) turismo externo;
11) nacionalidade; cidadania e naiuralização, entrada, extra

dição e expulsão de estrangeiros;. er.ligração é imigração; regime
jurídico do estrangeiro;

o) prot~ão de cidadãos brasileiros no exterior; expatriação;
p) autonzação para o Presidente ou o Vice-Presidente da

República se ausentar do território nacional'
q) direito internacional público e direito dEls..tratados·
XI - Comissão de Seguridade Social e Familia.
a) assuntos relativos á saúde, previdência e assistencia social

em geral;
b) organização institucional da saúde no Brasil;

c) politica de saúde e processo de planificação em saúde;
sistema único de saúde;

d) ações e serviços de saúde pública. campanhas de saúde
pública, erradicação de doenças endemicas; vigilância epidemiológica.
bioestatistica e imunizações;

!!) ~~istêncía médica previdenciaria. instituições privadas de
saúde;

f) medicinas ahernativas;
g) higiene. educaçio e assistência sanitária;
h) atividades médicas e paramêdicas,
i) controle de drogas, medicamentos e alimentos. sangue e

hemoderivados;
j) exercicio da medicina e profissões afins. recursos huma

nos para a saúde;

I) saúde ambiental, saúde ocupacional e infortunistica. segu
ro de acidentes do trabalho urbano e rural;

m) alimentação e nutrição,
11) indústria quimico-farmacêutica. proteção industrial de

fármacos.
o) organização institucional da previdência social do Pais.
p) regime geral e regulamentos da previdência social urbana,

rural e parlamentar;
q) seguros e previdência privada.
I~ assistência oficial. inclusive a proteção á maternidade, à

criança. ao adolescente. ao idoso e ao portador de deficiencia.
s) regime juridico das entidades civis de finalidades sociais e

assistenciais;
t) ml!térias relativas à familia, á mulher, à criança. ao adoles

cente, ao idoso e ao excepcional ou deficiente fisico;
11) direito de família e do menor;
XII - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Público:
a) matêria trabalhista urbana e rural; direito do trabalho e

processual do trabalho e direito acidentário;
/I) contrato individual e convenções coletivas de trabalho;
c) assuntos pertinentes à organização. fiscalização. tutela,

segurança e medicina do trabalho;
d) trabalho do menor de idade, da mulher e do estrangeiro;
e) politica salarial;
f) politica de emprego; política de aprendizagem e treina

mento profis~ional;

g) dissidios individual e· coletivo; conflitos coletivos de
trabalho; direito de greve; negociação coletiva;

h) Justiça do Trabalho; Ministério Público do Trabalho;
i) sindicalismo e organização sindical; sistema de represen

tação classista; politica e liberdade sindical;
j) relação jurídica do trabalho no plano internacional; orga

nizações internacionais; convenções;
I) relações entre o capital e o trabalho;
m) regulamentação do exercicio das profissões; autarquias

profissionais;
11) organização politico-administrativa <!a União e reforma

administrativa;
o) matéria referente a direito admínistrativo em geral;
p) matérias relativas ao serviço publico da' administração

federal direta e indireta, inclusive fundacional;
q) regime jurídico dos servidores publicos civis e militares.

ativos e inativos;

r) regime juridico-administrativo dos bens públicos;
s) prestação de serviços públicos em geral e seu regime

juridico;
XIII - Comissão de Viação e Transportes
a) assuntos referentes ao sistema nacional de viação e aos

histemas de transportes em geral;
/I) transportes aéreo. marítimo. aquaviário. ferroviário.

rodoviário e metroviirio; transporte por dutos;
c) ordenação e exploração dos serviços de transportes;
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d) transportes urbano, interestadual, intermunicipal e
internacional;

~) marinha mercante, portos e vias navegáveis; navelPçio
marítima e de c!lbotagem e a interior; direito maritimo;

f) a\iaçio civil. aeroportos e infra-estrutura aeroportuáría;

legllrança e controle do tráfego aéreo; direito aeroniutico;
g) transporte de passageiros e de cargas; regime jurídico e

legislaçlo setorial; acordos e convenções internacionais; responsabili
dadecivil do transportador;

h) segurança, politica, educação e legislação de trânsito e
tráfeg~;

XIV - Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior":
a) assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura; politica e

desenvolvimento urbano; uso e ocupação do solo urbano; habitação e
sistema financeiro da habitação; transportes urbanos; infra-estrutura
urbana e saneamento básico;

b) matérias relativas a direito urbanistico e a ordenação
jurídico-urbanistica do território; planos nacionais e regionais de orde
nação do território e da organização politico-administrativa;

c) desenvolvimento e integração de regiões; planos regionais
de desenvolvimento econômico e social; incentivos regionais.

d) regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões;

e) politica e desenvolvimento municipal e territorial; assun
tos de interesse federal nos Municípios, Estados. Territórios e no
Distríto Federal;

j) matérias referentes ao direito municipal e edilico;
g) sistema nacional de defesa civil; política de combate às

calamidades;
h) migrações internas.
Parágrafo IÍnico. Os campos temáticos ou áreas de ativida

de de cada Comissão Permanente abrangem ainda os órgãos e progra
mas governamentais com eles relacionados e respectivo acompanha
mento 'e fiscalização orçamentária, sem prejuizo da competência da
Comissão Mista Permanente a que se refere o an, 166. § 1°. da
Constituição Federal.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 22, DE 1995
(Do Sr. Marcelo Déda)

Dispõe sobre a ocupacão de imóvel funcional residen

cial por Deputado. e dá outras providências.

(A COMISsAo DE CONSTITUIçAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo E

A MESA)

A Càmara dos Deputados resolve:

Art. \' O Deputado, no efetivo exercicio do mandato. fará jus a

. imóvel funcional residencial, de propriedade da União. i disposição da Càmara dos

Deputados.'

Parágrafo lInico O imóvel destinar-se-à, exclusivamente. a

residencia do Deputado c de sua família, vedada a cossia ou transferência a terceiros. a

qualquer titulo.

Art. 2' A ocupaçio do imóvel ficará restrita ao período de

exercicio do mandato e sera formalizada mediante termo de permissão de uso remunerada,
aprovado pela M....

Paragrafo único.. No ato da assinatura do termo da permissão de

uso. o permissionàrio declararà que aceita integralmente as normas que regulam a outorga

e concordari com o relatório descritivo. que conteri discriminação detalhada do imóvel,

das suas condições, seus acessarios. utensilios, equipamentos elOlricos e hidraulicos. bem

como do mobiliário existente.

Art. 30 A distribuiçio dos imóveis funcionais residenciais lOS

Deputados obedecera às seguintes regras'

1 e aos Deputados reeleitos e assegurado o direito de manterlSé no

uso do imàvel que já ocupam;

H e aos Deputados. em primeiro mandato. a distribuiçio dos

imóveis será feita mediante soneio a realizare5e no prazo de ate oito dias. contido d.

posse;

11I - n. hipótese de. após a realização do saneio a que se refere o

inCISO antenor. remanescerem unidades sem ocupantes. seri permitida a rea1i:ução de

pennutas entre os soneados e 05 remanescej1tes. desde que requerido pelo' Deputado.

obedecida a ordem cronológica dos pedidos.

Paragrafo umco O disposto neste artigo se aplica. no que couber.

a distribuição dos gabinetes

Art 4° São deveres do perrnlsslonario

I . pagar as taxas mensais de ocupação.

11 e pagar os encargos ordinarios de condommio resultantes do

rateio dos gastos mensais com a administração. manutenção e conservaçio das areas de

uso comum;

IH • pagar quaisquer tributos ou taxas que incidam ou venham a

incidir sobre o imóvel. proporcionalmente ao periodo de ocupação.

IV - pagar as despesas de telefone e de consumo de gis. agua e luz

da propria umdade que ocupa.

V • realizar a imediata reparação de danos .....enficados no imove1.

nas suas instalações. nos seus equipamentos e no seu mobiliàrio. provocados por si. seus

familiares ou Visitantes. salvo os decorrentes de uso normal.

VI • cumprir integralmente a començão do condommio e os

regulamentos internos.

VII - servirese do imóvel para uso exclusivamente residencial.

VIII - permitir a vistoria do imóvel pelo permiteme. mediame
acerto prévio de dia e hora,

IX • proceder a devolução do imovel no mesmo estado em que o

recebeu. na forma do relatório descritivo a que se refere o Paràgrafo unico do an "0
dentro do prazo fixado. quando ocorrer a extinção da permissão de uso;

x - não transferir. íntegral ou parcialmente. os direitos de

ocupaçio do imóvel.

Art. se Extingue~se a permissão de uso do imo...·el fundonal

residencial, quando o Deputado'

I . renundar ao mandato.

11 - perder o mandato, nos casos previstos nos incisos I a VI do an

55 da Constituiçio;

111 • concluir o mandato. sem reeleição.

IV - falecer;

v - transferir. total ou parcialmente. os direitos de uso do imovel a

terceiros. a titulo oneroso ou gratuito.

Paragrafo umco Extinta a pennissão de uso. o imóvel devera ser

restituldo. independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. no prazo de trinta

dias. contado da data em que cessou o direito de uso. sob pena de reintegração de posse
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Art 6° Na falta de imóveis funcionais residenciais. o Deputado

nio-contemplado fara jus ao auxIlio-morada. nos termos de ato especifico. baixado pela

Mesa

Art. 7' E vedada a outorga de mais de uma permissão de uso de

imovel funcional residencial ao mesmo Depurado

Paragrafo unico O descumprimento do disposto neste artigo.

pelos agentes responsaveis pela distribuição dos imoveis. implicara. responsabilidade

fimclonal. na fonna da legislação vigente

Art 8° O disposto nesta Resolução aplica-se às ocupações em
curso na data de sua vigencia

Art 9' Fica revogado o parágrafo unico do art ~66 do Regimento

Intemo da Câmara dos Deputados. aprovado pela Resolução n' 17. de 21 de setembro de

1989.

Art. 10. A Mesa baixara os atos complementares e adotará as

providências necessãrias a execução do disposto nesta Resolução. inclusive quanto aos

procedimentos e criterios para o calculo e a cobrança das taxas de ocupaçlo mensal

previstas no inciso I do art 4°

Art 11. Esta Resolução entra em vigor na dara de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

É muito antiga e reiterada. entre nós. a constatação de que as

nonnas em vigor sobre a ocupaçio de imóveis funcionais residenciais por Deputados são

fragmentarias e deficientes. expressas em diplomas que mais confundem do que esclarecem

seus aplicadores.

Diante disso. apresentamos o presente projeto de resoluçio. com o

objetivo de dar i materia um tratamento orgãníco e sístemâtico. conduzindo à

racionalizaçio. eficiência e aperfeiçoamento da atual sistemarica de ocupação de tais

imóveis.

Propomos. assim. regras claras e transparentes sobre a

formalização do uso do imóvel. sua destinação. os critérios de distribuição. o tempo de

ocupaçlo. os deveres do pemlissicnàrio. as hipóteses de r""nção da pennissio e o prazo

para restituiçio do imovel.

A presente proposição revoga e substitui as noonas. ora vigentes,

sobre a materia

Ante o exposto. contamos com o apoIo de nossos ilustres Pares

para a aprovação deste projeto

Sala das Sessões. em ~de ·t74de 1995

Depurado MARCELO DEDA

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Ttm.oIV

CAI'huLoI

Do POOER LEGISLATIVO

........ ' .
SEÇÃo V

Dos DEPUTADOS E DOS SENADORES

.............................................
•Art. S5. Perderá O mandato O Deputado ou SenIdor:

I - que infringir qualquer das proibiçilcl c:slabelec:idu DO artiJO lIIlcrior;
n - cujo procedimento ror declarado incompatlvcl com odecoro parlamelllar;
UI - que deíX.llr de comparecer. em cada leSIIo IcJislatM, ilClÇll pal1e,cIu

sesslles orditulrias da Casa a que pertencer. salvo licença ou missIo por...NoriZlda;

IV - que perder ou tiver SUSJlOII5OIIlI direitos polltiall;' .

V- quando odecretara JutIiça Eleitml. IlOl CIIllI pmislllIllCIla CoMIituiçlo;
VI - que sofrer condenaçlo criminal em 1e00ear,a transillda em julpdo.

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

J.I'OIlJoAÇ'AO CI,.ADA...,,'XADA ~nA COOUINAÇAO
J)A' COIIIIIIDU ',IIIIIA",II,."

RESOUJÇÃO N" 17" DE 1989
Aprot9 O Regimento Interno
diJ am.,. dos DeplMdos.

Titulo IX
DA ADMINISTRAÇÃO E DA ECONOMIA INTERNA

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

capítulo n
DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL.
OllÇAMENTÁRI.... FINANCEIRA, OPERACIONAL E

PATRIMONIAL

Art. 266. O patrim6nio da CImara é constituldo de bens
móveis e imóveis da UniIo. que adquirir ou forem c:oIocIdoI • aJA

disposiçlop~tirtico. A ocupaçIo de imóveis l'eIidenciais da
CImara por Deputados ficará restrita 10 período de ex«cíc:io cio
lIIIDdato esai objeto de contrato-padrlo tprOYICIo pela MeIa.

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

PROJETO DE RESOLUÇAO ti! 23, DE 1995
(Dt! Sr" Aroldo Cedraz)

Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos D~
putados.

(DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO PARÂGRAFO PRIMEIRO DO ARTI
GO 216 DO REGIME~lTO INTERNO "JA ':Ã.~ARA D05 ~Epf":TADOS, A CÕ
MISS~O DE CONSTITUIÇ~O E JUS7IÇA E DE REDAÇ~O E ~ MESA) -

A Càmara dos Oepulados resolve

Art I' Os artIgos 17.1. "t". 24. ~ 3", 37. 41. VI. 44. ~ 4"; 46;

50.11. "b". 57. 11. X. XII. XVI e XVII. 58. ~ 5', 59.02. IX. 05. 11. 86. 1~9. 111. 137. §

10 .11: "d". 140. II e 163. VIII passam a \Igorar com a seguinte rêdaçio
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"Art. 17. b) comunicação das matérias distribuidas aos Relatores.
. .

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

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

. .

11 - i Comissio é licito. para facilidade de estudo. dividir
qualquer matéria, distribuindo-se cada pane. ou capilulo. a
Relator, mas escolhidos Relator e Relator-Geral. de modo que seja
enviado à Mesa um só parecer;

..............................................................................."Art. 57.

x-se for aprovado o parecer em todos 05 seus termos. será
tido como da Comissão e. desde logo. assinado pelo Presidente.
pelo Relator e pelos autores de votos vencidos. em separado ou
com restrições. que manifestem a intençio de fazê-lo; constario da
conclusio os nomes dos votantes;

"Art. 37. A Comissão. ao término dos seus trabalhos.
oferecera relatório circunstanciado e conclusões. podendo ainda.
conforme o caso. propor projeto de lei. de decreto legislativo ou de
resolução.

§ 3° Para eteito da previsão estabelecida na alinea "g", do
Inciso li. consideram-se divergentes 05 pareceres decorrentes da
analise do merito das proposições."

t) designar e publicar a Ordem do Dia das Sessões. na
conformidade da agenda mensal. com antecedência minima de
quinze dias. ressalvadas as alterações permitidas por este
Regimento."

"Art. 24.

§ 1° O relatório circunstanciado, com suas conclusões. sera
encaminhado:

XII - se o voto do Relator não lor adotado pela Comissão. a
a redação do Parecer vencedor sera feita até a reunião ordinária
seguinte. por outro membro designado pelo Presidente;

I - à Mesa. para conhecimento do Plenirio. publicação no
Diário do Congresso Nacional e outras providências;

li - ao Ministerio Público ou à Advocacia-Geral da Uniio.
com a cópia da documentação. para que promovam a
responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem
outras medidas decorrentes de suas funções institucionais;

111 - ao Poder Executivo. para adotar as providências
saneadoras de caràter disciplinar e administrativo decorrentes do
art. 37. §§ 2° a 6°. da Constituição. e demais dispositivos
constitucionais e legais aplicàveis. assinalando prazo hibil para seu
cumprimento;

IV - à Comissio Permanente que tenha' maior peninência
com a matéria. à qual incumbiri fiscalizar o atendimento do
prescrito no inciso anterior;

V - i Comissio Mista Permanente de que trata o ano 166. §
1°, da Constituiçio. e ao Tribunal de Contas da União. para as
providências previstas no ano 71 da mesma Cana.

XVI - ao membro da Comissão que pedir vista do processo.
oralmente e durante a discussão. ser-lhe-à concedida esta por duas
sessões. se não se tratar de materia em regime de urgência; quando
mais de um membro da Comissão. simultaneamente. pedir vista, ela
será conjunta e na propria ComiSsão. não podendo haver
atendimento a pedidos sucessivos;

XVII - Os processos de proposições em regime de urgência
nio podem sair da Comissão. sendo entregues diretamente em
mios dos respectivos relatores.

"An.58

§ 5° Aprovadas conclusivamente pelas Comissões. sem
emendas ou na forma de Substitutivo integra/. as proposições
tornam à Mesa. dispensada a redaçio final. para serem
encaminhadas ao Senado Federal ou a Presidência da República. no
prazo de setenta e duas horas."

§ 2° Nos casos dos incisos li. 11I e V. a remessa sera feita
pelo Presidente da Câmara. no prazo de cinco sessões."

Art. 41. .

"Art. 59 Encerrada a apreciação. pelas Comissões. da
maléria sujeita· li deliberaçio do Plenario ou na hipólese de ser
provido o recurso' mencionado no § 1° do artigo anterior. a
proposiçlo ser! enviada à Mesa para publicaçio. sendo
imediatamente incluída na Ordem do Dia."

VI - designar Relatores e distribuir-lhes a matéria sujeita a
parecer. ou avoca-la. nas suas liltas:

"An. 44 ..

§ 4° A ausência na Comissão equipara-se. para todos os
efeitos. à ausência em Plenario"

"An. 46.' As Comissões reunir-se-ào na sede da Câmara.
ordinariamente. as segundas e terças-teiras. a panar das nove horas.
ressalvadas as convocações de Comissão Parlamentar de Inquérito
que se realizarem fora de Brasllia. "

"Art. 50 ..

"Art. 62.

IX - a organização de sUmula da jurisprudência dominante da
Comissão. quanto aos assuntos mais relevantes. sob orientação do
seu Presidente. que devera submetê-la ao Plenirio e. uma' vez
aprovada. serviri de precedente. a ser observado nas suas decisões.
só podendo ser modificada pelo mesmo quorum de deliberação.

"

"Art. 65.

I - .

li . ordinárias. as de qualquer sessio legislativa. realizadas
apenas uma vez por dia. às quanas e quintas-feiras. nas três
primeiras semanas do mês;

li - .: . "An. 86 O Presldenle organizara a Ordem do Dia com base
na agenda mensal a que se relere o art 17. I. "s". e observància do
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que dispõe este artigo e o art. ·143. 11I. para ser publicada no Diário
do Congresso Nacional e distribuída em awiso. com antecedencia
minima de quinze dias da sessio respectivll."

"Art. 129 .

11I • p.recer da Comissio. com as suas conclusões e a
indicaçio dos Deputados votantes.

Parágrafo ünico. Em razio da pertinincia temilica da
matéria, qualquer Comisslo nio incluida no despacho inicial da '
Mesa poderá requerer ao Presidente da Càmara a redistribuiçio
para sua inclusio~ abservada o disposto no inciso V. deste artigo."

"Art. ISS. Poderá ser incluida. automaticamente. na Ordem
do Dia. para discussio e votaçio imediata, ainda que iniciada a .
sessio em que for apresentada. proposiçJo que verse matéria de
relevante e inadiável interesse nacional. a requerimento da maiória
absoluta da composiçio da Câmara, aprovado pela maioria
absoluta dos Deputados sem a restrição contida no § r do artigo
antecedente.

"Art. 137

f1õ ~ .
, .. , .

I· . .......................................................

/1- ........................................................................................
.......................................................................................................

. d) manifestamente prejudicada. em virtude de deliberação
=~~r. na mesma sessão legislativa. ou transformada em diploma

Parágrafo único. Só poderá ser apreciada uma proposiçIo
por sessIo. na forma deste artigo e desde que dado conhec:imemo
101 Deputados."

"An. 227 : ..

Parágrafo único. A ausência do Deputado às leII6es da
Cimara ou às, reuniões das Comissões importara deaconto
proporcional em sua remuneraçio. silvo. cuo de motivo
justificado. especilicamente previsto em ato da Mesa."

Art. 3- É dada nova redação ao art. 66. no forma sesuinte:

"Art. 140. Quando qualquer Comissio desejar manifestar.se
ou pretender que outra se manifeste sobre determinada matéria,
apresentará requerimento nesse sentido ao Presidente da Cimara.
com indicaçio precisa da questio sobre a qual deseja fazer ou
obter o pronunciamento. observando-se que:

"An. 66. As sessões ordinãrias terio duraçio de cinco htns
e.trinta minutos. e delas constario:

I . Pequeno Expediente. com duraçio de seueata milUtos.
improrrogáveis. destinado à matéria do .expedientl: .e.1OI oradores
inscritos que tenham comunicaçio a fazer;

/I • o pronunciamento da Comissão se dará antes do exame
da matéria pela ültima ou unica Comissio de mérito e versará
exclusivamente sobre a questio lormulada.

11 • Gr&nde Expediente. com duraçio .de sessentl milUtos.
improrrogáveis. distribuído entre os.Deputados iosctilDS;

"Art. 41.

"Art. 163 .

.....................:..... . ~";"."";"""'''''':'''''''''''''''''''' .

VIII - o requeriménto com a mesma. ou oposta, finalidade de
outro já aprovado ou rejeitado". .

• § r o Presidente da Cimara dos. Deputados pocillrá
'dIlterminar. a fim de .adequá·1a às necessidades da C.... que. I
·Pfdem do Dil absorva o tClRpO destinado aos oradores do Grande
Expediente.

§ 3- O Presidente da Câinara: de oficiá. por proposta do
Colégio de Lideres ou mediante deliberaçio doP\enirio lIObre
'requerimento. de .peIo menos um décimo dos Deputados. poderá
convocar períodos de sessões extraordinárias exclusivamente
destinadas a discussio e votaçio das matérias constantes do ato de
convocaçio."

11I - Gomunicaçio de .Liderança. com duraçio de trintl
minutos;

IV -.- Ordem do Dia, -li iniciar·se. impreterivelmente. às
dezesseis horas e trinil minutos. com duraçio de três horas,
prorrogáveis para apreciaçio da pauta da sessio;

V • ÇomunicaQões Parlamentares. desde que haja tempo.
destinadas I representantes de Partidos e Blocos Parlamentares.

. alternadamente. indicadp$ pelos l.,i4er~.

. § I- Em qualquer tempo da sesdo. ái Lideres dos 'Partidos,
•pessoalmente e sem delegaçio. poderio. f~ cornunic:aç6es
.déstinadas aGI debite em torno de ISSUDtos de relevincia nacional.

..............................: .Art. 39.

§ I- Os mandatos do Presidente e do Vice-Presidente serio
prorrogados ate a eleiçio dos respectivos sucessores. mantendo-se,
neste periodo. a mesma composição da Comissão.

An. Z· Ficl acrescido ao In. 39 um paragrafo. renumerando..se 05

demlls. ao In 41. um Inciso. renumerlndo·se 05 demaís. ao an. 139. um parlgrato unico~

10 In, ISS. aherando-5e o seu capu!. um paragrafo umco, e '0 an. ~27. um paragrafo

unico. na forma seguinte:

VII - decidir. ouvido o Relator. sobre a conveniencia da
diwlgaçlo do parecer. antes- de sua apreciaçio pelo Plenário da
Comissio.

An. 4° E dada nova rubrica • "00 credenciamcnlo de entidadea

que exercem atividad~ tendente a influenciar o. processo legislativo" • 10 Capitulo IV do

Titulo 11I. a1terando-sc a redaçio do In. 259. na forma SCJIuinte,

.._ ~ : .

"Art. 139 .

"cAPiTUWIV

Do credenciamento de entidades que exercem atividade
tendente a InDuenclar o proceuo Iqillativo



9380 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1995

An. 259. As entidades de clme de lIfIU superior. d.
emprepdos e emprelladores. autarquias profissionais • outras
instituições de imbito nacional da sociedade civil que IXll'Ctl'tm
atividade destinada a inl1uenciar o processo lqislativo cIevtrIo
credenciar representantes junlo i Mesa.
I • •

§ 1° .Para o exercicio da atividade prevista no caput deste
anigo. cada entidade podera credenciar apenas um representante.
que tera ãcesso as dependências da Cãmara. excluídas u privativu
dos Deputados. .

. § 3° As entidaoes credenciadas deverto declarar. além de
outros elementos exigidos pela Mesa. 05 gastos relativos i SUl

atuaçio junto à Càmara e fora dela. que tenham relaçio com a
ativ:dade de que trata o c.put deste artigo.

§ 3· Da declaraçio prevista no parigrafo amerior. qUllldo
prestada por terceiros. constario. obrigatoriamente. a indicaçio cio
interessado nos serviços. o projeto cuja aprovaçio ou rejeiçIo seja
in~tado. ou ~ ~téria cuja discussio seja desejada.

§ 4· À vista dos credenciamentos efetuados • da
declarações prestadas. a Mesa providenciará a divulpçlo cieIIu e
dos elemeatos referidos nos §§ r e 3·.

.§. S·' A OOIissio de informações. a tentativa de omitir ou
ocultar dados. ou confundir a fiscaIizaçio. imponará a cuuçIo cio
credenciamento. sem prejuízo. quando for o cuo. cio
r.1ICIIl1inhamento du peças e elementos penineiiiA 10 MiàiIIirio
l»úblico. para u providências cabíveis.

§ 6· - CIbet'á ao ,. Secretário expedir u credtIlciaiI qui

deveria ser \*lnadu bbrillltoriamente no recinto da Cimara. .

§.,. Os credenciados. sempre que se dirisirem 101 ÓfJIllI da
Càmara. ~ aos Deputados.declinario a entidade que reprIMIItIm.

§ ge' .Orgias, e entidades ·públicos poderio deIisnar
representantes júnto' à· Cimara. a· fim de prestar e colher
informações e esclarecimenlos aos órgias da Casa e lOS
.Oeputach1s sobré matéria de inil;re55e parlamentar. ou cios órgIos e
entidades 'que representam. recebendo -credenciaL difirenciada' da
'mencioitada rio li I.... que lhes' permita o -acesso às depencUnciu
nIo-privativu de Deputados.·
Art. SO Após o ano ~S9. fica incluído Ca~tulo V 10 Titulo 111. sob

a rubrica "00 Credenciamento da Imprensa:. mantidos os alUais anillOS 260 e 261.

An. 6° Esta Re50luçio entrara em villQ< na daIa de SUl

publicaç'"

JUSTIFtCAÇÃO

o Congresso NaCional vem. no decorrer da história politica

brasileira. cumprindo o seu papel institucional. primacialmeme elaborar leil c ftlellizlr OI

outros Poderes.

NIo obstante. os reclamos da sociedade bruileira no~ ele

célere resposta do Parlamenlo às neecuidadn nacionais. toma imperative a -..o ele

medidas que lhe UMillrem eflclMlcia nos trabalhollcllillllivOl

COlIIidcrando tal reclidade. entllldcmOl conwnitM. allcnçOcI

rctlÍmcntail para lIIa Casa. que lhe propiciem alcançar aquele clcliclcralO.

Na verdade. nIo bllll apenas pnlIllOYW _ a1tcraçilcl pera UIII

eflcir.',te fUncionamento deste ColClliado LCllislativo. E prteilO vOllladc politica pera ,..

valer u normu.

Pusarnos. entlo. a justifi<:ar nossas propostu.

Fiuçio de prazo minimo para divulpçio d. Ord_ do DÚl (.rt. t7.1. "I")

A modificaçio do an. 17, I. "t". visa a assegurar ao Deputado o

necessario conhed"1efllO do teor da Ordem do Dia. organizada na conlbrmKlade da agenda

mensal. ,com antecedência mlnima de quinze dias.

Esta iniciativa propiciara efetiva panicipaçio do Deputado nas

discussões e votlÇões. uma vez que este sera inlbrmado. em prazo razoável. sobre u

maleriu constantes da Ordem do Dia.

O mesmo argumento embasa a alteraçio do an. 86.

DeJleiçio sobre parecera diver'ltnles l.rt. 24. § JO)

NIo raro a hipótese em epígrale e carlClerizada. quando a mIleri..

que tramitava conclusivamenle. tem seu regime modiflcado para. entio. ir 10 P1enario da

Cua.

Contudo. o Regimento. na redaçio vigcme. nIo eslabelece que

tipo de diversência entre os pareceres lClJTeIará esta mudança no trimite legislllivo. ja que

os pareceres da Comisslo de FilllllÇU e TributlÇlo sobre adcquaçlo ofÇllllCllliria e

financeira. e da Comisslo de COIlIlituiçlo e Justiça e de Redaç.lo. em todos os ClIOI,

qUllllo a cOllSlitucionalidade. juridicidade e técnica legisllliv.. têm perspecliva de anilise.

aqui atinente aOl upeclOl de admiSlibilidade. diversa daquela das demais Comissões

chamadu a opinar sobre o mento da mIl';';a. Deve-se ressalvar que u duu Comissões

cilldu podem vir a apreciar uma determinada materia no seu rnirito e. neste caso. a regra

lamberiI sera aplicada.

Coeduio dos Irab.l..... du Co.ia6n r.rb."h1ra de h''1omlO (11t. J7)

A alteraçio proposta 10 ano 37 tem por escopo explicitar os limita

lepis a que esllo sujeitos os trabalhos de uma CPI no locante as suu conclusões. de forma

a possibilitar-lhe. inclusive. a feitura de projeto de lei. de decreto legislativo e de raoIuçio.

atribuições antes cometidu somente a Mesa

DeIIeiçio dos m.nd.los dos Presidenles de COIIIiuio (Irt. J'. tIO)

Pela redaçio atual do Regimenlo. o mandllo do Presidente e dOi

Vice-Presidernes terminam no dia IS de fevemro da sessio legisllliva subIoqüellle.

Entretanto. diflcilmente a eleiçio para preenchimento du referidas fUnções se di na dala

estabelecida. Muitu vezes. ocorre em março e ate mesmo em abril. deixando a Comísslo.

neste intervalo. acefala e ate mesmo sem composíçio. Pelo proposto. ,ntenta-se superar tal

inconveniência.

Ellinçio do nomin.do ReI.tor Subslitulo (.rt. 41. VI: 50. 11. "b": 57. 11. X. XII e

XIII)

A figura do "Relator SubslItuto". ainda nominalmente presente no

Regimento em vigor. nio encontra abrigo nos trabalhos desenvolVidos pelas Comissões.

Pelo contrario. constitui-se numa rorrnalidade dispensavel. na medida em que. uma vez

superado. pelo Plenario do orgio lecmco. o ponto de VIsta do Relator onginariamente

designado. o Presidente tem a oponumdiGc de avocar de plano a materi. (o que se dá

excepcionalmente), ou de designar outro membro que. durante a discusslo. tenha

esposado com maior evidêncll o entendimento dominante.

A permanecer a figura do "Relator Substituto". alguns

constrangimentos poderio ocorrer' a lItula de exemplo. quando este ultimo tenha o mesmo

poSIcionamento do primitivo Relator Para superar tal fato. o PreSIdente deveria conhecer.

antecipadamente. tanto o pOSicionamento de um quanto o de Qulro. quando da distribuiçio

da materi.. o que nio se di com frequência
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De mais a mai•• a Re50luçio n' 58/94••0 trat.r do prazo • ..;

observado pelas Comissões na .náli.e de projeto•. retirou do .n. 52 (originariamente §

2-). o exercicio di Relaloria por um "Relator Substituto", no caso do esgotamento do

prazo, Atualmente. a matena vem disciplinada no § 3° do mesmo anigo. in verbil;

"An. 52.

§ 3' E.got.do o prazo de.tln.do '0 Relator. o Pre.idente da
Comissio avocara a proposiçio ou designará outro membro
para relotá·lo. no prazo improrrogável de duas .essõ.... se em
regime de prioridade: e de cinco senões. se em regime de
Iramitaçio ordin.ria" (gnlbs no.so.",

Desta forma. a pratica e o bom senso recomend.m suprimir a

figura do "Relator Substituto" não apenas neste disposili\'O. como lambem nos anigos· 50.

11. "b" e 57. 11. X. XII e XVII do mesmo Est.tuto

Dlvulpçio dOi pareceres antes do suo apreciação ptlo Pltnário do Comissio (art. 41.

VII)

É necessàrio indicar com prc.ciJio o momento em que os pareceres

poderio ser diwlgados. Rigorosamenle. conllituem peças elaboradas por um Parlamenlar.

dilo Relator. que tem por destinatario. outrOS Parlamentares. membros do orgia lécnico.

Ocorro. conludo. quo o Presidente da ComlSsio••po. consulla ao Relator. poderaavaliar a

conveniencia. • relevincia e a oponunidade politic. da diwlgaçio previa da maleria.

Somenle nesle caso•• diwlgaçio poderá ocorrer

Preu.ça no Comiuio (art. 44. IV)

Com vistu a 'um novo Parlamento que se pretende para o País.

butado. principalmenle. numa mudança de mentalidade e. mais .inda. pen..ndo na

vaJorizaçio do. trabalhos das Comissões é que. pela proposta. devem ser aplicado. o.

mesmos efeitos para presença e ausência em Plen.rio. /SIO se toma mais evidenle ao se

atentar i nova si'lemilic. regimental que se pretende seja impl.ntada. pela qual as

Comissões teria diu próprios e especlficos par. os seus trabalhos. exatamente como no

Plenano

Formulação oral do pedido de villo durante o discussio (art. 57. XVI)

Durante a discussio de determmada materia é frequente a

necessidade de .profundamento na an.lise d.s questões envolvid.s. pela sua complexid.de

técnica. e, sobretudo. pcla controversía politica decorrente do jogo democratico. A vista.

neste sentido. suspende a discussão para que. eventualmente. algum membro. que nio o

Relator. tenha. como este. oponuOIdade de retleur mais detidamente sobre o objeto do

debale.

Contudo. alguns requisitos dc\.'cm ser observados. tais como a SUl

nia concessão em caso de urgencla (o que díspensa maiores comentarios). e a SUa

fbrmulaçio oral apenas durante a discussão. Pretende-se. com a presente modificação.

possibilit.r • qualquer membro. f.culdade de pedir VI.ta frenle aos dcmai•. de modo que o

interessado. ou quanlos o forem. não sejam surpreendidos. porquanto. n. falIa de mençio

expressa. existe a possibilidade de a mesma ser concedida fora do momento especifico de

.preciaçio da maleria.

Dispenso de Redação Final dos projelo. aprovados conclusivamente pelas COnlissóts•

• ta1 ....end.. ali na formo de .ubslilutivo inlOlral (art. 59)

A nossa Opaca caracteriza-se. sobreludo. pela velocidade das

transformações. Essa dinimica cria grandes dificuldades par. o legislador. cujo trabalho.

nio obllanle. deve ser sempre mediado pela reflexão e prudenci•.

Nesse quadro. deve o Parlamento buscar mecanismos que tomem

mais igil o seu labor.

Um dos cammhos p.r~ qUt .Icance • .gilidade colimada é

aperfeiçoar a trlmitaçio da materia. suprimindo etapas desnecessarias. O dispositivo. que

ora se pretende inserir no Regimento. Visa snnplificu os trimltes das proposições nio

emendadu ou em forma de substitutivo Incegral. apreciadas conclUSivamente pelas

ComIssões da C....

Com eleito. não ha razões para en....lar um proJeco a Redação Final.

depois de Ji ter passado por todas as Comissões pcnJncntes. Inclusive pela Comlssio de

Constituição e Justiça e de Redação Orl. Insere-se na competéncla desta ComiSsão

apreciar as propostas no que concerne a tecnlca legislativa. Desse modo. o exame tecnlco

da red.ção da malen••prov.da conclusivamente. pelas Comissões. sem emendas ou na

forma de substitutivo lhlegral. ja tera Sido feico ao tinal de sua Iramllaçâo Dcsnecessano.

portanlo. envia-Ia a redação final

lnclusio em Ordem do Dia de projeto já aprovado pelos Comiuõts Técnicu (art. 59)

A aiter.ção do .n. 59 Visa ••ssegur.r • publicação e a incluir

imediatamenle na Ordem do Dia projeto que tenha sldó aprecIado pelas COmJUÕe5

Técmcas e sujeila a competêncía do Plen.no. ou quando tenha havido provunento ao

recurso de que Irala o ~ I' do .n. 58

Na sua red.ção original. o disposllivo reglmenlal. alem de. silenciar

sobre a exigência de publicaçio. deixava a cnlerio de ordem subjetiva a providencia em

comenlo, que. agora. passa a ser aUlomalica.. ou seja. o aUlor da materia. acompanhando o

seu trâmite. saberà de modo exato. o momento em que a mesma estara pronta para que o

Plenano aprecle.

Súmula dos enlendimenlos dos Comissões (art. 62. IX)

O eslabelecimento de sumula. com a con..graçio de junsprudencia

vinculante. é conquislalécnica que enalrece o jogo polílico. Pretende-se. na verdade. evilar

que determinadas mlteriu. reneradamente apresentadas e rejeitadas. emperrem o processo

legi.lativo. Enlretanlo. para que nio haja um "cngessamenlo" da .tlVidade parlamenlar e

que se prelende a .provaçio de sumula -o que reflele um .madurecimento do Plenlrio

sobre determinada questio" e. de Igual modo. assim se devera proceder com o objetivo de

modifiCá-I•.

Novo.islemálico no runcioRamenlo do. Comissões e do Plenário (art. 65. "e 66)

As .ller.ções dos 'm. DS. 11. e D6 visam. dar nova si.tematic. as
sessões ordinariu da Casa. que passam a funcionar nas pnmeiras Irés semanas do mes. as

quartas e quíntu"feiras. a partir das quatorze horas

Esta iniciativa atende a tnplice objelivo primeiro. garanle ao

Deputado a ultima semana do mes para visita as suas bases. segundo. assegura a realizaçio

das sessões ordinária.;. sem solução de continUidade. com reflexos positivos sobre a

eficiencl. dos trabalhos legislativos; terceiro. o. po.>Iollloaoe •• bancadas panidanas para

que se reimam. no. horario$ Dia reservado. as reuniões e sessões.

Com efeilo. é .ssenle que • ,.tividade parlamentar compreende o

necessario contato com as bases eleitorais. auscultando"as e patrocinando seus pleitos.

De oulra pane. a desconlinuidade do. trabalho. legislal;vos

decorrenle da sisttmálica vigenle••carreta .preciavel prejUlzo a discussão e á vOlaçio das

rnaterias.

As medidas ora alvilradas inlenlam .faslar lais óbices.

Idenlico argumento fundamenla • aileraçio proposlaao an. 46. no

senlido de dar novo regime de funcionamento as Coml'sões.
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Assim. as Comissões de ambas as Casas e os respectivos Plenários

lerio dias certos para se desincumbirem das suas agendas. Deve-se. a propósito. adiantar

que. no mesmo passo. oferecemos Projelo de Resolução ao Congresso Nacional. com o

objetivo de reservar as sextas·feiras para que se realizem as suas sessões

Parecer de Comissão (art. 57. X. 129.11I)

Pretende a sugestilo adaptar o RegImento a realidade dos trabalhos

das Comissões. que hoje têm numerosa composição dos respectivos plenarios com

parlamentares tatulares (em alguns casos mais de 50) e, ainda. com a presença eventual de

suplentes (outros tantos), tomando ínexeqwvel a apuração dos votos individualizadamente

em todas as votações sem um processo eletrônico. Isto se dá. e bom que se ressaJte. em

função de ser hoje o regime de tramitação conclusiVo a regra. dispensando-se a

panicipação do Plenario da Casa. Por consequêncla. as volumosas pautas das Comissões

nio togranam apreciação. sendo as votações nammais. Donde a oponunidade da proposta.

Sessões ordinárias d. Câmara (art. 66)

Oferecemos nova redação ao art 66. resgatando e aperfeiçoando a

sistematica anterior.

Assim. volta o Grande E,pediente. a realizar-se antes da Ordem do

Dia. de modo a privilegiar a discussão sobre temas de grande relevincia nacIonal.

Reservou·... "Inda. "ntes do inicio da Ordem do Dia. penodo de

trinta minutos para as Comunicações de Lideranças. com vistlS ao posicionamento do

respectivas Bancadas sobre as rnatêrias a serem votadas.

Por ullimo. optou·se pela supressão dos §§ 3° e Se. em face de sua

inadequação li proposta ora formulada.

Devolução p.la P....idênci. de projeto prejudicado (art. 137. § 1°,11. "d")

A prejudicialidade de proposição em face de outra ji apresentada

na mesma sessão é motivo para que ela seja devolvida. conforme dispõe o ano 137 do atual

Regimento. O dispositivo ora proposto pretende dar oportunidade a que a Presidência se

mamfeste. quanto a materia Inequivocamente prejudicada. Trata..se. com efeito. de medida

que aliviara a Casa de discussões absolutamente dlSpensavelS.

Em suma. di-se a PresidênCia da Casa o mesmo poder hoje

atribuido as Presldencias ~as Comissões. de forma a evitar que mateoa deste jaez tramite.

Inclusão de Comissão no d..pacho p....id.nci.1 que dÍJtribui as matéri.s (art. 13'.

parágrafo linico)

A alteração pretendida tem por escopo consagrar. no Regtmento.

uma ocorrência venficada no cotidiano das trabalhos ICg.lslativos. quando determmado

orgia tocmco e pretendo no despacho .mcial e se julga allng.do tematicamente pela

muer1l. Neste caso. deve-se poSSibilitar que o retendo colegiado se poSicione. colaborando

nas discussões e no aprimoramento da propoSIção.

Requerim.nto para que outra Comissão s. manifeste (art. 140. capute inciso 11)

No mesmo senlldo do acresclma proposto ao art. 139. a mudança

sugerida vem a consagrar no Regimento uma sltuaçio ocorrente. Além disso. li

preocupação de determInada Comissio com cena matOrta em trámite pela Casa é medida

de aprofundamento das discussões e depuração legislativa. desde que observada a

peninêncll tematica.

Ernretanto. a fim de que haja um ordenam.ento nesta espécie de

pedido. procura·se. com a presente. estabelecer um limIte temporal. isto ê. o requerimento

devera se dar antes do pronunciamento da uhima ou única. se o for o caso. Comiulo

designada para analise do mérito.

N..... siate..átic. para • t",.i~io da ch••ad. """"C" urpt\tiui.a" (art. Iss,

cap,," • paráp"'fo liaico)

O regime de tramitação excepcional. disciplinado pelo ano ISS do

Reg.mento. comumente denomonado regIme de "urgência urgentlssima'. sofreu processo de

vulgartzação. acanetando graves disfunções ao processo legISlativo.

Assim. proposições que absolutamente nlo .. enquadram nos

requisitos regImentais. indIcadores de situações especialisslmas. sio disculidas e votadas

inop,nadamente. quase de improviso. sem a audiência dos colegiados tecnicos da Casa. nIo

ensejando. poIS. o exame e a reOedo necessarios à tomada du deliberações legislativas.

Acresce que tais proposições são incluidas em Ordem do Dia sem

previo conhecimento dos Deputados.

Visando superar essas inconvenIêncIas. alvitramos oova redaçio

para o ano I SS do Regimento Intemo. retirando a poS51bilidade alternativa do requerimento

ser apresemado por Lideres que representem maioria absoluta dos membros da Casa.

Propomos. igualmente. que. sob a referida tramitaçio excepcional.

só poderio ser apreciado um projetO por sessio e que devera ser dado previa conhecimento

aos Deputados de sua inclusio em Ordem do Dia.

Prej1tdic:iaJidad. d. requeri••atOl ap......ntados eo. idftltic:a o. oposta WicIade de

0II1ro rejeitado (art. 163, VIII)

Com O aerescima da «pressão "ou rejeitado". pretende-se dar

5CqIWncia lõgica ao disposto 00 incISO sob comento. pois que se a prejudicialidade pode ser

caracterizada quando um requerimento e apresenlado com idêntica ou oposta finalidade de

outro ji aprovado. porque nio se pode declarar. da mesma maneira. prejudicado

requerimento com idênlica ou oposta tinalidade de outro rejeitado' Certamente. se

houvesse esta possibilidade. evitar-50-iam intermináve.. e despiciendas discussões sobre

matfrias. cuja manifestaÇ10 anterior do Plenario foi inequivoca.

IleocoIIto por usi.... às seuíies • re"Di6es (art. 2271

Propõe-se aqui inclusão de paragrafo unico no art 227. prevendo

descomos na remuneração dos Depulados que tiltem. sem justo motivo. a ser especificado

em ato da Mesa. às seuões da Càmara e as reuniões das ComISsões.

Visa o dispositivo. ora proposto. evitar o absent..smo de

Parlamentares. que obstrui 05 trabalhos legISlativos e ..põe a Casa a severo julgamento da

opíniio publica.

Ademais. a valorização ao Parlamento passa. naturalmente. pela

maio< eficiência d. seus trabalhos. Esta. por sua veL nilo sera alcançada com sessões

esvaziadas. que apenas enfTaquecem o Poder Legislativo. atingIndo gravemente a dinimica

institucional do Pais.

AlUa/mente. há o desconto. emhora sem e'pressa previsiO

rqilllttltal. Entendemos que introduzir. no plano regimental. norma dessa natureza ê

medida que fll:ilita à Mesa a boa direçlo da Casa. dando-lhe maIS força para manter a

atividade parlamentar em niveis plenamente satisfatorios

Cndetleia t. de Htldlldeo q.. ex....,.... atividade t..,d.nt. a ínn....c..r o
pnceoM tiv. tart. 19)
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A redIçio do atual ano 2S9 do Regimento. que pretende disciplinar

a llMdade de Iobby. na verdade .. refere. apenas. a meros prestadores de informações.

trullldo. illllll_e.~esde orgias e entidades públicas e privadas.

Parágrafo único. O cargo de Presidente é privativo de brasileiro nato.
Art. 17. São atribuições do Presidente. além das que estão expressas neste

regímento ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I - quanto às sessões da Câmara:

Intentllldo superar tal 'mperfeiç1o. oferecemos 10 citado

dispoIitivo nova redaçIo em que fiquem destacadu as sItuações de lobby e dos

pIaladores de informaçOes. representantes de orgios e entidades publicas.

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

Ii designar a Ordem do Dia das sessões. na conformidade da agenda mensal,
ressalvadas as alterações permitidas por este regimento;

.. .
A a1teraçio proposta determina a obrigatoriedade de

credenciamento de entidades clauiSllS, autarqullS e outrlS instituições que exercerem

lIividade capaz de influir no processo legislativo.

DAS COMISSÕES
Seção I

DISPOSiÇÕES GERAIS
................................................................................................

ESlabelece. tambem. a necessidade do fornecImento de elementos

que possam indicar os gastos relltívos a atuaçio de tais entidades. inclUSive sua divulgaçio.

tudo em hotnenqem aos basilares princIpias da legalidade. moralidade e publicidade

Ressalte·.. que. para esta alteraçio. colheram-se preciosos

subsidias no Projeto de Lei. apresentado pejo emmeme Senador Marco Maciel.

Credenciamento do Imp...,nsa (art. 262)

. Art. 24. Ás C;omissões Permanentes. em razão da matéria de sua competên-
CIa, e às demais Comissões. no que lhes for aplicável. cabe:
. , .

§ I ° Aplicam-se à tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação
conclusiva das Comissões. no que couber. as disposições relativas a turnos. prazos.
emendas e aemll1s formalidades e ritos exigidos para as matérias SUjeitas à apreci
ação do Plenário da Câmara.

§ 2° As atribuições contidas nos incisos V e XII do capuI não excluem a ini
ciativa concorrente de Deputado.

ConSIderando a imponincia da atIvidade de lobby. Itouvemos por

bem scplra~11 da atividade jomalistica. conferindo·lhe capitulo proprio. mantidos os atuais

artigos.

.............. - - - .

Seçãoill
DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Conclulio ...........................................................................
PoIu razões expostu. esperamos obter acolhida da presente

proposiçio por nossos emlllentes Pares nesta Casa LegISlativa.
Subseção 11

DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INOUÉRITO

Sala das Sessões. em/i de Fêv de 199"-

~
''lEGISlAÇAo CITADA ANEXADA PELA

COORDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLÁTlVOS.CaOI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 37. Ao lermo dos trabalhos a Comissão apresentará relatório circuns·
tanciado, com suas conclusões. que será publicado no Diário do Congresso Nacio·
nal e encaminhado:

I - à Mesa, para as providências de alçada desta ou do Plenário, oferecendo,
conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou. de resolução. ou indica
ção. que será inclulda em Ordem do Dia dentro de cinco sessões;

11 - ao Ministéno Público ou à Advocacia-Geral da União, com a cópia da
documentação. para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infra
ções apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais;

III - ao Poder Executivo. para adotar as providênCias saneadoras de caráter
disciplinar e admimstrativo decorrentes do art. 37; §§ 2° a 6°. da Constituição. e
demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando prazo hábil
para seu cumprimento;

IV - à Comissão Permanente que tenha maior peninência com a matéria. à
qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior;

V - à Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166. § 1°, da Constitui.
ção, e ao Tribunal de Contas da União. para as providências previstas no art. 71 da
mesma Carta.

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados

Parágrafo único. Nos casos dos incisos lI. III e V. a remessa será feita pelo
Presidente da Câmara. no prazo de cinco sessões.

Art. 39. As Comissões terão um Presidente e três Vice-Presidentes. eleitos
por seus pares. com mandato até. 15 de fevereiro do ano subseqüente à posse. ve
dada a reeleição.

§ I ° O Presidente da Câmara convocará as Comissões Permanentes a se reu
nirem até cinco sessões depois de constituídas, para instalação de seus trabalhos e
eleição dos respectivos Presidente. Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes.

Seção IV
DA PRESIDtNCIA DAS COMISSÕES

Seção 11
DA PRFSIDtNCIA

Titulo 11
DOS ÓRGÃOS DA cÂMARA

Capítulo I
DAMFSA

Art. 41. Ao Presidente de ComiSsão compete. além do que lhe for atribuído
Art. 16, O Presidente é o representante da Câmara quando ela se pronuncia neste regimento. ou no Regulamento das Comiss6es:

coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem. nos termos deste I - assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela Comis-
regimento. são;
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II - convocar e presidir todas as reuniões da Comissão e nelas manter a or-
dem e a solenidade necessárias;

III - fazer ler a ata da reunião anteri"r e submetê-Ia a discussão e votação;
IV - dar à Comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-Ia;
V - dar à Comissão e às lideranças conhecimento da pauta das reuniões. pre-

vista e organizada na forma deste regimento e do Regulamento das Comissões;
VI - designar Relatores e Relatores substitutos e distribuir-lhes a matéria su

jeita a parecer. ou avocá-Ia. nas suas faltas;

SeçioV
DOS IMPEDIMENTOS E AUSÊNCIAS

Art. 43. Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão quando se
debater ou votar matéria da qual seja Autor ou Relator.

Parágrafo único. Não poderá o AUlor de proposição ser dela Relator. ainda
que substituto ou parcial.

Art. 44. Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às
reuniões. deverá comunicar o fato ao seu Presidente. que fará publicar em ata a es
cusa.

§ 1° Se. por falta de comparecimento de membro efetivo. 011 de suplente pre
ferencial. estiver sendo prejudicado o trabalho de qualquer Comissão. o Presidente
da Câmara. a requerimento do Presidente da Comissão ou de qualquer Deputado.
designará substituto para o membro faltoro. por indicação do Lider da respectiva
bancada.

§ 2° Cessará a substituição logo que o titular. ou \) suplente prefcrencial. vol
tar ao exercício.

§ 3° Em caso de matéria urgente ou relevante, caberá ao Lider, mediante so
licitação do Presidente da Comissão. indicar outrO membro da sua bancada para
substituir. em reunião. o membro ausente.

Seção VII
DAS REUNiÕES

ArL 46. As Comissões reumr-se·ão na sede da Cilrnara. em dias e horas pre
fixados. ordmanamente de terça a qumta·feira. a partir das nove horas. ressalva·
das as convocações de ComiSsão Parlamentar de lnquémo que se realizarem fora
de Brasília.

§ 1° Em nenhum caso. amda que se trate de reumão extraordinária. o seu
horário poderá comcldlr com o da Ordem do Dia da sessão ordinária ou extraordi·
nárla da Câmara ou do Congresso NaCIOnal.

§ 2° As reuniões das ComIssões Temporérias nào deverllo ser concomitantes
com as reuniões ordinárias das ComIssões Perma.l'Jemes.

§ 3° O Diário do Congresso Nacional publicar'<l, em todos os seus números.
a relaçilll das Comissões Permanentes. Especiais e de lnqu~nto. com a designaçilll
dos locais. dias e horános em que se realizarem as reullÍàes.

§ 4° As reuniões extraordinárias das COm!S5ÕeS serão convocadas pela res·
pectiva Presldéncia. de ofíCIO ou por requenmemo de um terço de seus membros.

§ 5° As reuniões extraordmárias serão :l!luncladas com :i. devida antecedén·
cia. designando-se. no aviso de sua convocaçllo. dia.. hora. local e objeto da reuni·
ão. Além da publicação no Diário do Congresso Nacional. a convocação será co
municada aos membros da ComISsão por telegrama Ol! aVISO protocolizado.

§ 6° As reuniões durarão o tempo necessâno ao exame da pauta rcspecuva. a
Juizo da Presldéncia.

§ 7° As reuniões das ComIssões Pennanemes das terçdZ e quanas-feiras des
tinar·se·ão exclUSivamente a discussão e vOlaçãO de proPOSIÇões. salvo SI: nilll hou
ver nenhuma matéria pendente de sua deliberação.

SeçíloVID
DOS TRABALHOS

Subseçio I
DA ORDEM DOS TRllBALHOS

·..····~50:·~·~b~h~~·~·C~~;~~~·~~~·;~;~;;d~~·~~~·~·~~~~~'d~:;';;i~"
menos. metade de seus membros. ou com qualquer número. se nllo houver matéria
para deliberar ou se a reunião se destinar a atividades referidas no inCISO m. aIl.
nea a. deste anigo. e obedecerão à seguinte ornem:

I - discussão e votaÇilll da ata da reunião anterior;
n-expediente:

ai sinops;.da correspond~cia e outros documentos recebidos e da agenda da
Comissão: .

b) comunicação das matérias distribuídas aos Relatores. com a desii'laçllo
concomitante de Relatores substitutos. que exercerão as atribuições previstas no
ano 52.§ 2";

SubseçãoD
DOS PRAZOS

Art. 52. Excetuados 05 casos em que este regimento determine de forma di
versa. as Comissões deverão obedecer aos seguinteS prazos para examinar as pr0-
posições e sobre elas decidir: .

I - duas sessões. quando se tratar de matéria em regime de urgéncia:
II - cinco sessões. quando se tratar de matéria em regime de prioridade:
III . independememenle de prazo. quando se tratar de matéria em regime de

tramllaçi!o ordinária;
IV - (I mesmo prazo da proposição principal. quando se tratar de emendas

apresentadas no Plenário da Câmara. correndo em conjunto para todas as Comis
sões. observado o disposto no parágrafo único do ano 121.

§ I°O Presidente da ComiSsão poderá, a requerimento fundamentado do Re
lator. conceder-lhe prorrogação de até metade dos prazos previstos neSlC anigo.
excetO se em regIme de urgencia a matéria.

§ 2° Esgotado o prazo desunndo ao Relator. passará o Relator subsútuto. au
tomaticamente. a exercer as funções cometidas àquele. tendo para a apresentaÇilll
do seu voro metade do prazo concedido ao primeiro.

§ 3° O Presidente da Comlssllo. uma vez esgolados os prazos referidos neste
anigo. avocará a propoSição ou designará outro membro para relatá-la no prazo
Improrrogável de uma sessão. se em regime de urgencia. e de tres sessões. se em
tratnllação ordinária com prazo preestabelecido.

SeçioIX
DA ADMISSmo..IDADE E DA APRECIAÇÃO

DAS MATÉRIAS PELAS COMISSÕES

ArL 57. No desenvolviment') dos seus trabalhos. as Comissões observarilll as
seguinteS nonnas:

I - no caso de matéria dislI1bulda por dependéncia para tramitação conjunta.
cada Comissão competente. em seu parecer. deve pronunciar-se em relação a todas
as proposições apensadas;

II . à Comissão é licitO. para facilidade de estudo. dividir qualquer matéria,
distribuindo-se cada pane. ou capitulo. a Relator ou RelatOr-Parcial substituto.
mas escolhidos Relator e Relator·Geml e Relator-Geral substituto. de modo que
seja enviado à Mesa um só parecer.

x - se for aprovado o parecer em todos os seus tennos. será lido com~
Comissão e. desde logo. assinado pelo PreSidente. pelo Relator ou Relator substi·
tUtO e pelos autores de votos venCIdos. em separado ou com restnções. que mani
festem a Intenção de fazê-lo: con3tarao da conclusão os nomes dos votantes e os
rcSpeCUV05 votOS;

XI • se ao VOtO do Relator forem sugeridas alterações. com as quais elt: con
corde. ser-lhe-á concedido prazo até a reunillo .segumte para a redação do novo
texto;

XII - se o VOtO do Relator nllo for adotado pela Comissllo. a redação do pare
cer vencedor será feita atê a reunião ordinJiria seguinte pelo Relator substituto.
salvo se vencido ou ausente.este. caso em que o Presidente designará outro Depu
tado para f~·lo:

XIII - na hipótese de a Comissão aceitar parecer diverso do VOlO do Relator.
o deste constituirá voto em separndo;

XIV· para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer serão consi
derados:

ai favoráveis, o. "pelas conclusões". "com restrições" e "em separado" nio
divergentes das conclusões:

bl contrários - os "vencidos" e os "em separado" c!Jvergentes das conclusões:
XV • sempre que adota! parecer com reslIlção. o membro da Comissão ex

preSsartl em que conslste:l sua dIvergênCia; não o fazendo. o seu voto será consi·
derado mtegralmente favorável:

XVI . ao membro da Comissão que pedir visla do processo. ser-lhe-á conce
dida eSta por duas scswes. se não se tratar de matéria em regIme de urg!ncia;
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quando mais de um membro da Comissão. simultaneamente. pedir vista. ela será
conjunta e na própria Comissão. não podendo haver atendimento a pedidos suces
SIVOS:

XVII - os processos de proposições em regime de urg!ncia nilo podem sair
da Comissão. sendo emregues diretamente em mãos dos respectivos Relatores e
Relatores substitutos:

Art. 58. Encerrada a apreciação conclusiva da matma. a PlOJlOsição e res
pectivos pareceres serão mandados à publicação e remetidos à Mesa li! a scsslio
subseqüente. para serem anunciados na.Ordem do Dia.

§ 1° Dentro de cinco scssI5cs da publicaçio referida no capul. poderá ser

.~~~~~~~?~.u~~~.~~~.~~.~.~:_~~.~.~~ ..~:.~.~?~~~t.~~~~' .
§ 5° Aprovada a redação final pela Comisslo competente. o projetO de lei

toma à Mesa para ser encaminhado ao Senado Federal ou à Presi~cia da Repú.
blica, conforme o caso. no prazo de setenta e duas horas.

Art. 59. Encerrada a apreciação. pelas Comissões. da matma sujeita à deli·
beraçlo do Plenário ou na hipótese de ser provido o recurso mencionado 110 § 1°do
anigo anterior. a proposição será enviada à Mesa e aguardará incJuslio na Ordem
do Dia.

SeçIoXI
DA SECRETARIA E DAS ATAS

Art. 61. Cada Comisslo terá uma secretaria illCumbida dos serviços de apoio
administralivo.
.~ , 0....•.•..••••.....•••.•••.••••........•....•••••••••••••.•••.•••...••0···.

IX - a organização de súmula da jurisprudençia dominante da Comísslio.
quanto aos assuntos mais relevanteS. sob oricntaçlo de seu Presidente:

nlUlom
DAS SESSÕES DA cÂMARA .

Capitulo I·
DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 65. As Sessões da CImara scrIo:
1- preparatórias. as que precedem a inauguraçlo dos trabalhos do Congresso

Nacional na primein e na terceira sessões legislaúvas de cada le&is1atura;
n - ordinitías. as de qualquer seaIo le&islaúvl, realizadas apcnu uma vez

por dia. em todos os dias l1lCis. de segunda a SCllta-feira;
m-exuaordiJWias, as realizadas em dias ou horas divCl10I dos prc!"lXados

para as ordinitías;
IV • solenes, as realizadas para~ colllClDOrllÇOes ou homenagens es·

peciais.

Art. 66. As scssI5cs ordinárias terão duração de cillCO holllS. iniciando-se às
nove holllS. quando convocadas para as sextas-feilllS. e. nos demais dias da sema
na. às quatotze horas. e constarão de:

. I - Pequeno Expedient~. com duração de sessenta minutos improrrogáveis.
destinado à mattna do expedIente e aos oradores inscritos que tenhatn comunica
ção a fazer;

11 - Ordem do Dia, a iniciar-se impreterivelmente às dez ou às quinze holllS.
conforme o caso. com duração de tr!s horas prorrogáveis. para apreciação da pauta
dasessio;

III - Grande Expediente. a iniciar-se após a conclusão da Ordem do Dia,
com duração de uma hora improrrogável. distribulda entre os Deputados inscritos:

IV • Comunicações Parlamentares. desde que haja tempo. destinadas a re
presentantes de Panidos e Blocos Parlamentares. alternadamente. indicados pelos
Lideres.

§ I°Em qualquer tempo da sessllo. os LIderes dos Panidos. pessoalmente e
sem delegação. poderão fazer comunicaçOCs destinadas ao debate em tomo de as
suntos de relevAncia nacional.

§ 2" O Presidente da CAmara dos Deputados poderá detenntnar. a fi'i!riil"
adequá-la às necessidades da Casa. que a Ordem do Dia absorva o tempo desti
nado aos úradorcs do Grande Expediente.

. § 3° O Presidente da Câmara dos Deputados poderá não designar Ordem do
Dia para scssI5cs ordinárias. que se denominaria de scssI5cs de debates e se consti.
tuirão de Pequeno Expediente. Grande Expediente e Comunicações Parlamentares
disciplinando o Presidente a distribuiçla do tempo que corrcsponderia à Ordem ~
Dia, podendo os Lideres delegar a membros de suas bancadas o tempo relativo às
Comunicações de Lideranças.

§ 4° O Presidente da Câmara. de oficio. por proposta do Coltgio de LIderes
ou mediante deliberação do Plenário sobre rcquenmento de pelo menos um dtcimo
dos DeputadoS, poderá convocar períodos de scssI5cs extraordinárias
exclusivatnente destinadas à discussão e votação das mattrias conSUllltes do ato de
conv~ão.

§ 5° Durante os períodos de SCS5ÕCS a que se refere o parágrafo anterior. não
serão reallzalias SCSSÕés ordinárias nem funcionarão as ComissOcs Permanentes.

CapítuloU
DAS SESSOES PÚBUCAS

SeçioU
DA ORDEM DO DIA

..................................................................................................
Art.lI6. O Presidente organizali a Ordem do Dia com base na agenda men·

sal a que se refere o ano 17. I. s. e observAncia do que dispõem os ans. 86 e 143.
m. para ser publicada no Didrio dD Congresso NaciOfllÚ e distribulda em avulsos
antes de iniciar-se a scssIo rcspcctivL

§ 1° Cada grupo de projetos referidos no § 1°do art. 159 será iniciado pelas
proposiçOes em vOllÇ1o Co entre as matmas de cada um. tem prcfer!ncia na colo
caçIo as emendas do Senado às proposiçOes da CImara, seguidas pelas proposi
ç/les desta em turno l1nico. segundo turno. primeiro turno e apreCIação preltmtnar.

§ 2° Constarão da Ordem do Dia as mll!rias não apreciadas da pauta da ses
são ordinária anterior. com preced!ncia sobre outraS dos grupos a que pcnençatn.

§ 3° A proposição entrará em Ordem do Dia desde que em condiçOCS regi
mentais e com os pareceres das Comiss/les a que foi distribulda.

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

Título IV
DAS PROPOSIÇOES

CapítuJoVI
DOS PARECERES

Art. 129. O parecer por escrito constará de Ires panes:
I - relatóno. em que se fará exposiçllo circunstanCiada da maltría em exame:

m. parecer da Comisslio. com as conclusões desta e a indicaçlo dos Depu
tados votanteS e respectivos votos.

ntulov
DA APRECIAÇÃO I)AS PROPOSIÇOES

CapItuloU
DO RECEBIMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇOES

Art. 137. Toda proposiçlo recebida pela Mesa será numerada, datada, des
pachada às Comissões competenteS e publicada no Didrio dD Congresso NaciOfllÚ
e em avulsos. para serem distribuldos aos Deputados. u Lideranças e Comiss/les.

§ l° Alem do que estabelece o ano 12S. a Prcsidencia devolvert ao Autor
qualquer proposiçlo que:

I- nIo estiver devidatnentc formalizada e em termos;
11 - versar muma:
a) alheia. competeneia da CAmm:
b) evidentemente inconstitucional:
c) anti-regimental.
§ 2" Na hipólese do parágr-..fc anterior. podert o Autor da proposiçlo recor·

rer ao P1enmo. 110 prazo de cinco sessl5ea da publicaçlo do dapacho. ouvindo·se a
Comíssio de Constituiçllo e Justiça e de RedaçIo. em igual prazo. Caso seja provi
do o recurso. a proposiçlo voltará. Presidencia para o devido trtmite.

._ .
Art. 119. A distnDUlÇao ae mattfla isCo~ será feita por despach~

Presidente. dentro em duas sessões depois de recebida na Mesa. observadas as se
guintes normas:

I - antes da distribuiçio. o Presidente mandará verificar se existe proposiçAl
em tramite que rrate de mattria Wlop ou COllCXII; em CIlIO afirmativo. fará a lÜS
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tribuição por depend!ncia. detenninando a sua apensação. após ser numerada,
aplicando-se à hipótese o que prescrevem o Inciso li e o parâgraío único do ano
142:

II - excetuadas as hipóteses contidas no ano 34. a proposiç30 será distribui·
da:

a) às Comissões cuja matma de sua compet!ncia estiver relacionada com o
mmto da proposiç30;

b) quando envolver aspectos fmanceiro ou orçamenWio pllblicos. à Comis
sllo de Finanças e Tribu!llÇlIo. para o exame da compatibilidade ou adequaçlo ar
çamenWia;

c) obrigatoriamente à Comissllo de Constituiçlo e Justiça e de Redaç30. para
o exame dos aspectos de consutucionalidade. legalidade. juridicidade. regimenta
lidade e de tetnica legislativa, e. juntamente com as Comissões Tetnicas. para
pronunciar-se sobre o seu mmto quando for o~:

d) diretamente à primeira Comissllo que deva proferir parecer de mérito 90

bre a matma nos casos do § 2° do ano 129. sem prejulzo do que prescrevem as
allneas anteriores:

m - a remessa de proposiçlo às Comissões será feita por intenmdio da Se·
cretaria·Geral da Mesa. devendo chegar a seu deslíno ai! a SCSSIO seguinte, 011

imediatamente. em caso de urg!ncía, iniciando-se pela Comisslo que. em primeiro
lugar. deva proferir parecer sobre o mmto;

IV - a remessa de processo distribuldo a mais de uma ComisslO será feita di
retamente de uma a outra. na ordem em que tiverem de manifeStlr-lle. com os
necesúrios registros de acompanhamento. salvo mattria em regime de urg!ncia,
que será apreciada conjuntamente pelas Comissões e encaminhada à Mesa;

V - nenhuma proposiçllo será distribuída a mais do que~ Comissões de
mmto. aplicando-se. quando for o caso. o an. 34. II;

VI - a proposiçlo em regime de urg!ncia, distribuída.a mais de uma Comis
sIo. deverA ser discutids e votada ao mesmo tempo. em cada uma delas. desde que
publicada com as respectivas emendaS. ou em reunilo conjunta, aplicando-se à
hipótese o que prev! o ano <19.

Art. 140. Quando qualquer Comiss30 pretCIIder que outra se manifeste sobn:
detenninada rnattria, apresentart requerimento escrito nesse sentido ao Presidente
da CAmara. com a indicaçJo precisa da questJo sobre a qual deseja o pronuncia.
mento. observmdo-se que:

I . do despacho do Presidente cabat recurso para o Plenirio. no prazo de
cinco sessoes contado ds sua publicaçlo;

II • o pronunciamento ds Comiss30 versari exclusivamente a questlo formu
lada;

CApftuloVD
DAURGtNCIA

, •••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SeçioD
DO REQUERIMENTO DE URGtNCIA

......................................................................................................
Art. ls!. Poded ser inclulda automaticamente na Ordem do Dia para di..

cUsslo e vocaçlo imediata, ainda que iniciada a sessIo em que for apresentads,

proposiçlo que verse mat~a de relevante e inadibel interesse nacional. a reque
rimento da maioria absoluta da composição da CAmara. ou de Ud=s que repre
sentem este número. aprovado pela maioria absoluta dos Deputados. sem a restri
çilo contida no § 2° do anigo antecedente.

CApitula XI
DA PREJUDICIALIDADE

Art. 163. Consideram·se prejudicados:
I - a discusslo. ou a vO!aÇlIo. de qualquer projetO identico a ourro que já [c.

nha sido aprovado. ou rejeitado. na mesma sessIo legislativa. ou traosformado em
diploma legai;

II - a discusslo. ou a vO!aÇ30. de qualquer projeto semelhante a outro consi
derado inconstitucional de acordo com o parecer da Comissllo de Constituiçllo e
Justiça e de RedaçJo:

m•a discusslo. ou a votação. de proposiçlo apensa quando a aprovada for
idenúca ou de finalidade oposta à apensada;

IV - a discusslo. ou a votaçlio. de proposiçlo apenaa quando a rejeitada for
idenúca à apensada;

V • a proposiçlo. com as respectivas emendas. que tiver substitutivo aprova
do. ressalvados os desuiques;

VI - a emenda de matma identica à de outra já aprovada ou rejeitada;
VII • a emends em sentido absolutamente contrtrio ao de outra, ou de dispo

sitivo. já aprovados:
vm -o requerimento com a mesma, ou oposta, fmalidadc de outro já apro

vado.

'I'ftuloVD
DOS DEPUrADOS

Capitulo I
DO EXERcíCIO DO MANDATO

Art. 27.7. Ocomparecimento efetivo do Deputado à Casa sert reiistrado dia
riamente. sob responsabilidsde da Mesa e da presidbll:ia du COlIIis8I5es. da se
guinte forma:

I - às sesalles de debates. atravb de lista de preseIIÇ& em poIlOI inItIladoa no
JuJJl do ediflcio principal e dos seus _OI;

II • às seSlIl5es de deliberaçlo. mediante registro eletrOoico ou. se nIo CIliver
fuDcitlllando o sistema. pelas listaa de presença em P1enirio;

m-nas Comissões. pelo controle da presença às SUl reuni1lea.

'I'fIllloVID
DA PARTIClPAÇÁO DA SOCIEDADE CIVIL

Capitular.'
DO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES E DA IMPRENSA

ArL 259. Além dos Ministérios e entidades da administraç30 fcdcral indire
ta. poderão as entidades de classe de grau superior. de empregados e empregado
res. autarquias profissionais e outras instituições de Ambito nacional da sociedade
civil credenciar junto à Mesa representantes que possam. eventualmente. prestar
esclarecimentos espec[ficos à Camara. através de suas Comissões. às Iide...nças e
aos Deputados em geral e ao órgão de assessoramento insti.tucionai.

§ I ° Cada Ministério ou entidade poderá indicar apenas um representante.
que serà responsàvel perante a Casa por todlls as infonnações que prestar ou opi·
niões que emitir quando solicitadas pela Mesa. por Comisslo ou Deputado.

§ 2° Esses representantes fol11CCC1'lo aos Relatores. aos membros das Comis
sões. às lideranças e aos demais Deputados interessadOS e ao 6rglIo de assessora
mento legislativo exclusivamente subsldios de caráter tetnico. documentai. infor
mativo e instrUti'o'O.

§ 3° Caberá ao Primeiro-SeereWio expedir credenciais a fim de que os re
presentantes indicados possam ter acesso às depend!ncias ds CAmara. excluldas as
privativas dos Deputados.

'I'ftuioIX
DA ADMlNISTRAÇÁO E DA ECONOMIA INTERNA

Capitulo I
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Art. 262. Os serviços administrativos da camara regcr-se-Io por regulamen.
tos especiais. aprovados pelo Plenúio. considerados partes integrantes deste regi·
mento. e serlo dirigidos pela Mesa. que expedin as normas ou instruções com·
plemenwes necessirias.

Par6grafo único. Os regulamentos mencionados no capllJ obedeceria ao
disposto no art. 37 ds Constiwiçlo e aos seguintes principias:

I- descentralizaçl administrativa e agilizaçlo de procedimentOS, com a uti
lizaçlIo do processamento eJetrOnico de dados;

II - orientaçlo da política de rec1lI'9QS hll1tllllOS da Casa no sentido de que u
atividades administrativas e legislativas. inclusive o assesaoramento insllwcionai.
sejam executadas por integtall1es de qUJdrol ou tabelas de pessoal adequadoa às
suas peculiaridades. cujos ocupantes tenham sido recrutados mediaDte COlICIUIO
pllblico de provas ou de prova e UlUlOS, ressalvados OI ClqOS em comiJaIo deIti
nados a recrutamento interno pre!etellCialmentc dentre os servidores de carreira
tecnica ou profissional. ou declarados de livre llOIIlCaÇIo e exooeraçlo. nos telIlIOI
de resoluçlo especifica;

m - adoçIo de polltica de vaIorizaçlo de recuraos humanos. attaVes.de pr0

gramas e atividades perm.ar1!mtes e sistellWicas de capacitaçio. treinamento. dei
envolvimento e avaliaçlo profissional; da institniçlo do sistema de carreira e do
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mmto. e de pIOCCIIOI de reciclqem e ralOC1Ç1o de peIIOI1 cnue u divasalli·
vidadcs IIdministrativu e leliJlativu;

IV • cxiSl!llciu de asscssoramemo institucional unificado. de CIliIcr teaIi
co-Iepslllivo QII ClpCCíalizado•• Mca, .. Comillllcs. _ DcpatadoI e • Adminil
trlIÇio dae... na forma de resolllçlo cspcdfica, fixaDdo.Ic de:Idc 1010 a obriplQ
ricdadc da ralizaçlo de COllClllSO póblico para provimelllo de vapl ocorreDtcl
seml= que nIo h~ C&IIdidalol anteriormeme babililados para qnliJqaer dai

ãrcas de espccialiu.çlo ou campos temâticos compreendidos nas atividades da As
sessoria Legislativa:

V - exist!ncia de assessoria de orçamento. controle e fiscalizaçlo fmanceira.
acompanhamento de planos, programas e projetos. a ser regulamentada por reso·
luÇão própria. para atendimento à Comisslo Mista Permanente a que se refere o

art. 166. § 1°, da Constituição. bem como às Comissões Permanentes. Parlamenta
res de Inqu.mto ou Especiais da Casa, relacionado ao âmbito de atuaçllD destas.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 26, DE 1995
(Do Sr. Expedito Júnior)

Cria o Requerimento de Apoiamento Eletrônico.

{DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO PARÂGRAFO PRIMEIRO DO

ARTIGO 216 DO RICO, A COMIssAo DE CONSTITurçAo E JU~

TIÇA E DE REDAÇAo E A MESA.)

A Cimara dos Deputados resolve:

Art. 1° O art. 82 do Regimento Interno passa a vigorar acrescido dos

seguintes §§ 5". 6° e 7", renumerando-se os demais.

IlESOLtlÇAO N" 58. DE 1994 "Art. 82 .

AIeer. oa artilio. 24 • 52 do
RtlgiMnto Interno.

raÇo ut>-r que a Ca.ara do. Deputado" aprovou • .u
pr08Ulgo a a.quint. 1l••01uçio.

Art. 1". o. artigo. 24 • 52 do R.gi..nto Int.rno
.provado pela R••oluçio nA 17, d. 1989, pa...... vil'J0rar coa ..;
••quint•••0'Utlcaço.a,

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

S 1". Apllc&II-.. A tr&ll1taçio da proj.to. da l.i
.u~t1do. A d.Ut>-raçio conelu.lva d.. Coai..o.•• no qu.' cout>-r.
a. diapoalço.. praviata. para a. II&t6ria. .u~tida. A apraeia"'io
do Pl....rio da Ca.ara.- ,

'Art. 24

-Art. 52

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

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

§ SO Encerrada a apresentação de proposições e até que se encerre a

Sessão. serão recebidos Requerimentos de Apoi~ento Eletrônico, etapa em que cada

Deputado que desejar fazer a apresentaçio de proposições que necessitem de

apoiamento disporá, entre os oradores inscritos, de dois minutos para exposição da

proposta., após o que, o painel eletrônico será aberto, por vinte miutos. para os

deputados que assim o desejarem registrarem o apoio, enquanto tem seguimento a

Sessão.

6° Encerrado o tempo. e não havendo orador .!la Tribuna, o Presidente

da Sessão fará a leitura do total de deputados que apoiaram o Projeto, sendo a lista de

nomes anexada ao Projeto como parte ou total do apoiamento necessário à

apresentação da proposta.

regi.. da ur~n~i;; cinco ••••0.., quando •• tratar da II&t6ria ••

regi8a ela p"iorf~ad;" das ••••6&.. quando •• tratar d. II&t6ria ••

111 - quarenta ••••oe., quando •• trat~ d...t6ri.
• a ragiM ela tr&ll1taçio ordinAria;

......................................................
l C_I S 1". O Relator di.pori de ..tade do prazo coneedido

--...••10 para ofer.cer leu par.cer.

S 2. • O Pra.ident. da COIl.I.••1o podarA •
r&quar1aaJlto fund...ntado do Relator. eonc_r-lha prorrog.çlo' da
~t6 ..tada do. prazo. pr.Yi.to. na.t. artigo, ••e.to .. .. raniM- urvencia a II&t6rla, -,.

p S 3.. I.gotado o prazo cl••tinado ao 1Ia1ator o
r ••iant. da Coai••io avocar" A propoaiç'io ou á.ignara o~~ro=-"'" par. relatA-la. no pr.zo iaprorrogb.l da clua•••••_ •••

ragi8a da prioridade•• da einco ••••0.. •... raniM da
traaitaçlo ordinArla. '"

pode A S 4". 1.90tado. o. prazo. pr.Yiato. n.n. artigo
• \&8 ''inciu,;~·:,100 ~ raqudo·riMOint.? do Autor da propoaiçlo. daf.ri~

r .. a _ reuniio t.adiata. pendente da:raear. Ca.o o Relator nio of.raça parae." et6 o inicio da
1IC1I
1

••10 da II&t6ria. o Pre.idallte daai'iNlrA outro~ par.
re et6-1. na ..._ reunilo ou at6 a .aquinta.

5 58. A Coai••io poderA, mediante requeri_nto de ua
t.rço de ••UI _=brol, aprovado pela maioria ab.olu~a da relpectiva
eOtlpO.içlo plenjrla. incluir matjria na Ord.. do Dia para
apreciaylo iMdiata, independente_nt. do dilpelto no. par6qrafol
ant.rioA., d••d. que publicada e diltribuida •• avul.ol ou c6pia•.

Nlo1hav.ndo parecer, o Pr••idente de.i9nará Relator para proferi-lo
OrA _nta no cur.o d. rauniio ou at' a ••guinta.

5 6", S.. pr.juho do diapoato no. S5 4" • 5"
~:c~ant•• , .Iqotadol OI prazol preViltOI nelta artigo o

• anta d. CAJu.ra podar6, da oficio ou a r uerimento' d.
:alquar lDaPut~dO. d.t.~nar o .nvio de propo.iç~ pend.nt. d.
in~·r CoaJ.l.io I.qu~nt. ou ao Plen6rio, confo~ o c••o
S 2.pendltnt_nta d. interposiçio do recurlo previ.t.o no art. 132'

, para a. referida. no art. 24, incilo 11.. '

_U publicaçlo.Art. 2-. Elta r ••oluçio entra •• vigor na data d.

§ 7" O deputado poderá inscrever-se quantas vezes julgar conveniente.

em sessões diferentes, para colher o apoiamento necessário em painel eletrônico, bem

como completar o apoiamento ao Projeto com assinaturas avulsas."

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O presente projeto visa a simplificar a coleta de assinaturas de

apoiamento, abrindo tempo na Sessílo Plenária para esse fim

Após os dez minutos da parte da Sessão destinada à apresentação de

proposições em geral abrir-se-á, intercaladamente, ao longo da Sessão, tempo para

Requerimentos de Apoiamento Eletrônico, através do painel de votaçilo.

Da fonoa como o estamos propondo. nílo haverá paralisação das

Comunicações Parlamentares, uma vez que, entre um Orador inscrito e outro, os

Parlamentares que o desejarem explicarão as propostas para as quais pedem

apoiamento por tempo nílo superior a dois minutos. apás o quê, tendo seguimento a

Sessão, abre-se o painel para o registro de apoiamento àquele Projeto.

Findo o tempo d~ vinte minutos e após o Orador que estiver na Tribuna

concluir seu pronunciamento, o Pre.idente proclamará o total de deputados que

apoiaram a proposição e fará expedir a lista completa desses nomes para ser anexada à

Proposição, que, no entanto. poderá conter aindJi assinaturas avulsas.

Terminado o tempo de um Requerimento de Apoiamento Eletrônico

inicia-se outro, sempre que houver Requerimentos inscritos, até o ténnino da Sessilo.

o Parlamentar que não obtiver o apoiamento necessário em uma Sessão

poderá solicitá-lo em outra.
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Desse modo, tentamos pôr um fim nos vários problemas que a coleta

avulsa de assinaturas de apoiamento tem gerado. Lembre·se o célebre caso da

armadilha que um Jornal de circulação nacional tramou conlm esta Casa e seus

Membrds, quando solicitou em nossos corredores apoiamento para um Projeto que, na

prática, rcanexava o Brasil a Portugal e reinstaurava a escravidão. Com o

Requerimento de Apoiamento Eletrônico, em Plenário, esse tipo de coisa acabará.

Acabaria, também, os inconvenientes pedidos de assinatura pelos

nossos corredores, e a exploração deste que se tomou um autêntico mercado de

trabalho paralelo dentro da Câmara.

'Seguro da relevância e oportunidade da presente Proposta, solicito o

apoio dos nobres Pares desta Casa para a sua rápida aprovação,

Sala das Sessõcs,em (Ó ~ j1~-f~/q~f

\"",'\'
, .

Deputado J.:IJledi~Júnior

\fPM,O).,\

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DE ESTUllOS LEGISLÀTIVOS.CoIll

, RESOLUÇÃO N° 17. DE 1989
Apro\'G o Reg/memo /lIIerl/o da ('ámara dos Deplllados

4 ••••• ~ _ __ __ •• __ _. _ •••• _ _

Seção 1/
Da Ordem do Dia

Art. 82". Às dez ou às quinze horas, conforme o caso,
passar·se·á a tratar da matéria destinada á Ordem do Dia, sendo
previamente verificado o número de Deputados presentes no recinto
do Plenàrio, através do sistema eletrônico, para o mesmo efeito do
que prescreve o § 5° deste artigo.

§ 1° O Presidente dará conhecimento da existência de proje·
tos de lei:

I • constantes da pauta e aprovados conclusivamente pelas
Comissões Permanentes ou Especiais, para efeito de eventual apresen·
tação do recurso previsto no § 2° do art. 132,

II - sujeitos á deliberação do Plenário, para o caso de ofere·
cimento de emendas, na forma do art. 120.

§ 2° Havendo matéria a ser votada e número legal para deli·
berar, proceder·se·á imediatamente á votação, interrompendo·se o
orador que estiver na tribuna,

§ 3° Não havendo matéria a ser votada. ou se inexistir
quontm para votação, ou, ainda. se sobrevier a falta de qllontm duran·
te a Ordem do Dia. o Presidente anunciará o debate das matérias em
discussão,

§ 4° Encerrada a votação da matéria constante da Ordem do
Dia ou se inexistir qllontm para votação, será aberto o prazo de dez
minutos para apresentação de proposições, que se resumirá á leitura
das ementas.

§ 5° Ocorrendo verificação de votação e comprovando·se
presenças suficientes em Plenário. o Presidente determinará a atri·
buição de falta aos ausentes, para os efeitos legais.

§ 6° A ausência as votações equipara-se. para todos os efei
tos, a ausência as sessões. ressalvada a que se verificar a titulo de
obstrução parlamentar legitima. assim considerada a que for aprovada
m!las 9.lH!ç~~.~.2.\.U.'1~li.g~r:..anç.as e comunicag!.t~~.:._. _

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 1995
(Do Sr. Roberto santos)

Dispõe sobre o desmembramento da Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática.

(DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO

ARTIGO 216 DO RICO, A COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUe
TIÇA E DE REDAÇAo E A MESA.)

A Camara dos Deputados resolve:

Art. 1" Os incisos li e iII do art. 32 do Regimento Interno p...m a
vigorar com aredaçAo abaixo, renumerando-se o atuai iII eseguintes:

"Art. 32. . , , , .

11 - Comina0 de Ciência, Tecnolo~ e
Informétlca: .

a) desenvolvimento cientifico e tecnológico,
polltlca nacional de ci6nda e tecnoIo~ e
orgarizaçAo il'lltilucional do setor, acordos dt·
cooperaçlo com outros palses e organIImot
internacionais;

b) sistema estatfstlco, carto~1Ico e
demográ1lco nacional;

c) assuntos rclatlVos a 1nfonn6tlcl,
telemática erobótica em geral;

d) lná1sb1a de computaçlo e HUI
apectos~OI;

e) polltk:a nacional de Inform6tlca e
automaçlo;

t) regime JlI1dlco da Informétlca.

111 • Comlsllo de ColTlllllcaçlo:
a) os meios de comunicaçlo social e a

kdade de Imprensa;
b) lIIIlI1toI relativos a cormncaçGla •

telecomll1lcaç6es;
c) HfYÍÇOI postaa, teItPfIcoI, tellfOricoIt

de 1IIu, de radIod1\JSIo ede transmiIIIo de dIdoI;

d) outorga e renovaçlo de exploraçlo de
serviços de radlodifusAo sonora e de sons e
imagens;

e) poIlt1ca nacional de telecomunicaÇÕeS;
1) regime jurfdico das telecomlllicaçGes,

Art. 2' Durante a sesslo legisla1!va em que for publicada es!I
~esoIUçIo. " Com_a por ala cr1adas terlo o IlIlmero mlnlmo ele mlmbros
preV1Slo no § 2' do art. 25 do Rtglmento Intimo. pedindo os HIlS mlmbros
exercI!'. em amb", " tunçOes para que estejam designadO•• como titulares ou
suplentes.

Art.3' esta ~esoklçao entra Im vigor na data di sua publlcaçlo.

Art. 4'. Rlvogam... " diIposlÇOes Im contrãrto.

BrasIHaIOl".1:. di abril da 1i85

1.uJ.ut=.~

ROBERTO SANTOS
DtptIIIdo FtdIrII
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JUSTIFICATIVA

A COOIÍIÜO 1'tmlIDGe de CittlciI. TIl.'DliqJíI, Ca!ulicaçln • Iurmnalica da CImm
de Depuladoe l/lII1a l1li CI!l!O alplCilçlo de lIlI/áiu 'fJe ..~ tlllre u de lIlIÍJ npida
M\uçIo lIllI~ atoaiI.

Qber.oIm-ea, pcdm, clma cIIIipIdIdIIllI~ do lGpO '!U~~ OI

vtrict JeflIllI'IlIOI da I'IJIIlOD'IbilMlode coojlDa da CaniaIo. Dmlo~ a diJpcaítí\'OI
..WlllIIIIdo lXIlIIÍDlIÓOI,~ _ J*Iidoe de ouIlqI ou l1lIO\'IÇIO de
CXlllCeUlleI pua~ de....de Iidio eteIIviIIo. Ficam~ Jeduzidu u
~ pua al{DCilçln de~ lIÍInIlIII' ~iillCll, • TICIlD10tIia t
à iDb:m'IicL No aúIiO, U lIIIIIfcmIçlleIlIll CUlIO !li _ naciooal, UIIIII CQlIIO ~

imciaIivu lp objIti_ alllllbcria da lp1idade de vida de lIllItl~~ .- dia
lIlIÍJ praIllIIIIa jnlmtjfWçJo do dIbúe lIOln 0I1IIIIIllI do~ lÓCQ.lco.NlI!lI1fiM

lp lIIIII1tt MrwIo to fiIt1rO do PalI. E l1li diJCUIIIn ~ de 1IIgIOOtr, todOI OI~ da
JCCiedIdt bruiIcin, laIIdo 0lIl~.NI~ .

A gtIIIde~ e o~ diDamiImo ~ cmcterizIm OI temu de
~ dt CaDiNio, lIIwIIlI'~ de JllllcorDipI\M lp 'iÍIIIII a tmIIr mqlI!wIa
cobemn de tmu e tio varirodu 1lIiIluiçeII. Maia CCXMIIÍIIlIe lIllI !*ICe o detdolJ:amIIlIo da
aIUI1 ComiAIo l1li" P__ alllllllir.1IIIIn, 1111& pua cuidar, exclusivIIIJIII da lpIlIo
da CCGlIIIlÍCaÇJO tlllllllpua..dedílwà C...Te=oIot!ít t a Iuixmalita.

A imlieavellelldeDcia pua a~ da ecalOlDia, requer a afRClJÇJo doi temu em
a~ COOl V1ItU à~ do Bruil!lO cooano da demm N~.1mportam .. 1IIUlIIOI,
de outIa patle. 10 <plIidÍIIlO de cada CIdadIo, tio gande tem .ido a pe!lI!lrIÇIn da ciàlcia e da
té<:mca, DIIIDIlI vanadu auvidadel que canct8:izam a vida humana !lO muodo modImo, CQII U

Illdi>petl5IYe15 pre<lCup&Ç1les Rllal1vu à prtteMÇ10 do meio 1IlIbieorI.

~ ~tivu de superaçJo das IUCalÍvu cri-. ligIdu à infIIçio, ocupmm. lplUt per
completo, dutante mw1lll lIlOI, o deilale piblico doi probIemu IIICIOOIII. O l1lCllIIO do Plaoo
Real e as penpectivu das Rl!ÔImU~I pelo Govemo me, denm êllfue l'tIlOVIda III
exame de lllIIlde vanedade de qumlleI, que 51 baVII RWd&do em V1III da pnmeueia da
dificuldades da ecOIlOIIllIllIClOOI1.

o Bruil cooseguiu ímpIanlar, a duru peDU, txj:RUÍvo progTIIIlI de lJtIIlOÇIo do
progresso~, ellvolvendo a fOl'llllÇJo de pescpll5ldorele o fcmauo a pesqwsa. Nu
ullimu quatro dbdu,~ necta llllII, a açIo do EslIdo, a quem coobe cm
preponde:iDcia da iniciativa, a respcmabilidade de quase Illdu as deciJea, e a aplicaçIn da
parcela IDIlor doi l'eClIrSOIlinance1llll.

Já agora, pm que este debate atinja a exle!ldo -una, imJJ<'e-H pulicipIçIn lIlIÍJ
exp!e!liva da empRW f'Mdu, pmle11mel1le a maior COOIC1ellTinçJo doi cidIdb quanto 10
RlI1 otlllUficado da CiêIlcia e da Tec:noIo8iL A~ da Cimar& FedIIOl ÍIDIDJ1il* a tIta
mobiIiDçIo aCIlldmciala que fIZ jUl.

A ltgialaçJo bruiIcin, deJde 1988, estabelectv iDceotivoe fixaiJ pua a &lpIiIiçJo, pelas
eIIlIRIU pivtdu, de~1IIà~ apm!hlle • mslrumIIIIOI deIliDlldOIà~ •
c!alenYOIvimalto teenoIOgiCOl iDduItriIiI.

ElIel mec&lliImoI foram aperfeiçotdOI em 1993, com a~ da lei 8.661, que
criou OI ProtPmu de o.-volVÍllllllllO Tecnológico IndUIlrial e Agnl:oIL O jlIIiplO leIIJIIdo
do anigo dkimo deIIa Lei f:IlabeIece lp: "() MiniJtério de CiiDcia e TemoIogia co:amiDhaIt à
CImm de DeputadoI, ali o iolcio de c:Ida MUla ltgialaliva, pca lIlàliIt tealica • financeira,
relatório cin:uDIlaDclado, COOl aawliaçJo doi incemiYOl fixaiJ!lO exen:ll:io 1Illa'icr".

Detde a IUI impIanlAçIn ali o c«lIII9O de~ ..... IDO, o PDTI havia ajudado 16
empnw.~ aplicmm 307 lIlÍ!MeI de dólme l1li Jl'IlIUÍIL 0u1r0I J*Iidoe eIlIo l1li lIJIIiJe,
n1llll tola! de inYellllllellllll de mmilbIlea de dótu.. OI~~YI!alta !li _ da
Agncultura 11m :ndo impIanIadOI maia !IolamUI, taN pela -.idade de reviIIo da buet
legw vigema, neste pIllicuIar.

Em l!IpOIl& ao lDUViYel empalbo do MílIiJIIIrio da Cil:ncia e TcaJO!o&ia, laIIdo • IUI

fiU oMiuiatto Jow ImtI Varao. as empIIU privIdu \WIl alllllllll&ndo IUI~ lIllI
m\'eltimGJa tal pacpIÍIIe~.Mal, OI mDIllt 110 amda muito modeIloa, lII1

canpmçIo COOI OI oo.wdoa l1li outnlI Pa*I. AIIim, a COIiIibuiçfo pivada .. allvidedea de
~ edeaalvoIvimeaIo perYOlta de 1990, tIiDgia ecrc:a de 73%1lO JIpIo, 62% na Aka1IIlha,
50% lIllI EIlIdOI UnidOI, 49% na iJlBIalIm e 43% na FIm;&. No B!uil, IPÇU ao 1-*
e:tocimIào, ali lfIldo llIIimada llIIl u:mo<la 22%. OI pll'C8IIlIIiI doi pa1aeI~ fixam
c:aIcuJIdoIlOln diIpitxIioe lolIia.de 72 bilb/ltI de dótu. !lO JIpIo, 3S bilblltt 111 A!mlanba,
1s.411ll1 &tadOI UIliOOa, 19na I.asIaIena' 2S 111 FlmÇ&. No BruiI, a~delf-1IIi
NlmItda l1li 2,S bilblltt de dólme.

De partit:u1ar11lmJIcia...dtIpór aj1MlllUde pca as opcrtUIlidadeI de ll1balho t de
cemUa DOI CIIIlpOI em 1JftÇO. Em Vàrioa PIiIII do Primelro MuIldo, tem lIlII'lcido eepeciaJ
afIDç.Io, jIlljeloI dtItmtdoI a alI&ír io- doa IIIIÍI~ pca tItaI ativid&dee. daro da
ClIlCqIÇIo de~ o Í1JIIIIIl~ em cada NIÇIo, -.ia!rrwJla da .pIidIde iloI ncDIOI

humaIIllI dediclIdoIà~~

Ao apRCW as novas d1retrn:es pua o JX08I"'lIO téCnIco. ClentiJico. 3 sociedade brasl1erra
MO poderá evtW a que>r!o. sempre polémlcA, das pnondadeA~ deverão 1l0ltW a dil1lllnJiçlo
dOI e5tU5os re<:UIllOl publiCO!. O apolO llS pesquJ5U bastcas. tia de ser condIçto eSlencalllO
3UCtSSO do. proJetol de desenvolvimellto t=ológtco, e deVelll figumr = o. lttll! lllIl.I

respelladOl do orçamento da Naç!o.

~a defitnção do papel do Podtt Público. em VlIla da orgamzaçào fedmnva do Bwl.!, !lA
que se leVll' em conta o pepeJ dos GoV<:ll105 Estaduw. Cumpre de4tacar a SlgmJicaçfo da
FAPESP, ao longo de muitos llIlO8, na t1Jmw;io de pesquwdom e na p!üIIlOÇAo da pellqwsa.
A1f!lJll5 outros Esadol, de re<:ell& menor~ a de SIo PAulo, tem se de>mcumbido Acootento dA
parcela que lh!s cabe.

o e.tlmulo ao aumenlo da produl1vtd&de ptlo uso de tecmeas apérfillçll<lda>, D!o deve
Iímll&Ne AlI gmnde! emprow. As de mtdio e pequeno porlt!, devtdAmente l!JIge:!l<ndas, devem
ampliar e sofisticar a unensa COOlnbuiçio que 9«llpIb deram ao ooenvolV1lIltlJlO nacional,
prepmndo-se jlllI& aumeJltar o valor que agregam llS mattrw pnmu com que 1.!lIbAltiam, e se
esfutçlllldo paIll abrir O'lJl&ÇO CRScente no IJXl:l:lido Ull=onal )Jm agel.' que as ellJjlleSU de
maior pone, !Ao llS pequenu emediu Alvo pIItlcularmente impol1!Dle di:> processo.

R~:

1) As trIJl.lfOlllllÇÕ05 em C1lI1O na e<JOOOIIlia brasileira estio Aindiw Ainumificaçlo do
debate soln os novos nnnOl da pesqul5l clllllJfica e tecnológica no Bwtl;

2) OPodtt publico tem aItado can a mAIor parcela de te!puIlS<lbilli!4de na jll'lllJJIlÇão do
da!enYOlvimelllo ~co-cientJfico. Diante das aJletIç~ que se eatIIJ l!!Augurnndo !li. 'i1di da
NAÇio, cabe pIItlClp&ç10 crescente das eIJlIXW! pnvadas no Htor;

3) O Cllllgle550 NAciooal deve inlemúicar a 31lI pm<'llÇ3 neste dabaíe e col=·ge na
vanguarda do lIlOvimeflto. PArI tanto, A Comi..1n de CiêllCll, T=logil. ComUlllC8Çio e
1nIbrmàtll:a, dM deIldobrar·.. em duas, pewndo aoxisl1r 1llD& comi.l>io permaJ:lellÍiI dedicAda a
Cl!ncia, Tecnologia e InfOlIIlà1ica, e outIa totaImeme voltada pua" Comuni~,"".... te<l!JDI

do Projeto de Re>oluçlo em aDeXC.

Bmilia·DF, de alrl de 1995

~h-"",
ROBERTO SANTOS

DepuI.tdt FEdtl'tl

RESOIlJC';AO"" 17. DE '1989
A,Ptote o ItllJ/tMnlo Itúmo
.CMnM"~

Titulo 11
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

Capitulo IV
DAS COMISSÕES

.. a", 'li " ..

St:~'(il1l1

/)Q.f Ct,"li.uik~iPer"'íllf~nt(!.\

........................................... ' ....... o" .......... " ........ ",,, <t ......... <> ..

Subseçào IJI
Das Matérias ou Atividades de Competencia das Comissões

Art. 32. São as seguintes as Comissões Penn,melltes e
respectivos campos temáticos ou áreas de atividade

.................................... lO <> .. .,. CI <>" b"""
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11 - Comissão de Ciencia e Tecnologia. Comunicaçlo e
Informatica

O) desenvolvimento cientifico e tecnológico; política naeio
nal de ciencia e tecnologia e organização institucional do setor. acor·
dos de cooperação com outros palses e organismos internacionais;

h) sistema estatistico. cartografico e demografico nacional,
,.) os meios de comunicação social e a liberdade de

imprensa.
d) a produçlo e a programaçlo das emissoras de ridio e

televislo.
f!) assuntos relativos a comunicações, telecomunicações.

lnfonn6tica. telemitica • robótica em amJ;
J) indúItriu de computlÇlo e Mus aspectos estratéjicos;
g) Iet'Viços postais, telegrificos, telefõnicol, de telex, de

radiodifuslo e de transmiulo de dados;
Ir) outorga e renovaçlo da exploraçlo de serviços de radio

difuslo IOnora e de lOna e imagens;
t) política nacional de informitíca e IUtomaçlo e de

telecomunicaçOes;
j) regime juridico das telecomunicações e infonn!tica;
DI - Comisslo de Constituiçlo e Justiça e de Redaçlo:
a)' aspectos constitucional, legal, juridico, regimental e de

técnica legislativa de projetol, emendas ou substitutivos sujeitos à
apreciaçlo da CImara ou de sua Comissões;

li) admiuibilidade de proposta de emenda i Constituiçlo;

c) assunto de natureza juridica ou constitucional que lhe seja
submetido, em consulta, pelo Presidente da Câmara, pelo Plenário ou
por outra Comissio, ou em razio de recurso previsto neste regimento;

d) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais. i
organizaçio do Estado. à organizaçlo dos Poderes e às funções essen
ciais da Justiça;

e) matmas relativas a direito constitucional, eleitoral, civil,
penal, penitenciário, processual, notarial;

J) partidos políticos. mandato e representaçlo política, siste-
mas eleitorais e eleições;

g) registros públicos;
h) desapropriações;
i) nacionalidade, cidadania. naturalizaçlo. regime juridico

dos estrangeiros; emigraçlo e imigraçlo;
j) intervençio federal;
I) uso dos símbolos nacionais;
m) criaçio de novos Estados e Territórios; incorporaçlo,

subdivisão ou desmembramento de áreas de Estados ou de Territórios;
li) transferência temporária da sede do Governo;
o) anistia;
p) direitos e deveres do mandato; perda de mandato de

Deputado. nas hipóteses dos incisos 1. 11 e VI do art. 55 da Consti·
tuiçlo Federal; pedidos de Iícença para incorporaçio de Deputados às

Forças Annadas;
q) redaçlo do vencido em Plenário e redaçlo final das

proposições em geral;

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº-28, DE 1995
(Do Sr. Paulo Delgado)

Alt~ra o Regimento Interno na parte relativa ao uso da

tribuna ~or Líder.

(DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO PARÂGRAFO PRIMEIRO DO

J\R'r. 215, Dro REGIMENTO INTERNO DA cJIMARA DOS DEPUT~

DOS, A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE RED~

ç1\.o E A llESAI

AcÂMARA DOS DEPUTADOS RESOLVE:

Art. t· O RegimeDto Interno da Cimara dos DeputIdos, aprova
do pda ResoluçIo o· 17. de t989, pua. vigorar COIIIIIO\'& redaçIo JllII'& o 11· do art.
66 e com o acréscimo de § 6" ao mamo artigo, na forma abmxD:

Art. 66 .
§ l° Nas sessões em que tenha sido designada
Ordem do Dia, o Líder de Partido, pessoalmente e
sem delegação, poderá, a qualquer tempo, fazer
comunicação destinada ao debate em tomo de
assuntos de relevância nacional.

§·é·o·t~~p;;··~tii~~ ..r;~;"iid~·d~·p;tici~:··~
horário destinado ao Pequeno Expediente, MO
será descontado daquele a que têm direito os
oradores previamente inscritos que tenham comu
nicação a fazer, conforme previsto no Inciso I
deste artigo.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua public~ção.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

"lEGISlAÇAO CITADA ANEXADA mA
COORDENAClo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO Ne t7, DE 1989

Aprewa o Regimento IIItemo da Câmara dos Deputados....................................................................................

Título III
DAS SESSÕES DA CÂMARA

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 661~. As sessões ordinárias terão duração de cinco
horas, iniciando-se às nove horas, quando convocadas para as sextas
feiras, e, nos demais dias da semana, às quatorze horas, e constarão
de:

§ 1° Em qualquer tempo da sessão, os Líderes dos Partidos,
pessoalmente e sem delegação, poderão fazer comunicações destina
das ao debate em tomo de assuntos de relevância nacional.

§ 2° O Presidente da Câmara dos Deputados poderá deter
minar, a fim de adequá-Ia às necessidades da Casa. que a Ordem do
Dia absorva o tempo destinado aos oradores do Grande Expediente.

§ 3° O Pr:esidente da Câmara dos Deputados poderá não
designar Ordem do Dia para sessões ordinárias. que se denominarão
de sessões de debates e se constitUirão de Pequeno Expediente, Gran
de Expediente e Comunicações Parlamentares. disciplinando o Presi
dente a distribuição do tempo que corresponderia á Ordem do Dia,
podendo os Lideres delegar a membros de suas bancadas o tempo
relativo às Comunicações de Lideranças.

§ 4° O Presidente da Câmara. de oficio, por proposta do
Colégio de Lideres ou mediante deliberação do Plenário sobre requeri
mento de pelo menos um décimo dos Deputados, poderá convocar
periodos de sessões .extraordinárias exclusivamente destinadas à
discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação.
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§ 5° Durante os periodos de sessões a que se refere o
parágrafo anterior, não serão realizadas sessões ordinárias nem funcio
narão as Comissões Permanentes,

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 29, DE 1995

(Do Sr. Marquinho Chedid)

Altera a alínea ~, do inciso I, do artigo 17 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, ap~ovado pela

Resolução n9 17, de 1989.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE RE50LUçAo N9 02, DE 1995)

A Câmara dos Deputados decreta

Art, 10 A alínea t.. do inCISO I. do art 17 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados passa a vigorar com a seguinte redação.

"An.17

1-

t) deSignar a Ordem do Dia das sessões. na conformidade da

agenda mensal. com 15 (quinzeí dias de amecedência, ressalvadas

as alterações pennitidas por este Regimento "

Art 2° Esta resolução entra em vigor na data de ~ua publicação

JUSTIFICAÇÃO

O projeto de Resolução que ora submeto a aprecIação dos Jlustres

representantes desta Casa destina-se a alterar o Regimento Interno no que respeita a

designação da Ordem do Dia pela PreSIdência da Ca~ para que seja efetuada com quinze

días de antecedência

Parece·nos que a adoção da medida proposta em muito beneficiaria

a atuação dos membros da Casa. que seriam cientificados da pauta em tempo habil para o

estudo das materias O reflexo seria duplo e imediato a dinamização e a legitimação do

processo legislativo. hoje moroso e que. em parte. cursa sem a desejável participação

efetiva de grande parte do colégio legislativo

Art. '.7. SIo atnbuições do Presidente, além das que estio
elijlI'eISIS neste regimento ou decorram da natureza de suas funções e
prerrogativas: '

I • quanto às sesSÔ'eS da Câmara:

() designÍr a Ordem do Dia das sessões. na confonnidade da
agenda mensal, ressalvadas as alterações pennitidas por este
regimento; ,

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32, DE 1995
(Do Sr. Sérgio Carneiro)

Dá nova redação a0 ~ 19, do drtlgo 00 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados,

IAPE:Cc-S/: A,) PROJLTO DE RESOLUC,\O ~9 138, de 199" I

Art. I· O paral,.'Tafo pnmeiro. do artigo 66. do Regnnenlo Interno da Câmara dos
Depulado>. aplO\ ado pela Re,oluçào n" 17,89. passa a \lgorar com a seguinte
n:Jt!çfhJ

"An 6h 0\, ses,ik; ,)Idmana, teràn duração de cmCo horas. imciando-se as
11Il\~ h,>ta-. 'luanJu cOl1\ocada,; pala as se'la>-felras. e. nos demaiS dias da
:-.~Illana. a.. quatlJllt! hu! U::.. to: CUllstaràt\ de

*I"~ Em tJu,i1quel 1<:mp" da ,e"ào. o> Lidei e, do> Pal1ldos. pessoalmente ou por
Illtt:1111Cdh' d{lS. ..eu, VH:c~Lldt:res. pnd~rà(' fa7er Cl1lTIUllICaçÕes destinadas ao
dl:hatc em tolllo de assuntos dt; relt~\âncla nacional

An l' bta Resoluçàll entra em \Igor na .laia de sua pubhcação.

Justificati\·a

Certo de que os ilustres Pares bem compreenderão o alcance

político da proposta. aguardo sua aprovação

Sala das Sessões. em de de IqqS

A rcdação atual do dlSl'''''\I\<1 rel;ullcntaf CUia aftelaçào ora propomos, no
st:nlidtl de pcnmtn c'\duSI\ amclltc ~lll::, LldcH:::'. :'CIll POSslhllldade de delegação~

o nso da palavra durantc a, sessões ordlllanaô com Ordem do Dia. para
comumcações deSIUJ:ldas ao debatc dos l,.'Tandes lemas de mteresse nacional. não
se no, aligura justlficavel

Deputado ~Iarquinho Chedid

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apt'01'tJdo~/n R~.Wl/llçilo n' /7, « /989, ~ nl/«rado
/MIas R~.fO/IIÇlle,' nN

/. J« /0, « /991: 22 ~ U, «
/992;25, J7 ~ 38, « /99J; « 57« 58, « 199-1.

TtruLon
DOS ÓRGÃOs~DA CÂMARA

CAPrru:t.o I
Da Mesa

Com efello. e sabido que os Vice-Lideres são lIIdlcados para substituir o Líder
na, suas e' entualô ausênCiaS. e. conSiderado o e,cesso de atribuições do Líder.
nem scmpre ele tera condições de. nas sessõe, ordmanas com Ordem do Dia,
usar da palavra para debater o, temas naCIOI1a1s. tal como faculta o Regimento,

Ne>Jcs ca,os. nada mais jUSID 'luc o tempo seja u\lhzado por um dos
Vlcc-LldclCS

AdcmalS. nás se""e, ordmanas sem Ordcm do Dia. tal p"""bihdade. ou seja. de
o Lldcr dcle~ar para qualqucl mClI1blO da Ballcada ° uso da palavra. é
e'preSSall1ellte P1C\lsta no * .1". do art. 66. do Regunel1to Como se vê, a
delegação não e c'lranha ã nOl1na 11Ilema da Casa

Por estas breves razôes. esperamos conlar com o apOIo dos Ilustres Pares para
efell\ ar a alteração regllnenlal ora pwposla. 1105 lennos do art 216, do
Reglll1ento Intel1lo

Sala das Sessões. em (1' de abnl de 1995

.. ~. ., .
Deputado ~tRGIOCAR'EIRO
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''1.EGISLAcAo CITADA ANEXADA. PELA
COORDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLA1'IVDS. CIDI'

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° ]7, DE ]989

Aprova o Regime1110 lmemo da Câmara dos Deplllados
.................................................................................................

Título III
DAS SESSÕES DA CÂMARA

Capitulo I
DISPOSIÇÕES GfRAIS

............,: : .

Parágrafo único. Para os fins desta
'Resolução define-se como diária o valor correspondente a
1/30 (um trinta avos) do vencimento básico percebido pelo
servidor.

Art. 42. Os participantes do Pecülio
contribuirão mensalmente com 3(três} diárias.

Art. 52. Do montante das contribuições
recolhidas mensalmente, 10' (dez por cento) destinar-se
ão à formação de Fundo de Contingência cuja finalidade é
o atendimento de eventos que venham a exceder 08
estatisticamente previstos.

Parágrafo ünico. AS disponibilidades do
Pecúlio, inclusive as decorrentes da formação do Fundo de
Contingência, serão geridas pelo Departamento de Finanças
devendo integrar o Fundo Rotativo em rubricas que
permitam seu controle especifico,. podendo ser aplicadas
no mercado financeiro, mediante autorizaçãO do Diretor
Geral da Câmara dos Deputados.

Art. 62. O pagamento do pecülio será
devido:

I aos herdeiros legais, respeitada a
meação do cOnjuge e a ordem de vocação prevista no Código
Civil;

Parágrafo 1lnico. Equipara-se ao cOnjuge a
companheira ou companheiro que, na data do falecimento do
servidor ou da servidora, com ele ou com ela vivia há
mais de 5(cinco} anos, dispensada esta exigência se da
união houver resultado prole;

Art. 72. com a finalidade de saldar 08

pecülios ~manescentes. na data de publicaç~o desta
Resolução, a partir do mês em que ocorrer a prime'ira
contribuição segundo as condições aqui previstas, serão
descontadas 2 (duas) dilirias adicionais de cada
participante, observados os critérios vigentes quando da
ocorrência dos respectivos óbitos, durantr o periodo
necessário à liquidação de todas as pendência~.

S 12. O procedimento previsto neste artigo
poderá ser utilizado sempre que necessário à manutenção
do equilibrio do Pecúlio.

S 22. Atendidos aspectos relacionados com o
planejamento financeiro, as disponibilidades do Pecülio
poderão ser utilizadas para antecipar a liquidação das
indenizações de que trata o "caput" deste artigo.

Art. 82. Os valores de contribuição e do
PecQlio, bem como as demais condiçOes do seu
funcionAmento serão objeto de reexames periódicos com
vistas a se manter sua adequação às caracter1sticas do
grupo de participantes.

Art. 92. O Diretor-Geral providenciará as
alterações que em decorrência desta Resolução se fizerem
necesslirias no Regulamento do Pecülio dos Servidores da
CAmara dos Deputados.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se .as disposiçOes em

Art. 661~. As sessões ordinárias terão duração de cinco
horas, iniciando-se ás nove horas, quando convocadas para as sextas
feiras, e, nos demais dias da semana, ás quatorze horas, e constarão
de:

§ 1°Em qualquer tempo da sessão, os Líderes dos Partidos,
pessoalmente e sem delegação, poderão fazer comunicações destina
das ao debate em tomo de assuntos de relevância nacional.

§ 2° O Presidente da Câmara dos Deputados poderá deter
minar, a fim de adequá-Ia as necessidades da Casa, que a Ordem do
Dia absorva o tempo destinado aos oradores do Grande Expediente.

§ 3° O Presidente da Câmara dos Deputados poderá não
designar Ordem do Dia para sessões ordinárias, que se denommarão
de sessões de debates e se constituirão de Pequeno Expediente, Gran-'
de Expediente e Comunicações Parlamentares, disciplinando o Presi
dente a distribuição do tempo que corresponderia a Ordem do Dia,
podendo os Líderes delegar a membros de suas bancadas o tempo
relativo ás Comunicações de Lidera.nças.

§ 4° O Presidente da Câmara, de oficio, por proposta do
Colégio de Líderes ou mediante deliberação do Plenário sobre requeri
mento de pelo menos um décimo dos Deputados, poderá convocar'
períodos de sessões extraordinárias exclusivamente destinadas á
discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação.

§ 5° Durante os periodos de sessões a que se refere o
parágrafo anterior, não serão realizadas sessões ordinárias nem funcio
narão as Comissões Permanentes.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33, DE 1995.
(DA MESA)

Dispõe sobre o Pecúlio dos Servidores da Câmara dos

II
servidor quando
anterior.

aos beneficiários designados pelo
inexistirem os previstos no inciso

Deputados.

A Câmara dos Depucados resolve:

Art. 12. O Pecúlio dos Servidores da Câmara
dos Deputados, instituido pela Resolução n2 84, de 21 de
novembro de 1984, destinado a prestar assistência
financeira aos beneficiários do servidor falecido, passa
a reger-se pelas condições estabelecidas nesta Resolução.

Art. 22. Participam do Pecülio todos os
servidores 9cupantes de cargos de provimento efetivo da
Câmara dos Deputados, inclusive quando na inatividade.

Parágrafo único. Permanecem vinculados ao
Pecülio os atuais integrantes que nào atendam ao disposto
no caput deste artigo.

Art. 32. O pecúlio corresponde a 3.000(três
mil} diárias do servidor falecido.

contrário.

Sala das Reuniões,

WILioN CAMPOS
12 Secretário - Relator

JUS T I F I C A T I V A

o Pecúlio dos Servidores da Câmara
dos DepULados foi instituido pela Resolução n2 84, de 21
de novembro de 1984, e regulamentado em 7 de dezembro do
mesmo ano.

Sua sistemática de contribuição está
baseada no rateio, entre os participant.es, do pecúlio
pago aos herdeiros do servidor falecido. Assim é que no
mês seguinte ao do falecimento de servidor é descontada
uma õiária do venC1mento básico de todos os d~mair I
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valores de
e descontos
liquidar os

de 1995.

restringindo-se, porém, ao correspondente a duas diárias
o valor máximo de desconto. Ocorrendo mais de dois
falecimentos em um mês I o desconto correspondente aos
pecülios nAo atendidos deve ser transferido para os meses
subseqüentes.

Sob essas condiçàes, o Pecúlio vem
sendo administrado h6 dez anos, cumprindo relevante

missão social junto às familias dos servidores falecidos
ao longo deste periodo.

A experiência acumulada vem
demonstrando, porém, que as regras em vigor carecem de
mudanças, indispensáveis para assegurar a continuidade do
beneficio. A necessidade de redimensionamento de suas
condições para ajusth-las ao perfil ethrio da massa de
participantes e para assegurar uma relação adequada entre
a contribuição e o valor do Pecúlio estão evidenciadas na
quantidade de beneficiários hoje aguardando a existência
de disponibilidades para que possam habilitar-se aos
valores a que têm direito. Em setembro deste ano já eram
46 os processos pendentes de pagamento, número cuja
tendência de crescimento é progressiva.

Por este motivo propõe-se a cobrança
adicional de duas dihrias durante o tempo estimado para a
liquidação desse passivo.

A essência de nossa proposição é a
manutenção de um instrumento de apoio social aos
servidores. As modificações, fundadas em estudos acurados
do problema e na observação de experiências anhlogas,
implicam, em resumo, as seguintes mudanças:

a) transformação do valor do pecúli~ em
importância variável, proporcional ã
contribuição individual;

b) formação de fundo para contingências;

c) .. estabelecimen~o . de contribuição,
ac;lJ.c:-onal e provl.B6rJ.a, para fins de
lJ.quJ.dação do atual estoque de pecúlios a
indenizar facultando-se a adoção do
procedimento sempre que neceeshrio.

Resultam da proposta menores
indenização em relação aos de contribuição
adicionais durante o tempo estimado para
pagamentos atualmente pendentes.

Tais condicionantes sAo indispenshveis para
que o Pecúlio dos Servidores da Cámara dos DeputadOll
continue. cumprindo seu relevante papel, a.segurand~
substancJ.al indenização para os beneficihrios do 8ervido~
falecido.

LEGISLAÇ!\O CITADA ANEXADA PELA COORDE~AÇJl.O

DAS CO'lISSCES PERMA~ENTES .

&UOLl1Ç&O ;; M. Da .... I,_._.. _ ..C'- ..~

rlllO a':- dai Dopu .... __ a 1O(\llIl" -..çia: ,

..... , -_._-_.._---_...--n .. ....-__ p&rlkl.....OI_.._....,---
.t0l~"--""

de""'=':..o.=,~".:."::t.-:::::=.":=.-.=-::.-=.':.-:=::
-JIO<-Art.:I' O __ dePoeIlllo----IIplo ..-- .11' POIaOl_ ..-.-_ ......_a-..-.._ .._.._ ..
....... _ e::a- '

1'1' • __ - -.-----1:1' O_,...S"'O"_ .~ ..---..--...---- '
_ .. 0-.-01 .. _ «_1_ ......... .....- .. _..--.--_. __.--_-1....- ...-_._ --
~ -!lIf!'"'I!! 11 - ----.. --1IofoIo!I&

PARECER DO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO

cuida-se de minuta de ProJeto de Resolução, elaborada
por ~~ Grupo de Trabalho constituído por Assessores desta Casa,
cons~nstanclando alteraçóes na atual 51stemátlca de funcionamento

e gestào do Pecúlio dos SerVidores da Câmara dos Deputados.

No encamlnhamento da proposta a ~sta Secretarla, o

Diretor-Geral presta os esclarec~mentos segu~ntes:

"( ••• ) Em jus-tificativa à presente proposição,
cumpre-me informar que o Pecúlio dos Servidores da

C~ara dos Deputados, instituido pela Resolução nO
84/84, tem sua sistemática de contribuição baseada no
rateio, entre os participantes, do pecúlio pago aos
herdeiros do servidor falecido. Assim é que no més
seguinte ao do falecimento do servidor é descontada
uma diária do vencimento básico de todos os demais,
limitado a duas diárias o valor máximo de desconto
por mês. No caso de ocorrer mais de dois 6bitos em um
més, o desconto correspondente aos pecúlios não
atendidos deve ser transferido para os meses
subsegUentes.

Porém, a experiência vem demonstrando que
as. regras atuais carecem de ajustes indispensáveis
para assegurar a continuidade do beneficio.

De acordo com os estudos realizados pelo
Grupo de Trabalho, faz-se mister redimensionar as
condições de funcionamento, para ajustá-las ao perfil
etário da massa de participantes e para assegurar uma
relação adequada entre a contribuição e o valor do
Pecúlio. O que se vé hoje é uma quantidade de
beneficiários aguardando a existência de
disponibilidades para que possam habilitar-se aos
valores a que têm direito. Estão pendentes de
pagamento mais de 46 processos, número cuj a tendência
de crescimento é progressiva.

A essência da presente proposição é a
manutenção desse instrumento de apoio social, que tem
cumprido missão relevante ao longo de seus dez anos
de existência. As principais ~udanças implicam em:

a) transformação do valor do pecúlio em

importância variável, proporr::1onal â contribulção
individual;

bl formação de fundo para contingências;

c) estabelecimento de contribuição,
adicional e provlsória, para fins de liquidação do
atual estoque de pecúlios a indenlzar facultando-se
a adoção do procedimento sempre que necessárlo.

ConclUi-se, pelo estudo em comento, que
a indiscutível inviabilidade du pecúlio concentra-se
no fato de ser impossivel atender, em um horizonte de
tempo aceitável, uma massa tão grande de
beneficiarios, com o pagamento de apenas dois
benefíc~os por mês.

A ~mplementação das sugestões aqu~

aventadas é extremamente complexa, o que dependerá,
caso aprovadas, de trabalhos adicionais, os quals
deverão contar com assistência técn~ca especializada
para seu efetivo sucesso.

Importante se faz ressaltar, alnda, que,
com a sistematlca atual e, em se adotando a presente
propos1ção, os recursos financelros serão descontados
dos servldores, sem qualquer participação dos co~res

públicos. ( ... I "

Esta Sec::-etarld, á vlsta la dt'ql..i.mentay:ão ja :tretcrla

:;eral - :ent~ada em <::s':.'.ldo e.:..~bcra:Jc For ;rupo :ie :'rabalho 1e

~'..laii=:'-;dÇâo ~-=ccr:.hec:.ja -, o:'! ::anve;:,:;:.').a ja :".ecess::::ade .ie 3e

promover aJustes ;:,a a~~al slste~ática le :unclonament~ j~ PeC~:lO

,)05 serv~jores ::la Câmara dos :Jeputa..1os, ·.7.Jmo :Jr:!'l8 t3.te .l":: ":or;:,ar
v:âvel o seu f~nclonament?, submete ~ ~atérla dO ~~ame 1a douta
Mesa, com vistas à aSSlnatura da proposlçào ar.e:'~a .

Prlmelra-Secretaria, Ig:I!Je;,/,~~e

.(I;;LI1/'
~eputado b ~~,

Prlrne~rc-~'1cre':.a'riT
III - DAP.!:Ct:F. 01\ ~·r::Sl\

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os
Senhores Deputados LUl5 Eduardo, Presidente, Ronaldo
Per.im, . o Vice-Presidente, Beto Mansur, 2Q vice
PresldenLe, Wilson Campos, 12 Secretário (relator),
Leopoldo Bessone, 22 Secretario, Benedito Domingos, 3Q
Sec~etárlo e João Henrique, 4º Secretário, aprovou o
Projeto de Resolução que "dispõe sobre o Pecúlio dos
Servidores da Câmara dos Deputados",

Sala das Reuniões, 18 de abril de 1995



Sr. Presidente, essas agências estariam sendo fechadas por
não darem lucro á instituição; todavia, foram criadas para dar prio
ridade ao atendimento da população carente, e não para necessa
riamente auferir lucros.

Um dos selViços que justificaram sua criação foi o paga
mento a aposentados, cumprindo assim uma frnalidade social.

Com o fechamento dessas agências, esse selViço e outros fi
carão prejudicados. Por exemplo, o fechamento da agências do
Município de Taperoá, que conta com 10 funcionários, prejudicará
1.264 clientes, entre os quais 1.205 aposentados.

A falta da agência naquela localidade trará enormes trans
tornos, tanto para o Banco quanto para aqueles que utilizam seus
selViços.

A instituição terá que remover seus funcionários para outra
localidade, gerando insatisfação, uma vez que o funcionário terá
que deixar sua família, ou levá-la com ele, implicando a transfe
rência de filhos das escolas, o estabelecimento de nova vida em
outri localidade; muitos selVidores são casados; seus cônjuges tra
balham em atividades paralelas, e terão que deixá-las.

O Município de Taperoá só conta com essa agência bancá
ria; seus clientes terão que se deslocar para outra localidade, atrás
de outra instituição bancária.

Os aposentados, razão maior do funcionamento dessa agên
cia, terão que se deslocar para a cidade mais próxima, a vinte qui
lômetros dali; além de arcar com o ônus das passagens, ficarão à
mercê do atendimento em outro Município, longe de casa, em fi
las, e ainda gastando um pouco de sua pequena aposentadoria.

Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, precisamos unir-nos e
encontrar, junto com o Banco do Brasil, uma solução ,menos trau
mática. Não podemos deixar que se desvirtude a fmalidade maior
dessas agências, que não foram criadas para dar lucro, repito, e
sim para prestar selViços à população carente.

O Município que tomei como exemplo, 1aperoá, não conta
com outra agência bancária, como já foi dito. E absurdo fechar a
única agência que atende àquele povo. E a situação deve ser a
mesma nos 255 Municípios listados para fechamento de agências.

Conto com o apoio e a compreensão de meus pares, nos
sentido de movermos gestões junto ao Dr. Paulo César Ximenes,
visando a evitar o fechamento dessas 255 agências bancárias, de
extrema importância para cada um dos Municípios que as sediam.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputa
dos, se um dos problemas mais graves do País é a crônica falta de
recursos para investimentos indispensáveis, particularmente na
área social, no Nordeste a situação toma-se ainda mais aguda, de
vido à pobreza da maioria da população, vítima dos caprichos cli
máticos, da falta de infra-estrutura e da indiferença dos poderosos.

Nesse contesto, é vital que as Municipalidades dos Estados
nordestinos racionalizem seus selViços, especialmente no setor de
arrecadação, a flm de que os recursos disponíveis sejam carreados
aos cofres públicos e aplicados em obras e selViços de interesse da
população.

Por isso, reputamos da maior importância o próximo Fórum
de Secretários Municipais de Finanças do Nordeste, a realizar-se
em João Pessoa, Paraíba, entre os dias 22 e 24 de maio.

O objetivo conclave é a busca de caminhos para solução
dos problemas fmanceiros dos Municípios do Nordeste, oferecen
do a oportunidade de obtenção do conhecimento de outras expe-

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Arthur Virgílio Neto.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NETO (pSDB - AM Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em
relação à proposta de emenda constitucional que flexibiliza o mo
nop6lio do petróleo, cumpre restabelecer algumas verdades.

Primeiro, ao Governo Fernando Henrique Cardoso jamais
ocorreu a idéia de privatizar a Petrobrás, assim como lhe é com
pletamente intolerável que essa ou qualquer outra empresa se tome
um Estado dentro do Estado, um Poder acima dos Poderes, um quisto
no corpo que pretendemos sadio, moderno e voltado para o futuro.

Para resumir: não se vai privatizar a Petrobrás e, por outro
lado, nenhum diretor dessa empresa ou de qualquer de suas subsi
diárias vai desautorizar o Presidente da República com palavras ou
atos contrários à flexibilização do monopólio estatal.

Segundo, o Governo nada tem contra os petroleiros e, bem
ao contrário, o que projeta para eles é o conjunto de mais investi
mentos, mais empresas contratando mão-de-obra, mais massa sala
rial, melhores condições de barganhar salário. E é fato, também.
que o Governo discorda dessa greve inconseqüente, caolha, sem
futuro, assim como não se submeterá jamais à tutela de sindicato
algum, de patrão ou de empregados.

Terceiro, o Governo pretende - e vai - manter o monopólio
da União, que concederá o direito de exploração, prospecção,
transporte e rermo às empresas privadas para atuarem em parceria
ou em concorrência com a Petrobrás.

Quarto, o Governo Fernando Henrique confia na Petrobrás
e na capacidade de seus técnicos, a ponto de julgá-los à altura da
concorrência que somente levará ao crescimento da empresa, evi
dentemente à custa de certo esforço de enxugamento e disciplina
mento das reivindicações do quadro funcional, o qual terá de se
adequar às condições do mercado aberto que a flexibilização
propiciará.

Quinto, o Governo não ideologiza a discussão da matéria;
pretende um Brasil auto-suficiente em petróleo, e a Petrobrás, so
zinha, não conseguiu atingir esse objetivo; exige investimentos
elevados para o setor, que a Petrobrás, sozinha, não está em condi
ção de cobrir.

E a greve em curso, política, parecendo defender interesses
corporativos, mascarada por pálida lista de reivindicações tra~a

lhistas - na verdade, uma greve contra o Congresso, que precISa
de liberdade para decidir soberanamente -, tennina liquidando,
quanto aos poucos indecisos que ainda pudessem restar, quaisquer
dúvidas quanto a efetivamente ser inadiável a flexibilização do
monop6lio, que sai das mãos da Petrobrás, com tantos selViços
prestados à Pátria, para o controle da União e do povo brasileiro.

A Petrobrás, que tanto prezamos, e as empresas que a ela se
vierem juntar ou com ela se dispuserem a concorrer estarão sob o
controle do Estado, que o Governo delineia forte e decidido.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, volto
a esta tribuna para chamar a atenção do Sr. Paulo César Ximenes,
Presidente do Banco do Brasil SIA, para a grave inconveniência
do fechamento das agências no interior do Estado da Bahia.

A Folha de S. Paulo divulgou, no último dia 2, à pág. 1-8,
que 2S5 agências do Banco serão fechadas em todo o País, a maio
ria na Bahia, num total de 50 agências. Em um dos trechos da ma
téria, que transcrevo neste momento, verificamos a gravidade
desse fato:
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda a leitura "O fechamento das 255 agências listadas signifi-
do expediente, passa-se ao caria que 292.348 beneficiários do INSS teriam que se

descolar para outras localidades para receber a aposenta
doria".
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riências e de discussão de propostas para aprimoramento do nível
de desempenho e eficiência, conduzindo a um maior grau de qua
lidade e produtividade dos servidores municipais.

O tema essencial do Fórum será: "Administração Financeira
Municipal - Novos Tempos, Novos Desafios", proporcionando a
oportunidade atualização, de reciclagem e de discussão na área das
finanças municipais, sobre novos assuntos, novos métodos e técni
cas, com intercâmbio de experiência, discussão de problemas mu
nicipais comuns e soluções propostas, inclusive com o auxílio da
moderna tecnologia, além de outras aplicações.

Paralelamente a esse evento, será realizada uma Feira, a
Expo-Secfin, com Stands onde serão expostos produtos e serviços
de interesse dos Municípios.

Os patrocinadores desse certame municipalista são Institui
ções bancárias, fornecedores da Prefeitura Municipal de João Pes
soa e do Governo do Estado da Paraíba, empresas privadas e
públicas.

Trata-se, a nosso ver, de iniciativa da maior relevância para
as municipalidades nordestinas, que poderão encontrar soluções
para problemas como o saneamento básico e o desenvolvimento
urbano, matéria de interesse direito da população.

Assim, desta tribuna dirigimos nossas congratulações aos
organizadores do F6rum de Secretários Municipais de Finanças do
Nordeste.

'0 SR. NILSON GmSON (BlocdPMN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, regis
tro com muita preocupação a agonia que se apodera dos empresá
rios no Estado de Pernambuco.

Sr. Presidente, recebi um memorial da Federação das Asso
ciações Comerciais do Estado de Pernambuco, assinado pelo seu
Presidente, Sr. Carlos Fernando de Lucena, expressando a atual
crise que atravessam e salientando o dever precípuo de sair em
campo para defesa desse segmento contra distorções estruturais,
ou conjunturais que possam vir a comprometê-Io, individual ou
coletivamente.

Eis o documento recebido:

''Esta é bem a presente situação.
Atendendo a fundados e reiterados apelos dos

seus integrantes, esta Federação vem publicamente aler
tar as constituídas de Pernambuco e seus membros no
Congresso Nacional das gravíssimas repercussões, na
economia do Estado, decorrentes dos chamados "pacotes
anticonJUmo", baixados pelo Governo Federal.

E sabido que esse arsenal de medidas - de resto
sem originalidades, pois sempre repetidas - decorre de
análise macroeconômica sob parâmetros indiferencia
dos, a despeito de ser igualmente Sabido, a existência de
profundas desigualdades interregionais responsáveis por
problemáticas peculiares que exigem equacionamento
específico para sua solução.

Impor medidas de natureza econômica ou fman
ceira para limitar o crescimento econômico, sem levar
na devida conta essas diferenças, é penalizar indiscrimi
nadamente regiões inteiras, condenando-as à estagnação e
à recessão. E o que é mais grave - é não solucionar os pr0
blemas pelo errado diagnóstico de suas causas.

O resultado dessa orientação (ou desorientação)
traduz-se - uma vez mais - no agravamento das dispari
dades em relação ao centro-Sul do país, com flagrante
desvantagem para a conjuntura da Região Nordestina,

dentro da qual se insere, econômica e socialmente, o Es
tado de Pernambuco.

Quando o Governo Federal, sob essa 6tica ma
croeconômica madrasta, se alicerça na premissa do "de
saquecimento do consumo" para justificar as medidas de
contenção ao crédito, esquece que na Região Nordeste o
consumo, de fato, nunca se "aqueceu". A elevação das
vendas decorrentes do Plano Real foi uma mera expan
são da demanda, compromida por anos de inflação sem
controle, da qual o Nordeste e Pernambuco não foram
beneficiários.

Esquece que nesta Região, a atividade econômica
longe está de acelerada e muito menos devido à falta de
poupança (sabidamente inexistente para a quase totalida
de da população, cuja expressiva maioria apenas sobre
vive a duras penas) desviada para o consumo conspícuo.

Assim, a redução ao crédito e medidas similares
como tentativa de regular os recursos direcionados ao
setor privado, retirando do varejo a capacidade de fman
ciar compras e praw, em região economicamente frágil,
terá como total consequência a insolvência de centenas
de pequenas e médias empresas (como já começa a
acontecer), materialmente impossibilitadas de sobrevi
ver dentro de tão adversas condições.

Esta é uma realidade inelutável que desafia quais
quer teorias econômicas em contrário e as medidas delas
decorrentes.

Lamentavelmente tudo isso é perfeitamente co
nhecido pelos setores responsáveis do governo, que
inexplicavelmente permanecem silentes.

A Federação das Associações Comerciais do Es
tado de Pernambuco não compactua com a omissão. Por
isso transmite àqueles mesmos setores governamentais o
clamor dos injustiçados, em protesto, pelas medidas to
madas pelo Governo Federal em detrimento dos legíti
mos interesses da Região e deste Estado.

Há que ser permanentemente lembrado aos des
lumbrados detentores do Poder que "a maior das injusti
ças é tratar igualmente os desiguais".

A denúncia pública está feita. A responsabilidade
pela permanência desse estado de coisas transfere-se do
ravante aos nossos dirigentes e representantes no Con
gresso Nacional.

Recife, 28 de abril de 1995. - Carlos Fernando
de Lucena, Presidente da Federação das Associações
Comerciais do Estado de Pernambuco."

Sr. Presidente, o Governo Fernando Henrique Cardoso vem
cometendo absurdos na área da economia do País. É preciso en
contrar alguma fórmula que ajude o Brasil a passar à nova etapa
do Plano de Estabilização. Nessa nova fase, a inflação será ainda
mais baixa e !l indexação desaparecerá. O Governo não poderá
simplesmente prorrogar a aplicação do IPC-r. Toda inflação tem a
indexação que merece, ê MO o contrário. O Brasil está fazendo o
trabalho em duas etapas: derrubou a taxa de 60% ao mês para 30%
ou 40% ao ano, e agora pretende baixá-la para menos de 10% ao
ano. S6 nesse segundo momento poderá prescindir da indexação,
não apenas para os salários. Hoje, é difícil fechar qualquer tipo de
contrato sem uma regra de reajuste. Quando mais longo o contrato,
mais dificil ser fechado sem uma regra. Ao mesmo tempo, a indexa
ção poderá impedir que se mantenha a inflação em patamar baixo.

Esse é o dilema do momento, que chamo de fase de transi
ção. Sem uma política salarial que garanta alguma reposição, a in
flação causará para os trabalhadores um nível tal de desconforto
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que poderá provocar um penodo de turbulência, como já está
ocorrendo. Sem mudanças na atual política, no entanto, será mais
difícil derrubar a taxa.

Sr. Presidente, o Governo Femando Hemique Cardoso pre
cisa, urgentemente, radicalizm- o Plano Real e restaurar a credibili
dade da âncora cambial, se desejar garantir o sucesso do real.

Oportunamente voltaremos ao assunto.

O SR. DARCOOO PERONDI (pMDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, st"s e Srs. Deputados, ocupo
esta tribull:i, hoje, com o objetivo de pedir ao Governo Federal
providências para resolver a crise da Saúde.

A situação é gravíssima. Nos últimos dias, a atual crise de
terminou o fechamento de hospitais em Minas Gerais, Ceará e Ri
beirão Preto. São Paulo.

Neste momento, no meu Estado, o Rio Grande do Sul, um
dos maiores hospitais, o Nossa Senhora das Graças, da cidade de
Canoas. com um total de 300 leitos, está fechando.

Há uma verdadeira rebelião de médicos - justa - que come
çam a se desligar dos Sistema Único de Saúde - o SUS. A causa é
o baixo valor que recebem pelos serviços prestados: 37 reais por
uma cesariana, 2 reais por consulta e 27 reais por cirurgia de emer
gência para esvaziarhematoma craniano.

Estes valores são da tabela dó próprio Ministro da Saúde.
Ontem., no Rio Grande do Sul. mais de cinqüenta médicos

do hospital da cidade de Santa Cmz do Sul entraram com pedido
de descredenciamento do SUS. O Mesmo será feito pelos profis
sionais de OUU:as dez cidades.

O quadro é sério e mostra que a sustentação da saúde tem
ocorrido de forma precária e até improvisada. algumas vezes.

Nos três últimos anos que antecederam ao Plano Real, o se
tor viveu graves crises de fmanciamento, chegando o atraso nos
pagamentos a ultrapassar 100 dias.

Com isto, os prestadores de serviços - hospitais privados,
hospitais não- lucrativos e santas casas - se descapitalizaram. Pas
saram a depender de empréstimos bancários e entraram num pro
cesso de sucateamento até aqui irreversível.

Hoje, a maioria dos 6 mil e 200 hospitais prestadores de
serviços ao SUE> está em situação dillcil.

Os balanços, encerrados em dezembro de 1994, demons
tram que os hospitais comprometeram até 15% de suas receitas
com o pagamento de juros bancários.

A maioria está em processo de insolvência, começa a demitir
fundonáJ:iGs, a reduzir ou até mesmo a fechanmidades de assistência.

A grande fatia da população prejudicada é a de baixa renda.
E rodo isto acontece no mesmo momento em que o Governo

ressalta ter concedido ao Ministério da Saúde um orçamento de 14 bi
lhões de reais contra os 10 bilhões e 400 milhões do ano passado.

O aumento, porém, tem outro destino: é para pagar dívidas
passadas, já que do Orçamento total de 1995 devem ser retirados
cerca de 3 bilhões e 500 mil reais para o pagamento de pessoal, dí
vidas de 1994, que ficaram para trás e amortização de emprésti
mos feitos a partir de 1992.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, a situação enfrentada
hoje obriga a que todos meditem honestamente sobre como salvar
o SUS, que criou um sistema universal de atendimento à saúde,
sem contar com uma fonte de custeio específica.

- No momento em que esta Casa aprova a criação de uma
Comissão Especial de Saúde, é preciso abrir a discussão para defi
nir uma fonte sólida e efetiva para o custeio da Saúde.

A Saúde não mais pode atuar como se estivesse pedindo ou
recebendo esmola,

É preciso vencer a tecnocracia da área econômica e exigir
dos homens do Govemo sensibilidade pelos problemas sociais.

É preciso encontrar soluções que evitem o ocorrido no pri
meiro trimestre. quando o Ministro da Saúde descobriu uma sobra
de dinheiro, passou a pressionar a área econômica e conseguiu
ampliar o teto de gastos com a Saúde.

Os recursos do Fundo Social de Emergência, por exemplo,
poderiam chegar em maior volume para a Saúde, ao invés de se
rem gastos em jantares, em presentes, em flores e em compra de
goiabada cascão.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, é preciso, neste momen
to, assumirmos uma posição forte que ofereça à Saúde aquilo de
que ela realmente necessita.

É preciso recuperar a rede hospitalar e dotá-la de recursos
humanos e materiais e investir em programas de medicina preven
tiva, cujos resultados são mel}lOres do que a medicina curativa.

A Saúde está doente. E quase um paciente terminal.
O Ministro Adib Jatene busca medicamentos na área econô

mica. Mas esta, como já disse, é insensível.
Estamos caminhando para que a crise assuma proporções

incontroláveis, com o fechamento de dezenas de hospitais.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, se o Governo é incompe

tente na solução dos problemas sociais, nós, Parlamentares, temos
de assumir posições.

Precisamos, juntos, defender o direito à saúde e à vida do
cidadão brasileiro.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Prezadas e Prezados Colegas,
analisando o documento que contém, de forma sucinta, os dados
referentes ao fmanciamento e dívidas da agricultura junto ao Ban
co do Brasil, que nos foi entregue na reunião de audiência pública
realizada no último dia 26, na Comissão de Agricultura e Política
Rural desta Casa, constatei o seguinte: do total dos recursos apli
cados pelo Banco do Brasil nesse setor, cerca de 15 bilhões e 124
milhões de reais, 12% destinaram-se aos mini e pequenos produto
res, 80% aos médios e grandes e 8% às cooperativas. Do total re
passado, 3 bilhões e 320 milhões de reais, cerca de 22%
correspondem aos contratos anormais ou inadimplentes, cabendo
aos mini e pequenos produtores 8,18% desse total; aos médios e
grandes, 81,32%, e às cooperativas, 10,50%.

Observem as distorções e as injustiças da atual política agri
cola: os pequenos foram os que menos receberam ftnanciamento
para a produção de suas safras.

Estou lhes falando sobre isto, Prezadas Deputadas, Preza
dos Deputados, porque vejo agora, com grande apreensão, a atitu
de tomada por alguns Prefeitos gaúchos, que declararam de
utilidade pública todas as máquinas e implementos agricolas de
seus Municípios, atitude esta que deverá ser seguida por todos os
Prefeitos da fronteira oeste, do Alto Uruguai, do norte e do nordeste
do Rio Grande do Sul e, quiçá, de outros Estados da Federação.

Entendo que os Prefeitos pretenderam, com esse ges'iO, aler
tar, mais uma vez, o Governo Federal para a urgência da tomada
de providências que revertem a situação calamitosa em que se en
contra a nossa agricultura.

A decretação de estado de emergência, portanto, como ato p0

lítico, é mais um brado de socorro que os agricultores estão lançando.
O momento exige prudência, discernimento e ação. A crise

econômica que já se instalou nesses Municípios agropastoris, atin
gindo inclusive o comércio local que sobrevive dos lucros dessa
atividade e que vem ocasionando o desemprego em massa e o êxo
do rural, não pode ser estendida, igualmente, aos demais setores
produtivos.
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Sr. Presidente, precisamos incrementar nossas atividades
parlamentares junto ao Executivo, de maneira a obtermos deste as
medidas que se fazem necessárias para a resolução das dificulda- ,
OOs dos nossos agricultores. O Ministério da Agricultura, do Abas- ;
tecimento' e Reforma Agrária não pode continuar insensive1 e
inoperante.

Repito: discernimento e ação são precisos neste momento.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, resi
dente em Ariquemes há vinte anos, conheço o garimpo de Bom
Furnro desde o seu início e tenho observádo que os pequenos ga
rimpeiros, os chamados ''requeiros'', e que já chegaram a ser apro
ximadamente 15 mil, estão pouco a pouco sendo expulsos do
garimpo pela ação dos poderosos grupos de mineração.

Acredito muito no papel social do garimpo manual, como
forma de distribuir as riquezas dos recursos minerais que dispo
mos nos diferentes Estados do País, pois os garimpeiros conseguem
ganhar, em média, cen:a de dez salários mínimos mensais, propon:io
nando melhores condições de vida para si e seus familiares.

Observei, também, que o maior garimpo de minério de esta
nho do mundo, o Bom Furnro, gerou ganhos indescritiveis nesses
oito anos de atividades, mas a cidade de Ariquemes, detentora da
riqueza, pouco teve de retomo, quer seja de impostos, quer seja
em investimentos.

A arnallegislação mineral privilegia os grandes grupos em
detrimento de uma grande maioria de trabalhadores e a lentidão da
Justiça para decidir o volumoso processo que tramita nos vários
escalões dos tribunais têm contribuido para a conflirnosa convi
vência entre empresas mineradoras e os garimpeiros autônomos ou
cooperados, em Rcmdônia.

Em decisão histórica a Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia aprovou lei quebrando o monopólio do grupo minerador
que usurpava a riqueza do Município. Em decorrência desta deci
são, a ALE foi alvo de duras ClÍticas do Sr. Elmer Prata Salomão, em
publicação no Jornal do Brasil, edição do dia 7 de maio corrente.

As declarações do Sr. Elmer demcmstram a sua parcialidade
na defesa de um dos segmentos da garimpagem, ou seja, do gran
de grupo minerador, o que é lamentável, tendo em vista a posição
que ocupa como Diretor do Departamento Nacional de Produção
Mineral- DNPM

Na verdade, é preciso que haja mais respeito com o povo
de Rondônia e seus representantes, seja na esfera estadual, seja
na federal.

Portanto, Sr. Presidente, nobres Deputados, gostaria de re
gistrar nesta Casa que o cidadão Elmer Prata Salomão, além de ter
sido funcionário de Paranapanema, tem figurado em inúmeras de
núncias promovidas por vários segmentos do setor referente a suas
atirndes frente ao órgão. Aliás, relatório de sindicmcia instalada
emjunho de 1994, encerra com a seguinte recomendação: pede, "a
bem da moralidade e dignidade da Administração Pública Fede
ral", a imediata destirnição do atual ocupante do cargo em comis
são de Diretor do DNPM, Elmer Prata Salomão e de seu substirnto
eventual, o Diretor-Adjunto Olto Bitencourt Netto, na Procurado
ria da República em Minas Gerais o Processo tem o nO
811.295394, conforme publicação do jornal Hoje em Dia - BH,
de 5 de dezembro de 1994.

A liberação de notas avulsas para os autônomos e coopera
tivas de garimpeiros, conforme a legislação aprovada pela Assem
bléia, constirni-se em marco de defesa dos pequenos garimpeiros,
fazendo justiça a essa classe de trabalhadores do nosso Estado.

Tenho certeza de que a população de Rondônia apóia essa
decisão e de que S. Ex· o Sr. Governador Valdir Raupp sancionará
a lei recentemente aprovada pelos nobres Deputados Estaduais.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, venho à tribuna
~er uma brevissima reflexão sobre o verdadeiro paradoxo que
está vivendo a Nação brasileira. de um lado assistimos ao fenôme
no da greve quase generalizada em amplos setores do abasteci
mento e dos serviços; de outro lado vemos o desânimo quase
completa da agriculrnra, principalmente no setor do pequeno e do
médio produtores rurais. Endoso plenamente as palavras do com
panheiro que me anteceu, o ilustre Deputado Darcisio Perondi: o
setor de saúde está verdadeiramente o caos.

Enquanto isso, este Congresso Nacional, como que vivendo
em uma ilha da fantasia ou um conto de fadas, parece que pouco
ou nada realmente está fazendo para enfrentar não apenas as con
seqüências, os efeitos, mas principalmente as causas geradoras de
todos esses problemas.

Quanto às graves que acontecem em toda parte - tive opor
tunidade de falar com inúmeras pessoas queixosas ante a falta de
serviços essenciais para sua locomoção ou para poderem fazer co
mida em casa, na iminência de falta de gás -, gostaria de pergun
tar: quando as autoridades responsáveis e competentes deram-se
conta do salário aviltante e miserável com o qual tantos dos nossos
ccmcidadãos brasileiros têm que conviver diariamente? Quando,
de fato, as empresas, os gerentes, os patrões, fmalmente, aqueles
que têm a responsabilidade maior da condução preocuparam-se
em cumprir os contratos solenemente firmados anos atrás? Ano
após ano vêm recusando o cumprimento dos contratos assinados.
Perguntam-me muitas vezes, quando vou à minha base ou mesmo
aqui, no Dislrito Federal, ou em qualquer parte do País: ''O que fa
zem os Deputados? O que faz o Governo? Para que é que estamos
pagando salários tão altos para funcionários e Deputados, se nós,
aqui embaixo, não temos como sobreviver?"

Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção de V. Ex' que,
tenho, certeza, ouvirá atentamente esta reivindicação, que não é
minha, mas da população, principalmente daquela parcela mais so
fredora, que carrega o piano todo os dias de sua vida. Nós, do
Congresso Nacional, temos de, com urgência, não apenas nos
preocupar em vender a alma da própria Nação às potências estran
geiras, privatizando o furnro das nossas gerações, mas principal
mente nos preocupar seriamente em encontrar soluções para esses
problem$, que já não são emergenciais, mas estruturas, porque re
petidos ano após ano. Durante décadas - e diria quase séculos - as
populações mais abandonadas deste País não encontram atendi
mento às suas mais justas reivindicações.

Sr. Presidente, gostaria de concluir dizendo que não adian
ta xingarmos o operário que faz greve, se não nos preocuparmos
seriamente em dar-lhe um salário condigno para que viva com sua
família. Não adianta lutarmos contra a falta de produtos alimentí
cios sobre a mesa do povo brasileiro, se não nos preocuparmos se
riamente em conceder subsídios e fmançiamentos para que os
produtores não apenas possam produzir, mas também tenham con
dições de sobreviver na área rural.

Por isso, Sr. Presidente, hoje, mals uma vez, conclamo as
autoridades responsáveis deste Pais, todqs os Ministros envolvidos
a que de fato se debrucem sobre soluÇões não apenas politicas,
emergenciais, mas soluções que realmente resolvam em definitivo
a situação de penúria, de miséria que vive grande parte do povo
brasileiro.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, neste [mal de se
mana, tive oportunidade de participar de alguns atos que manifes
tam a tomada de posição da sociedade perante os desmandos, os
descasos e as omissões das autoridades do Pais. Refiro-me à mani
festação contra a violência e a impunidade que ocorreu em Paulo
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Afonso, onde aproximadamente 5 nul pessoas desfJlaram pelas
ruas, representando as mais variadas instituições, associações e en
tidades daquele Município. A associação comercial, a associação
de moradores, a comissão de justiça e paz, o comitê de cidadania,
a diocese o lions, a maçonaria, enfim a totalidade da sociedade
paulo-afonsina foi até o fóIUm de Paulo Afonso para dizer aos jui
zes e promotores que estaria solidária à ação corajosa dos magis
trados que, depois de tantos anos, assumem aquela Comarca. O
Dr. Rosalino dos Santos Almeida, o Dr. Abelardo Paulo da Matta
Neto e os Promotores Júlio Cézar Lemos Travessa e Paulo Marce
lo Santana Costa deram um belo exemplo, segundo o documento
que distribuíram. de coragem no cumprimento do dever de magis
trados e de promotores de Justiça.

Por essa razão. também aqui nos fazemos solidários àquelas
manifestações. como o fizemos com nossa presença, repre
sentando esta Casa e especificamente a Comissão de Direitos Hu
manos. por delegação de oficio do Presidente daquela Comissão.

Quero registrar também a manifestação, naquela cidade,
dos funcionários da CHESF - Companhia Hidroelétrica do São
Francisco - que, em greve. estavam concentrados em assembléia,
na qual tive oportunidade de manifestar posição firme, como sem
pre o fiz nesta Casa, por tantos anos, contra a privatização do setor
energético. Sabemos que 95% das unidades geradoras de energia
dependem fundamentalmente das bacias hídricas do País; no Nor
deste, principalmente. da Bacia do São Francisco. Como se pode
privatizar um setor que tem como principal fonte para produção de
energia os próprios rios, de múltiplos usos? Gostaria de saber
como as empresas privadas que deverão o poder de exploração das
unidades geradoras de energia irão administrar também o múltiplo
uso dos rios que sustentam essas mesmas unidades.

Além do mais, sabemos que essas empresas estatais, desde
que foram construídas. detêm uma grande dívida social para com
as populações que ainda não foram assentadas.

Também quero hipotecar solidariedade à luta dos eletricitá
rios do Brasil, bem como àqueles que batalham contra as privati
zações da Petrobrás e do sistema de telecomunicações. É em
defesa dessa soberania que estamos aqui. ao lado de todos aqueles
que manifestam posição semelhante à nossa.

Sr. Presidente, gostaria que se registrasse nos Anais desta
Casa, na ín~gra, a carta que foi distribuída em Paulo Afonso pela
Ação da Cidadania contra a Violência e pela Justiça.

Sr. Presidente, estamos nessa ampla luta da sociedade brasi
leira em defesa dos direitos dos trabalhadores e do patrimônio da
União, pela Justiça, pela paz e pela tranqüilidade das populações,
principalmente das famílias afetadas pela violência e pela trucu
lência, até mesmo da Polícia Militar do meu Estado.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

AÇÃO DA CIDADANIA
CONTRA A VIOLÊNCIA E PELA JUSTIÇA

Paulo Afonso - Glória
Paulo Afonso, 5 de maio de 1995
Excelentíssimas Autoridades:

Paulo Afonso passa por um momento histórico. Diante da
violência e da impunidade. o Poder Judiciário local dá um exem
plo de coragem no cumprimento do dever.

Ao lado dos problemas sociais - desagregação econômica,
seca. desemprego, falta de investimentos para o desenvolvimento
- vividos por esta cidade, localizada no nordeste da Bahia, na área
limítrofe com outros três Estados (SE. AL e PE), os cidadãos de
Paulo Afonso e Região vivem constantemente sob ameaças à sua
vida e paz.

Gropo ou gropos de extermínio, com a participação de poli
ciais, invadiram a região tomando-se delinquentes comuns, prati
cando roubos, extorsões, tráfico de drogas e, supremo maL
tomaram-se senhores da vida e da morte.

A participação de alguns policiais nesse gropo criminoso e
macabro desvirtua totalmente a atribuição da polícia que é de con
trolar o crime e garantir os direitos do cidadão.

Instalaram-se aqui, sob a omissão dos govemos, a insegu
rança. a intranqüilidade e o medo diante dos abusos e da impuni
dade dos bandos armados. Ao mesmo tempo. o submerso anseio
da comunidade paulo-afonsina era de que a ferida maligna fosse
extirpada de nosso meio com o fim da impunidade.

Agora, aflora o escondido desejo de não à violência e sim à
paz, não à corrupção e sim à justiça, e, fmalmente, da punição dos
criminosos, quer os de massa, quer os organizados. E o surgimen
to dessa consciência do cidadão não foi espontâneo, mas gerado
pelo destemor dos MM Juízes e Promotores de Paulo Afonso, que
no cumprimento de seu dever ordenaram medidas legais que estão
levando à apuração dos crimes contra a vida e contra a cidadania.

Os cidadãos de Paulo Afonso e as entidades que subscre
vem esta carta, reunidos nesta data em praça pública, diante do Fo
rum local, querem de forma consciente explicitar seu desejo e
esperança de que aquelas quadrilhas e matadores, que se julgam
donos da vida e da morte, tenham seus crimes apurados, suas pri
sões mantidas e seus julgamentos realizados com a máxima preste
za, para que se decrete o fim da impunidade em nossa região.

Queremos e esperamos que em todos os seus níveis o Poder
Judiciário do Estado da Bahia e os Tribunais Superiores sejam fir
mes e desempenhem fielmente o papel do aparelho judiciário, qual
seja o de fazer Justiça trazendo a Paz para nossa cidade e Região.

Queremos e esperamos que o aparelho administrativo do es
tado solucione os angustiantes problemas de segurança pública em
nossa região, dando condições para que seus agentes possam con
trolar o crime e garantir os direitos do cidadão. E na apuração das
responsabilidades e dos crimes as ações se pautem pela ausência
de corporativismos e protecionismos.

Queremos, finalmente, que todos os que têm responsabili
dades como dirigentes políticos e administrativos de nossa cidade,
estado e país voltem seus olhos para os problemas que vivemos
nesta quadra histórica, quando muitas estão ocorrendo com graves
danos ao nosso desenvolvimento.

Finalmente, não poderíamos encerrar e subscrever a presen
te carta sem deixar explícito nosso total apoio, humana solidarie
dade e firme esperança, aos Exmos, Srs. Drs. Juízes de Direito da
Comarca de Paulo Afonso, Rosalino dos Santos, Almeida e Abe
lardo Paulo dn Matta Neto e aos Exmos Srs. Drs. Promotores Pú
blicos de nossa Comarca, Júlio Cezar Lemos Travessa e Paulo
Marcelo Santana Costa, pelo exemplo e pela coragem no cumpri
mento do dever de magistrados e de promotores de justiça, com o
que afloraram nossos anseios e desejos de paz.

As Entidades: Associação Comercial de Paulo Afonso 
ASCOPA- Associação dos Moradores do Bairro Abel Barbosa
Associação dos Moradores do Bairro Centenário - Associação dos
Moradores do Bairro Mulungu - Tancredo Neves Associação dos
Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima - Associação dos
Moradores do Bairro Perpétuo Socorro - Associação dos Morado
res do Bairro Rodoviário - Associação dos Moradores da Barroca
- Associação dos Moradores do Jardim Bahia - Associação dos
Moradores da Vila Moxotó - Bahia Associação dos Pastores
Evangélicos de Paulo Afonso - Centro de Ensino Superior de Pau
lo Afonso - CESPNUNEB - Comissão Justiça e Paz da Diocese
de Paulo Afonso - Comítê da Cidadania de Paulo Afonso - Co
munidades Eclesiais de Base - Conselho Municipal da Criança e
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do Adolescente - Paulo Afonso - Conselho Popular Municipal de
Paulo Afonso - Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente 
Paulo Afonso - Diocese de Paulo Afonso - Fórum para o Desen
volvimento da Região do São Francisco - Fundação de Amparo ao
Menor - FUNDAME - Liga Social Católica - Lions Clube de
Paulo Afonso - Loja Maçônica União do São Francisco - Ordem
dos Advogados do Brasil - Subseção Paulo Afonso - Pastoral
Carcerária - Pastoral da Juventude - Pólo de Cultura Raso da Ca
tarina - Rotary Clube de Paulo Afonso - Sindicato dos Eletricitá
rios da Bahia - SINERGIA - Sindicato dos Bancários da Bahia
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paulo Afonso - Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Glória - Sindicato dos Trabalhadores
em Educação - DlREC-lO

O SR. PAULO DELGADO (pT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sra"s e Srs. Deputados, é preocupante a
situação econômica do País, e mais ainda a aparente despreocupa
ção do Governo com a situação econômica. Não sou daqueles que
acham que o catastrofismo seja estratégia política de oposição.
Mas não é possível que o Governo não esteja vendo sinais de de
sagregação da es1rotura econômica e, principalmente, a falência de
setores econômicos, sejam pessoas jurídicas de longa tradição em
presarial no País, sejam até empreendimentos mais recentes que
incorporam tecnologia moderna. Vejam o caso da decisão, na se
mana retrasada, do Banco Interamericano de Desenvolvimento,
que oficiou aos Governos de Minas Gerais e de São Paulo dizendo
que os termos do contrato feito com as empreiteiras, numa concor
rência internacional para a duplicação da Fernão Dias, estavam su
perados pela situação econômica do País.

Toda a publicidade é feita em tomo da estabilidade, mas o
Banco Interamericano de Desenvolvimento força a reabertura da
licitação para que a Rodovia Fernão Dias possa ter suas obras con
tinuadas. Acho que esse é um sinal claro de que a febre do pacien
te é maior do que aquela que o Governo alardeia, ou que, se a
febre, nos índices que o Governo usa, é pequena, a infecção é
maior do que tem aparecido para o conjunto da sociedade. O certo
é que os sinais de desmanche da atividade econômica no Brasil
são visíveis.

Esse processo, que atinge Ministérios importantes, essen
ciais e emergenciais, como é o caso das áreas de saúde e educação,
estende-se para praticamente todos os setores da economia nacio
nal. Temo que o Governo Federal não esteja tendo o devido cui
dado com a reorganização da economia brasileira, em virtude da
maneira unilateral de conduzir o processo de ajuste econômico. O
Governo não pode trabalhar com uma única estratégia de ajuste na
economia, principalmente numa economia complexa como a bra
sileira, que tem no pólo dessas Regiões mais desenvolvidas - Sul e
Sudeste - investimentos na área de produção diferentes dos de se
tores econômicos das Regiões Centro-Oeste e Nordeste. As conse
qüências políticas dessa desagregação podem ser fatais para a
continuidade do processü de consolidação do sistema democrá
tico brasileiro.

Vejam que, na Europa, a França dá sinal de que detém o
avanço da direita, fazendo o regime deslocar-se para a centro-di
reita. Na Itália, a reação da população no sistema político é, mu
dando o que deve ser mudado, semelhante à francesa, com sinal
inverso. A Itália avança mais para posições de esquerda, enquanto
que, neste País, o quadro de consolidação política ainda é restrito,
haja vista a fragilidade das discussões desencadeadas na Comissão
que procura reestruturar as legislações política e eleitoral, obsoletas
em muitos aspectos e que precisam ser modificadas e atualizadas.

Portanto, alerta o Governo sobre as conseqüências políticas
de más decisões, que, às vezes, não atingem propriamente quem as
pratica, mas seguramente o conjunto da população brasileira, a

maior vítima dos erros governamentais.
Era o que tinha a dizer.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Proposta de Emen
da Constitucional nO 169, apresentada por mim e pelo Deputado
Waldir Pires, emjulho de 1993, referente ao financiamento do Sis
tema Único de Saúde, recebeu parecer de admissibilidade na Comis
são de Constituição, de Justiça e de Redação no início deste ano.

Depois de solicitação conjunta dos Deputados da Comissão
de Seguridade Social, ocorreu a formação da Comissão Especial.
que irá analisar a PEC nO 169/93.

Faço este comunicado à Câmara objetivando maior, divul
gação do assunto, pois o Ministro da Saúde, Dr. Adib Domingos
Jatene, vem pleiteando, na Câmara inclusive, recursos emergen
ciais, via restabelecimento do IPMF, para o financiamento do Sis
tema Único de Saúde. É uma idéia que deve ser discutida,
inclusive nesta Comissão Especial da PEC, porque exigiria tam
bém modificação constitucional.

Quero ressaltar que a nossa idéia com a PEC nO 169, é dar
uma solução não provisória, emergencial, mas defmitiva. E qual é
a idéia da PEC n° 169193? Fazer uma divisão mais equilibrada dos
recursos da Seguridade Social. Não se trata de uma nova vincula
ção, porque os recursos da Seguridade Social já são vinculados à
arrecadação oriunda das contribuições sociais. A idéia é propor
cionar uma distribuição mais eqüitativa, mais equilibrada entre
previdência, saúde e assistência social, de acordo com as necessi
dades que, historicamente, vêm sendo demonstradas para essas
três áreas, de forma a garantir à saúde, insisto, a possibilidade de
um mínimo de planejamento, coisa que hoje não há nos Ministé
rios, nos Governos Estaduais e Municipais, porque a cada ano al
tera muito os recursos da contribuição social destinados à saúde.

Então, essa é a primeira idéia: dos recursos da contribuição
social, reservar 30% para a saúde, que é o que historicamente, ex
cluído esse período de arrocho que vivemos nos últimos anos, a
saúde realizou em anos passados.

Além disso, exige a PEC nO 169193 que Governos Estaduais
e Municipais se obriguem a injetar no mínimo 10% no fmancia
mento do Sistema Único de Saúde, percentual semelhante ao exi
gido para a área da educação. Os Municípios, na verdade, estão
gastando até mais do que isto, porque os Governos Estaduais de
soneraram-se de gastar com saúde nos últimos anos. Há exemplos
- não vou citá-los aqui - de Governos Estaduais que chegaram a
gastar 0,5% do seu Orçamento com a saúde, jogando a conta toda
para os Municípios, de um lado, e para o Governo Federal de ou
tro. Então a idéia é ter uma vinculação dentro da contribuição so
cial para a saúde e uma exigência explícita de que Estados e
Municípios contem com pelo menos 10% do seu Orçamento para
essa área. Com isso conseguiremos alcançar um patamar - calculo
- de cerca de 160 a 170 dólares por habitante-ano gastos com saú
de, o que permitiria um salto no Sistema Único de Saúde realmen
te necessário e urgente para o nosso País. É um patamar ainda
modesto comparado, inclusive, com o dos países em nível de de
senvolvimento semelhante ao nosso. Em virtude da indigência em
que se encontra hoje o Sistema, se os recursos atingirem US$16O
ou US$170 por,pessoa, por ano, representaria um grande avanço
para o Sistema Unico de Saúde.

Por isso tudo, quero solicitar aos Líderes dos partidos que
indiquem, o mais rapidamente possível, os seus representantes na
Comissão Especial da PEC nO 169/93, que irá dar nova feição ao
financiamento do SUS no Brasil.

O SR. SÍLVIO ABREU (pDT - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o País encontra-se
em estado de comoção e de perplexidade, tendo em vista a propa-
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lada reforma da Previdência Social.
Tenho ocupado permanentemente a tribuna desta Casa para

expressar a minha indignação e o inconformismo dos meus coesta
duanos contra essas desejadas modificações.

Estou acostumado a dizer que tão grave quanto a própria re
forma proposta é o confisco de direitos. Direitos adquiridos que
alguns, teimosamente, ainda insistem em chamar de expectativa de
direito. Grave também é o confisco do ato juúdico perfeito, por
quanto todos aqueles que se filiam à Previdência Social subme
tem-se a um contrato de adesão com. regras claras e defmidas que,
pela Constituição, não mais poderão ser modificadas, por se tratar
de ato jurídico perfeito.

Recentemente, fIZ um longo discurso esclarecendo o meu
ponto de vista de que reformas nunca serão suficientes, enquanto a
administração da própria Previdência Social não for aprimorada,
ou seja, enquanto a Previdência Social não passar a cuidar e a re
lar do seu próprio patrimônio. Sabem V. Exas. que recentemente a
imprensa nacional ~unciou a descoberta de inúmeros im6veis da
Previdência Social até então por ela própria desconhecidos.

Outro grave problema é o da sonegação e das fraudes. Não
existirão reformas suficientes para resolver as dificuldades da Pre
vidência enquanto não for montado um aparelho adequado para coibir
as fraudes e a sonegação, amplamente conhecidas e noticiadas.

Outro fato grave são os saques indevidos dos cofres da Pre
vidência por parte do Tesouro Nacional. Sabem V. Exas. que re
centemente chegou uma medida provis6ria a esta Casa
autorizando o Congresso Nacional a mais uma vez saquear recur
sos dos cofres da Previdência para aplicá-los em. atividades defmidas.

Diante de todo este monstrengo de trapalhadas inímdáveis,
enviei um pedido de informações ao Ministro da Fazenda, por in
termédio da Mesa Diretora desta Casa, objetivando inteirar o Con
gresso do montante da divida do Governo Federal para com os
cofres da Previdência. E agora d1ega a resposta. Pasmem. V. Exas.!

Afirma o Sr. Ministro da Fazenda, entre outras razões:
"A propósito, informo que não consta dos balan

ços da União qualquer divida desta junto àquela institui
ção" - quer dizer, a Previdência Social. "Esclareço ainda
que, de acordo com o texto da Constituição Federal, a
contabilidade torna-se desnecessária" - e prossegue com
várias afirmações - ''porquanto os recursos pertencem a
um Orçamento único, ao Tesouro Nacional".

Desse modo, não há dívida. Não há devedores nem credores.
Ora, Sr. Presidente, vou providenciar imediatamente a ela

boração de um projeto de emenda constitucional transformando a
Previdência Social em órgão autônomo, capaz de controlar a sua
pr6pria contabilidade. Sabemos que não há controle do patrimô
nio, a arrecadação é fraudada e a receita saqueada. Mediante apro
vação de emenda constitucional, a Previdência poderá se tomar
autônoma, a fim de cuidar das suas próprias finanças, pelo menos
gastar das suas próprias fmanças e não veja, coo hoje, sua receita
ser destinada, num verdadeiro saco sem fundos, às atividades mais
estranhas, mais diversas, possíveis e imagináveis, que muitas ve
zes não têm qualquer vínculo ou responsabilidade para com as
atribuições previdenciárias.

Por isso, Sr. Presidente, a reforma proposta pelo Governo
torna-se cada dia e cada vez mais inteiramente inviável, imprópria,
inadequack, profundamente injusta, representando uma grave
afronta ao País.

Era o que tinha a direr.
O SR. WILSON BRANCO (pMDB-RS. Sem revisão do

oracar) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, todos sabem que
sou oriundo da área da pesca. Mas hoje vou fugir um pouco das

minhas caracteústicas e falar sobre porto, porque Deputado Fede
ral tem por obrigação entender um pouco de cada coisa.

Acompanhei os trabalhadores portuários de Rio Grande,
minha cidade hist6rica, no Rio Grande do Sul, e lamentavelmente
fiquei entristecido com o que vi no seu superporto, que geografi
camente talwz seja o que se encontra em melhores condições para
receber navios de grande porte do País, e do exterior.

Na reunião realizada com os pescadores, com tres grupos
diferenciados, me foram apresentadas denúncias as quais levei ao
conhecimento do nosso Governador, Antônio Britto, que faz um
grande trabalho no Rio Grande do Sul, muito bem assessorado pe
los seus secretários. O Governador, tomando providências, man
dou abrir inquérito através do Secretário dos transportes,
Guilherme Sociais Villela, para apurar possíveis irregularidades
no Porto de Rio Grande. Espero que no decorrer dos próximos
dias tenhamos uma decisão, porque o assunto requer urgência de
vido a sua gravidade, tal qual apontada por aqueles trabalhadores,
Sr. Presidente.

Conversei durante uma hora com o Governador Antônio
Britto, sexta-feira passada. Levei o Ministro dos Transportes à ci
dade de Rio Grande para que S. Ex' se inteirasse dos problemas
criados naquele importante porto do MERCOSUL e da zona de
processamento, e, sendo assim, tem que estar armado para poder
ajudar no desenvolvimento da minha cidade, São José do Norte,
situada na zona sul do Estado do País. O super porto de Rio Gran
de será fundamental para o desenvolvimento do MERCOSUL da
zona de processamento e para o futuro do nosso País.

Conversei com o Presidente da República, disse a S. Ex'
que o porto do Rio Grande precisava de uma injeção de ânimo. Só
que, na época, não sabia que era preciso, também afastar os ladrõ
es que tem lá. Não disse isso ao Presidente porque não tinha co
nhecimento do fato.

Agora, com esse inquérito, espero que o Governador, ho
mem seriíssimo, de grande capacidade, tome conhecimento dos fa
tos e demita aqueles que se dizem trabalhadores, mas que são
aproveitadores, que estão se utilizando do porto para tirar provei
to, deixando aqueles que querem trabalhar, resolver os problemas
de suas famílias e ajudar no desenvolvimento do Rio Grande, do
nosso Estado e do nosso País.

E isso acontecerá, porque votei num homem de grande pre
sença e de grande personalidade que é Antônio Britto. tenho certe
za de que as denúncias feitas pelos trabalhadores portuários de Rio
Grande não ficarão impunes.

Para minha felicidade, ontem encontrei no porto uma gran
de draga holandesa que está farendo a dragagem do canal do porto
para levá-lo até 40 pés, dando-nos tranqüilidade para receber na
vios de grande porte para descarga. Conseqüentemente proporcio
nando maior desenvolvimento para o meu município, meu Estado
e nosso País. É isso que queremos para poder tirar o País dessa si
tuação dramática.

Espero que o Governador, depois de apurados os fatos,
mande embora do porto os que estavam se portando mal. Assim
também tem de fazer o Sr. Presidente da república quando os tra
balhadores não estiverem de acordo com o que foi traçado por S.
Ex' e deixe só os que querem trabalhar para o engrandecimento do
nosso País.

Era o que tinha a direr, Sr. Presidente.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PRP/SP) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na abertura dos trabalhos desta
manhã, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pedi
mos ao Presidente daquela Comissão que a Proposta de Emenda
Constitucional n° 58, de nossa autoria, tivesse seu relator designa
do. Informo a V. Ex' que não só a nossa proposta, mas também
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outras, já estavam sendo objeto de designação de relatores e com
sua tramitação legislativa iniciada.

A proposta de emenda constitucional de nossa autoria tem
como objetivo estabelecer, permitir e regular a possibilidade da
reeleição, por uma s6 vez, para Presidente. Governadores e Prefei
tos de nosso País.

A controvérsia sobre a conveniência de permitir-se a reelei
ção do Presidente da República, dos Governadores e dos Prefeitos
tem passado por períodos de maior ou menor intensidade. mas ja
mais cessou de todo. Os argumentos contrário giram em tomo da
possibilidade do uso da máquina estatal para favorecer os candida
tos à reeleição, como se este fosse um País sem lei e sem punição
aos culpados de mau uso dos recursos públicos. Não é o que se
tem visto. A Câmara dos Deputados teve a coragem de cassar
mandatos d3queles parlamentares que cometeram crimes contra a
administração pública na manipulação de verbas durante a discus
são do projeto de Orçamento Geral da União. A quem assim age.
não faltará coragem cívica de examinar objetivamente a questão
da reeleição dos titulares de mandato executivo. A matéria haverá
de merecer o voto favorável do quorum constitucional qualificado
pelos seus pr6prios méritos.

A questão real é saber se acreditamos ou não na capacidade
de julgamento dos próprios brasileiros. Se essa for a conclusão,
isto é, se não acreditarmos no juízo, na lucidez política da nossa
gente, a saída é não fazer a reeleição.

Entendo que não é isso o que cabe. Devemos e podemos
acreditar na sensibilidade e na competência dos brasileiros, pois
certamente sabel'ão diferenciar os bons dos maus administradores,
saberão escolher aqueles que exerceram bons mandatos e têm inte
resse em renovar sua permanência, seja na Presidência, seja nos
Governos estaduais, seja nas Prefeituras.

Esse é um problema que não afeta apenas os brasileiros,
mas muitos latino-americanos. Basta vermos o que aconteceu no
Peru, que recentemente elegeu o ex-Presidente Fujimori; o proces
so de reeleição em curso na Argentina; e o caso da França. que
teve durante quatorze anos em sua Presidência o Sr. François Mit
terrand. Por que não poderia o Brasil também experimentar o sa
bor da reeleição, premiando os bons administradores e punindo.
afastando os maus administradores?

A nossa proposta de emenda constitucional. que veio real
mente para testar a sensibilidade dos políticos, dos Parlamentares e
dos próprios brasileiros, permite uma única reeleição, abrindo a
porta para um novo período da vida brasileira. os atuais titulares
teriam direito a uma finica reeleição. não s6 para que pudessem
concluir seus planos de governo, mas também para assegurar ao
País tranqüilidade do penodo de renovação do mandato dos bens
administradores.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (pP - PRo Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no fim da se
mana passado, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, junta
mente com outros Chefes de Estado, participou desse grande
acontecimento que foi a comemoração dos cinqüenta anos do ar
mistício, da rendição das tropas e alemãs na Segunda Guerra Mun
diaL Foi uma oportunidade política ímpar para que S. ExA

mostrasse à Europa e ao mundo que o Bmsil tem um Presidente da
Rep1blica de nível, em condições de representar esta grande Nação.

Nosso povo tem orgulho de ter um representante como o
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Neste momento a imagem
do Brasil começa a se consolidar no exterior: primeiro nos Estados
Unidos e agora na Europa. Tenho celteza absoluta de que, na me
dida em que S. Ex· for ao Oriente, ao Japão e aos demais países, a
imagem do País se consolidará cada vez mais.

Dentro desse processo. o brasileiro. que perdeu a auto-esti
ma há muitos anos em função de ver tantas denúncias de COtnlp
ção, desmandos. desgoverno. tráfico de drogas e de viver num
País que não cuida de suas crianças. nem de seus problemas fun
damentais de educação e de saúde, começa a ter um alento.

Acredito no Presidente Fernando Henrique Cardoso. no seu
discernimento, na sua honestidade. no seu caráter e na sua fmneza
de propósito de levar a Nação brasileira a um porto seguro. Esta
Nação. que deseja ser justa socialmente. grande e rica economica
mente. há muito clama por um líder que a condu7isse a esse cami
nho. O Brasil tem todas as pré-condições para isto. O que faltava
era exatamente Governo.

O Parlamento responde ao chamado do Poder Executivo e
da sociedade, que dama por mudanças de comportamento. mu
danças no caráter da classe política., na área social, nos serviços
públicos e no modelo econômico. E este desejo da população bra
sileira foi reiterado nas últimas eleições.

Na eleição anterior à que elegeu Fernando Henrique cardo
so, uma pessoa. com uma proposta enganosa. conseguiu chegar ao
Poder. Mas era um proponente falso, que foi desmoralizado e so
freu o impeachment. Agora. temos um Presidente da Repúblictl
que legitima o anseio da população brasileira.

O povo clanla por mudanças - repito. O povo pobre tem es
perança de que, um dia. seus fIlhos e sua família tenham um País
mais justo. E n6s temos de dar a nossa contribuição para que isso
ocorra. O Parlamento brasileiro, eleito pela vontade da maioria do
povo brasileiro. começa a dar respostas positivas em termos de
mudanças na Constituição, as quais provocarão alterações na or
dem econômica, na ordem política e na ordem social.

Sr. Presidente. o Brasil precisa entrar na era do círculo vir
tuoso, positivando as ações do nosso povo, dos nossos governan
tes, e colocar os pingos nos is. Chega de cotnlpção, de desmando
e de desgoverno neste País. Cadeia para os corruptos!

Precisamos acionar a Justiça brasileira para seguir o exem
plo do Poder Legislativo. que aprovou o impeachment de Collor,
realizou a CPI dos "anões" e tem demonstrado no dia-a-dia trans
parência absoluta.

O Poder Executivo se equipara ao Legislativo em transpa
rência. E preciso que o Poder Judiciário siga esses mesmos passos,
e a sociedade recupere a auto-estima. Este País será uma grande
nação dentro de dez ou quinze anos. se dermos prosseguimento a
essas medidas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ADROALDO STRECK (pSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ouvi com mui
ta atenção as palavras do nobre Deputado Luiz Carlos Hauly. Tal
vez o Plenário desta Casa já saiba: é um quadro extraordinário que
em breve estará fazendo pmte do PSDB.

Mais ou menos na mesma linha de raciocínio do Deputado
Luiz Carlos Hauly, continuo me ocupando do Plano Real. Por
mais que se fale a seu respeito. sempre se falará pouco.

Quando vou a debates; as pessoas dizem que já conhecem
esse fIlme, mas na hora de apresentar alguma sugestão ou alterna
tiva ninguém tem nada a dizer. E não é verdade que esse filme já
seja conhecido, porque - vejam V. Ex"s! - há mais de dez meses
não vemos aquelas intermináveis filas de autom6veis nos postos
de gasolina de todo o Pais. porque os preços dos combustíveis
iriam subir.

Ainda importamos quase a metade do combustivel aqui
consumido. Conseqüentemente, aquele pára e anda dos automó
veis em fila era uma queima de divisas e não apenas de combustí-
vel. .

Lembro-me de que, há algum tempo, numa praia do Rio
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Grande do Sul, estava na ftla para falar em um "orelhão", e todas
as pessoas que usaram o telefone antes de mim - e foram muitas 
pediram às outras que fIZessem aplicações no over. Isso levava o
País a fazer novos investimentos em telecomunicações especifica
mente para uma atividade improdutiva, como foi a ciranda fman
ceira no tempo em que o Brasil vivia em inflação crônica.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em todos os setores que se
busque algo positivo no Plano Real haverá uma resposta afirmati
va. Os motoristas de táxi da minha cidade, Porto Alegre, não têm
mãos a medir. Passam o dia inteiro correndo para lá e para cá, com
uma tarifa baixa. Ganhando muito, não querem aumento das suas
tarifas, porque o volume de trabalho lhes está possibilitando ga
nhar com os seus táxis.

Então, esses fatos aparentemenU; pequenos precisam ser
avaliados, trazidos à debate. Ninguém vê que isso está acontecen
do no Brasil; enxergam apenas as distorções que não são de hoje,
nem de ontem, como no caso da agricultura, que vem do tempo da
conta-movimento do Banco do Brasil, que vem do tempo de di
nheiro a fundo perdido do Conselho de Desenvolvimento da Pe
cuária, CONDEP, e tantas coisas mais. Proponho-me a isso.
Muitos companheiros estão fazendo o mesmo: divulgando fatos no
plenário, pois daqui a pouco, irão para "A Voz do Brasil", ouvida
por 40 milhões de brasileiros. O País vive, efetivamente, um mo
mento novo, ou seja, temos uma diretriz e é dentro desse propósito
que o real está incluído como plano econômico. O Governo - V.
Ex"s sabem - tem recursos e condições para manter a sanidade da
moeda. E em tomo da sanidade do real, tenho certeza, todas as for
ças do Governo Fernando Henrique Cardoso serão concentradas.

O SR. ÁTll..A LINS (Bloca'PFL - AM Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, importan
te reunião para os destinos das nações sul-americanas aconteceu
na manhã de hoje no Palácio Itamaraty, convocada pelo Sr. Minis
tro Luiz Felipe Lampreia, das Relações Exteriores, para discussão de
temas ligados ao Mercosul e às Regiões Norte e Nordeste do País.

O encontro, presidido pelo Sr. Vice-Presidente da Repúbli
ca, Senador Marco Maciel, desenvolveu-se no mais alto nível poIí
tico e contou com a presença de parlamentares de ambas as Casas
do Congresso Nacional e que representam aquelas duas regiões.

O Presidente Femando Henrique Cardoso também se fez
presente, para enfatizar a relevância do processo de integração de
todo o País no Mercosul que, ao contrário do que muitos pensem,
tem um sentido nacional e não se restringe apenas às unidades fe
deradas situadas no Cone Sul.

Revelou, o Chefe da Nação, que a intenção do Brasil é a de
formar unl acordo com todos os países do continente, até o ano
2005, para a criação de uma Área de Livre Comércio Sul-Ameri
cana (ALCSA). Sendo o Brasil um País amazônico, a política ex
tema perseguirá esse objetivo que, a meu ver, dará extraordinário
alento ao progresso dos Estados do Norte, especialmente o Ama
zonas e o Amapá visto que a Venezuela, antecipando-se aos futu
ros parceiros comerciais, incorporar-se-á brevemente a esse
ambicioso, projeto. Tanto assim, que estão marcados dois encon
tros do Mercosul com representantes do govemo de Caracas, para
os próximos dias 17 e 18 do corrente mês, na cidade de São Paulo.

Dispensável destacar o significado da ação governamental
em direção à formação de um bloco monolítico continental, agluti
nando interesses comuns dentro de uma só preocupação: a de li
bertar os povos deste hemisfério do estágio de pobreza em que se
encontram, abrindo-lhes caminhos para o desenvolvimento econô
mico e o bem-estar social.

As lideranças poIíticas de meu Estado. há muito reclamam
por esse tipo de ação, qual seja, o de se promover estreito inter
câmbio comercial e cultural com os países setentrionais. passo de-

cisivo à própria integração nacional sobre o vasto espaço amazôni
co. Basta dizer que o Govemador Amazonino Mendes, após con
seguir delegação de competência da União sobre a rodovia federal
BR-174, tomou a decisão de asfaltar aquela estratégica artéria que
liga Manaus a Roraima e, dali, à Venezuela, com recursos esta
\luais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NEWTON CARDOSO (pMDB - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, a pre
sença do Presidente do Banco do Brasil no Congresso Nacional,
no mês passado, nada esclareceu sobre vários objetivos da atual
administração do Banco e as diretrizes que o Governo Federal pre
tende imprimir à sua poIítica de crédito à produção industrial e à
agropecuária. visando garantir o crescimento do País.

O Banco do Brasil, Sr. Presidente. sempre foi um poderoso
instrumento de ação Governamental para incrementar as ativida
des produtivas, notadamente no setor agropecuário.

O Presidente da República, há dias, anunciou a criação de
um "Banco do Povo", em pronunciamento largamente divulgado
pela imprensa do País; um banco destinado a efetuar pequenas
operações, para atender aos setores que hoje não têm acesso ao
crédito, notadamente os pequenos empresários. Ora, o Brasil já
possui seu "Banco do Povo", que é o Banco do Brasil, um banco
que, ao longo de sua existência, tem prestado grandes serviços às
comunidades mais longínquas do País. É. sem dúvida, o banco que
mais volume de recursos tem destinado a pequenas empresas e a
pequenos agricultores.

Mas, qual não foi nossa surpresa, Sr. Presidente. quando ve
rificamos, desde a semana passada, que os jornais de todo o País
iniciaram a veiculação de uma campanha, com meia página de
anúncios quase diários do Banco do Brasil, em que a Diretora
anuncia mudança na filosofia operacional da instituição. O Banco
do Brasil anuncia agora que seu objetivo principal é o lucro. Sob o
título "A Primeira Função Social do Banco do Brasil é Dar Lu
cro", este anúncio da campanha institucional deixa clara a mudan
ça de mentalidade do Banco do Brasil, cuja direção quer fazê-lo
passar a atuar como empresa privada, tendo compromisso prioritá
rio com lucro, colocando o social e o desenvolvimento da comuni
dade em segundo plano. Todos defendemos a realização de lucros.
Mas consideramos que a função do Branco do Brasil é muito mais
ampla, muito mais importante. muito mais abrangente do que a de
um banco privado. O compromisso do Banco do Brasil é com o
povo, com a sociedade, porque ele é um banco que pertence ao
Poder Público. Portanto, jamais pode o Banco do Brasil afastar-se
de suas diretrizes básicas: desenvolvimento econômico e social.

Verificamos. ainda. que os anúncios do Banco do Brasil
têm toda semelhança com os anúncios de bancos privados. pois
assinados exclusivamente pela sigla "Banco do Brasil", sem a le
gal e necessária assinatura "Ministério da Fazenda-Governo Fede
ral". Afinal. qual objetivo da atual direção do Banco do Brasil, ao
extirpar de suas peças publicitárias a assinatura do Governo Fede
ral?

Em outro anúncio, também sem a assinatura do Govemo
Federal, intitulado "Quando Alguém Não Paga o Que Deve ao
Banco do Brasil: Quem Acaba Pagando "A Conta é Você", o Ban
co fala da inadimplência, mas não divulga a relação dos seus deve
dores. E, o que ainda nos deixa surpresos, o banco desautorizou a
lista de devedores publicada pela imprensa há alguns dias, alegan
do sigilo bancário: Como o banco anuncia que nós pagaremos a
conta dos devedores, mas não fornece a lista?

Sr. Presidente, queremos, ainda, manifestar nossa apreensão
diante da ameaça, agora concreta, de fechamentos de agências no
interior do País, a pretexto de serem "deficitárias". Como o único
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banco que já chegou a todos os rincões do País, o Banco do Brasil,
que tem inestimáveis selViços prestados à Nação, não pode ter lu
cro pelo lucro como seu principal objetivo. O lucro, sim, é impor
tantíssimo, mas parcela deste lucro deve ser canalizada para o
desenvolvimento econômico e social; principalmente das comuni
dades carentes e não apenas para atividades que só interessam à
iniciativa privada.

Por isso, não podemos admitir que o banco passe a atuar
simplesmente como banco privado, sem levar em conta sua função
social. Fechar agência, como está sendo programado pelo banco,
deixar de atuar nas comunidades mais carentes, abandonar os pe
quenos produtores e empresários constitui, sem sombra de dúvi
das, uma agressão ao programa de governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso e às suas diretrizes de governo anun
ciadas na campanha eleitoral. Em nenhum momento o Presidente
anunciou que iria fechar agências do Banco do Brasil e abandonar
os pequenos produtores do interior.

Existe apreensão, ainda, Sr. Presidente, nas populações de
diversas cidades de Minas Gerais, onde o Banco do Brasil já está
adotando providências para fechar agências.

Não podemos admitir que o Governo Federal esteja apenas
esperando a aprovação das refOlmas que enviou ao Congresso Na
cional, para concretizar o processo de fechamento de agências do
Banco do Brasil no interior do País, sendo de mais de 30 em Mi
nas, o que poderá deixar centenas de comunidades carentes sem
nenhum serviço bancário e centenas de milhares de pequenos pro
dutores rurais sem fmanciamento agropecuário, o que contraria
tudo que o Presidente Fernando Henrique Cardoso pregou na cam
panha eleitoral.

Em Minas, temos dois exemplos: o Banco do Brasil fechou,
por motivo de segurança, a agência da cidade mineira de São João
Evangelista, alegando falta de segurança para os funcionários e
gerentes. Agora, o Banco do Brasil ameaça fechar agência na cida
de de Peçanba, também no Vale do Rio Doce. Até a casa destinada
ao gerente da agência já foi colocada à venda, num prenúncio cla
ro de que a agência está com seus dias contados.

Como pode o Presidente da República anunciar a criação do
"Banco do Povo", se o Banco do Brasil, que já funcionou como
"Banco do Povo", inicia o fechamento de agências no interior, dei
xando as comunidades carentes sem selViços bancários?

Por que não transformar o Banco do Brasil, imediatamente,
em "Banco do Povo", fazendo-o reabrir os Postos Avançados em
todas as comunidades onde não interessa aos bancos privados
atuar, porque estes pensam exclusivamente no lucro? Fica nossa
sugestão no sentido de se repensar a atual e nascente política ope
racional do Banco do Brasil.

Deve, isto sim, o banco voltar a financiar a agricultura, os
investimentos rurais, os pequenos empresários, as pequenas e mé
dias indústrias, para que possamos garantir o aumento da produ
ção, a geração de novos empregos e atender à demanda de bens de
consumo duráveis, semidurnveis e perecíveis, bem como de ali
mentos cada vez mais aquecidos.

Esperamos que o Banco do Brasil adote uma política opera
cional voltada para o social; que não feche agências e, pelo contrn
rio, reabra os Postos Avançados, os antigamente chamados
''PAVAN", que grandes selViços já prestaram às comunidades ru
rais e pequenos produtores em todo o País.

Embora o Banco do Brasil, não o divulgue, é do conheci
mento público que os pequenos produtores nada contribuem para a
inadimplência no Banco.

Portanto, Sr. Presidente, esperamos que o Governo Federal

- a quem fazemos um apelo veemente - leve aos pequenos produ
tores de todo o País, às pequenas empresas, o crédito que necessi
tam para produzir; que os juros sejam acessíveis, que nunca mais
se fale da TR, que se estimule o aumento da produção no Pais e o
Banco do Brasil volte a desempenhar o papel de propulsor do de
senvolvimento, notadamente das comunidades do interior do Esta
do e das pequenas empresas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados.
O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco, PSB - PE. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, st's e Srs. Deputados,
"quem ainda não ouviu falar nas rodas intelectuais do Brasil, de
~scensoFerreira, "rei dos mestres, que aprendeu sem se ensinar"?
E a própria voz do Nordeste, tão autêntica, tão pura, que certos
poemas seus já se tomaram anônimos, já viraram folclore. A gente
ouve, gosta e sente e nem sequer pergunta de quem são, porque se
ouvem como expressões naturais de uma cultura característica",
como bem disse Sérgio Milliet.

Pois, há cem anos, no dia 9 de maio de 1895, nascia Ascen
so Ferreira, ou melhor, Aníbal Torres, na cidade de Palmares, ci
dade que então se encontrava no auge do seu desenvolvimento,
como sede dos escritórios da primeira estrada de ferro construída
no Estado, e o centro econômico e cultural da região. Em seu Clu
be Literário, reuniam-se escritores respeitados nos círculos intelec
tuais do Recife e colaboradores da imprensa local.

Em 1911, acontecimentos inesperados mudam completa
mente a vida de Amôal Torres. A participação em movimentos
políticos, que o faz sofrer perseguições e a experiência de um
amor contrariado levam-no a escrever ou, como ele mesmo con
fessa,"... danei-me logo a escrever, sonetos, baladas, madrigais...".
E essa "danação", como bem obselVa Juhareiz Correya é o seu
nascimento para a poesia, logo depois como Ascenso Gonsalves
Ferreira, por uma averbação feita no seu Registro Civil em 1917. .

Em 1919, muda-se para o Recife, onde já era conhecido
pela publicação do poema ''PrO Pace" e depois pela divulgação do
Soneto "Adeus! Eu Voltarei ao Sol da Primavera", muito bem re
cebido sobretudo pelos acadêmicos de Direito.

O Ascenso que conhecemos, entretanto, descobre-se ele
próprio a partir da Semana de Arte Moderna, de 1922, É um
exemplo perfeito do quanto eS,távamos distante de nós mesmos. O
movimento cultural que antecipa e anuncia a Revolução de 1930,
as profundas mudanças que a partir dela ocorreram na economia e
na política amadureceram em termos culturais nos anos 20.

A Semana de 22 é a explosão, é a denúncia. Imediatamente
a produção, que vinha sendo gestada desde a década anterior e previa
apenas a atualização de nossa arte no que já estava acontecendo na
Europa, volta-se cada vez mais para dentro do próprio País.

Não bastava o domínio da forma, não bastava a simples
apropriação das novas linguagens na literatura, na poesia, nas artes
plásticas. Seria necessário um novo depoimento específico en
quanto povo, enquanto cultura. Faltava nossa cara, nossa cor, fal
tavam nossas alegrias e tristezas; festas, rituais, crenças e
devoções. Enfim, nós teríamos que enriquecer com a nossa huma
nidade particular a grande humanidade do Planeta Terra. Ascenso,
pernambucano de boa cepa, Ascensão, como queriam os mais pró
ximos, vai buscar no povo mesmo sua fala poética, ao mesmo tem
po em que seus poemas revelam uma técnica sutil e
requintadíssima.

Retoma, ultrapassando o verniz acadêmico, elitista, suas
próprias origens: cantos, danças, dizeres e fazeres de seu povo. A
sua opção modernista representa a consciência do esgotamento do
fIlão parnasiano, a superação de uma técnica e de uma temática,
impressionando intelectuais da ordem de um Sérgio Milliet ou de um
Manuel Bandeira, que, ao analisar alguns de seus poemas, escreve:
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"Verso metrificado, verso livre, toada musical, frases soltas
- todos esses elementos do discurso poético se fundem pela mão
de Ascenso Ferreira numa coisa SÓ, peça inteiriça, onde não se
nota a menor emenda, a menor fenda. Não conheço na poesia bra
sileira culta, na poesia culta de nenhum outro país, poeta que, a
esse re~ito, supere o pernambucano...".

E um poeta que tem a sua terra no sangue que é repre
sentativo de uma coletividade no que ele tem de mais peculiar À
originalidade de forma pode-se então acrescentar outra mais valio
sa, a maneira de sentir e exprimir a terra na sua paisagem e na sua
gente.

Ainda acompanhando as palavras de Manuel Bandeira, ''Ler
e sobretudo ouvir Ascenso é viver intensamente no mundo dos
mangues do Recife, do massapé e das caatingas, mundo do bam
bo-do-bambu-bambeiro, das cavalhadas, dos pastoris, dos reisa
dos, dos maracatus, das vaguejadas. Mundo onde as aragens são
mansas e as chuvas esperadas: chuvas de caju, chuvas de Santa Lu
zia... Os poemas de Ascenso são verdadeiras rapsódias do Nordeste,
nas quais se espelha amoravelmente a alma ora brincalhona, ora pun
gentemente nostálgica das populações dos engenhos e do sertão•..' '.

Não resta a menor dúvida de que a poesia de Ascenso Fer
reira é um momento alto de nosso Modernismo, pela autenticida
de, pela força lírica, pela humanidade que expressa, o que se
comnma nas palavras de Mário de Andrade ao se referir à sua
chegada ao Modernismo;"••• depois que as personalidades dos ini
ciadores se fixaram, só mesmo Ascenso Ferreira trouxe para o
Modernismo uma originalidade real, um ritmo verdadeiramente
novo, esse é um mérito principal dele, e a meu ver um mérito ines
timável. O ritmo novo que Ascenso Ferreira vem cantar para nós
era, além de novo, alucinante. Por causa da bonita força lírica do p0e

ta e do cheiro profundo de terra e de povo que seu poema trazia".
Esta é a modernidade, e, certamente, aí também estão os si

nais de um novo tempo de reencontro se anunciando; tempo, tal
vez, de se ouvir mais os poetas e, quem sabe, poder aprender com
esse grande poeta do povo, cantador das alegrias e tragédias de sua
terra, Zona da Mata de Pernambuco, considerando um dos mais
originais e autênticos modernistas, semjamais ter perdido o vigor
de suas raízes. Assim, possamos esperar por uma nova estação/flo
rescimento de nosso povo/país, dizendo com ele "voltarei ao sol
da primavera".

Era o que tinha a dizer.
O SR. CIRO NOGUEIRA (BlocoIPFL - Pi Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, leio na
imprensa do meu Estado (jornal O Dia de quinta-feira da última
semana) matéria estarrecedora. Segundo aquele jornal, está em
plena ascenção, na Capital do Estado, Teresina, a prostituição in
fanto-juvenil feminina.

Embora diversas causas possam ser creditadas ao fato, no fun
do, a causa principal, e da qual podem decorrer as outras, é a fome.

Oriundas, quase sempre, do interior, afluem à cidade na
campanhia da família. Mas a escassez de oportunidades de traba
lho, aliada ao despreparo delas para a atividade laboral, põe por
terra os seus sonhos. A "Ida na cidade é cruel, e a sobrevivência
exige delas a adoção de um comportamento aético e discriminado
socialmente.

A solução do social passa forçosamente pelo econômico.
Há que fortalecer o econômico para resolver o social.
No entanto, as questões sociais são prementes, exigindo

pronto atendimento. Se oferecer alimento aos que têm fome não é
a solução ideal, é imperativo atenuar as conseqüências da questão,
senão a própria população não terá ânimo para prosseguir na luta
pela melhoria da sua qualidade de vida.

Desta tribuna, há poucos dias, apelei para que o Programa

Comunidade Solidária iniciasse pelo rneu Estado.
Leio também, nos jornais, que esse Programa realmente terá

início pelo Piauí.
Assim, os problemas sociais da minha terra serão logo ame

nizados, e os piauienses terão um novo alento para prosseguir sua
tarefa em busca do lugar que lhes cabe no contexto da Nação bra
sileira.

O SR. EXPEDITO iúNIOR (BlocolPFL - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, quan
do aconteceu o impeachment do Presidente Fernando Collor de
Mello, acusado de falta de decoro e de malversação do dinheiro
público, pretendia-se escrever nova página político-administrativa
no nosso País, dando-se início a cornportamento responsável que
decretasse o fim da impunidade e resgatasse princípios éticos e de
moralidade que vêm sendo sepultados ao longo dos anos.

A Nação inteira se viu mobilizada, na manifestação da ju
ventude "cara-pintada" e na preocupação dos homens de bem que
assistem de maneira impotente aos desmandos e ao descalabro na
vida nacional. O Brasil foi varrido pela impressão de que a situa
ção seria modificàda, que os corruptos seriam punidos, que todos,
finalmente, seriam "iguais diante da lei".

Infelizmente, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, depois
da fume atitude empreendida pelo Congresso Nacional, no afasta
mento do então Presidente, continua a ecoar pelas mais diversas
unidades de nossa Federação as mais impressionantes e impensá
veis denúncias de atos de improbidade, num verdadeiro atentado à
organização social brasileira.

Em Rondônia, o Banco Central interveio para salvar o Be
ron, o Banco do Estado, buscando livrá-lo da derrocada e da possi
bilidade de fechamento que iria causar graves transtornos a seus
funcionários e à população em geral. O Governador Valdir Raupp,
do PMDB, que havia assumido com o propósito declarado de sa
near as fmanças e de impor novo ritmo na condução dos negócios
públicos, a todos garantia que na sua gestão não seriam repetidos
os desacertos e nem os pecados cometidos, que explicava ter her
dado de administrações anteriores. Mas não é isso o que vem
acontecendo.

Os interventores do Beron descobriram que no Governo de
Valdir Raupp, com o banco atravessando uma de suas maiores cri
ses, foi concedida uma carta de fiança no valor de 1 milhão de dó
lares, contrariando nonnas e procedimentos requeridos. Essa carta
de fiança, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, foi liberada para
uma empresa que não reunia a menor qualificação, empresa situa
da em plano de insolvência, configurando-se, portanto, em atitude
de risco e de verdadeiro acinte aos que acreditavam e confIavam
no Governo recentemente empossado.

Ao se vencer o prazo da carta de fIança, a data-limite para
que a dívida de 1 milhão de dólares fosse paga, a empresa benefi
ciada não honrou o compromisso assumido. Que aconteceu então?
Aquilo que acontece sempre, como resultado de prática viciosa
que vem sendo sedimentada na impunidade dos poderosos de
plantão. O Banco do Estado, o Beron, foi obrigado a suportar o
encargo junto ao Banco do Brasil, transferindo para os seus cofres
a responsabilidade de uma ação verdadeiramente criminosa, am
pliando o débito existente e apenando o cidadão contribuinte, que
se vê obrigado a arcar com a completa falta de sensibilidade dos
seus dirigentes. Tal comportamento governamental, Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, é passível de intervenção federal.

O Governador Valdir Raupp está na obrigação de prestar
contas a respeito desse episódio. S. Ex· deve vir a público dizer
por que esse atentado foi praticado. Se sabia da operação, deve es
clarecer as razões que o levaram a essa concessão. E, se não tinha
conhecimento do fato, deve o Governo Valdir Raupp fazer um
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pronunciamento público, dando os nomes das pessoas que o auto
rizaram, sob pena de ser caracterizado como mero marionete do
poder, figura apática que navega ao sabor das correntes de sua ad
ministração.

O então Presidente do Banco, Paulo Duarte, deve ser con
vocado para atender à curiosidade dos que não entendem os funda
mentos de tão generosa concessão. Afmal de contas, são 1 milhão
de dólares que poderia ter outro destino: na realização de obras so
ciais, no correto investimento em prol da sociedade, na solução de
alguns dos inúmeros problemas que afligem o dia-a-dia dos rondo
nienses.

O Governo de Valdir Raupp vai-se revelaudo como mais
um de licitações dirigidas, preso a condenáveis compromissos de
campanha, vinculado a interesses inconfessáveis. Já dumnte a
campanha eleitoral, apareceu um documento frrmado pelo então
caudidato Valdir Raupp, comprometendo-se a fazer o loteamento
do Estado de Rondônia no atendimento de parceiros e amigos que
lhe davam apoio, inclusive fmanceiro. Infelizmente, vemos agora
a confrrmação das acusações levantadas e que foram atribuídas, à
época, a manobras eleitoreiras, embora o documento apresentado
exibisse assinatura reconhecida de Valdir Raupp.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, irei voltar à tribuna
desta Casa, para falar a respeito de licitações dirigidas que vêm
acontecendo no atual Governo de Rondônia. Não é possível que
continuemos insensíveis a esse tipo de falcatrua, levando a vida
como se estivéssemos vivendo num mar de rosas. É preciso que se
dê um basta imediato a esse desrespeito, punindo-se de forma
exemplar os que insistem em fazer suas próprias leis. Se as autori
dades constituídas não derem o necessário exemplo, se os nossos
homens públicos não despertarem para a necessidade inadiável de
se modificar o triste rumo da prática vergonhosa posta em voga, é
melhor que se libertem logo todos os bandidos e que se considere
normal a transgressão das leis estabelecidas.

Rondônia merece consideração e atenção por parte dos que
foram eleitos, na observação estrita das determinações vigentes.
Nós só iremos transformar o Brasil numa Nação de Primeiro Mun
do quando se eliminarem a injustiça e o poder absoluto daqueles
que se julgam acima do bem e do mal, senhores implacáveis de
nossos destinos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, um dos
temas mais importantes que trataremos no quadro das reformas
constitucionais, durante os próximos meses, é o da reforma tribu
tária. Há necessidade imperiosa de uma real reorganização do sis
tema tributário nacional, que deve vir inspirada, dentre outros, nos
seguintes princípios fundamentais:

1 - simplificação, pela redução do número de tributos;
2 - justiça tributária que corrija as distorções atuais, distri

buindo a carga tributária conforme a capacidade econômica do
contribuinte;

3 - combate frontal a todas as válvulas que permitem a eva
são e a sonegação;

4 - seletividade, que privilegie o investimento produtivo so
bre a especulação fmanceira;

5 - descentralização, pela divisão mais adequada do produ
to da arrecadação entre os entes públicos, privilegiando-se o pro
cesso de municipalização das ações públicas;

6 - equilíbrio fiscal, pela compatibilização entre receita tri
butária e atribuições de cada esfera do Poder Público.

O PMDB já deu uma significativa contribuição à discussão
da reforma tributária através da proposta de emenda constitucional
de autoria do eminente Deputado Luís Roberto Ponte, estudioso

emérito da matéria, cuja respeitabilidade nesta Casa prenuncia um
tratamento altivo ao tema. Um dos pontos altos dessa proposta é a
diminuição substaucial dos atuais impostos e contribuições para
apenas seis tributos.

É imperioso também que se estabeleçam parâmetros que as
segurem que a carga tributária seja adequada às camadas da popu
lação com maior capacidade contributiva. O País não pode
continuar a tributar apenas o assalariado, que paga na fonte pesado
ônus sobre os ganhos de seu salário, enquanto os detentores de
grandes fortunas e os megaempresários encontram evasivas fiscais
que lhes permitem passar incólumes pelo crivo do Fisco.

A classe média assalariada brasileira não pode continuar a
ser onerada, enquanto os mais ricos continuam a sonegar o que é
devido ao Poder Público, evasão e sonegação tão mais criminosa
porque os recursos sonegados dariam ensejo ao atendimento às de
mandas sociais contidas: escolas, hospitais, casas populares, segu
rança e outras obras e serviços públicos de cuja ausência ou
precariedade o nosso povo tanto se ressente.

Nada é mais gritante em nosso País do que a sonegação fis
cal. Estudos têm mostrado que seu valor pode ser superior ao da
própria arrecadação efetiva. Qualquer esforço de busca do equilí
brio fiscal e tributário ficaria comprometido se essa válvula não
fosse fechada, estancaudo-se seus efeitos nocivos.

Da mesma forma, o sistema tributário deve propiciar incen
tivo ao investimento produtivo que gera emprego, riqueza e desen
volvimento para o País, e limitar a especulação improdutiva,
sobretudo na área financeira onde hoje campeia cercada de privilé
gios pela omissão legal, que apenas submete a Nação a interesses
imediatistas e à ganância desenfreada.

No que tange às receitas públicas e sua divisão entre os en
tes públicos, União, Estados e Municípios, nossa preocupação é de
que não se agigante ainda mais a ganância tributária da União e
dos Estados em detrimento dos Municípios.

Nossa tradição política, desde o Império, sempre foi incli
nada para o federalismo e o municipalismo. Rui Barbosa recusou
mais de uma vez uma pasta de Ministro do Império, em face da re
lutância do Governo Imperial em adotar o sistema federativo, des
centralizador e, por isso mesmo, mais consentâneo com a
imensidão territorial e com a diversidade de costumes e de econo
mias em cada uma das regiões do País.

No que tange à estrutura municipal, o próprio Império não
foi infenso a ela, tanto que existe no Brasil desde os tempos colo
niais, com câmaras pr6prias.

O que se tem a observar na estrutura municipalista brasilei
ra, sob o aspecto negativo, é o que diz respeito à divisão das ren
das públicas, pois o Município, consciente, embora, das suas
necessidades locais e de como satisfazê-las, sempre ficou à mar
gem da arrecadação tributária, cabendo-lhe apenas uma ínfima
parte da arrecadação geral.

Um dos nossos mais eminentes homens públicos, o saudoso
Prof. Alioniar Baleeiro, sustentava da sua cátedra de Deputado e
Magistrado, que "sobe de vulto a importância de uma política que,
fortalecendo economicamente o Município, leve o benefício do
serviço público aos mais recônditos rincões do território nacional".

Todos sabemos o estado de penúria em que vive a maioria
dos Municípios brasileiros e o efeito agravante que novas medidas
centralizadoras de recursos tributários teria sobre essa situação já
desesperadora. Como expressaram a mim, ainda recentemente,
Prefeitos paulistas de diversos Municípios, entre os mais enfáticos,
os Prefeitos de Ipuã, Junqueir6polis e Lins, quando batalhavam
em prol da transferência do ITR - Imposto Territorial Rural- para
o âmbito do Município, através de emenda ao artigo 153 da Cons
tituição Federal.
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No caso específico do ITR, tenho a certeza de que o sentido
municipalista desse tributo está na sua própria conceituação, caso
contrário seria até ilusório, ou mesmo erro de semântica, falar-se
em território municipal, quando foge da competência do seu poder
constituído tudo aquilo que quanto a ele especificamente se refere.

Os terrenos de cultivo, estejam ou não aproveitados, si
tuam-se na área municipal, cujos limites são geograficamente defi
nidos em relação à estrutura do Estado e da Nação. O que está
dentro, pois, é um patrimônio local, consagrado pelas suas tradiçõ
es e pelo labor dos Municípios. Desse modo, o tributo incidente
sobre o território rural deve pertencer ao Município.

Além disso, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, a arreca
dação desse tributo é mais um acréscimo às rendas próprias dos
Municípios, fortalecidos assim com os recursos necessários para a
solução dos seus problemas locais.

A idéia da municipalização do ITR está lançada e com in
teira procedência. Dela compartilhamos. Realmente, imposto que
tem como fato gerador a propriedade da terra, vinculado, portanto,
ao ente público concreto, que é o Município, só ele implantado na
realidade, já que Estado e União são abstrações jurídico-adminis
trativas, a tese da municipalização do ITR nos merece toda a aco
lhida e por ela lutaremos no limite de nossas forças no Congresso
Nacional.

Com a carga tributária mais bem distribuída, ampliando-se
a base contributiva da Nação; com o rico pagando mais imposto,
sobre o lucro empresarial ou pessoal e sobre o patrimônio das
grandes fortunas, e a classe média assalariada e os trabalhadores
contribuindo apenas na medida de sua pequena capacidade econô
mica; e, fmalmente, com o Município sendo responsável por tare
fas de atendimento às necessidades verdadeiras da população, mas
tendo os recursos necessários para tal atenção, estaremos estabele
cendo pela reforma tributária as bases de um Brasil mais justo, hu
mano e livre que tanto desejamos.

O SR. cmco VIGILANTE (pT - DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, em re
querimento já aprovado na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, estou convocando dirigentes do
comércio de Brasília, tanto entre patrões quanto entre empregados,
para que venham a esta Casa, em data a ser defmida, discutir a
gmvíssima crise por que passa o setor e que tem gerado um índice
altíssimo de demissões e quebradeiras de empresas.

A crise está nos preocupando a todos, em especial ao Go
vernador Cristovam Buarque. Ele é hoje um homem angustiado
com os problemas sociais existentes dentro do Distrito Federal. O
índice de desemprego registrado nos meses de março e abril deste
ano dobrou em relação ao mes~o período do ano passado. A que
bradeira no setor é alarmante. E uma das mais graves crises exis
tentes em Brasília.

Do jeito em que está, os desdobramentos serão muito mais
negros e poderemos chegar ao caos. Não há comércio que agüente
uma crise desta. Não há também trabalhador que sobreviva com o
desemprego decorrente da crise. Ou seja, estamos diante de um
precipício.

O Governador Cristovam Buarque está dando prioridade
máxima à questão da geração de emprego. Tanto que o Governo
passou a criar uma série de incentivos fiscais às micro e pequenas
empresas, segmento de suma importância pam qualquer economia.

É pelo fato de o Governo querer resolver, com a máxima
urgência, esta questão do desemprego e fortalecer a economia,
através do fortalecimento do setor produtivo, que eu estou convo
cando as lideranças do comércio para que venham à Comissão de
Trabalho discutir e apresentar propostas para que Brasília saia des
ta crise.

O Governo Cristovam Buarque é participativo e traz a mar
ca da criatividade. Junto com o empresariado, temos certeza, have
remos de buscar, já alternativas para esta crise que aflige a toda a
sociedade.

Este Governo, gostaria de salientar, não é de ficar na perife
ria das questões, como o Governo passado, empurrando a sujeira
para baixo do tapete. O Governo Cristovam amarga uma herança
infame da administração anterior. Em resumo: estamos correndo
atrás do prejuízo e ainda governando. Mas seja lá em que situação
for, o Governo Cristovam é de ir fundo na essência das questões.
Somente assim, será possível encontrar as respostas que a socieda
de quer pam todas elas.

Gostaria de aproveitar este momento para convidar toda a
bancada de Brasília, nesta Casa, para que participe desta discussão
acerca do comércio. O problema, volto a repetir, é gravíssimo, e a
responsabilidade sobre ele é de todos nós.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fazer uma re
clamação à Mesa desta Casa. Encaminhei um requerimento ao Sr.
Ministro da Previdência Social indagando sobre valores e recursos
emprestados pelo Ministério da Previdência pam a construção da
cidade de Brasília, da Ponte Rio-Niterói, da Rodovia Belém-Bra
sília e da Transamazônica.

O Ministro me respondeu com um amontoado de babosei
ras. Na verdade, S. Ex· não respondeu absolutamente nada. Quero
saber valores e S. Ex· mandou uma série de decretos, de leis. Eu
não estou perguntando isso. Se eu quisesse saber esse tipo de coi
sa, teria feito uma pesquisa na biblioteca da Câmara. O que quero
são números.

Refaço o requerimento à Mesa da Câmam e exijo que o Mi
nistro da Previdência Social me encaminhe os valores em reais,
moeda atualizada, de quanto se gastou na construção de Brasília. É
isso o que quero saber, e não esse amontoado de bobeiras que me
mandaram.

Portanto, encaminho a resposta do WJnistro da Previdência
Social à Mesa, a fim de que esta analise e tome providências com
relação a essa enrolação.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Solicito ao ilus
tre Deputado que apresente à Mesa, por escrito, seus questiona
mentos.

O SR. THEOnORICO FERRAÇO (Bloco/PTB-ES. Sem
revisão do orador.) - Sr.Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, um dos
fatos mais lamentáveis de toda a história do Espírito Santo aconte
ceu hoje. Cerca de duzentos presos fugiram da penitenciária de
Vila Velha. Vinte já foram capturados, três foram mortos, e meu
Estado encontra-se em polvorosa.

Faço um apelo ao Governo Federal para que coloque o
Exército, a Marinha e a Aeronáutica à disposição do Governo do
Espírito Santo, uma vez que com duzentos bandidos soltos na ca
pital do Estado calcule V. Ex· o que está acontecendo lá.

O SR. FERNANDO ZUPPO - (pDT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o que
hoje me traz a esta tribuna é a imperiosa necessidade de discutir a
Proposta de Emenda à Constituição n° 3/95, que trata da privatiza
ção do setor de telecomunicações, mais especialmente da Tele
brás. Assunto emergente e delicado, crucial pam o
desenvolvimento do País, está a exigir cuidadosa ponderação. É
assim que observo, satisfeito, uma série de convergências entre
minhas preocupações e as do ilustre Relator da Comissão, Deputa
do Vieira Lima.

É importante frisar, de plano, que, nos termos de suas con
vicções pessoais e de seus compromissos político-partidários, a
consideração inicial de S. Ex· é no sentido de que a regulamenta
ção do assunto, posterior à reforma constitucional, seja decidida
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COOl efetiva participação do Congresso, mediante aprovação de
projeto de lei e nunca de medida provisória.

De onde vem a justíssima preocupação do Relator? Acredi
to que, entre outras raroes, se deva à insegurança quanto à aÚlação
do Governo, que se mostra indeciso nesse e em outros setor&;;
aliás, o indisfarçável conflito interno a que hoje assistimos indica
de modo inequívoco que o próprio Governo não tem um plano es
truÚlrado e detalhado de ação.

No caso em tela, o Governo embasou sua proposta de priva
tização nos seguintes argumentos: congestionamento das linhas te
lefônicas, reduzida densidade dos terminais e atraso na
implementação de novas tecnologias. Aponta-se também o esgota
mento da capacidade de financiamento "do setor.

Ora, Sr. Presidente, como é sabido de todos, é por responsa
bilidade exclusiva do próprio Governo que a aÚlal estruÚlra tarifá
ria apresenta consideráveis distorções. Em decorrência da inflação,
e na esteira de sucessivos planos fracassados, a defasagem das ta
rifas condenou o setor a enonnes perdas reais. Tendo em vista esse
quadro, e sobreÚldo o potencial da empresa, não se entende que a
Telebrás seja tratada como uma repartição pública, COOl orçamento
vinculado ao Orçamento Geral da União e portanto sujeito a cortes
decididos pela equipe econômica, muito embora seja capaz de se
financiar sem o menor risco para a União.

Sabemos ainda que, ultimamente, a participação do Gover
no se restringe à subscrição de ações com direito a voto, para não
perder o controle acionário.

Os subsídios cruzados, que, a meu ver devem ser mantidos,
estão a merecer readequação progressiva, com a fmalidade de da
tar o operador público de maior eficiência e maior capacidade de
se ajustar às exigências da concorrência externa.

Claro está, pois, e uma análise um pouco mais acurada do
problema provaria que é necessária a reestruÚlração do sistema de
cOOlUniCaçõeS, conferindo-se ao agente público liberdade de in
vestimento para expansão da rede. Nessas condições, a empresa
estaria rapidamente equilibrada, sem que se quebrasse o monopó
lio estatal no setor. Afinal, essa é a única garantia de que as regiõ
es mais pobres e carentes do País serão providas em tennos de
meios de comunicação.

Nosso entendimento é de que o sistema nacional de teleco
municações pode ser modernizado, aÚlalizado em relação às exi
gências do momento brasileiro, sendo totalmente desnecessária, e
mesmo inconveniente a extinção do monopólio. Nesse sentido, su
gerimos, como providências a serem adotadas, em caráter urgente:
a implementação dos contratos de gestão; a venda de ações na bol
sa; a reformulação juridica da Telebrás, inclusive no que se refira
à efetivação de sua condição de holding; a reestruÚlração das 27
empresas-pólo estaduais e a possibilidade de formação de parceria
COOl empresas estatais.

Tais sugestões decorrem da convicção de que recuperar a
Telebrás é condição essencial para a condução e resolução dos im
passes sofridos hoje pelo setor de telecomunicações. A liberaliza
ção, ao contrário do que cOOlodamente se pensa, pode acarretar
uma série de problemas, entre os quais se destaca, de antemão, o
impacto sobre os preços ao consumidor. Sabe-se, a respeito, que
entre os países que praticam preços mais elevados em seus servi
ços telefônicos predominam aqueles que radicalizaram o processo
de liberalização. Em outras palavras, a experiência internacional
não demonstra que a satisfação do usuário esteja necessariamente
associada à liberalização.

A questão, portanto, que se coloca aos olhos do eminente
Relator e de toda a sociedade, diz respeito à viabilização dos in
vestimentos necessários ao atendimento da demanda reprimida.
De minha parte, diria que a questão encerra também a cOOlpatibili-

zação dos preços COOl o poder aquisitivo dos brasileiros, cujos sa
lários refletem a perversa distribuição de renda aqui vigente.

Convenço-me, assim, de que urge emancipar a Telebrás,
trabalhando para que mudanças na legislação lhe confiram flexibi
lidade administrativa e orçamentária, e conseqüentemente, poder
de concorrência ou competitividade no mercado. Dessa forma, o
sistema por inteiro será beneficiado sem que sofra qualquer abalo
o pilar máximo da soberania nacional.

Volto às comparações, para fmalizar nosso argumento, lem
brando que todos os países desenvolvidos preservaram uma em
presa de âmbito nacional para operar todos os serviços de
telecomunicações. Além disso, é importante frisar que nosso mo
delo de monopólio nasceu e desenvolveu-se num contexto de cres
cente abertura de mercado, sendo portanto, a exemplo do que
ocorre no Japão, Alemanha e França, já bastante flexibilizado.
Com exceção da telefonia celular, vivemos em regime de flexibili
zação muito semelhante ao aÚlal padrão europeu.

A verdade é que possuímos um esquema muito bem monta
do, muito bem engendrado. SOOlOS, é claro, vítimas de imensas di
ficuldades internas, as quais penalizam todos os setores da
economia e o povo em geral. Se tivennos juízo e bOOl senso, se
buscarmos rapidamente uma refOlma fiscal e tributária que simpli
fique a vida do brasileiro honesto e complique a do sonegador, se
aliviannos a carga do Governo com empresas deficitárias e desne
cessárias que poderiam ser extintas ou privatizadas; se pudermos,
enflID, investir maciçamente em saúde e educação, estaremos
construindo o País de amanhã sem arranhar a soberania nacional
nem coloqu- em xeque as futuras gerações.

O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) ;.. Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, concordo plena
mente com o editorial publicado pelo jornal O Estado de S. Pau.
lo, em sua edição de 4 de maio corrente, em que o articulista afrrma,
com muita propriedade, que a greve geral decretada pela CUT é um
desafio ao Congresso e, portanto, à vida democrática do País.

Isso porque, Sr. Presidente, sem uma pauta de reivindicaçõ
es definida, com posicionamentos frontalmente hostis às refonnas
propostas pelo Governo, a CUT está protestando por protestar..
COOlO se vivêssemos numa república sindicalista. .

E, o que é pior, tenta levar no rolo compressor servidores
públicos e de estatais, sem atentar para o grave risco que um pro
cedimento dessa naÚlreza poderá acarretar à vida de milhões de
brasileiros. A greve da Petrobrás é exemplo gritante dessa sinistra
conjugação de fatores que trabalham contra o Brasil.

Ainda no exercício da Presidência da República, o Sr. Ita
mar FrancO decidiu que a Petrobrás deveria atender a uma série de
pretensões dos trabalhadores então em greve, mesmo contrariando
decisões do Tribunal Superior do Trabalho e mesmo que os gre
vistas não houvessem respeitado a Lei de Greve, que, em se tratan
do de serviços essenciais, obriga à pennanência de 30% dos
trabalhadores em seus postos, a flID de evitar que esses serviços
sofram solução de continuidade.

E, em resultado desse desprezo por decisões judiciais e de
demonstração de apreço pelos que sabem vencer no grito, o Minis
tro das Minas e Energia mandou que se cumprisse a determinação,
mas a Petrobrás não quis obedecer, atendo-se à letra da lei.

Agora, pára de novo a produção de petróleo e derivados
para que se cumpra o acordo que a empresa não assinou. Esse e
outros posicionamentos descabidos dão ao movimento uma cono
tação nitidamente contestatória.

Ora, Sr. Presidente, onde já se viu tamanha incoerência de
segmentos sindicalistas, que se rebelam contra o Congresso Nacio
nal, inclusive contra parcela ponderável de sua representatividade?
Aonde querem chegar os tresloucados dirigentes da CUT, que ten-
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tam submeter o País às suas conveniências, usando como instru
mento de barganha o corte no fornecimento de combustíveis, gás
de cozinha, eletricidade, selViços telefônicos e tantos outros seto
res essenciais?

Ou terá o Congresso Nacional que pedir licença à CUT de
Vicentinho & Cia. quando precisar votar alguma matéria de rele
vante interesse nacional, como é o caso das reformas em curso?

Sinceramente, Sr. Presidente, não estamos entendendo
mais nada!

Em boa hora, o Presidente Fernando Henrique Cardoso bai
xou um decreto lembrando aos selVidores públicos que eles estão,
constitucionalmente, impedidos de fazer greve. E mais: mandou
cortar o ponto dos faltosos e demitir os dirigentes que se omitirem
diante de qualquer tentativa de desobediência.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, a Nação inteira preci
sa urgentemente abrir os olhos para o que a república s~dicalista

da CUT está querendo fazer com os destinos deste País. E preciso
que alguém faça algo antes que seja tarde. Que a Justiça do Traba
lho declare, com a urgência que se faz necessária, a abusividade da
greve, que é, até prova em contrário, um atentado contra as insti
tuições democráticas e contra tudo o que se vem fazendo para con
duzir o Brasil aos seus verdadeiros destinos.

Registro o fato, Sr. Presidente, e lanço o meu protesto, em
nome da consciência democrática nacional.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PPR - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, nin
guém desconhece que o Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso vem tentando, por todos os meios, compatibilizar o desem
penho das instituições financeiras - públicas ou particulares - com as
linhas mestras estabelecidas para sanear a economia nacional.

Entre outras medidas de ordem prática, extinguiu algumas fi
nanceiras, fechou bancos ofIciais e privados e decretou lltelVenção
nos dois maiores bancos estaduais do País, o Banespa e o Banelj.

Até aí, tudo bem, Sr. Presidente. S6 que essas intelVenções
estão atuando em clima de extrema morosidade, como se os seus res
ponsáveis não tivessem nenhuma pressa em apresentar os resultados.

Há precisamente quatro meses, técnicos do Banco Central
debruçam-se diariamente sobre a papelada contábil do Banerj,
mas, ao que parece, não há a mínima previsão de conclusão dos
trabalhos. Para que se tenha uma idéia, a junta sequer divulgou o
relatório e o balanço referentes ao exercício de 1994.

Foi por isso que o Governador Marcello Alencar criticou
severamente a falta de abertura para o diálogo do Banco Central
durante todo o processo. É bom que se diga que o seu Governo
não tem nenhuma responsabilidade pela situação que encontrou.
Mas nem por isso ele pode deixar de se interessar pelos destinos
de uma instituição que tantos e relevantes selViços prestou ao de
senvolvimento do Rio de Janeiro.

Não constitui exagero afirmar-se que o Banco Central tem
também lá sua parcela de culpa no descalabro que levou o Banerj
à intelVenção.

Sim, porque uma de suas finalidades é fIscalizar e acompa
nhar de perto a atuação de todas as instituições fmanceiras, sejam
elas ofIciais ou particulares.

Entretanto, enveredou por outro caminho, sem adotar ne
nhuma medida preventiva que pudesse ter evitado a intelVenção. E
o que é pior, suas juntas intelVentoras não têm nenhuma pressa em
concluir o relat6rio fmal.

Por tudo isso, e diante do processo enelVante em que se en
contra a intelVenção do BaneIj, tomei a iniciativa de fonnular indi
cação ao Poder Executivo, estabelecendo em seis meses o prazo
máximo para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relat6-

rios por comissões interventoras, principalmente em estabeleci
mentos bancários.

É a contribuição que ofereço, Sr. Presidente, pois não vejo
motivo para que uma auditoria contábil demore, às vezes, até mais
de ano. Se o Banco Central conhece, como conhece, de perto a si
tuação de todos os bancos do País, através de relat6rios mensais
que ele mesmo exige, não há razão para tanta demora na conclu
são dos trabalhos, principalmente se levarmos em consideração
que estamos em plena era da infonnática.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. WALDOMIRO FlORAVANTE (PT - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, venho a esta Tribuna, na data de hoje, para, uma vez mais,
deixar registrada nos Anais desta Casa Legislativa a minha indig
nação e o meu protesto, diante das notícias veiculadas na impren
sa, segundo as quais os Srs. José Eduardo de Andrade Vieira e Adib
Jatene. Ministros da Agricultura e da Saúde, respectivamente, posicio
naram-se favoravelmente ao retomo da cobrança do IPMF.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é muito cômodo
para o Executivo Federal, a toda vez em que ocorrer um défIcit de
caixa, socorrer-se da criação de novos impostos para equilibrar as
finanças públicas.

Contudo, tal medida é por demais injusta neste momento,
sobretudo para os trabalhadores em geral e para os aposentados,
tendo em vista o valor extremamente baixo recebido por tais cate
gorias, que seriam duplamente penalizadas, eis que a cada movi
mentação bancária compulsoriamente lhes seriam descontados
determinados valores.

Pergunto: por acaso, os trabalhadores são os responsáveis
pelo défIcit orçamentário? Não seriam por acaso, as multinacio
nais, as grandes empresas que, manipulando seus livros contábeis,
conseguem distorcer os valores arrecadados, sempre a menor, con
tribuindo para os cofres da União com valores simplesmente irri
s6rios ou em algumas ocasiões, sendo até isentos? Por que o
Executivo, ao invés de cogitar o retorno do IPMF, não estabelece
medidas eficazes no combate à sonegação fiscal? Por que não se
estabelecem normas que obriguem os proprietários de grandes for
tunas a também pagarem impostos? Por que não se faz, antes de
mais nada, uma ampla refonna fIscal e tributária para corrigir as
distorções hoje existentes?

Ao contrário, embora já tenham se passado vários meses
desde a posse do Sr. Fernando Henrique e de toda a sua equipe de
governo. nenhuma medida eficaz foi tomada no sentido de mini
mizar a tão sofrida situação da classe trabalhadora brasileira. E o
que é ainda pior: a classe dominante, que sempre usufruiu de pri
vilégios e mais privilégios, isenções e regalias de todo tipo, conti
nua tendo os mesmos benefícios, enquanto quem trabalha e produz
é obrigado a pagar a conta.

Fica, portanto, Sr. Presidente, este meu registro. Não aceito,
em hip6tese nenhuma, o retomo da cobrança do IPMF, pois enten
do ser esta uma medida por demais injusta e inadequada ao mo
mento, já que não atinge as verdadeiras causas que geram o déficit
no caixa da União.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BlocoIPSB - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, todos os jornais estampam hoje que o Ministro da Fazenda,
Pedro Malan, reiterou que as taxas de juros no País estão absurdas,
sim, mas que o Governo continuará praticando-as. Esta foi a res
posta dada por S. Ex' a empresários que o questionaram sobre a
dillculdade de manter atividades produtivas e uma capacidade mí
nima de investimentos.

Segundo o Ministro, os juros continuarão na estratosfera
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por uma razão pedag6gica: a sociedade brasileira tem que se con
vencer que as reformas constitucionais têm que ser feitas. "Quan
do conseguirmos essas reformas, os juros vão cair naturalmente",
afrrmou Malan.

Quando se considera os argumentos do Sr. Cláudio Haddad,
Diretor-Superintendente do Banco Garantia, publicados na Gazeta
Mercantil no fim de semana, fica bem mais claro por que a equipe
econômica está tomada pelo fervor didático demonstrado pelo Mi
nistro da Fazenda.

Na maior parte de seu artigo, Cláudio Haddad aponta o que
todos os críticos da atual taxa de juros têm apontado: ela inviabili
za a produção, destr6i qualquer política econômica porque o Go
verno acaba por privilegiar setores econômicos com maior poder
de barganha e, pior, aumenta a dívida pública. Assim ele se refere
às consegüências práticas dos juros altos:

"A mais importante delas diz respeito à dívida pú
blica. Ninguém mais afetado pelas taxas de juros do que
o proprio Governo, o grande devedor líquido da econo
mia. Temos aqui o caso típico de feitiço se virando con
tra o feiticeiro."

O artigo, intitulado "O tique-taque da bomba-reI6gio", é
apocalíptico. Cláudio Haddad conclui que as "taxas devem ser re
duzidas pelo Governo simultaneamente a uma aposta em dois ob
jetivos: um deles é diminuir a dívida pública com um "agresssivo
programa de privatizações". O outro é fazer um ajuste fiscal com re
forma tributária e arrocho dos gastos do setor público. O Sr. Cláudio
Haddad lembra, para isso, que o Governo não deve esquecer que con
trola variáveis como a folha de pagamento do funcionalismo.

O Diretor do Banco Garantia já aprendeu a lição que o Mi
nistro espera que a sociedade digira. Não é mera coincidência que
esse primeiro aluno seja diretor de um banco. As privatizações e o
desmonte total do setor público são reclamados pelo sistema frnan
ceiro nacional e internacional há muito tempo. Que o Ministro, em
nome da consolidação do real, dê tiros no proprio pé como forma
de chantagear o sistema produtivo e a sociedade de modo geral,
isso em pouco tempo terá outra desiguação. Se o apocalipse está
tão próximo, como anuncia o Diretor do Garantia, os culpados por
crime de responsabilidade na gestão dos recursos públicos logo
também serão evidentes.

o SR. NELSON MARQUEZELLI (BlocoIPTB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o jornal Folha de S. Paulo publicou semana passada (215 e
3/5) reportagens sobre as agências do Banco do Brasil que pode
rão ser fechadas por serem consideradas cronicamente deficitárias.

Documento do Departamento de Administração do Banco
obtido pela Folha, revela que as agências "passíveis de fechamen
to" totalizam 349 unidades. Porém, pressões políticas reduziram
estas agências para 255. Desta, o Presidente do Banco do Brasil,
Paulo César Ximenes, orientou seus superitendentes e gerentes a
reverterem, até o fmal do mês de maio, a situação "cronicamente
deficitártia sem nenhuma capacidade de recuperação". Se não con
seguirem reverter tal estado de coisas, as mesmas serão fechadas.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna para externar a minha
posição contrária a esta medida, que, se confrrmada, trará muito
mais transtornos e danos sociais que "possíveis soluções", como
prevê o plano de ajuste da instituição.

Se não vejamos.
Como ficaria a situação dos beneficiários do INSS, que te

riam que se deslocar para oL. ~ .s localidades para receber a apo
sentadoria? Hoje estas pessoas já vivem em dificuldades, numa
situação de total penúria.

Outra conseqüência seria o deslocamento ou a demissão de

funcionários com a extinção dos cargos existentes nestas unidades.
Quando da criação destas agências, o Banco do Brasil sabia

que as mesmas teriam como fmalidade principal o atendimento ao
aspecto social da região, inclusive muitas delas se classificam
como "pioneiras", ou seja, são aquelas que se constituem no único
banco a servir a localidade onde estão instaladas.

O Banco do Brasil é o responsável pelo "fomento à produ
ção rural". Grande parte das agências consideradas como "cronica
mente deficitárias" estão localizadas em áreas de vocação agrícola,
e portanto o Banco precisa estar presente.

Além do mais, o resultado negativo apresentado pelo Banco
do Brasil nos três primeiros meses deste ano totalizou 933 milhões
de reais. Estas agências contribuíram com 4,6 milhões de reais,
sendo, portanto, responsáveis por apenas 5% dos prejuízos do Banco.

Como instituição oficial, o Banco do Brasil s6 tem razão de
existir se oferecer retorno econômico e social à comunidade a que
serve. Pelas suas características, não pode alcançar resultados fi
nanceiros idênticos aos dos concorrentes bancos privados, tam
pouco entre os de suas proprias agências.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. SERAFIM VENZON (pDT - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há cin
qüenta anos encerrou-se um grande conflito - a 2a Guerra
Mundial. Cinqüenta anos se passaram. O Brasil presta hoje uma
merecida e justa homenagem a todos os expedicionários brasilei
ros, ou ex-combatentes.

A presença deles nos lembra não só bravura, coragem ou
submissão, mas também que a guerra, o desprezo à vida diante dos
bens materiais esteve bem proximo de n6s, de nossos familiares.
Reporta-nos para a realidade daquilo que nos está sendo apresen
tado como ficção nesses cinqüenta anos. Aquilo que se vê no ftlme
não é imaginação, não é fantasia de alguém. Foi realidade. Vocês,
pracinhas, são a mem6ria viva da grande barbárie que dizimou
centenas de milhares de inocentes.

O momento é de reflexão. Há cinqüenta anos terminou a 2a

Guerra mas são mais cinqüenta anos de guerra. O mundo nunca
esteve sem nenhuma guerra - existe a indústria bélica, que tem de
ter consumidor, na guerra, na qual, para muitos poderosos, os ho
mens são meros objetos, na qual princípios ideo16gicos e econômi
cos ou teimosias são colocados acima da vida de inocentes.

Se a guerra nos lembra miséria, fome, horror, morte de to
das as formas, também nos lembra bravura, coragem, submissão,
disciplina dos soldados; o poder da persuasão do comando; a ga
nância; o absurdo - afmal, se a vida de cada um tem valor infinito,
imensurável, nada podería justificar a ausência de diplomacia. En
fim, a guerra, vendo os pracinhas, nos faz crer que homens valoro
sos, fortes, sadios, equilibrados, corajosos, submissos, se matam
por motivos injustificáveis e absurdos, e a maioria deles os desco
nhece. Voces, pracinhas, nos lembram o lado santo da guerra, con
traposto pelos atos diabólicos e situações infernais causadas pelos
idealizadores. Vocês, pracinhas, são monumentos vivos - pessoas
santas, dóceis, obedientes e submissos como devem ter sido os
mais de 25 mil brasileiros. Vocês me lembram que em nome da
bondade, acima da vida de vocês, estava a ganância entre gover
nos, que na verdade se refere à maldade que mora no coração humano
e que apenas o amor de mãe, da família, na escola e na sociedade, p0

derá neutralizar, através da fOlDlação global do homem.
Eu estive na homenagem prestada aos pracinhas de Brus

que, Santa Catarina, todos meus amigos. Vinte e um estavam lá,
com suas famílias. Dos outros, que já se foram,.muito depois da
guerra, estavam os familiares. Brusque esteve presente na passa
gem histórica com 48 soldados. Foram à Italia. Voltaram todos.
Foram com o coração partido; não fosse a dor da despedida, da
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sensação de ser, no futuro, lembrado por uma das muitas Cl1.lZ6S
iguais, apesar do patriotismo, a dor ainda era agravada por lutar
contra um país do qual vieram seus antepassados não fazia setenta
anos - todos eram netos de italianos. Os que eram filhos de italia
nos, como o caso da minha família, ficaram na lista de espera de
embarque. Na homenagem, 21 pracinhas, postos à frente de mais
de mil pessoas, receberam uma criança devidamente trajada como
soldado, que chegou num carro de guerra - a pedalinhos - e ofe
receu uma rosa a cada um.

O pracinha, antes de receber a rosa, batia continência. Emo
cionou-me. Eu vi lá... as guerras, todas, poderão acabar quando
nós, governantes, batennos continência as nossas crianças. Bater
continência siginiftca que seu potencial nos ofusca. Elas poderio mu
dar ou melhorar o mundo, se não lhes faltar, além de alimentação e
saúde, uma fonnação global fonecida pela família, escola e sociedade.

Eu senti minha responsabilidade. A geração de hoje e as ge
rações futuras lembrarão sempre os atos de bravura e heroísmo de
nossos valorosos pracinhas. Sempre seremos reverentes. No entan
to, fronteiras, territoriais, ideológicas, sociais, econômicas ou ou
tras, não podem ser colocadas acima do homem. A lembrança da
dor, do sofrimento e da morte injustiftcavel, da guerra, deve nos
levar à reflexão. Para onde vamos conduzir o mundo? É certo que
a pior das guerras não foi a 1" nem a 2", mas, sem dúvida a discór
dia cotidiana que reina entre as pessoas. A paz é um estado indivi
dual, e somente a tem aquele que souber bater continência a
muitos, a começar pelos mais próximos.

O SR. FAUSTO MARTELLO (pPR - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a le
gislação ambiental brasileira parece moderna e adequada aos con
ceitos correntes de preservação do meio ambiente. Na esteira da
grande preocupação mundial com a manutenção das condições da
vida na Terra, o legislador brasileiro instituiu nonnas destinadas a
atender as exigências de um sistema econômico que, sem controle,
é capaz de acarretar inúmeros prejuízos ao equilíbrio ambiental.

Assim, é importante o severo controle das queimadas nos
campos, do uso de agrotóxicos, do emprego de produtos químicos
pela indústria, da destinação dos rejeitos industriais e dos efiuentes
de equipamentos de combustão; esse controle tem sido regulamen
tado e já se notam os resultados positivos da legislação ambiental
na qualidade de vida, principalmente nas grandes cidades, que so
friam com a emissão de gases de chaminés industriais e de monó
xido de carbono dos veículos automotores.

Entretanto, a legislação penal foi superdimensionada, em
muitos casos. É natural que uma indústria poluente seja apenada
com pesadas muItas, como forma de obrigar a atividade primária a
obedecer ao interesse público expresso pela legislação ambiental.
Mas a legislação referente à caça, por exemplo, é extremamente
severa, e considera como crime inafiançável a prática do esporte.

Será esse o verdadeiro interesse público?
Sabemos que os mais desenvolvidos países do mundo per

mitem a caça e a pesca desportivas, encarando a atividade de for
ma radicalmente diversa, não como um crime, mas sim como
atividade desportiva e geradora de recursos. Com efeito, a prática
da caça e da pesca é responsável por movimentar a indústria do tu
rismo, manter em funcionamento fábricas de equipamentos, lojas
de materiais e representa um importante elemento gerador de em
pregos e fonte de arrecadação de taxas.

Sendo responsavelmente definidas, regulamentadas e res
peitadas as cotas anuais de abate, fica preservada a dinâmica popu
íacional das espécies e mantido o equilíbrio ambiental. Além
disso, os recursos obtidos com a concessão de licenças de caça e
pesca podem ser empregados na pesquisa ambiental, na conserva
ção da natureza, na descoberta de novas técnicas de manejo do

meio ambiente, atendendo ao efetivo interesse público.
Infelizmente, em nosso País, o caçador amador é tratado

como um marginal, a prática do esporte é considerada um crime
inafiançável, punido com reclusão, ficando o desportista ao sabor
dos instintos, da extorsão, dos achaques da autoridade que deter
minou sua prisão. Enquanto isso, os órgãos encarregados da fisca
lização do meio ambiente carecem dos recursos necessários para
bem desempenharem suas funções.

Com o objetivo de corrigir essa distorção, estamos apresen
tando um projeto de lei que altera dispositivos da Lei nO 5.197, de
3 de janeiro de 1967, que "dispõe sobre a proteção à fauna", reti
rando ainda da legislação os abusos introduzidos pela Lei nO
7.653, de 12 de fevereiro de 1988, cujo art. 53 considera crime
inafiançável o que erroneamente entende por caça predatória.

Nosso texto pretende atualizar essa legislação, de modo a
propiciar a efetiva proteção das espécies ameaçadas de extinção,
reabilitar a caça amadonstica e punir com severidade os casos que
efetivamente requeiram rigor, como o abate ou destruição de espé
cies ameaçadas, o comércio ilegal da fauna e a utilização de méto
dos Cl1.léis ou altamente danosos ao meio ambiente. As demais
infrações podem ser punidas com penas pecuniárias, cujo valor deve
ser suficientemente elevado para desestimular a prática do ilícito.

Para que se cumpram esses objetivos, pedimos ao nobres
Deputados o indispensável apoio ao projeto de lei de nossa auto
ria, para que seja possível modernizar a legislação ambiental brasi
leira e acabar com os excessos hoje verificados.

O SR. SALATlEL CARVALHO (pP - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo
registrar o mais profundo e veemente protesto às ameaças feitas
por grupos gays, publicadas no jornal Correio Braziliense, com o
objetivo de intimidar Parlamentares que tenham posição contrária
à legalização da união entre homossexuais.

Os grupos de homossexuais que lutam pela legalização des
ta infame aberração chegaram ao acinte de ameaçar o Congresso
com a publicação de listas contendo nomes de Parlamentares su
postamente gays. Isto é um absurdo, Sr. Presidente.

O Congresso brasileiro, em sua grande maioria formado Por
representantes dignos e autênticos da sociedade, jamais se intimi
dará diante de pressões imorais e chantagens de baixo nível.

Estes mesmos grupos de pervertidos já fIzeram tentativas de
obterem o amparo da lei para suas práticas imorais, durante a As
sembléia Nacional Constituinte.

Naquela ocasião, prevaleceu o bom senso e o equilíbrio mo
ral dos Constituintes e tal degradação não foi incluída em nossa
Lei Maior.

Creio que o atual Congresso tem plena consciência da respon
sabilidade de representar e defender os interesses do nosso povo, e
sendo assim, mais uma vez dirá não a esta degradante proposta.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
volto a esta tribuna, lamentavelmente, para insistir no mesmo as
sunto: a violência nas grandes cidades, especialmente no Rio de
Janeiro. A Nação assiste estarrecida à verdadeira guerrilha urbana
em que se envolve, no Rio de Janeiro, a Polícia e o narcotráfIco. E,
o pior: a sociedade está anestesiada, convive com a violência dia
riamente. O medo está dando lugar à indiferênça. A população que
atravessa a noite inteira ouvindo o ruído intenso de tiroteio, passa,
na manhã seguinte, ao lado dos corpos atirados na vala comum,
sem nenhum espanto. É a institucionalização da violência. Nossos
valores cristãos já observam a eliminação de uma vida como coisa
normal no cotidiano de uma grande cidade. É estarrecedor!

A população do Rio de Janeiro já não suporta mais o desti-



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 10 9411

no cruel de tanta bala perdida. Estudantes, no interior de salas de
aula, atingidas por projeteis disparados por bandidos. Soldados, sem
equipamento à altum, "atirados às feras", entretanto, bandidos experi
mentados nos morros e favelas, onde conhecem todas as possibilida
des de fugas e tocaias, com táticas de guenilha urbana, acompanhadas
de annamento pesado, importado e, de melhor qualidade. Os narco
traficantes são bandidos perigosos, de audácia incomum.

Sr. Presidente, caros colegas, tenho conversado com meus
amigos e eleitores e percebo, incrédulo, que o povo do Rio de Ja
neiro está horrorizado diante do desrespeito à vida. Em três dias,
65 mortos foram "desovados" nas calçadas. Em Santa Tereza, só
ontem, as escolas voltaram a abrir suas portas. Ironicamente, nesse
mesmo dia, 27 pessoas morreram. Foi o dia mais violento do ano.
Reparem: 27 assassinatos num só dia. Mais de um assassinato por
hora, somados aos 38 casos ocorridos no fIm-de-semana, comple
tam 65 assassinatos. Este levantamento, promovido pela Secretaria
de Polícia Civil, não inclui mortes violentas causadas por facadas
e outros objetos contundentes.

Diante desse quadro de recrudescimento da violência, Sr.
Presidente, nobres Deputados, urge que o Sr. Governador, Marcel
lo Alencar, intensifIque as ações de combate à violência. Segundo
a imprensa, mudanças táticas no comando serão operadas.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, vindo de Lon
dres, onde assistiu às solenidades do "Dia da vitória", foi sensível
aos problemas que envolvem a sua cidade natal. Movido pelo sen
timento de fraternidade, o Presidente da República pediu ao Go
vernador do Estado que determinasse ações efetivas para acabar
com a guerrilha urbana, inspiradas pelas emoções das festividades
comemorativas aos cinqüenta anos do flll1 da Segunda Guerra
Mundial, apelamos para o Governador do Estado no sentido de
que ponha flll1 à violência urbana do Rio de janeiro.

O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, é digno
do nosso melhor apoio o esforço da Receita Federal no combate à
sonegação, mesmo com um número reduzido de fiscais. Este es
forço é responsável pelo índice favorável de arrecadação, que vem
sendo ObselVado nesses primeiros meses do anoA sonegação assu
miu, nesses últimos anos, tão audaciosa atuação e proliferação, que
poderlamos dizer até catastrófIca para a Receita Federal. A respeito, o
Estado de S. Paulo, de 17 de abril último, publica importante comen
tário, que vale a pena resumir neste breve pronunciamento.

Diz a nota que, naquele dia, chegaria a Vitória (ES) um gru
po de 13 fIscais da Receita para descobrir os responsáveis, dentro
e fora do Governo, por fraudes verifIcadas na importação de auto
móveis, sendo já identificados fortes indícios de subfaturamento.

Para se ter idéia exata do que o Tesouro perde com essa
prática criminosa, basta citar apenas que no dia em que o Governo
anunciava a elevação do Imposto de Importação para automóveis,
deixou-se de arrecadar 8 milhões de reais, devido a uma escamo
teação praticada. ObselVem, V. Ex"s, o artificio dos sonegadores:
quando o Governo anunciou a nova alíquota de 70% sobre as im
portações de veículos, a quantia equivaleria à diferença entre o de
pósito de R$11 milhões, feitos pelos importadores, após o
expediente, ou mais, precisamente, às 17h7min do dia 29 de mar
ço, ao invés dos R$19 milhões que deveriam ter sido pagos. Isso é
o que foi apurado na primeira fase das investigações de fraudes na
importação de veículos que passavam pelo porto do Espírito San
to. Acrescenta-se que, provavelmente, para facilitar-lhes as ações,
os despachantes contratados pelos importadores tinham os seus es
critórios no mesmo edificio em que funciona a agência do Banco
do Brasil preferida por eles.

As suspeitas vão ao ponto de se haver detectado sinais evi
dentes de cola, para tomar fIXOS os bancos de automóveis esporti-

vos, para que esses veículos possam ser incluídos na categoria de
utilitários, abrindo espaço para que o imposto de importação caia
de 70 para até 8% em tais casos. Além disso, carros adquiridos no
exterior, por apenas USlO mil, pagando o respectivo imposto so
bre este valor, eram colocados à venda por US$40 mil.

Escândalos como estes se multiplicam em outros setores da
economia nacional e precisam ser, rigorosamente, apurados e
identifIcados os seus autores, para a devida punição penal e reposi
ção do prejuízo causado ao Tesouro.

Ao ensejo, quero destacar, também, a importância da refor
ma tributária, no tocante à reforma constitucional, à qual se deve
ater, com o máximo empenho e preocupação, ao Congresso Na
cional. Por sinal, em atenção a uma sugestão minha, o nobre De
putado Antônio Kandir, apresentou requerimento, já aprovado na
Comissão de Finanças e Tributação, em virtude do qual foi consti
tuída uma Subcomissão especial para trabalhar o Projeto de Refor
ma Tributária, sendo importante, neste trabalho, com a
participação de técnicos do Governo, dos representantes das enti
dades de trabalhadores e empregadores e de outros segmentos in
teressados da sociedade.

A sociedade não pode ser posta à margem das grandes re
formas políticas, econômicas e administrativas, porque a ela, es
sencialmente, é que interessa os rumos desses segmentos e de toda
a vida pública brasileira.

Por tudo isso, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, reitero
o meu apoio às reformas constitucionais propostas, na convicção
de que através delas e do seu cumprimento o Brasil sairá desta hu
milhante condição de país do Terceiro Mundo e atingirá o grau de
desenvolvimento das nações mais poderosas economicamente no
conjunto dos continentes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LAEL VARELLA (BlO"r'PFL - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, será
que as centrais sindicais estão pretendendo empobrecer ainda mais
os pobres - que elas nunca representaram?

É a pergunta, que repetimos, do comentarista econômico
Joelmir Beting, diante dessa onda de greves.

A CUT se lançou em mais uma campanha desastrada: de
fender monopólios estatais que, com suas empresas defIcitárias,
são em boa parte responsáveis pela grave crise econômica do Esta
do brasileiro.

A CUT montou um "quartel-general" em Brasília para de
sencadear uma "operação de guerra" propagandística, que inclui
um autêntico "patrulhamento" do Congresso Nacional e que tenta
colocar em cheque o Executivo.

Repito: é uma campanha desastrada, não só para a Nação
brasileira, mas para os próprios trabalhadores, pois uma reforma
constitucional n6s atrairemos maiores investimentos, gerando
maior oferta de empregos o que acarretará melhores salários.

Essa é a experiência que tem sido verificada com as estatais
que já foram privatizadas.

Segundo pesquisa divulgada pelo jornal do Commércio,
do Rio de Janeiro, de 1989 para cá um dos ''valores que mais per
deram pontos no conceito dos brasileiros" foi o sindicalismo. A
culpa por esse desprestígio é dos maus dirigentes sindicais e não
dos operários. Nas últimas eleições, muitos desses dirigentes tor
ceram para que os operários votassem em Lula. E enganaram-se.
Os operários não foram na onda. Há dirigentes sindicais que ainda
não aprenderam duas lições: insistem em tratar o operário brasilei
ro como cardume que não entende de nada, e acham que o operá
rio gosta da esquerda.

Sr. Presidente, os sindicatos deveriam utilizar as suas vulto
sas verbas para o bem-estar do trabalhador e de sua família e não
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para campanhas políticas de uma minoria socialista que não repre
senta o pensaInento do autêntico trabalhador brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

te extinto pelo Governo militar; e 1980, quando voltou para defen
der os princípios que lhe tinham motivado a criação. Há 50 anos, o
ftm do Estado Novo representava, ao mesmo tempo, a culminância

. de uma grave crise e o começo da redemocratização do País. De-
O SR. SANDRO~EL (pMDB - GO. PronuncIa o se~ .. Posto, Getúlio Vargas não perdera a liderança que arrastava multi

guinte discurso.) - Sr. PresIdente, Sr"s e Srs. Deputados, se ha dões, como autor das conquistas sociais e da legislação trabalhista
~uestão s~!al da maior p-avidad~ ne.ste_ País, esta ~e reflete na com que beneftciara milhões de brasileiros. Nesse momen~ ClU

Imensa legIao d~ quase tonta ~ ~01S ~oes ~e e~c!u.ldos, de pes- cial para o nosso futuro, e sob a inspiração política do PresI~ente
soas que sobrevIvem em condlçoes pr,oXmIaS a mIsena absoluta, e Vargas, surgia o PTB, pelas mãos de Alexandre Marcondes Filho,
que convivem com a fome e a desnutrição. ,José Segadas Viana, Paulo Baeta Neves e de tantos outros pionei-

Essa situação espalha-se por todos os quadrantes do PaIS, e ros, credores, ainda hoje, do nosso respeito e da nossa admiração.
o Estado de Goiás acaba de dar à Nação um exemplo do que pode Entre os que se fIliavam às correntes de orientação mais doutriná
ser feito para matar a fome dos deser~d~s. , . ria, avulta o nome de Alberto Pasqualini, cuja perspectiva refor-

Trata-se do Programa de APOlO as FaImlias Carentes que mista, influenciada pela experiência inglesa, enriqueceu e
não se restringe à mera distribuição de alimentos, mas que também consolidou o trabalhista brasileiro.
promoverá a melhoria da qualidade de vida das famílias sem ~- Passadas cinco décadas, impressionaIn, Sr. Presidente, Sr"s
cursos, implicando aspectos fim,bmentais como redução do índIce e Srs. Deputados, os pontos que mantêm atual o programa de fun
de mortalidade bf::.r..ti.l, :::"~lilH,;:i~s.:; ~ ;::riminalidade. . dação do PTB, lançado na primeira convenção nacional do parti-

Aliás, recentemente a Pnmellu·:>ama do Estado de Goiás do em 1945. DefendiaIn os petebistas, naquela época, o reexame
Sandra Vilela, e o Secretário da Solidariedade Humana Dr Euler da'Constituição, desde que não se excluíssem os direitos por ela
de Morais, estiveraIn em Brasília, com D. Ruth Cardoso, que apro- assegurados aos trabalhadores; o amparo da legislação aos servi
vou a iniciativa, que seguramente muito contribuirá para a solução dores públicos e das autarquias e aos trabalhadores rurais, quando
do problema da miséria no ~~s. , . as garantias fossem menores que as oferecida pelas empresas pri-

O Programa de APOlO as FaImlias Carentes será lançado~ vadas; a melhor distribuição da riqueza, com limite razoável do lu
proximo dia 20, estando em conclusão o cadastramento das ~aIm- cro devido ao capital; a extinção dos latifúndios improdutivos,
lias de Goiânia que serão beneficiadas, com o esforço de maIS de transferida a posse da terra para todos os que quisessem trabalhá
quinhen~s .voluntfu::i~s: que atuaraIn .nesse ~balho e ~gora pr<: la; e, entre outros dispositivos sociais, o direito à greve pacífica,
movem VISItas domIciliares para confrrmar as infonnaçoes aufen- além da distinção entre greve legal e ilegal.
das na fase de cadastramento. Não admira, assim, o êxito alcançado pelo Partido Traba-

Será taInbém firmado um convênio entre o Governo. de lhista Brasileiro nas eleições de 1945 - as primeiras de que partici
Goiás e o UNICEF, no próx!ID0 dia 19, pelo qual o ~~do reaJ!~- pou, apenas sete meses depois de fundado: nas catorze unidades
rá avaliação do impacto SOCIal do PrograIna de APOlO as FaImlias da Federação em que concorreu, o PTB teve eleitos 22 Deputados
Carentes na qualidade de vIm das famílias pobres do Estado, den- Federais e 2 Senadores, fonnando a terceira bancada com,assento
tro de ap~xim.adamen~um ano... . " na Constituinte. A partir de então, caberia ao PTB desempenhar

Alem disso, e~ta sendo discu~da a J?OssIbIlidade de fInan- papel decisivo em todos os pleitos eleitorais: no de 1950, Getúlio
ciamentos da OrganIzação das Naçoes Um~ a esse, e ~ ou~os Vargas voltaria à Presidência, como candidato da coligação PTB
programas sociais futuros, o que configurara um SIgnifICatIVO PSP, com 47,8% dos votos; os trabalhadores elegeriaIn, ainda, 51
aporte de novos recursos. Deputados Federais (18,1% do total), 5 Senadores e 4 Governadores

Iniciativas de grande impacto social como essa do Governo apoiados pelo partido - em Minas, São Paulo, Bahia e Rio Grande do
do Estado de Goiás resgatam a credibilidade do Pod~r Público e Sul, os mais importantes Estados da Federação. Em 1955 e 1960,
beneficiam exatamente o segmento da população maIS carente e João Goulart, candidato do PTB, tornar-se-ia Vice-Presidente da Re-
que só pode contar com a assistência do Estado. . pública, ao lado de Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadros.

Está de par~~~s" portanto, o Govemad~ Maguito VIlela Presidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro de
pela fundamental 11l1c,w-tiva em fav~r ,dos desvalIdos, ~~ segura- 1952 a 1964, João Goulart é, sem dúvida, um patrimônio do PTB
mente atenuará as deslgualda~s SOCIaIS no Estado de GOlaS. e uma das maiores personalidades do nosso século. Mesmo quem

Era o que tínhamos a dIZer. lhe fez oposição reconhece o valor humano, a grandeza moral e a
O SR. JOÃO MENDES (BlocoIPTB - RI. Pronuncia o se- vocação para a vida pública que o elevaram às maiores altitudes da

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no dia 15 política nacional. Nestes tempos em que se discute o piso salarial
de maio proximo, comemoram-se, em todo o País, os 50 anos de do trabalhador brasileiro, lembre-se que João Goulart, Ministro do
fundação do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, que, com os Trabalho em 1954, foi demitido por defender a duplicação do salá
seus ideais e a sua luta, honra e engrandece a história do Brasil. rio mínimo. O golpe militar que o apeou do poder, em 1964, deu
Quando assistimos ao desgaste preocupante dos nossos partidos inicio, também. à perseguição que acabaria por sufocar o PTB,
políticos, que se deixam ultrapassar por grupos corporativistas for- pela cassação dos seUs principais líderes. JuntaInente com PSB,
mados ao sabor de interesses e propósitos circunstanciais, convém nosso partido encarnou, naqueles dias tenebrosos, a resistência
lembrar a trajetória de uma agremiação cuja presença na vida bra- com que negávamos a ditadura, a opressão, a tirania, a força que
sileira se destaca pela coerência e pelo rigor com que se mantém se sobrepunha às liberdades democráticas. Extinto pelo AI-2 em
ftel aos seus princípios. Assim, o cinqüentenário do PTB é motivo 1965, o PTB só ressurgiria quinze anos depois, em 1980, mercê da
de orgulho não apenas para os que, como eu, têm o privilégio de a garra e da obstinação com que Ivete Vargas defenderia a legenda
ele pertencer, mas para todos os homens públicos que, pela mili- dos que tencionavaIn usurpá-la.
tância política, esforçam-se por construir um Brasil melhor, social- Essa, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a síntese das pá-
mente mais prospero e politicaInente mais evoluído. ginas de luta e de esperança que o PTB vem escrevendo na histó-

Três grandes marcos sinalizam o meio século de existência ria do Brasil. Integrante, com muito orgulho, do Partido
do PTB: 1945, o ano da fundação; 1965, quando foi arbitrariamen- Trabalhista Brasileiro, temos a consciência de que somos apenas
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os seguidores dos inesquecíveis colegas que nos precederam. So
bre cada um de nós pesa a obrigação de continuar empenhando a
bandeira do PTB, no trabalho comum em prol do futuro com que
todos sonhamos. em que o desenvolvimento econômico e a justiça
social sejam realidade para todos os brasileiros.

O SR. CANDINHO MATIOS (pMDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St'" e Srs. Deputados, São
João do Meriti, o Município que ocupa o quarto lugar em densida
de demográfica no País, está comemorando a conclusão das obras
do Posto de Atendimento Médico, há vinte anos prometido e sofri
damente esperado pela comunidade meritiense.

As obras do Posto de Atendimento Médico Vilar dos Teles,
Sr. Presidente. só puderam sair do projeto e serem iniciadas e con
cluídas em tempo recorde graças ao empenho do Prefeito Adilmar
Arsênio dos Santos e de sua equipe, da qual fiz parte. Somente a
dedicação c a consciência da necessidade de tal empreendimento
puderam suprir a população das instalações de um Posto de Aten
dimento M~nieo, que para a comunidade carente representa um
mini-hospital. Em uma área construída em 1.600m2

, com quatro
andares. com instalações que permitam o atendimento ambulato
rial e a internação em casos de emergência, o posto é dotado de
sala de cirurgia. que permitirá o pronto atendimento à população.

Entretanto, Sr. Presidente, St'" e Srs. Deputados, todos estes
serviços vitais, inclusive o da medicina preventiva, s6 poderão ser
prestados à população após completo suprimento, através da Se
cretaria de Saúde do Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde, dos
equipamentos e materiais necessários.

Solicito, portanto, ao Ministro Adib Jatene que envide es
forços no sentido de suprir o PAM Vilar dos Teles, em São João
do Meriti, do necessário ao seu funcionamento, para que possa
mos, Governo e comunidade, iniciar imediatamente o combate às
várias doenças infecto-contagiosas, que fustigam a sofrida popula
ção de São João, onde cito com referência o índice de hanseníase,
que é um dos mais elevados do País.

Peço que seja enviado pela Mesa ofício ao Ministro da Saú
de do conteúdo deste pronunciamento, e que o mesmo seja divul
gado no programa "A Voz do Brasil" e nos Anais da Câmara.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, os
aposentados e penSIonistas que estão com processos na Justiça
para receber suas defasagens e diferenças vão morrer e não verão
atendidas as suas mivindicações.

A Previdência recorre mesmo quando não tem direito. só
para procrastinar.

Em razão disso, apresentamos o Projeto de Lei nO 295/95,
que vai estabelecer prazos máximos para as várias fases proces
suais. Assim, com prazos fixos, haverá perspectiva de os aponta
dos e pensionistas receberem o que lhes é devido.

Anexo o projeto e sua justificação, que poderão amenizar a
vida daqueles que têm processos em tramitação, principalmente
relacionados às defasagens de 1979 a 1984, a que muitos ainda
não fizeram jus.

PROJETO A QUE SE REFERE O ORADOR:

PROJETO DE LEI N° 295, DE 1995
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Assegura preferência aos maiores de sessenta
anos na tramitação de processos judiciais contra a
Previdência SociaL

(Às Comissões de Seguridade Social e Família;
e de Constituição e Justiça e de Redação - art. 24,

IL)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É assegurada preferência na tramitação e julgamento

de processos movidos por segurados maiores de sessenta anos
contra o Instituto Nacional de Seguros Sociais - INSS.

Parágrafo único. As ações propostas nas condições deste ar
tigo deverão ser julgadas:

I - em até trinta dias, contados da apresentação dos memo
riais, ou da realização de audiência em primeira instância;

II - em até sessenta dias, contados da apresentação do pare
cer do Ministério Público, em instância superior.

Art. 2° As sentenças prolatadas nas hipóteses de que trata a
presente lei serão cumpridas no prazo de sessenta dias, contados
do seu trânsito em julgado.

Art. 3° A inobservância ao disposto nesta lei sujeitará seu
infrator à responsabilização funcional, na forma da lei.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Através de experiências já comprovadas e segundo a medicina
geriátrica. concluiu-se, recentemente, que a expectativa média de vida
para homens e mulheres, no Brasil, não chega aos 65 anos de idade.

Nosso projeto visa a amenizar os inúmeros problemas en
frentados por nossos aposentados e pensionistas, que na maioria
das vezes morrem sem conseguirem, em vida, verem o seu direito
cumprido pela lei, principalmente em face da demora em obter-se
uma decisão defmitiva em processo que interponham no Judiciário.

Por estas razões, elaboramos o projeto de lei que, sem criar
privilégios, procura corrigir uma distorção existente.

Contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação de
nosso projeto, cuja finalidade é reparar uma injustiça que existe e
atinge mais duramente nossos aposentados e pensionistas maiores
de 60 anos de idade.

Sala das Sessões, 6 de abril de 1995. - Deputado Arnaldo
Faria de Sá.

O SR. PAULO ROCHA (pT - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, SrP e Srs. Deputados, no último fmal de
semana, representantes de trabalhadores, dirigentes de Organizações
Não-Govemamentais, pesquisadores e representantes de entidades re
ligiosas, cOOlUnitárias e das comunidades indígenas, discutiram os
atuais problemas e perspectivas do Projeto Carajás, ao lado de igual
representação da Alemanha. O fórum, denominado Mesa Redonda
Internacional, foi realizado em São Luís, no Estado do Maranhão.

No Grupo de Trabalho sobre Questões Trabalhistas foram
feitas inúmeras denúncias contra Companhia Vale do Rio Doce 
CVRD, que, lamentavelmente, não compareceu ao encontro. As
denúncias vão desde a falta de liberdade para o exercício sindical
até a violação dos direitos individuais - como proibição ao direito
de reunião - no Núcleo Urbano de Carajás. Os trabalhadores que
rem a manutenção do atual contingente de empregados, direitos e
instrumentos de proteção contra a dispensa não justificada.

Os trabalhadores, tanto da Vale do Rio Doce como das em
presas de ferro guza, exigem isonomia absoluta entre todos os tra
balhadores do projeto, já que o pessoal das empreiteiras e guzeiras
são considerados empregados de segunda categoria, Hoje existe
uma grande disparidade entre os empregados da empresa-mãe e as
empreiteiras. Os trabalhadores também defendem contratos de no
mínimo quatro anos entre a Vale do Rio Doce e as empreiteiras, e
que a Vale passe a ter uma responsabilidade solidária em relação
aos direitos trabalhistas.

Foi discutido que para a empreiteira que vencer contrato de
substituição, permanecendo os mesmos trabalhadores da empresa
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anterior, o contrato de trabalho será o mesmo, com todas as vanta
gens e direitos adquiridos. Os trabalhadores de três grupos mani
festaram-se contrários à privatização da CVRD e a favor da
continuidade daquela empresa como patrimônio público.

Entre as empresas que produzem ferro guza existe denúncia
de que cerca de 80% dos trabalhadores são contratados sem cartei
ra assinada. Os fIlhos dos empregados daquelas empresas, assim
como das empreiteiras que trabalham no projeto ferro, não dispõ
em de assistência médica, escola para seus fIlhos, transportes dig
nos e adequados. E os acidentes por falta de proteção individual
são elevados. Só em Açailândia o Sindicato dos Metalúrgicos do
Maranhão denunciou a existência de seis mortes e dezenas de mu
tilações, especialmente de quem trabalha nos fomos. As queima
duras são constantes.

Diante de tantas denúncias, tanto na relação trabalhista
como de meio ambiente, comunidades indígenas e conflitos de ter
ras no entorno do projeto, foi proposta a criação de um Fórum Po
lítico Permanente, envolvendo brasileiros e alemães, com a
finalidade de discutir, propor e fiscalizar o desenvolvimento eco
nômico e social de Carajás, inclusive com a participação de peritos
e representantes de investidores e compradores dos produtos da re
gião. A busca de solidariedade internacional entre os trabalhadores
dos países compradores de minérios de Carajás também deverá ser
implementada, de acordo com proposta apresentada à Mesa Re
donda Internacional.

O SR. MAX ROSENMANN (pDT - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, as come
morações dos cinqüenta anos da vitória dos aliados sobre os
naz-fascistas na Segunda Guerra Mundial devem ter um significa
do vem mais amplo do que os próprios festejos encerram.

A rendição incondicional da Alemanha em 7 de maio de
1945 - Comemorando pelos países aliados em 8 de maio - foi a
vitória da lógica humanística sobre a irracionalidade do radicalis
mo, da discriminação e do fanatismo. A Segunda Guerra teve
nuanças antidemocráticas e anti-raciais que provocaram os horro
res do genocídio. Horrores que a humanidade hoje não pode acei
tar sob nenhuma hipótese ou nome.

As gangues de Skinheads, os neofascistas e até mesmo as
seitas religiosas extremistas que radicalizam posições e provocam
dor e morte de inocentes são espécieis de herdeiros da filosofia
doente que prevaleceu entre os nazistas e fascistas durante toda a
Segunda Guerra.

E é este aspecto que deve ser lembrado - para nunca mais
voltar a repetir-se. O fmal da Segunda Guerra deve ser visto como
o marco zero na história da humanidade. Um marco para a cons
cientização e para a fraternidade entre os povos.

Os acontecimentos da Segunda Guerra não podem ser es
quecidos para que as fulllras gerações saibam a extensão da indig
nidade e do desrespeito pw:a com nossos semelhantes.

A morte brutal e estúpida de 6 milhões de judeus, os cam
pos de concentração e o ódio que permeou os motivos da Segunda
Guerra penalizaram homens e mulheres de quase trinta países e
macularam o auto-respeito de nações inteiras.

Por isso, agora cinqüenta anos depois, nossa memória precisa
estar aberta e mantendo vivas as imagens do que pode acontecer se
deixarmos florescer a hostilidade e o radicalismo preconceituoso.

Estamos em pleno processo de globalização da economia e
aproximação continental. Caiu o muro de Berlim e a Alemanha
abriu-se para o resto do mundo, mas ainda existem focos - doentes 
que precisam ser eliminados. Todos nós queremos hberdade, mas esta
liberdade não pode refletir restrições, racismo e violência.

Acima de tudo e em nome desta mesma liberdade, temos
em nossa mãos o dever de preservar os direitos fundamentais do

ser humano e entre eles, o da igualdade é talvez o mais importante.
A resistência ao naz-fascismo, que durante a Segunda Guer

ra contou com valorosa colaboração da Força Expedicionária Bra
sileira, nos tempos atuais exige a vigilância de todos nós, hqmens
e mulheres que acreditam na liberdade, igualdade e fraternidade.

Jamais, sob qualquer argumento ou em qualquer situação,
poderemos pennitir a proliferação de idéias e propostas que firam
os básicos e fundamentais direitos que temos.

O SR. WILSON BRAGA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a

palavra.
O SR. WILSON BRAGA (PDT - PB. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o Jornal do Commércio de Pernambu
co trouxe hoje uma denúncia do Líder do PCdoB, Deputado Ha
roldo Lima, segundo a qual o Relator da Comissão que estuda a
flexibilidade do petróleo falsificou a verdade. Ao visitar o Gover
nador Miguel Armes. S. Ex" manifestou sua preocupação porque o
Relator da Comissão Especial falsif:Lcou a verdade ao citar infor
mações que não correspondem à realidade.

Ora, Sr. Presidente, se a Mesa da Câmara, toma conheci
mento, através de denúncias de um Líder de partido, de que o Re
lator falsif:Lcou aquele documento, a nosso ver tem de chamar o
feito à ordem e fazer com que a Comissão de Constituição e Justi
ça de Redação reexamine a matéria. Temos de zelar pela imagem
do Congresso Nacional, pois são fatos dessa natureza que nos de
gradam e nos levam a não merecer o respeito da opinião pública.

Registro o fato para que V. Ex" determine que o relatório do
Deputado Lima Netto, do PFL do Rio de Janeiro, volte à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação para que aquele órgão
técnico reexamine o parecer, considerando a denúncia do Deputa
do Haroldo Lima, de falsif:Lcação de dados.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Esclareço o ilus
tre Deputado que a Mesa irá examinar as questões ora expostos.

O SR. WILSON BRAGA - Aguardo as providências e
agradeço a atenção.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero registrar um acontecimento ocorri
do de ontem para hoje na Zona da Mata de Pernambuco. Reflro
me à invasão da Usina Catende por cerca de 1.200 famílias. Essas
famílias lutavam pela apropriação daquela área, visto que a Usina
contraiu diversos débitos com o Governo Federal e tem sido prote
lada, sistematicamente, a resolução do impasse da grave questão
social que atinge os trabalhadores da Usina.

Os donos da Usina não tem saldado suas dívidas trabalhis
tas com o Erário. Por conta disso, a aflição e o desespero fIzeram
com que as famílias tomassem essa atitude drástica e pedissem o
apoio de diversos segmentos. Estamos nos solidarizando com elas
porque acreditamos que essa seja uma maneira de saldar tanto a
dívida social, como a dívida com a reforma agrária.

Éum absurdo ver o dinheiro público ser entregue dessa forma.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Apelo a V. Ex"
para que entenda que não se trata de uma questão de ordem, em
bora seja da maior relevância.

O SR. FERNANDO FERRO - Estou fazendo um registro,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Está consignado
o registro. Muito obrigado pela sua compreensão.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se ao
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v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Alexandre Cardoso.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (BlocdPSB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depltados, na mi
nha vida parlamentar houve um espisódio terrivelmente marcante:
a chacina da favela de Vigário GeraL

Naquele dia, eu estava lá, e posso dizer que em toda a mi
nha vida como médico nunca antes tinha visto o que vi então: os
corpos dilacerados; do ventre de uma mulher grávida, que recebe
ra um tiro de escopeta, o feto saía...

Como morador do Grande Rio, nascido no Estado do Rio
de Janeiro, pensei que aquele momento seria um divisor de águas
a partir do qual se encontraria uma política defmitiva para dar
tranquilidade à população do meu Estado.

Sr. Presidente, os fatos mostraram que minha expectativa,
minha esperança não se concretizou. Quer dizer, esperei em vão.
Hoje o Estado do Rio de Janeiro, local de referência na vida de di
versos Parlamentares desta Casa, vive um triste momento, em
questão de segurança.

Fiz uam seleção, nos últimos dez dias, das noticias publica
das nos jornais do País, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, e
constatei que as matérias sobre a vida no Rio de Janeiro são predo
minantes, infelizmente por razões fundamentadas, levando o cida
dão a se desiludir, a mudar de residência, enfIm, a tomar atitudes
como se o Estado não existisse.

E fico a refletir: de que adianta discutir o monopólio do pe
tróleo, a quebra do monopólio das telecomunicações, a questão do
gás, se não há respeito à vida? Temos que aproximar o Parlamento
da sociedade. E minhas andanças pela Baixada Fluminense, no
Município de Duque de Caxias, de onde venho, tenho observado
que existe total afastamento da população quanto ao que se tem
discutido nesta Casa, pelo menos desde a minha posse.

A questão da violência no Estado do Rio de Janeiro e a
questão do respeito à vida têm sido os temas discutidos, nos bares
e nas esquinas, pela sociedade. E o levantamento que fIZ mostra
aspectos de que talvez a maioria dos Srs. Depltados não tenha co
nhecimento. No bairro do Andaraí, há mais ou menos trinta dias,
foi disputada uma partida de futebol em que a bola era uma cabeça
humana. Não sei quantos dos senhores leram sobre isso. O Depu
tado Sérgio Arouca, que mora em Santa Teresa, outro dia falou
me de sua angústia, como Deputado, por não poder agir, tomar
uma atitude contra a violência que se torna corriqueira naquele
bairro.

No último fmal de semana houve verdadeiras guerras no
Andaraí, em Bonsucesso e em outros bairros. E o que dizer à so
ciedade? Que podemos fazer? Dizem que 70% dos membros da
Polícia Militar do Rio de Janeiro estão envolvidos direta ou indire
tamente com o crime organizado. Quanto à Polícia Civil, quando
analisamos os fatos, podemos observar que os números não são
muito diferentes. Na chamada chacina de Vigário Geral, todo um
batalhão estava envolvido, não só com o fato em si, mas com tráfi
co de drogas, com roubo de carga, com extorsão, com sequestro.
Ali estavam bandidos vestidos de militares. E o que foi apurado de
concreto, até hoje? Absolutamente nada.

Por isso, Sr. Presidente, estou encaminhado - e talvez eu
seja o primeiro a fazê-lo - um pedido de auditoria na Polícia Mili
tar do Rio de Janeiro. Existe uma Inspetoria-Geral das Polícias
Militares, e levantei legislação que pennite seja feito tal requeri
mento. Trata-se do Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, mo
dificado pelo Decreto-Lei n° 88.777, de 30 de setembro de 1983.
O pedido de auditoria será dirigido ao Sr. Ministro do Exército.
Quero saber se a Polícia Militar do Rio de Janeiro dispõe de meios

técnicos e recursos humanos para enfrentar a situação de caos da
área de segurança pública. senão, teremos que pedir a intervenção
no Estado do Rio de Janeiro.

Não é possível mantermos nesta Casa um discurso comple
tamente diferente daquele que a sociedade lá fora adota. O povo
do Rio de Janeiro não discute a quebra dos monopólios do petró
leo e das telecomunicações, nem a questão do gás canalizado, por
que está ocupado discutindo a vida. A própria Constituição é sábia
em relação a isso, porque além dos princípios fundamentais, esta
belece, no Capítulo I, art. 5°, referente aos Direitos e Deveres Indi
viduais e Coletivos, que o direito à vida é inviolável.

O Sr. Severino Cavalcanti - Permite-me V. Ex· um aparte?
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Com prazer, Exce

lência.
O Sr. Severino Cavalcanti - Nobre Deputado, V. Ex· ex

põe um tema que deveria estar preocupando toda a sociedade bra
sileira e não apenas o povo do Rio de Janeiro, pois em todos os
estados está acontecendo a mesma violência. Não existe mais se
gurança. Em São Paulo e em Pernambuco os fatos que se repetem
seguidamente comprovam essa realidade. Antes, as pequenas cida
des eram refúgio de muitos. Hoje, não há lugar seguro. A insegu
rança que estamos presenciando em todos os recantos do País é
realmente preocupante. V. Ex· retrata, em análise bastante realista,
o que acontece em um dos principais Estados da Federação, uma
unidade que, por ser desenvolvida, teria todos os instrumentos
para evitar, esses incidentes. V. Ex· pede até a intervenção do
Exército para ve~icar o que está acontecendo com a polícia do
Rio de Janeiro. E o flID, é o flID da história. Não podemos mais
confIar na polícia, não podemos mais confiar em ninguém; a preo
cupação de V. Ex· é a de todos nós. Vivemos em um País onde
não existe mais segurança, não existe mais tranquilidade. Necessá
rio é que os vários segmentos, mesmo os religiosos - que são in
dutores de comportamento, que muitas vezes conseguem
modificar a atitude de determinadas pessoas - façam um apelo no
sentido de que seja contida a violência, para o resgate da tranquili
dade de todos. Parabenizo V. Ex· pelo seu pronunciamento, que
interpreta o pensamento do povo brasileiro.

O Sr. José Chaves - Permite-me V. Ex· um aparte?
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Concedo o aparte ao

nobre Deputado José Chaves.
O Sr. José Chaves - Nobre Deputado Alexandre Cardoso,

ouvi atentamente o depoimento de V. Ex· sobre a dramática situa
ção em que vive o ~stado do Rio de Janeiro e sobre o processo de
caos ali instalado. E a quebra, é a ruptura social. V. Ex·, um Depu
tado atuante, que vive o dia-a-dia e a angústia do seu povo, sabe
que hoje, no Rio de Janeiro, a questão maior é a sobrevivência, é o
direito de ir e vir, é o direito de viver que está realmente seriamen
te ameaçado. Rapidamente. sem querer tomar o seu tempo, quero
conduzir sua atenção para minha região, fazendo um paralelo entre
a situação do Rio de Janeiro e a do Nordeste, especificamente o
estado de Pernambuco. Posso dizer a V. Ex· que seu depoimento é
da maior importância; as semelhanças vão além da violência de
bairro; a decadência econ3mica cria no Estado de Pernambuco fo
cos de inquietação, para não dizer de ruptura social. Hoje, pela
manhã houve a invasão de uma usina de açúcar, e só Deus sabe o
que mais. Na pequena cidade de Santa Cruz do Capibaribe houve
um depoimento dramático. Aquele cidade já foi a mais importante
de Pernambuco, exemplo de incentivo à pequena e média empre
sas, e hoje está sob a ameaça do caos. A situação do Nordeste, em
particular a de Pernambuco, é semelhante à do Rio de Janeiro. Até
no Sul constata-se a mesma situação; se formos à Amazônia, tam
bém faremos idêntica constatação. Este País tem que parar para re
fletir profundamente. Será que vale a pena sustentar o real a
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qualquer custo? Será que vale a pena sustentar um plano de estabi
lização que representa apenas o início das mudanças neste País,
diante de tanta insegurança, do aumento da criminalidade, do de
semprego e da fome? Encerro meu aparte dizendo: V. Ex" com
prova que é um Deputado sensível ao drama do seu povo. O Rio
de Janeiro sofre, mas pode contar com um seu legítimo defensor
na Câmara dos Deputados, um seu representante que traz um de
poimento dramático, mas antes de tudo realista, a respeito do que
está acontecendo naquele Estado.

O Sr. Theodorico Ferraço - Concede-me V. Ex[ um apar-
te?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Ouço V. Ex"
O Sr. Theodorico Ferraço - Nobre Deputado, calculo a

amargura que V. Ex" deve estar sentindo ao trazer esse assunto ao
plenário da Câmara dos Deputados. Realmente o clima no Rio de
Janeiro está intolerável, tanto para quem mora ali como para quem
busca aquele Estado para repouso, para turismo. E o Governador
Marcello Alencar, honra seja-lhe feita, pelo que temos visto, de
monstra toda sua preocupação ao buscar uma solução para o Rio
de Janeiro, chegando a apelar realmente para o Exército, a Mari
nha e a Aeronáutica. Queira Deus que se encontre essa solução
para que o Rio de Janeiro volte a viver em paz, volte a ser aquela
terra santa e abençoada por São Sebastião. Mas, Deputado Alexan
dre Cardoso, enquanto o Rio de Janeiro procura prender os assas
sinos e os bandidos, o Espírito Santo hoje os solta. Hoje pela
manhã, na penitenciária de Vila Velha, 200 presos fugiram. ou por
iniciativa própria, ou porque a vigilância foi relaxada. Imagine V.
Ex" que até agora apenas 20 foram recapturados; 3 foram assassi
nados, e não sabemos para quem apelar; a situação está péssima.
Congratulo-me Com V. Ex" por trazer esse problema a esta Casa.
Vamos tentar resolvê-lo. Se não houver saída, vamos, pelo menos,
apelar para Deus, para que haja alguma luz.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Agradeço a V. Ex" o
aparte, nobre Deputado.

Da análise das causas da violência, logicamente, em coerên
cia com o nosso programa partidário, concluímos pela necessidade
de investimento maciço na educação. Sou, porém, um crítico do
programa dos CIEP; acho que o professor Anísio Teixeira deve
dar pulos na tumba, quando dizem que a idéia do CIEP foi total
mente copiada do seu programa. Certamente não foi!

Quando discutimos a questão da saúde, ressaltamos a im
portância de se investir, também maciçamente, na prevenção, e
por isso estou aqui, apoiando a proposta do atual Ministro da Saú
de de se criar uma fonte de financiamento para o setor.

E, fmalmente, chegamos à questão salarial. Ora, em 1960 o
salário mínimo correspondia a 140 reais, e um barril de petróleo
custava 4 reais. Hoje, o salário mínimo, depois do alardeado au
mento, não chega a 110 reais, e o preço do barril do petróleo ultra
passa 15 reais! Esses fatos, sem dúvida, contribuem para o império
da violência no País. Tive o cuidado de examinar alguns jomais
brasileiros e não vi, em nenhum deles, preocupação com o índice
de violência como a que tomou conta das primeiras páginas dos
jornais do Rio de Janeiro. Para mim, esse é um dado importante,
porque entendo que este é o momento de o Parlamento aproximar
se da sociedade. Duvido que mais de 10% da sociedade do Rio de
Janeiro estejam acompanhando qualquer discussão prolongada so
bre a queda de qualquer dos monopólios, e desafio quem me prove
o contrário! Sei que a questão das telecomunicações envolve 60%
do PIB brasileiro, mas o que os habitantes do Rio estão querendo
discutir é o fato primeiro: a vida.

Para tratar o problema do envolvimento da Polícia Militar
ou da Polícia Civil com o crime organizado, existe um instrumen
to: a Inspetoria-Geral das Polícias Militares, que tem tal poder.

Tenho certeza absoluta de que o Ministro do Exército, juntamen
te com o Estado-Maior das Forças Armardas e a Inspetorial Ge
ral das Polícias Militares, providenciará a primeira auditoria na
Polícia Militar do Rio de Janeiro, iniciativa que talvez se estenda a
outros Estados.

O Sr. Fernando Lyra - Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. ALEXANDRE CARDOSOI- Perfeitamente.
O Sr. Fernando Lyra - Deputado Alexandre Cardoso, o

discurso de V. Ex", prova, inequivocamente, que a pauta adotada
pelo Governo não retrata a realidade brasileira, as necessidades do
nosso povo. V. Ex" fala da violência do Rio de Janeiro, que tomou
caminhos jamais imaginados, e não vemos qualquer estratégia glo
bal - hoje essa palavra está na moda; há globalização de tudo 
para o combate à violência. Não existe estratégia global para uma
política agrícola que absorva as multidões de bóias-frias do Brasil
inteiro; não há uma política agrícola que garanta ao agricultor con
dições de plantar, de colher e ter sua renda; não há política de
nada. A política adotada é uma pauta delineada, não sabemos por
quem, para fazer não sabemos o quê. E o que me impressiona é o
fato de que a realidade, aos olhos de todos, cause tal perplexidade,
e até a ira com que V. Ex" se refere à violência, e nada seja feito,
não haja tomada de posição nem vontade política para resolver o
problema. Acredito que neste País, com um PIB como o nosso,
com os gastos políticos que temos, com a competência que fomos
desenvolvendo ao longo do tempo, se houvesse vontade política,
resolvelÍamos os grandes problemas nacionais. O discurso de V.
Ex"., nobre Deputado Alexandre Cardoso, é oportuno, realista e refle
te a nossa sensação de impotência perante os grandes problemas que
afligem o povo brasileiro, porque nenhuma medida é tomada.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Deputado Fernando
Lyra, agradeço a V. Ex" o aparte.

Partindo do princípio de que não existe Parlamento sem
povo, não pode este Parlamento deixar de discutir as grandes
questões que a sociedade hoje está considerando fundamentais.
Tenho acompanhado e conversado com diversos Srs. Deputados, e
todos reclamam que não há água naquele Estado, não há saúde na
quele outro, não há salário em outro... A violência tomou conta da
sociedade, e qual é a pauta do Parlamento? O monopólio do gás, o
monopólio das telecomunicações, o monopólio do petróleo, o con
ceito de empresa nacional! Não ouvi uma única vez, nas minhas
andanças pelo Estado do Rio de Janeiro neste fmal de semana, de
qualquer dos eleitores ou membro da sociedade, sequer uma única
menção ao que nós discutimos e consideramos vitórias alcançadas
neste plenário! Ouvi, sim. pessoas discutirem sobre a vida, preocu
padas com o direito de ir e vir, lutando para manter suas proprie
dades, lutando para sobreviver.

Eu acho que não tenho outra alternativa, no momento,
como Deputado Federal, senão tomar conhecimento da capacidade
técnica e humana que a polícia militar tem. já que constitucional
mente é responsável pela segurança pública e pelo policiamento
ostensivo.

Então, não cabe outra ação que não seja pedir ao Ministro
do Exército, por intermédio do Estado Maior do Exército, da Ins
petoria-Geral das Polícias Militares, uma auditoria, em requeri
mento que passo a ler:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° DE 1995
(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Solicita ao Sr. Ministro do Exército, que, atra
vés do Estado Maior do Exército e10u da Inspetoria
Geral das Polícias Militares e10u de instrumento de
sua decisão, informe do envolvimento de policiais mi
litares do Rio de Janeiro com o tráfico de drogas,
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contrabando de armas e outros delitos de qualquer
natureza, assim como das condições técnicas, huma·
nas e da equipamentação (armamento, material de
motomecanização, material de comunicação e outros
de apoio logístico) na garantia dos principios consti
tucionais, principalmente o da vida à população. •

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja en
caminhado ao Sr. Ministro do Exército o seguinte pedi
do de informações:

Da ampla divulgação da imprensa falada e escrita
do Estado do Rio de Janeiro, tenho observado a violação
do art. 5°, que fala do direito à vida, à liberdade, à segu
rança, à propriedade..., do envolvimento de policiais mi
litares com o tráfico de drogas, contrabando de armas,
roubo de armas e munições de quartéis das Forças Ar
madas, onde destacamos, só nos últimos três dias, o se
guinte material, da forma abaixo:

- Jornal O Globo (8-5-95) - "mortes e terror nas
ruas do Andaraí". (Anexo 1)

- Jornal do Brasjl (8-5-95) - 'Tráfico desafia a
Policia em Santa Teresa". (Anexo Il)

- Jornal O Dia - "Quem pode viver assim?"
(AnexoIlI)

Solicitação
1° - Condição e quantificação do material bélico

elencado abaixo para o enfrentamento da atual situação
de caos na segurança pública do Rio de Janeiro disponí
vel à Polícia Militar:

a) armamento;
b) munição;
c) material de comunicação;
d) viaturas e material de motomecanização.
2° - Discriminar e quantificar o envolvimento di

reto ou indireto de oficiais, sargentos, cabos e soldados
da Polícia Militar do Rio de Janeiro com o tráfico de
drogas, contrabando de armas, grupos de extermínios,
roubo de cargas e outros, e, se os mesmos provocam da
nos de credibilidade importantes na gestão da segurança
pública.

3° - Se existe envolvimento de policiais militares
no desvio de armamento e munição das Forças Armadas
no Rio de Janeiro.

4° - Se existe qualquer informação que Vossa Ex
celência ache necessária ao embasamento na decisão de
uma ação parlamentar no concernente caos da segurança
pública do Estado do Rio de Janeiro.

Justificação

Considero o pedido em tela embasado na Consti
tuição Federal pelos art. 5°, art. 142, art. 144, § 5° e 6°,
Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, Decreto-Lei
nO 88.777, de 30 de setembro de 1983 (R-200), e, funda
mental a decisão a ser tomada, em virtude do caos insta
lado na segurança pública do Rio de Janeiro de forma a
levar a sociedade a desacreditar nas instituições.

Quero deixar claro, a minha crença na capacidade
do homem e das instituições (polícia Militar) de reorga
nizar a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. - Depoutado
Alexandre Cardoso.

Sr. Presidente, Srs. Veputados, nada pode ser discutido an
tes de se discutir o direito à vida. É esta a principal discussão da
sociedade do Rio de Janeiro: o direito à vida.

Assumem sucessivamente a Presidência os Srs.
Wilson Campos, 1° Secretário e Osório Adriano, § 2° do
artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Fernando Lyra.

O SR. FERNANDO LYRA (Bloco/PSB-PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr.Presidente, St's e Srs. Deputados, como
Líder do PSB, ocupamos hoje a tribuna para esclarecer a posição
de nosso partido quanto às reformas da Constituição. Concorda
mos que todas as questões abordadas pela proposta do Governo
são de grande relevância, mas duvidamos que as alterações sugeri
das possam adequar o País à economia globalizada do próximo sé
culo.

Apresentando suas propostas como se fossem a salvação da
pátria, Fernando Henrique impõe ao Congresso Nacional uma
pauta distanciada dos interesses da sociedade, cujo único objetivo
é sanear o déficit público. Ora, não podemos colocar em risco o
patrimônio nacional e os direitos sociais, tão duramente conquista
dos, para remediar uma situação que a médio prazo tomará a se re
petir.

Já pagamos um preço alto demais por nossa democracia,
que, às custas de um grande retrocesso social, continua a privile
giar os banqueiros, os empresários e as grandes corporações. Não
devemos, agora, insitir no mesmo erro: alterar a Constituição às
pressas apenas para sanear o caixa do Governo, sem qualquer
preocupação com a miséria e com as desigualdades sociais que vi
vemos.

O PSB está aberto à discussão madura que envolva a socie
dade e que, acima de tudo, vise à melhoria da qualidade de vida
dos brasileiros e à promoção de nosso desenvolvimento. Defende
mos que o Congresso Nacional seja o fórum desse debate e que re
flita em suas decisões a vontade soberana do povo.

As reformas propostas para a Previdência são o exemplo
dos prejuízos que a lógica de curto prazo pode causar aos direitos
sociais. Apesar da deficiência na arrecadação e na administração
dos recursos, o Governo quer solucionar o problema retirando os
direitos dos trabalhadores. Trata o beneficiário, para quem o siste
ma previdenciário foi feito, como se este fosse o culpado pela si
tuação de falência em que se encontra. Falência, aliás, que já foi
questionada inclusive pelo Tribunal de Contas da União.

Não somos contra mudanças na Previdência, desde que elas
sejam feitas para aumentar a eficiência do sistema, melhorando o
atendimento aos beneficiários. Se há problema de caixa, o bom
senso indica que o ideal seria aprimorar a arrecadação e o controle
dos recursos captados. A solução está na modernização da estrutu
ra e no aparelhamento e preparo de seus técnicos. Essas medidas
não implicariam na alteração de nenhum preceito constitucional.

A quebra dos monopólios também é tema de relevância e
entendemos que deve ser discutida com olhos no futuro. Antes,
porém, vale ressaltar que só o Estado tem a capacidade de desen
volver setores estratégicos de nossa economia no mesmo grau de
complexidade das grandes corporações.

A Petrobrás é exemplo concreto da importância desta parti
cipação adequada à realidade do próximo século, é a 15" no ran
king mundial em patrimônio líquido e a nona em capacidade de
refmo. Detém um know-how único na extração de petróleo no
mar e tem vencido várias concorrências internacionais, atestando,
assim, a sua eficiência e competitividade. Qual o beneficio que te
ríamos com a quebra deste monopólio? Por que abrir mão de re-
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servas energéticas que continuarão sendo estratégicas no século
XXI e são tão cobiçadas por corporações multinacionais?

Isso, porém, não impede que o Estado deixe de atuar em
outros setores, passando-os à iniciativa privada quando sua pre
sença não for mais necessária. Foi o que ocorreu no caso da side
rurgia. Fundamental para nossa economia durante os anos 40 e 50,
a presença do Estado já não era mais necessária nas décadas se
guintes.

Sua privatização foi oportuna, só lamentamos que os recur
sos gerados na venda deste patrimônio não tenham revertido em
beneficios sociais: não atenderam à saúde. à educação ou à habita
ção. As moedas podres, utilizadas na transação, beneficiaram ex
clusivamente, e novamente, banqueiros e empresários. As contas
do Governo foram temporariamente saneadas, mas não demora
ram a voltar ao vermelho.

A economia mundial vive momentos de profunda transfor
mação. Os avanços científicos e tecnológicos estão provocando
uma reestruturação nas fOlmas de produção e privilegiando setores
diferentes dos qne vinham comandando a economia até agora. É o
caso do complexo eletro-eletrôrnco, cuja importância cresce em
relação ao complexo metal-mecânico. Associando essa informação
às tendências de "fmanceirização" da riqueza e da globalização da
economia, compreendemos os referenciais que nortearão o futuro.

Dentro desse contexto, fica evidente que o Brasil está so
frendo pressões para reduzir a participação do Estado a fim de
abrir-se aos interesses internacionais. Mas cabe a n6s ponderarmos
sobre os limites que devemos impor a esta globalização.

Recentemente, assistimos à privatização das companhias te
lefônicas do México e da Argentina, que acabaram nas mãos de
estatais estrangeiras. Será que vamos repetir a mesma história
aqui? Quais seriam as conseqüências de transferirmos o controle
dos setores energético e de telecomunicações a terceiros?

Segundo informações que recebi, técnicos da estatal france
sa Eletricité de France estiveram no Espírito Santo fazendo um le
vantamento das centrais elétricas daquele Estado. Isso demonstra
claramente o interesse do governo francês no processo de privati
zação da Escelsa.

Ora, s6 o interesse de outro governo pelo controle de nosso
setor energético já é motivo de inquietação. Afinal. implica no
comprometimento da nossa soberania. Como manteremos o con
trole sobre a concessionária sem gerar conflitos de ordem diplo
mática? Em caso de se penalizar uma estatal estrangeira,
estaremos penalizando o governo de outro país.

Além disso, a simples participação de uma estatal estrangei
ra nesse processo nega a necessidade da privatização para obter-se
eficiência. A administração do setor elétrico pela Eletricité de
France, por exemplo, manterá as características das empresas esta
tais, afugentando o capital de empresas privadas estrangeiras, cu
jos critérios de eficiência e lucratividade não são os mesmos.

Acreditamos que impedir a participação de nossas empresas
estatais para privilegiar as estatais estrangeiras é profundamente injus
to. No mínimo, o edital que dispõe sobre a privatização da Escelsa de
veria vetar a participação das estatais estrangeiras neste processo.

Infelizmente, no anseio de resolver o problema do déficit
público, o Governo ignora as sérias conseqüências que suas pro
postas de reforma podem trazer. Preocupado exclusivamente com
questões contábeis, perde o discernimento para julgar o que é mais
apropriado para o futuro desta Nação. Mas o PSB não quer assistir
a tudo isto calado, sem registrar seu descontentamento. Temos ple
na convicção de que a hist6ria mostrará o erro que cometeremos se
adotarmos as mudanças que agora são propostas.

Concedo, com prazer, o aparte ao Deputado Severino Ca
valcanti.

o Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Fernando Lyra, V.
Ex· vem fazendo uma análise sobre as reformas constitucionais
que o Governo se propõe a fazer, enviando a esta Casa várias, pro
posições. Cremos que houve uma inversão, pois o Governo deve
ria ter mandado, em primeiro lugar, para que analisássemos aqui, a
reforma sobre o sistema tributário, criando condições para que o
País pudesse realmente encontrar o seu caminho. Ao invés de pro
curar criar condições para atender às necessidades dos segmentos
sociais, foi atender às solicitações de alguns de seus Ministros, que
não estão em consonância com a ansiedade popular. Vemos que o
Governo quer fazer reformas, e n6s precisamos de reformas, mas
antes precisamos dar condições para o povo brasileiro, que vive na
miséria, sem saber aonde chegará. O que temos visto em nossas
regiões é uma coisa s6: falência total de todos os micro pequenos
empresários,que estão sem perspectivas, que estão sem saber o
que virá amanhã é como chegar a um rumo definitivo. Podemos
discordar de algumas posições de V. Ex·., mas quando fala da mi
séria que o povo brasileiro está passando, temos de concordar e de
dizer, Deputado Fernando Lyra, que se continuar essa política para
segurar a moeda, teremos a moeda, mas muitas covas nos cemité
rios para enterrar os micros e pequenos empresários.

O SR. FERNANDO LYRA - Agradeço a V. Ex· o aparte
Deputado Severino Cavalcanti. Quero acrescentar às suas palavras
que V. Ex·., da mesma forma que eu, sabe a realidade da região
nordestina.

Há pouco, o Deputado José Chaves falava sobre a invasão
de uma usina de açúcar hoje em Pernambuco. Amanhã, serão ou
tras invasões. O desespero do povo brasileiro ainda está implícito,
mas começa a ficar desesperadora a situação nacional, a realidade
brasileira. E o que me preocupa, Sr. Deputado, é exatamente a fal
ta de uma estratégia do Governo para resolver realmente os gran
des problemas nacionais, o problema da miséria, o problema do
Nordeste.

Ainda hoje assisti a uma reunião no Itamaraty, patrocinada
pelo Ministério das Relações Exteriores, para discussão de temas
ligados ao Mercosul e às Regiões Norte e Nordeste. E eu dizia, em
aparte, que o grande problema que o País atravessa hoje é, a nosso
ver, o tratamento igual para coisas desiguais. Não podemos tratar
igualmente o Centro-Sul o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste e o
Norte~ Na Alemanha, vi como se tratam as desigualdades regio
nais. E bem diferente.

Nós, nordestinos, não queremos soluções paternalistas.
Queremos que haja compreensão para o fato de que o problema do
Nordeste é nacional e não regional. Enquanto os governos não ti
verem em mente que o nosso problema é global, não chegaremos a
qualquer conseqüência que esteja sintonizada com a realidade bra
sileira.

Ouço o nobre Deputado José Chaves.
O Sr. José Chaves - Nobre Deputado Fernando Lyra, ouvi

atentamente todo o seu depoimento sobre a triste, mas real, situa
ção por que passa o nosso País. V. Ex·. discorreu sobre uma reali
dade de fome, de miséria e de penúria que atinge todas as
regiões,particularmente o Nordeste. Prestei muita atenção, durante
todo o seu pronunciamento, às posições fIrmes tomadas por V.
Ex·., sempre com o desejo de manter aquilo que é mais importante
na política e na vida pública; o diálogo. o desejo de concordar, de
discordar, de divergir e de convergir, sempre pensando numa cha
mada política de maioria.

Alguns pontos podem não ser os mesmos que defendo nesta
Casa, mas, com certeza, concordo com V. Ex· sobre a importância
do diálogo e da manutenção de uma abertura para discutir os gran
des temas. como ocorreu na semana passada, quando as forças que
desejam mudar este País, em reunião memorável, conseguiram vo-
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tar uma medida que atende ao real interesse da nossa Nação. Para
benizo V. Ex· pelo seu pronunciamento e digo que o PSB está de
parabéns. Obrigado, Deputado Fernando Lyra.

O SR. FERNANDO LYRA - Agradeço a V. Ex· o aparte,
Deputado José Chaves.

Ouço o nobre Deputado Chicão Brigido.
O Sr. Chicão Brigido - Nobre Deputado Fernando Lyra,

inicialmente gostariamos de agradecer-lhe a oportunidade do apar
te. O discurso de V.Ex· traz à discussão temas nacionais: a fome, a
miséria, a injustiça social. O que mais lamentamos, nobre Deputa
do, é que poucas pessoas neste País estão autorizadas a falar sobre
justiça social, fome, miséria, porque pouco fizeram para que esse
quadro mudasse. V. Ex·, como homem público que é, tem autori
dade para falar em nome disso tudo. Sempre que a cantiga trata
exatamente disso, nós nos pronunciamos a favor, porque o pouco
que fizemos, na condição de homem público, faz com que possa
mos nos deitar tranqüilos e dizer que estamos contribuindo para
mudar o nosso País. Não podemos dizer que o Brasil, historica
mente, é pobre. É um País injusto, é um País que privilegia quem
não precisa ser privilegiado, é um País que vem a cada dia fabri
cando novos ricos e aumentando o número de miseráveis. O Parla
mento brasileiro vive um momento impoJiante, o de rediscutir um
novo modelo para o nosso País. Os Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário precisam encontrar uma saída que faça com que as
pessoas que hoje não têm nenhuma proteção possam ser beneficia
das. Deputado Fernando Lyra, parabizamos V. Ex· pelo seu dis
curso e queremos sempre nos somar a pessoas que têm bom senso
e independência nesta Casa para fazer com que o País encontre o
caminho da soberania.

O SR. FERNANDO LYRA - Muito obrigado, Deputado
Chicão Brígido.

O Brasil já provou ser um país com imensa capacidade de
resposta nos momentos de crise e tem todas as condições de se tor
nar um exemplo de economia brilhante no século XXL Há apenas
sessenta anos, éramos uma economia agrícola passando a indus
trial. Tínhamos 70% da população no campo e 30% nas cidades.
Bastou a motivação de nossas elites para que, nesse curto espaço
de tempo, nos tomássemos o oitavo parque industrial do mundo.

Na década de sessenta, o Centro-Oeste era um cerrado inós
pito para a agricultura, porém, em poucos anos, foi transformado
em uma das áreas agrícolas mais dinâmicas do planeta. Quando os
militares decidiram produzir aviões montou-se rapidamente uma
estatal eficiente e competitiva que conquistou mercados estrangei
ros.

Não falta terra, não faltam recursos, não falta infra-estru1lJra
e nem empresários quando há vontade política. Certamente, nosso
maior patrimônio está em nossa agilidade e capacidade de respos
ta. Temos uma economia que cresce até mesmo nos momentos de
recessão mundial. O Brasil cresceu 7% no período JK, 11% na
fase do milagre, 7% entre o primeiro e o segundo choques do pe
tróleo. O mundo estava em crise e nós mantínhamos uma taxa de
crescimento igual à do milagre japonês. No ano passado, enquanto
os Estados Unidos, a maior economia do mundo, cresceram 3%, o
Brasil atingiu uma taxa de 5%: o dobro da economia mundial.

O PSB defende o debate responsável de um projeto de Na
ção que vise a nossa adequação a um futuro próspero. Um País
com o destaque que merecemos: sem miséria e com justiça social.
Não queremos participar de mudanças que não alteram em nada
uma estrutura viciada, em que os interesses de poucos causam o
sofrimento da maioria. Enquanto a refonna da Constituição servir
apenas de tapa-buraco para as contas do Governo, seremos contra.

O SR.1NÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Tem V. Ex· a
palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PC do B - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, já alcançamos a hora limite para o início
da Ordem do Dia. Gostaria que V. Ex· defmisse. portanto, a dis
cussão da matéria que está em pauta. Esta é a questão de ordem
que levanto para decisão de V. Ex·

O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Daremos início
à Ordem do Dia guando o Presidente Luís Eduardo chegar.

O SR.lNACIO ARRUDA - Esta não é questão a ser deci
dida pelo Presidente da Câmara, mas, sim, pelo que está dirigindo
os trabalhos no momento. Não é preciso ficarmos esperando que o
Presidente Luís Eduardo. com todo o respeito, adentre o plenário,
assuma a Presidência para que se iniciem os trabalhos da Ordem
do Dia. Não há nenhum impedimento para, chegando às 16 h, co
meçannos os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Por uma questão
de cortesia para com o nosso Presidente, a mesa prefere aguardar
S.Ex·

O SR. FEU ROSA - Pela ordem. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Tem V. Ex· a

palavra.
O SR. FEU ROSA (pSDB - CE. Pronuncia o seguinte dis

curso.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados, uma das mazelas
mais comuns no Brasil é o crime contra menores, que vai da vio
lência pura e simples ao assassinato e, até. ao linchamento. Tais
problemas requerem um trabalho cuidadoso e insistente, uma rigo
rosa revisão na própria lei e o oferecimento de condições de vida
muito mais dignas em nosso País.

Os crimes contra menores, em acampamentos, não têm sido
tratados com o rigor que o caso exige. De 1981 a 1990. registram
se 111 ocorrências envolvendo jovens de dezoito anos de idade
para baixo. As vítimas desses fatos lamentáveis viviam em condi
ções insalubres e violentas, oriundas de certa forma de organiza
ção, os acampamentos dos trabalhadores sem terra. Desses
incidentes, setenta e cinco foram mortes por enfermidades; um as
sassinato em ação de despejo; vinte e quatro internações em hospi
tais por doenças e onze casos de ferimentos provocados pro ações
violentas de policiais e fazendeiros.

As doenças contraídas por crianças e adolescentes, que aca
bam em hospitalizações e óbitos, acontecem como resultado de
desnutrição, desidratação, hepatite, sarampo, pneumonia, água
contaminada, etc. É uma situação de suma gravidade, sobretudo
pela falta de assistência médica.

Houve, também, o registro de onze casos de menores feri
dos em confrontos diretos dos sem-terra com soldados da Polícia
Militar e elementos de alguma milícia particular. Muitos desses
casos aconteceram por espancamento e pisoteamento. Um outro
deu fim a uma criança de três anos, em conseqüência do lança
mento de bombas de gás lacrimogênio. Nos três primeiros meses
de 1984 ocorreram 625 casos de intoxicação no Estado do Paraná,
por causa de agrotóxicos. No Pará, foram 580 casos com óbitos
em mais de sessenta deles.

No caso de crianças mortas ainda na primeira infância, a
origem do problema é a desnutrição. Segundo a FAO morreram
350 mil crianças no Brasil em 1986, por causa da fome, e a inci
dência de 1986 a 1994 aumentou a média de 2% ao ano. No Nor
deste o problema avoluma-se por uma acentuada concentração
fundiária. Ali encontra-se a distribuição de incentivos fiscais e de
recursos para o desenvolvimento agropecuário e a construção de
pequenas barragens e diques. A formação da miséria absoluta,
para a maioria da população nordestina, é fruto de uma política de
sigual e injusta, que resulta num verdadeiro infanticídio.
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Falando de linchamento, Sr. Presidente, eles vêm se consti
tuindo numa das práticas usuais de extermínio de menores; ocor
rem mais nas periferias e nos subúrbios das áreas urbanas. Seus
autores são pessoas que existem em situação de cidadania incom
pleta. Afrrmam praticar esses atos contra indivíduos, a seu ver, da
nosos à própria comunidade. Geralmente eles permanecem
impunes, diante da multidão. Este é um problema ligado ao cresci
mento intenso e desordenado das periferidas das cidades, onde
acontece a maioria dos linchamentos. A causa maior, no entanto,
provém da migração arbitrária do campo seguidamente acompa
nhada de ações violentas. A sucessão dos episódios de linchamen
to é uma síntese das práticas perversas de extermínio de menores
vigentes no País.

Cabe-nos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não somen
te ouvir repetidamente esses fatos. Existe uma expectativa de todo
o País, que aguarda, de quem de direito, as decisões e as leis que
ponhamum paradeiro nessa verdadeira tragédia.

Era o que tínhamos a dizer.

Assumem sucessivamente a Presidência os Srs.
Robson Tuma, ]O Suplente de Secretário e Luis Eduar
do, Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Amazonas

Carlos da Carbrás - Bloco - PFL.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Costa Ferreira - PP; Nan Souza-
PP.

Piauí

João Henrique - PMDB.

Pernambuco

Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Wilson Campos 
PSDB.

Alagoas

Olavo Calheiros - PMDB.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jaques Wagner- PT; João
Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco 
PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco 
PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL;
Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Manoel
Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Negromonte
- PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro Irujo - PMDB; Prisco
Viana - PPR; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco 
PL; Sérgio Cameiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara El1e
ry - PMDB; Ubaldino Júnior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz 
Bloco-PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Mel1es - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando

Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bemardi
no - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da
Cunha - Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrabim
Abi-Ackel - PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira 
Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PTB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; l,;"e1 Varella - Blo
co - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; MilrclO Reinaldo
Moreira - PP; Marcos Lima - P.MDB; Maria Elvira - PMDB;
Mário de Oliveira - PP; Maurício Campos: - Bloco - PL; Mauro
Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso - PJI/!Df!; Nilimírio Mi
randa - PT; Odehno Leão - PP; OSITkWO Pereira - PSDB; Paulo
Delgado - PT; Paulo Heslander - Blobo - PTB; Pbi"'~Inon Rodri
gues - Bloco - PTB; Raul Belém - Sem Partido; Romcl Anízio
PP; Ronaldo Perim - PMDB; Sandra St&ling - Pr; Saraiva Felipe
- PMDB; Sérgio Miranda - PedoB; Sérgio Naya - PP; Silas Bra
sileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Zaire
Rezende - PMDB.

&pírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB: Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz
Durão - PDT; Nilton Baiano - PMDB; Rita Cmnata - PMDB; Ro
berto Valadão - PMDB; Theodorico Ferraço - m~X~0 - PTB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PP; Alexru1dre Cardoso - Bloco - PS B;
Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle - Bloco - PL; IU'olde de
Oliveira - Bloco - PFL; Candinho M~t!as-PMDB; Carlos Santa
na - PT; Cidinha Campos - PDT; Conceição TQvan~s - PT; Edson
Ezequiel- PDT; Eduardo Mascarenhas - rSDB; Eurico fv11randa
- PPR; Femando Gabeira - PV; Fernando Grcw;alves - Bloco 
PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Fran
cisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Botsomlro - PPR; Jan
dira Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson
- PMDB; José Carlos Coutinho - PDT; José Carlm Lacerda 
PPR; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura Cameira
- PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Márda Cibilis Viana - PDT;
Marcia Fortes - PSDB; Milton Temer- PT; Miro Tebi.eira - PDT;
Moreira Franm - PMDB; Nilton Cerqueira - PP; 1''\1oe1 de Oliveira
- PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Rob.eorio Campos - PFR; Roberto
Jefferson - Bloco - PTB; Rubem fvledilla - moco - PFL; Sérgio
Arouca - PPS: Simão Sessim - PPR; Sylvio - PSDB; Va
nessa Felippe - PSD B.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; iLlbmiD Goldman 
PMDB; Aldo Rebelo - PedoB; Alrnino AtTomo- PEiDE; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos PmmmEio - PSDB; An
tônio Kandir - PSDB: Arlindo Chinaglia - P'f: Am'1!do Faria de
Sá - PPR; Amaldo Madeira - PSDB; Ary K.a;n - PMDB: Ayres
da Cunha - Bloco - PF1J; Beto Mansur - PPR: Cl"xlo:; Apülinário
- PMDB; Carlos Nelson - PMDS; Celso Dailil~l-PT; Celso Rus
somanno - PSDB; eorauei Sobrinho - EIloco - PFL; II='m~1a Lima
- PDT; Delftm Netto - FfR; Duilio Pisaoçse!ri - Bloco - PTB;
Edinbo Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - rI; Fausto !'.lartel1o 
PPR; Fernando Zl1pp0 - PDT; Franco Mm'toro - PSDB: Hélio
Rosas - PMDB; Ivan Valente - VI'; Jair MCTIe~llelli - PT; Joào
Mellão Neto - Bloco - PFL: João Pa'llo - PT; - Têldeu Muda
len - PMDB; José Am'bal - PSDB; José - rT: José
Coimbra - Bloco - P1'B; José de Abreu - P:3.D\8.; Jmé GeilCfIno
PT; José Machado - fYf; José Pinotti - Pf\,fD13; Jl1rmdyr Paixão 
PMDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos .s;,m~m - PMDB; Luiz
Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - FFL; Che.did
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- Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco 
PFL; Michel Temer- PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB;
Paulo de Velasco - Bloco - PSD; Paulo Lima - Bloco - PFL; Ré
gis de Oliveira - PSDB; Ricardo Izar - PPR; Robson Tuma - Blo
co - PL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB;
TeIma de Souza - PT; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão Go
mes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione
Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Welson Gasparini - PPR;
Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT; Roberto Fran
ca - PSDB; Rodrignes Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva 
PPR; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene
dito Domingos - PP; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP;
Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tar
tuce-PP.

Goiâs

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marco
ni Perillo - PP; Maria Valadão - PPR; Nair Xavier Lobo 
PMDB; Orcino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco 
PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto
Balestra - PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel- PMDB;
Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PP; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano
- PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PDT;
Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo
co - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno 
Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT;
Dilceu Sperafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Aros 
PSDB; Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB;
João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Jane
ne - PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly 
PSDB; Maurício Requião - PMDB; Max Rosenmann - PDT;
Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer - PP; Padre Roque - PT;
Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato
Johnsson - PP; Ricardo Gomyde - PCdoB; Vilson Santini - Bloco
- PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique 
PMDB; Mário Cavallazzi - PPR; Milton Mendes - PT; Paulo
Bauer - PPR; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea 
Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim Venzon - PDT;
Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car
dinal - PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;

Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Gennano Rigotto
PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB;
Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati
PT; 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.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 313 Senhores Deputados.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em que pese ter V. Ex", reiteradas vezes,
determinado o não funcionamento de Comissões no mesmo horá
rio da sessão plenária, isso continua acontecendo, a exemplo de
agora, quando existem duas Comissões funcionando. Com base no
art. 46, § 1°, faço este encaminhamento a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - As reuniões serão
suspensas imediatamente. V. Ex" pode ficar tranqüilo.

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) - Sobre a mesa re
querimento que será lido pelo Sr. Secretário.

O SR. SECRETÁRIO (Robson Tuma) - Lê o seguinte:
Requeremos, nos termos regimentais, convocação

de sessão solene, a realizar-se no dia 8 do mês de junho,
às 1<ll, destinada a homenagear a General Motors do
Brasil Ltda., pelo transcurso de seus setenta anos no
Brasil.

Termos em que pede deferimento.
Brasília, 9 de maio de 1995. - Lael Varella 

Bloco Parlamentar PFLIPTB; - Wilson Campos,
PSDB; - Inocêncio Oliveira - Líder do Bloco Parla
mentar PFLIPTB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa re
querimento que será lido pelo Sr. Secretário.

O SR. SECRETÁRIO (Robson Tuma) - Lê o seguinte:
Sr. Presidente, nos termos regimentais, requeiro a

V. Ex" prorrogação da sessão ordinária do próximo dia
15 de maio, segunda-feira, para homenagear a data de
13 de maio, comemorativa da Abolição da Escravatura.

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. Deputado
Paulo Paim - PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os requerimentos
serão submetidos a votos em tempo oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 5-B, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nO 5-A, de 1995, que altera o in
ciso IX do artigo 170, o artigo 171 e o § 1° do artigo 176
da Constituição Federal; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilida
de, contra os votos dos Srs. Gilvan Freire, José Genoíno,



O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, de igual maneira, o PMDB entende que
não há razão para a retirada desta matéria. Na verdade, o conceito
de empresa brasileira já foi amplamente discutido na Comissão e
merece ser apreciado pelo Plenário. Não há razão para o retarda
mento. Até mesmo porque não há, no requerimento, justifIcativa
para a retirada da proposta de emenda constitucional.

A matéria é relevante e, por isso mesmo, comporta discus
são desde já. Pelo tempo em que está sendo processada a emenda,
acho razoável que se comece agora a discussão. O PMDB vota
contra o requerimento.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (BlocoIPFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota ''não'', por en
tender que não há razões que justifiquem o adiamento da discus
são desta matéria.

O SR. CARLOS AÍRTON (pPR - AC. sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "não", por entender que o
País clama por reformas. Somos favoráveis à discussão da matéria.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - O PT vota com o requerimento, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "sim".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim". É óbvio, pela autoria
do requerimento.

O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "nao", por achar que essa dis
cussão está atrasada vinte anos.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (pPR - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota contra o
requerimento.
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Marcelo Deda, Milton Mendes, Paulo Delgado, Alexan- O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA - (BlocoIPSB-MA. Sem
cJ:e Cardoso e, em separados, dos Srs. Hélio Bicudo, Co- revisão do orador.) - O PSB vota "sim", Sr. Presidente.
nolano Sales, Matheus Schmidt, Nilson Gibson e Aldo ~. O SR. LUIZ BUAIZ (BlocoIPL-ES.Sem revisão do Ora-
Arantes (Relator: Sr. Ney Lopes); e da Comissão Espe- • d()r.) - O PL vota ''não'', Sr. Presidente.
cial, pela aprovação, com substitutivo, pela aprovação O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a
da Emenda n° 1195, pela aprovação parcial da de nO matéria a votos.
4/95, e pela rejeição~ de nOs 2/95, 3/9? e 5/9~, contra Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permane-
os votos dos Srs. ChICO 'Ferramenta, Gilney Vianna e, çam como se acham. (pausa.)
em separado, dos Srs. João Fasserella, Aldo Rebelo e O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a pa-
Matheus Schmidt, com abstenção de voto do Sr. Antô- lavra pela ordem.
nio Brasil (Relator: Sr. Ney Lopes). O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem VEx· a pala-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa re- vra. ,
querimento que será, lido pelo Sr. Secretário. O SR. SERGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do

O SR. SECRETÁiUo (Robson Tuma) _ Lê o seguinte: orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais, .. O_SR. PRESJ?E~~ (Luís Eduardo) - Vai-se proceder à

a retirada de pauta daPEC nO 5-B, de 1995, constante da ve:iflcaçao de vótaçao soliCIta pelo nobre Deputado Sérgio Car-
Ordem do Dia de hoje. nelID.

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência
Assina o Deputado Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT. ~e o ~~p:rrecimen~ de todo~ os Srs. De}'~tados ao Plenário,
O SR.PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Como votam os pOIS tera 1ll1CIO a votaçao, pelo Sistema eletromco. Trata-se de re-

Srs. Líderes? querimento formulado pela Liderança do PDT.
O SR. ARNALDO MADEmA (pSDB - SP. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os

do orador.) - Sr. Presidente, nesta altura dos acontecimentos, não Srs. Líderes?
ve~os razão. alguma para a retirada de pauta desta matéria, que . _ O SR. INOCíl:NCIO. OLIVEIRA (Bl~IPFL-PE. Sem
está em tramitação desde meados do mês de fevereiro. Ela foi am- reVlsao do orador.) - Sr. PreSIdente, tendo em VISta que o assunto
pIamente debatida, tanto na Comissão de Constituição e Justiça e foi ~evidamente discutid? ~ Comissão Especial encarregada de
de Redação, quanto na Comissão de Mérito. A nosso ver, cabe analis~ esta PEC, q~e elilllllla diferenças entre empresas de capi
agora ao Plenário começar amplo debate, envolvendo o conjunto tal naCIonal e de capital estrangeiro - o excelente trabalho do no
dos Srs. Deputados. ~re Relator Ney Lopes desconstitucionalizou esse tema -, a

Portanto, o PSDB é contrário à retirada da pauta desta ma- liderança do Bloco PFUPTB recomenda o voto "não".
téria. O SR.FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR reitera aos seus membros o
voto "não".

O SR ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão
do orador.) - O PSDB vota ''não'', Sr. Presidente.

O SR ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - O PCdoB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fIm
de ter início a votação, pelo sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço aos Srs. De
putados que registrem seus códigos.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus votos.
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, o Partido dos Trabalhadores declara-se em
obstrução.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - O PMDB, Sr. Presidente, só para reiterar aos nossos
companheiros, vota ''não''.

o 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 apagaram.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram os seus votos
queiram fazê-lo nas bancadas que estiverem com as luzes acesas.

Lembro que no fundo do plenário, tanto à direita como às
esquerda, há muitas bancadas. O procedimento é o mesmo dos
postos avulsos: registrar código de votação, selecionar o voto e
apertar o botão preto.

(Processo de Votação.)
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O SR. PAULO BAVER - Sr. Presidente, peço a palavra O SR. EDINHO ARAÚJO (pMDB - SP. Sem revisão do
pela ordem. orador.) - Sr. Presidente, o PMDB está votando "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora-
lavra. dor.) - Sr. Presidente, alcançado o quorum o Partido dos Traba-

O SR. PAULO BAVER (pPR - SC. Sem revisão do ora- lhadores recomenda à bancada que vote "sim".
dor.) - Sr. Presidente, apenas para registrar que o PPR vota "não". O SR.ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (pP - RJ. Sem revisão da orador.) - PCdoB recomenda à bancada que vote "sim".
oradora.) - Sr. Presidente, o PP vota ''não''. O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora- orador.) - Sr. Presidente, há Deputados do PDT entrando agora
dor.) - Sr. Presidente, infonnamos aos Srs. Deputados do PT que em plenário, porque estávamos numa reunião. Quero recomendar
estão chegando que o partido está em obstrução. as S. ExRs que votem "sim".

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Sem revisão do A SRA. ALCIONE ATHAYDE (pP - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não". orador.) - O Partido Progressista vota ''não'', Sr. Presidente.

O SR. INOC"ftNCIO OLIVEffiA (BlocolPFL - PE. Sem O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RI. Sem revisão do
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB recomen- orador.) - Sr. Presidente, antes de anunciar o voto do PPS, quero
dado do voto ''não''. que durante a revisão constitucional votamos pela eliminação da

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados diferença entre empresa nacional e empresa estrangeira, entendo
que não registraram seus votos queiram fazê-Io nos postos avul- que empresa nacional é aquela que está submetida às leis brasilei-
sos. raso Por isso, neste momento.o PPS vota contra o requerimento.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE - Sr. Presidente, peço a O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, peço a
palavra 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.

A SRA. ALCIONEATHAYDE (pP-RJ. Sem revisão da O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE. Sem
oradora.) - O Partido Progressista vota ''não'', Sr. Presidente. revisão do orador.) - Sr. Presidente, enquanto se procede à vota-

O SR. PAULO BAVER (pPR - SC. Sem revisão do ora- ção, desejo fazer registro de greve dos ferroviários, que está ocor-
dor.) - O PPR vota ''não'', Sr. Presidente. rendo no País inteiro. Os trens de metrô estão parados, causando

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão grande prejuízo à pOpllação mais pobre da periferia e dos grandes
do orador.) - O PMDB vota ''não'', Sr. Presidente. centros.'

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. Sem revi- Como ferroviário, quero trazer minha solidariedade aos gre-
são do orador.) - O PSDB vota "não", Sr. Presidente. vistas e fazer um apelo ao Governo e aos Presidente da Rede Fer-

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Sem revisão do roviária Federal e da CBTIJ para que analisem com atenção a
orador.) - Para os companheiros do PMDB que estão chegando reivindicação dos colegas ferroviários do Brasil.
agora ao plenário, digo que o PMDB vota "não", Sr. Presidente. O SR. UBALDINO JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a pa-

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi- lavra pela ordem.
são do orador.) - Sr. Presidente, informo aos companheiros que O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
estão chegando ao plenário que o PPR vota "não". lavra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora- O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocoIPSB - BA. Sem re-
dor.) - Sr. Presidente, informamos aos Srs. Deputados que estão visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".
chegando ao plenário que o Partido dos Trabalhadores se encontra O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD - SP. Sem
em obstrução. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL, o PSD e o PSC votam

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Sem revisão do "não".
orador.) - O PMDB vota "não", Sr. Presidente. O SR. EDINHO ARAÚJO (pMDB - SP. Sem revisão do

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (pP - RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".
orador.) - O Partido Progressista vota "não", Sr. Presidente. O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão orador.) - Sr. Presidente quero lembrar aos Parlamentares do PPR
do orador.) - O PMDB vota ''não'', Sr. Presidente. que estão chegando ao plenário que o voto é :'não".

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. Sem revi- O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, peço
são do orador.)- O PSDB vota "não", Sr. Presidente. a palavra pela ordem.

O SR. CARLOS AffiTON (pPR - AC. Sem revisão do O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa-
orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota ''não''. lavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (pMDB - SP. Sem revisão do O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco'PTB' - SP.
orador.) - Sr. Presidente, o PMD vota "não". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta oportunidade quero

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR RJ. Sem revi- comunicar à Presidência da Casa e aos nossos companheiros da
são do orador.) - Sr. Presidente, para os Depltados do PPR que Câmara Federal que chegamos agora de uma reunião da Frente
estão chegando agora ao plenário, informo que o voto do partido é Parlamentar da Agricultura, realizada no Espaço Cultural.
"não". ' Quero transmitir às Lideranças da Casa, principalmente ao

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (pP - RJ. Sem revisão da Líder do Governo, decisão da Frente Parlamentar da Agricultura.
oradora.) - Sr. Presidente, para os Deputados do PP que agora es- Estamos em negociação com o Governo há mais de sessenta dias,
tão chegando ao plenário informo que o voto do partido é ''não''. o que já está se tomando cansativo, pois a cada dia chega-se a nú

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora- meros e posições diferentes. A Frente Parlamentar da Agricultura
dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores está em obstru- resolveu negociar somente mais esta semana, e a partir de terça
ção. feira da semana que vem, se não houver solução, os Deputados li-
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gados à agricultura entrarão em obstrução nesta Casa. Divulgare
mos na imprensa os nomes dos Deputados que apoiam esta atitu
de, para que o Governo tome defInitivamente uma posição
favorável à agricultura brasileira.

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 - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como ferroviário, gostaria que o Minis
tro dos Transportes agilizasse a negociação com a categoria ferro
viária ligada à CBTU, à Rede Ferroviária e à FLUMITREM.

Os trabalhadores ferroviários estão parados porque o piso
salarial da categoria está em tomo de 160 reais. É importante frisar
que aqueles trabalhadores não conseguem ter um aumento rea1
uma de suas maiores reivindicações - há quatro anos, o que deve
ser negociado agora, quando da data-base. Pedimos ao Governo
que assuma o processo de negociação, que o Ministro dos Trans
portes intervenha e resolva o problema da categoria o mais rapida
mente possível.

Precisamos ajudar os trabalhadores ferroviários, .de norte ao
sul deste País, pois são eles que fazem a economia brasileira cres
cer cada vez mais.

Registramos, portanto, nosso apoio à greve dos trabalhado
res ferroviários deste País.

O SR. VALDIR COLATIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra o
nobre Deputado Valdir Colatto.

O SR VALDIR COLATIO (pMDB-SC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero apoiar a
manifestação do Deputado Nelson Marquezelli, coordenador da
Frente Parlamentar da Agricultura.

O Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura realmen
te não consegue fazer com que o Governo saiba das dificuldades
por que passa o setor produtivo agrícola nacional. Para tanto, Sr.
Presidente, deixo aqui o meu apoio a S. Ex· e peço a todos os De
putados que fazem parte daquela Frente Parlamentar que também
afaçam.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, desrespeitando a
Constituição, não promulgou a Lei n° 8.880 em 48 horas, prazo
que tinha para fazê-lo. Assim. o Presidente do Senado, Senador
José Sarney, teria de promulgá-la no mesmo prazo, mas também
não o fez. E agora cabe ao Vice-Presidente do Senado, Senador
Teotônio Vilela Filho, promulgar a referida lei.

Sr. Presidente, entendo que o Presidente da República e o
Presidente do Senado estão desrespeitando decisão soberana do
Congresso Nacional, que, com o voto de 388 Srs. Deputados e 42
Srs. Senadores, derrubou o veto presidencial à Lei n° 8.880.

Teremos de mostrar a força da nossa bancada, já que o Go
verno está insensível às negociações. Voltamos ao ponto de parti
da. Dois anos foram gastos em negociações na Legislatura
anterior. Este ano, novamente, o Governo envia-nos seus repre
sentantes, tecnocratas que não conhecem o assunto e não se sensi
bilizam com as dificuldades que enfrenta a agricultura brasileira.

Assim sendo, a bancada assumirá a obstrução nesta Casa.
Temos certeza de que, se o Governo não se sensibilizar com a si
tuação do campo, por ela se interessará da atitude adotada pelos
integrantes Frente Parlamentar da Agricultura, que passará a obs
truir as votações. O Governo precisa entender de uma vez por to
das que precisamos ser ouvidos. Temos o compromisso de salvar a
agricultura nacional, em detrimento do sistema fmanceiro especu
lativo, que explora a agricultura e a sociedade brasileira. O País

não aguenta mais isso!
A partir de amanhã, se a questão não for decidida, entrare

mos em obstrução.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, em nome do Partido Verde, registramos
hoje um dos acontecimentos que mais nos impressionaram nos úl
timos tempos.

Quem teve a oportunidade de ler os jornais do Rio de Janei
ro e de São Paulo verifIcou a notícia de que foram encontrados tre
ze de pessoas mortos pela Polícia do Rio de Janeiro emum choque
na favela Nova Brasília.

Sr. Presidente, para muitas pessoas do Rio de Janeiro e,
creio, até para o Governador do Estado, isso pode ter parecido
uma vitória da Polícia sobre o crime. Infelizmente, nós, que co
nhecemos o problema da cidade, sabemos que matar muitas pes
soas e amontoar cadáveres não vai resolver a questão.

Temos tido a preocupação de mostrar que o problema é
muito mais complexo do que compreende o Governador do Esta
do. A bancada do Rio de Janeiro - tenho absoluta certeza ... está
preocupada como ocorrido e deverá levá-lo ao Presidente da Re-
pública. .

A imprensa, que tanto se interessa pelos passos do Presi
dente da República no Palácio de Buckingham, deveria interessar
se também pelos seus passos nas favelas do Rio de Janeiro. Até o
momento, S. Ex· não assumiu a responsabilidade direta no comba
te à violência. Talvez por certo prurido intelectual, por achar que é
assunto muito distante da sua competência, afastou-se desse tema.

Nada, no momento, preocupa mais o povo do Rio de Janei
ro, e nada deveria preocupar mais o povo do Brasil inteiro do que
o processo de violência existente em nossa cidade. É impossível
que o Governo Federal, os Deputados e todos o processo políticos
brasileiro fiquem indiferentes à verdadeira guerra civil já implan
tada em nosso Estado. O Sr. Presidente da República está sendo,
neste momento, invocado a participar desse processo, a abrir uma
perspectiva de combate à violência urbana, a se articular com a
bancada federal e o Governo do Rio de Janeiro para podermos
atravessar por um momento de paz em nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Peço aos Srs. De
putados que aguardem um pouco, pois vou encerrar o processo de
votação. Nós estamos na Ordem do Dia, e não no peúodo destina
do às Comunicações Parlamentares. Entretanto, serei compreensi
vo e darei a palavra aos Deputados Paulo Cordeiro, Marcelo Deda
e Arnaldo Faria de Sá para uma comunicação brevíssima.

Concedo a palavra ao Deputado Paulo Cordeiro, pela or-
demo

O SR. PAULO CORDEIRO (BlocoIPTB-PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de aproveitar o ensejo do
pronunciamento do Deputado Fernando Gabeira para me solidari
zar com a bancada e o povo do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo,
prestar uma homenagem à brava Polícia paranaense, ao Secretário
Cândido Martins Manoel de Oliveira, pela forma exemplar como a
Secretaria de Segurança Pública do Paraná, trata a questões da
marginalidade, como ficou exemplificado no episódio de Mare
chal Cândido Rondon, com o desenlace da tentativa de sequestro,
desencadeada por marginais naquela cidade. O exemplo da Polícia
do Paraná no tratamento à marginalidade deveria ser seguido por
outros Estados da Federação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Marcelo Deda, pela ordem.
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o SR.MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a brevíssima comunicação que faço é tam
bém gravíssima. S. Ex· o Sr. Presidente da República editou no dia
3, de maio do ano em CU11l0 o Decreto n° 1.480, que dispõe sobre
procedimento a serem adotados com relação às greves que estão
sendo realizadas no Pais.

É inaceitável um Presidente que jurou a Constituição e in
voca seu passado democrático utilizar-se da truculência produzin
do um decreto que é a negação da negociação. A negociação é o
instrumento vital. Os governantes devem utilizar se dela para ten
tar resolver conflitos, especialmente os oriundos de greves.

Nesse sentido, Sr. Presidente, a bancada do Partido dos Tra
balhadores vai protocolar junto à Mesa um projeto de decreto le
gislativo, porque entende que além da critica política o decreto
editado por S. Ex· e iminentemente inconstitucional, invade a re
serva legal da competência desta Casa de legislar sobre a greve,
padece do vício de desvio de fInalidade, além de possuir outros
que o invalidam e o transfonnam numa excrescência parente o sis
tema juúdico vigente no País.

. O PT, além de fonnalizar o seu protesto político pela edi
ção desse decreto, apresentará à Mesa um projeto de decreto legis
lativo, cujo objetivo é sustar os maléficos efeitos desses decreto.

. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá para uma brevíssima co
municação parlamentar.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr. deputados, apresentei Projeto de
Lei que recebeu o n° 295195, que garante que os processos de apo
sentados e pensionistas com mais de sessenta anos de idade te
nham tramitação especial na Justiça, até porque essas pessoas
correm o risco de morrer e não receber os seus benefícios, como
as defasagens do período 79184.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência vai
encerrar a votação.

Está encerrada a votação.
O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr.Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE, (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pa

lavra.
O SR. ANTÔNIO GERALDO (Bloco'PFL-PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" por equívoco, mas
gostaria que fIcasse consignado o meu voto "não".

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Sr. Deputado, vai
constar da Ata.

O SR. ILDEMAR KUSSLER - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pala-
vra.

O SR.ILDEMAR KUSSLER (pSDB-RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, retiflcando, o meu voto é "não".

O SR. RAUL BELÉM - Sr.Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pala-
vra.

O SR.RAUL BELÉM (pP-MG. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, meu voto é ''não''.

O SR. WELINTON FAGUNDES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pala-
vra.

O SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco'PL-Mf. Sem re-

visão do orador.) - Sr.Presidente, gostaria de registar o meu voto
"não".

O SR. FRANCISCO HORTA (BlocolPl-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente,gostaria de registrar meu voto
''não''.

O SR. MIRO TEIXEIRA ( PDT-RJ.Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro-
clamar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim-115
Não-331
Abstenção - 1
Total-447
Foi rejeitado o requerimento solicitando a retirada de pauta

da PEC n° 5-B/95.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco'PTB - Não; Elton Rolmelt - Blo
co'PSC - Não; Francisco Rodrigues - BlocolPSD - Sim; Luciano
Castro - PPR - Não; Luís Barbosa - BlocQ'PTB - Sim; Moisés
Lipnik - BlocolPTB - Sim; Robério Araújo - PSDB - Não; Salo
mão Cruz - BlocolPFL - Não.

Amapá

Antônio Feijão - BlocolPTB - Não; Eraldo Trindade - PPR
- Não; Fátima Pelaes - BlocolPFL - Não; Gervásio Oliveira 
Bloco'PSB - Sim; Murilo Pinheiro - BlocolPFL - Não; Valdenor
Guedes - PP - Não.

Pará

Ana Júlia - PT - Sim; Anivaldo Vale - PPR - Não; Antô
nio Brasil- PMDB - Sim; Benedito Guimarães - PPR - Não; El
cione Barbalho - PMDB - Não; Ge11l0n Peres - PPR - Não;
Giovanni Queiroz - PDT - Sim; Hilário Coimbra - BlocolPTB 
Não; Paulo Rocha - PT - Sim; Paulo Titan - PMDB - Não; Rai
mundo Santos - PPR - Sim; Ubaldo Corrêa - PMDB - Não.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não; Átila Lins - Blo
co'PFL - Não; Carlos da Carbras - BlocolPFL - Não; João Tho
mé Mestrinho - PMDB - Não; Luiz Fernando - PMDB - Não;
Paudemey Avelino - PPR - Não.

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Não; Confúcio Moura - PMDB 
Não; Émerson Olavo Pires - PSDB - Não; Emípedes Miranda- PDT
- Sim; Expedito Júnior - BlocQ'PL - Não; lldemar Küssler - PSDB 
Sim; Marinha Raupp- PSDB - Não; Silvemani Santos - PP - Não.

Acre

Carlos Airton - PPR - Não; Célia Mendes - PPR - Não;
Chicão Brígido - PMDB - Não; João Maia - PMDB - Não; Mau
ri Sérgio - PMDB - Não; Ronivon Santiago - PSD - Sim; Zilá
Bezerra - PMDB - Não.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Não; Dolores Nunes - PP - Não;
Freire Júnior - PMDB - Não; João Ribeiro - BlocolPFL - Não;
Osvaldo Reis - PP - Não; Paulo Mourão - PPR - Não; Udson
Bandeira - PMDB - Sim.
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Maranhão
Antônio Joaquim Araújo - Bloco/PFL - Não; César Ban

deira - BlocdPFL - Não; Costa Ferreira - PP - Não; Domingos
Dutra - PT - Sim; Jayme Santana - PSDB - Não; José Carlos Sa
bóia - Bloco/PSB - Sim; Magno Bacelar - PDT - Não; Márcia
Marinho - Bloco PSC - Não; Nan Souza - PP - Não; Pedro No
vais - PMDB - Não; Remi Trinta - PMDB - Não; Roberto Rocha
- PMDB - Não; Sebastião Madeira - PSDB - Sim.

Ceará

Aníbal Gomes - PMDB - Não; Antônio Balhmann - PSDB
- Não; Antônio dos Santos - Bloco/PFL - Não; Arnon Bezerra 
PSDB - Não; Edson Queiroz - PP - Não; Firmo de Castro 
PSDB - Não; Gonzaga Mota - PMDB - Não; Inácio AmJda
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; Paes de Andrade - PMDB - Sim; Pimentel Gomes - PSDB
Não; Pinheiro Landim - PMDB - Não; Rommel Feij6 - PSDB 
Não; Vicente AmJda - PSDB - Não.

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não; Ari Magalhães - PPR - Não;
B. Sá - PP - Não; Ciro Nogueira - Bloco/PFL - Não; Felipe Men
des - PPR - Não; Heráclito Fortes - Bloco/PFL - Não; João Hen
rique - PMDB - Não; Júlio César - BlocdPFL - 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 - BlocdPFL - Não.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco/PFL - Não; Armando Abílio 
PMDB - Não; Cássio Cunha Lima - PMDB - Não; Efraim Mo
rais - Bloco/PFL - Não;. EDivaldo Ribeiro - PPR - Não; Ivandro
Cunha Lima - PMDB - Não; José Aldemir - PMDB - Não; José
Luiz Clerot - PMDB - Não; Roberto Paulino - PMDB - Não;

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco/PFL - Sim; Francisco Ferro - PT
- Sim; Gonzaga Patriota - Bloco/PSB - Sim; Humberto Costa
PT - Sim; Inocêncio Oliveira - Bloco/PFL - Não; José Chaves 
Bloco'PSB - Sim; José Jorge - Bloco'PFL - Não; José Mendonça
Bezerra - Bloco/PFL - Não; José Múcio Monteiro - Bloco'PFL
Não; Luiz Piauhy1ino - Bloco/PSB - Sim; Mendonça Filho - Blo
cdPFL - Não; Nilson Gibson - BlocdPMN - Sim; Osvaldo Coelho
- BlocdPFL - Sim; Pedro Corrêa - BlocdPFL - Não; Ricardo Herá
clito - BlocdPMN - Sim; Roberto Fontes - BlocdPFL - Não; Ro
berto Magalhães - BlocdPFL - Não; Salatiel Canralho - PP - Não;
Sérgio Guerra- BlocdPSB - Sim; Severino Cavalcanti - Bloco/PFL
- Não; Vicente André Gomes - PDT - Sim; Wilson Campos 
PSDB - Não; Wolney Queiroz - PDT - Sim.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco/PFL - Não; Augusto Farias 
Bloco'PSC - Não; Benedito de Lira - Bloco/PFL - Não; Ceci Cu
nha - PSDB - Não; Fernando Torres - PSDB - Sim; Moacyr An
drade - PPR - Não; Olavo Calheiros - PMDB - Não; Talvane
Albuquerque - PP - Não.

Sergipe
Carlos Magno - Bloco/PFL - Não; José Teles - PPR - Sim;

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 Lélis - BlocdPSB
- Sim; Cláudio Cajado - Bloco/PFL - Não; Coriolano Sales -
PDT - Sim; Domingos Leonelli - PSDB - Não; Eujácio Simões
Bloco'PL - Não; Félix Mendonça - Bloco/PTB - Não; Fernando
Gomes - PMDB - Sim; Geddel Vieira Lima - PMDB - Não; Ha
roldo Lima - PCdoB - Sim; Jaime Fernandes - BlocdPFL - Não;
Jairo Azi - Bloco/PFL - Não; Jairo Carneiro - BlocdPFL - Não;
Jaques Wagner - PT - Sim; João Leão - PSDB - Não; Jonival Lu
cas - Bloco/PFL - Não; José Carlos Aleluia - BlocdPFL - 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; Manoel Castro - Blo
co'PFL - Não; Marcos Medrado - PP - Não; Mário Negromonte
PSDB - Não; Nestor Duarte - PMDB - Não; Pedro lrujo - PMDB
- Não; Prisco Viana - PPR - Não; Roberto Santos - PSDB - Não;
Roland Lavigne - BlocdPL - Não; Sérgio Carneiro - PDT - Sim;
Severiano Alves - PDT - Sim; Simara Ellery - PMDB - Não;
Ubaldino Júnior - Bloco/PSB - Sim; Ursicino Queiroz - Blo
cdPFL-Não.

Minas Gerais

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 Resende - Bloco/PFL - Não; Fernando Diniz 
PMDB - Não; Francisco Horta - Bloco/PL - Sim; Genésio Ber
nardino - PMDB - Não; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco/PFL
- Não; Humberto Souto - Bloco/PFL - Não; Jaime Martins - Blo
co'PFL - Não; Jair Siqueira - Bloco'PFL - Não; João Fassarella
PT - Sim; José Rezende - Bloco/PTB - Não; José Santana de
Vasconcellos - BlocdPFL - Não; Lael Varella - BlocdPFL
Não; Leopoldo Bessone - Bloco/PTB - Não; Márcio Reinaldo
Moreira - PP - Não; Marcos Lima - PMDB - Não; Mário de Oli
veira - PP - Não; Maurlcio Campos - Bloco/PL - Não; Mauro
Lopes - Bloco/PFL - Não; Newton Cardoso - PMDB - Sim; Nil
mário Miranda - PT - Sim; Odelmo Leão - PP - Não; Osmânio Pe
reira - PSDB - Não; Paulo Delgado - PT - Sim; Paulo Heslander 
BlocdPTB - Não; Philemon Rodrigues - BlocdPTB - Não; Romel
Anizio - PP - Não; Ronaldo Perim- PMDB - Não; Sandra Starling
PT - Sim; Saraiva Felipe- PMDB - Não; Sérgio Miranda - PCdoB
Não; Silas Brasileiro - PMDB - Não; Sílvio Abreu - PUf - Sim; Til
den Santiago- PT- Sim; Zaire Rezende - PMDB - Sim.

&pírito 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 - Não; Roberto VaIadão
PMDB - Sim; Theodorico Ferraço - Bloco/PTB - Não.

Rio de Janeiro

Alciona Athayde - PP - Não; Alexandre Cardoso - Blo
co'PSB - Sim; Alexandre Santos - PSDB - Não; Álvaro Valle-
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BlocdPL - Não; Arolde de Oliveira - BlocdPFL - Não; Candi
nho Mattos - PMDB - Não; Carlos Santana - PT - Sim; Cidinha
Campos - PDT - Sim; Conceição Tavares - PT - Sim; Edson
Ezequiel- PDT - Sim; Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não; Eu
rico Miranda - PPR - Não; Fernando Gabeira - PV - Não; Fer
nando Gonçalves - BlocolPTB - Não; Fernando Lopes - PDT -"
Sim; Francisco Dornelles - PPR- Não; Francisco Silva - PP 
Não; Jair Bolsonaro - PPR - Não; Jandira Feghali - PCdoB 
Sim; João Mendes - BlocolPTB - Não; Jorge Wilson - PMDB 
Não; José Carlos Lacerda - PPR - Não; José Maurício - PDT 
Sim; Laprovita Vieira - PP - Não; Laura Carneiro - PP - Não;
Lima Netto - BlocolPFL - Não; Márcia Cibilis Viana - PDT 
Sim; Márcio Fortes - PSDB - Não; Milton Temer - Pf - Sim;
Moreira Franco - PMDB - Não; Nilton Cerqueira - PP - Não;
Noel de Oliveira - PMDB - Não; Paulo Feij6 - PSDB - Não; Ro
berto Campos - PPR - Não; Roberto Jefferson - BlocolPTB 
Não; Rubem Medina - BlocolPFL - Não; Sérgio Arouca - PCdoB
- Não; Simão Sessim - PPR - Não; Sylvio Lopes - PSDB - Não;
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 O1inaglia - PT - Sim; Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim;
Arnaldo Madeira - PSDB - Não; Ary Kara - pMDB - Não; Ayres
da Cunha - BlocolPFL - Não; Beto Mansur - PPR - Não; Carlos
Apolinário - PMDB - Sim; Carlos Nelson - PMDB - Não; Celso
Daniel - PT - Sim; Celso Russomanno - PSDB - Não; Couraci
Sobrinho - BlocdPFL - Não; Cunha Lima - PDT - Não; Delfim
Netto - PPR - Não; Duílio Pisaneschi - BlocolPTB - Não; Edi
nho Araújo - PMDB - Não; Eduardo Jorge - PT - Sim; Fausto
Martello - PPR - Não; Fernando Zuppo - PDT - Sim; Franco
Montoro - PSDB - Não; Hélio Rosas - PMDB - Não; Ivan Va
lente - Pf - Sim; Jair Meneguelli - PT - Sim; João Mellão Neto
BlocdPFL - Não; João Paulo - PT - Sim; Jorge Tadeu Mudalen
PMDB - Não; José Anibal- PSDB - Não; José Augusto - Pf 
Sim; José Coimbra - BlocdPfB - Não; José de Abreu - PSDB
Não; José Genoíno - PT - Sim; José Machado - PT - Sim; Juran
dyr Paixão - PMDB - Não; Luciano Zica - PT - Sim; -l-uiz Carlos
Santos - PMDB - Não; Maluly Netto - B)ocoIPFL - Não; Mar
quinho O1edid - BlocolPSD - Não; Marta Suplicy - Pf - Sim;
Mauricio Najar - BlocolPFL - Não; Michel Temer - PMDB 
Não; Nelson Marquezelli - BlocdPfB - Não; Paulo de Velasco
BlocdPSD - Não; Paulo Lima - BlocolPFL - Não; Régis de Oli
veira - PSDB - Não; Ricardo Izar - PPR - Não; Robson Tuma
BlocdPL - Não; Salvador Zimbaldi - PSDB - Não; Sílvio Torres
- PSDB - Não; TeIma de Souza - Pf - Não; Ushitaro Kamia 
BlocdPSB - Sim; Vadão Gomes - PP - Não; Vicente Cascione
BlocdPfB - Sim; Waguer Rossi - PMDB - Não; Welson Gaspa
rini - PPR - Não; Zulaiê Cobra - PSDB - Não.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim; Gilney Viana - PT - Sim;
Roberto França - PSDB - Não; Rodrigues Palma - BlocolPTB 
Não; Rogério Silva - PPR - Não; Tetê Bezerra - PMDB - Não.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim; Augusto Carvalho - PPS

- Não; Benedito Domingos - PP - Não; Chico Vigilante - PT 
Sim; Jofran Frejat - PP - Não; Maria Laura - Pf - Sim; OsOOo

Adriano - BlocolPFL - Não; Wigberto Tartuce - PP - Não.

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Sim; Barbosa Neto - PMDB 

Não; João Natal- PMDB - Não; Jovair Arantes - PSDB - Não;
'Lídia Quinan - PMDB - Sim; Marconi Perillo - PP - Sim; Maria
Valadão - PPR - Não; Nair Xavier Lobo - pMDB - Não; Orcino
Gonçalves - PMDB - Não; Pedrinho Abrão - BlocolPTB - Não;
Pedro Canedo - BlocolPL - Não; Pedro Wilson - PT - Sim; Ro
berto Balestra - PPR - Não; Rubens Cosac - pMDB - Não; Vil
mar Rocha - BlocdPFL - Não.

Mato Grosso do Sul
André Puccinelli - PMDB - Não; Dilso Sperafico - pMDB

- Não; Flávio Derzi - PP - Não; Marilu Guimarães - BlocdPFL
Não; Marisa Serrano - PMDB - Não; Nelson Trad - BlocoIPTB
Não; Saulo Queiroz - PSDB - Não.

Paraná
Abelardo Lupion - BlocolPFL - Não; Affonso Camargo 

BlocdPFL - Não; Alexandre Ceranto - BlocolPFL - Não; Basílio
Villani - PPR - Não; Chico da Princesa - PDT - Sim; Dilceu Spe
rafico - PP - Não; Elias Abrahão - PMDB - Não; Flávio Aros 
PSDB - Não; Hermes Parcianello - PMDB - Não; Homero Ogui
do - PMDB - Não; João Iensen - BlocolPTB - Não; José Borba
BlocdPfB - Sim; José Janene - PP - Não; Luciano Pizzatto
BlocdPFL - Não; Luiz Carlos Hauly - PP - Não; Mauricio Re
quião - pMDB - Sim; Nedson Micheleti - PT - Sim; Nelson
Meurer - PP - Não; Padre Roque - PT - Sim; Paulo Bernardo 
PT - Sim; Paulo Cordeiro - BlocolPTB - Não; Renato Johnsson
PP - Não; Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim; Vilson Santini - Blo
cdPfB - Não; Werner Wanderer - BlocolPFL - Não.

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB - Não; Edison Andrino - PMDB 

Não; Hugo Biehl- PPR - Não; João Pizzolatti - PPR - Não; José
Carlos Vieira - BlocolPFL - Não; José Fritsch - PT - Sim; Leonel
Pavan - PDT - Não; Luiz Henrique - PMDB - Não; Mário Caval
lazzi - PPR - Não; Milton Mendes - PT - Sim; Paulo Bauer
PPR - Não; Paulo Bornhausen - BlocolPFL - Não; Paulo Gouvêa
- BlocolPFL - Não; Rivaldo Macari - PMDB - Não; Serafim
Venzon - PDT - Não; Valdir Colatto - PMDB - Não.

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Pf - Sim; Adroaldo Streck - PSDB - Não;

Adylson Motta - PPR - Não; Airton Dipp - PDT - Sim; Augusto
Nardes - PPR - Sim; Carlos Cardinal- PDT - Sim; Darcísio Pe
rondi - PMDB - Não; Ênio Bacci - PDT - Sim; Esther Grossi 
PT - Sim; Ezídio Pinheiro - PSDB - Não; Germano Rigotto
PMDB - Não; Hugo Lagranha - BlocdPfB - Não; Ivo Mainardi
- PMDB - Não; Jair Soares - BlocolPFL - Não; Jarbas Lima 
PPR - Não; José Fortunati - PT - Sim; Júlio Redecker - PPR 
Não; Luis Roberto Ponte - PMDB - 'Não; Luiz Mainardi - PT 
Sim; Matheus Schmidt - PDT - Sim; Miguel Rossetto - Pf 
Sim; Nelson Marchezan - PPR - Não; Osvaldo Biolchi - Blo
cdPfB - Não; Paulo Paim - PT - Sim; Paulo Ritzel - PMDB 
Não; Telmo Kirst - PPR - Não; Waldomiro Fioravante - Pf
Sim; Wilson Branco - PMDB - Não; Wilson Cignachi - PMDB
Não; Yeda Crusius - PSDB - Não.

O SR. SERGIO CARNEmo - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex·. a pa
lavra.
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o SR. SERGIO CARNEmO (pDT-BA.Sem revisão do
orador) - Sr.Predidente, por ser o requerimento do meu partido,
votei equivocadamente "não". Meu voto é "sim".

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco'PSD-RR.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de votar ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. Deputado, isso
deve constar da Ata.

O SR. MAX ROSENMANN (pDT- PR-Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR.PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Outro requerimen
to sobre a mesa.

''Requeiro, nos termos regimentais, o adiamento
da discussão da proposta de emenda à Constituição nOS,
de 1995, constante da Ordem do Dia de hoje por dez
sessões.

Assina o Deputado Sérgio Carneiro, Vice Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a

votos.
O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pala-

vra.
O SR.MARCONI PERILLO (pP-GO. Sem revisão do

orador) - Sr.Presidente, votei ''não''.
O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Não vou permitir

mais que nenhum Deputado se manifeste sobre a votação anterior,
pois não passaremos à próxima.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pala ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pa
lavra.

A SRA .TELMA DE SOUZA (PT-SP.Semrevisão da ora
dora) - Sr. Presidente, peço a palavra para retificar meu voto para
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Isso é praxe, St'
Deputada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
SrsLíderes?

O SR ARNALDO MADEIRA (psDB-SP. Sem, revisão
do orador)- Sr.Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. EDINHO ARAÚJO (pMDB-SP. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

O SR. INOC1tNCIO OLIVEIRA(BlocoIPFL-PE - Sem
revisão do orador) - Presidente, o Bloco PFLIPTB encaminha o
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re
querimento.

Os Srs. Deputado que o aprovam permaneçam como se en
contram.(pausa.)

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pala-
vra.

O SR.UBIRATAN AGUIAR (pSDB/CE-Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

O SR.CLEONÂNCIO FONSECA (pPRlSE-Sem revisão
do orador) Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa-se à discus
são da matéria.

Com a palavra, para discutir, o Sr,Deputado Miro Teixeira,
que falará contrariamente à emenda costitucional.

O SR. MIRO TElXEmA (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estamos vivendo um

processo político bastante curioso. Na discussão do conceito de
empresa brasileira nos encontramos numa espécie de contradição.
Nós, os partidos de esquerda, defendemos as empresa e, por con
seqüência, os empresários brasileiros. Os liberais, que se concen
tram nos partidos de centro ou de direta, acabam trabalhando
contra as empresas brasileiras e contra os interesses dos empresá
rios brasileiros.

O exemplo de alguns países nos mostra que, nonnalmente,
o nacionalista é a direita. Foi o que se viu na Alemanha nazista e
na Itália fascista, é o que se vê em muitos momentos da História.

Talvez não haja consciência do que está sendo decidido
quando se vota a alteração, iutroduzida na Constituição de 1988,
dos conceitos de empresa de capital nacional e de empresa brasi
leira de capital estrangeiro.

À época da Assembléia Nacional Constituinte, - e aqui es
tão muitos Constituintes - o que se viu não foi um jogo de esquer
daldireta, mas a comunhão de pensamentos de muitos
Constituintes que decidiram dar ao País uma estratégia econômica
para a construção de um projeto de desenvolvimento, alicerçado
no capital nacional.

De nossa parte, não haverá grande consternação. Não nos
aplicaremos neste debate, como o fizemos no caso do gás e o fare
mos no da navegação, do petróleo ou das telecomunicações.

Queremos deixar um registro, agora no encaminhamento da
votação: o PDT vai fixar sua opinião com declaração de voto mui
to mais para que futuramente os historiadores tenham acesso a um
documento que demonstre que havia pessoas preocupadas com o
Nordeste brasileiro. Os Deputados que o representam não estão
percebendo que muito em breve empresas estrangeiras poderão vir
para cá valer-se dos incentivos fiscais da Sudene, por exemplo. E
nós, que tanto suamos enfrentando oligarquias que surgem desses
mecanismos, estaremos sendo derrotados ou vitoriosos ao termos
nossas posições vencidas?

A curtíssimo prazo teremos este Plenário organizado com
conformação diferente. Não mais com velhos representantes das
tradicionais oligarquias. A economia brasileira vai mudar de mãos.
Surgirá, na nova economia, um conjunto de forças políticas que
não serão mais essas que aqui estão, surgirão outras forças e talvez
o diálogo com elas seja mais ameno, talvez se tenha melhor com
preensão dos fatos do Brasil do que hoje se consegue com uma di
reita que não é propriamente avançada. Como não estamos em
tarde de briga, digo que não é propriamente avançada. Normal
mente diríamos que é muito atrasada, porque não percebe que nes
ta votação estará introduzindo, num belo cálice, o veneno que há
de matá-la a médio prazo.

O SR. WILSON BRAGA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. WILSON BRAGA (pDT - PB. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será registrado em
ata.

O SR. VICENTE CASCIONE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. VICENTE CASCIONE (BlocoIPTB-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar a favor do projeto de emenda à Constituição, ao no
bre Deputado Lima Netto.
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o SR. LIMA NETTO (Bloco/PFL - RJ. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, dizem que o Bmsil é um País rico. Rico
em quê? Rico em recursos naturais? O Japão não tem recursos na
turais e é um país rico. Somos ricos em incompetência, em injusti
ça social, em mortalidade infantil, em má distribuição de renda;
somos um País que está destruindo seu sistema de sa\1de, matando
a geração atual e acabando com seu sistema de educação, gamntin
do que a geração futura nascerá sem perspectiva.

Como sair desse dilema? Como reverter o jogo a nosso fa-
vor?

Estamos revivendo hoje uma fase histórica da economia
mundial, cada vez mais globalizada. Países fechados, como a Chi
na e a Rússia, lutam hoje para atmir capital estrangeiro, trazendo
tecnologia e gemodo empregos. O Bmsil precisa de tecnologia. O
Brasil precisa de capital. O Bmsil precisa de empregos. Temos
uma dívida social grande, e um dos modos de readuzi-la, de mino
rar o problema, é geral novos empregos. Os jovens que hoje en
tram no mercado de trabalho nasceram há quase duas décadas,
quando as taxas de crescimento populacional se aproximavam dos
3%. Ou oferecemos empregos a essa massa, ou a condenamos ina
pelavelmente à marginalidade, a dependentes da ação social do
Governo.

Neste contexto, seria impatri6tico que esta Casa se posicio
nasse contra a proposta que, além de justa, vai ajudar a atrair em
presas 'estrangeiras para o nosso País, a gerar empregos pam os
nossos jovens irmãos. Somente os neoconservadores, aqueles rea
cionários que não querem mudar o Bmsil, que querem para os seus
filhos o País como está hoje é que podem se opor a essa proposta.

Por isso, Sr. Presidente, sou favorável ao substitutivo apro
vado pela Comissão Especial, que estudou a PEC n° 5, porque o
Brasil quer mais empregos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vm, pam falar contra;ao Deputado Aldo Rebelo.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, a proposta de
emenda à Constituição que altera o dispositivo que distingue em
presa brasileira de capital nacional, de empresa brasileira de capi
tal estrangeiro, foi relatada na comissão constituída pam essa
finalidade pelo ilustre Deputado Ney Lopes, do PFL do Rio Gran-
de do Norte. '

O esforço, a inteligência e a capacidade de S. Ex' não con
seguimm, no entanto, fazer com que a comissão votasse a matéria
de maneira unificada. O Partido Comunista do Brasil, acompanha
do de outras correntes progressistas, votou contra a matéria relata
da pelo Deputado Ney Lopes. E o fizemos, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Deputados, na mais absoluta convicção de que ao contrário da
tendência manifestada em todo o mundo, principalmente pelas
grandes nações industrializadas, de firmarem, se não no texto
constitucional, pelo menos na legislação infraconstitucional, dis
positivos de defesa dos intercssf's de suas empresas, a Constituição
brasileira, segundo a proposta do Governo, marcharia justamente
no sentido oposto.

V. Ex's hão de f.'star lembrados de um episódio ainda muito
recente envolvendo a construção do Sistema de Vigilância da
Amazônia, em que os governos dos Estados Unidos e da França
mobilizaram respectivamente seus presidentes da República. No
caso dos Estados Unidos, o presidente escreveu uma carta ao pr6
prio presidente do nosso País defendendo os interesses de uma de
suas empresas, concorrente à construção do Sistema de Vigilância
da Amazônia. Da mesma forma procedeu o governo fmocês. Não
apenas no âmbito de governos, esses dois países colocamm os res
pectivos serviços secretos numa guerra sem quartel pam favorecer
suas empresas nacionais, para defender a Raytheon, empresa nor-

te-americana, e a Tonson, empresa francesa, concorrente da em
presa norte-americana. As declarações se sucedem. O governo da
Alemanha, por exemplo, gasta 5,5% do seu produto interno bruto
no subsídio pam suas empresas nacionais. O governo japonês,
através do seu Ministro do Comércio, promove recorrentemente
ataques ao protecionismo oferecido pelo governo dos Estados Uni
dos, através, principalmente, de sua política cambial.

Enquanto grandes nações industrialziadas usam a 16gica da
proteção do seu mercado, de suas empresas, o Governo brasileiro
age no sentido inverso; como se essas poderosas empresas interna
cionais precisassem de advogados do porte do Presidente da Repú
blica e de Parlamentares deste Congresso; como se a Shell e tantas
outras precisassem aqui encontrar defensores como se fossem dis
criminadas em seus interesges, que julgo legitimos, mas que, mais
uma vez - é preciso repetir - não são os nossos. Essas empresas
não nos pertencem.

Por esse motivo, toma-se até secundário o mérito do pare
cer do ilustre Deputado do Rio Grande do Norte. O que está em
jogo é uma tese. Não atacamos individualmente o Parlamentar ou
seu partido. Apenas criticamos, Sr. Presidente, a idéia falsa e errô
nea de que um País de dimensões continentais como as do Bmsil,
que tem relevantes interesses nacionais a defender, não precise de
mecanismos e ins1lllmentos defensivos - e, quando digo defensi
vos, faço-o para diferenciar de discriminatórios - para o seu capi
tal, para seu mercado, pam suas empresas, que são partes
constitutivas da Nação brasileira.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Reto Mansur, 2°
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Sílvio Torres para se pronunciar a favor. V.
Ex' dispõe de 5 minutos.

O SR. síLVIO TORRES (pSDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estamos às véspe
ras de mais uma importante decisão que este Congresso Nacional
terá de tomar e assumir as responsabilidades de seu ato perante
toda a Nação.

Como membro da Comissão Especial que discutiu e deba
teu a matéria, quero tecer alguns comentários e dar algumas opi
niões.

Foram várias semanas de debates entre os membros da Co
missão, na qual estavam representadas todas as correntes partidá
rias deste Congresso. Houve debates e audiências, palestras de
diversas personalidades, especialistas e autoridades no tema; ora
convidados pelos que se opunham ao projeto, ora por n6s, a ele fa
voráveis.

Ao [mal de todo esse tempo, o nobre Deputado Ney Lopes
elaborou relatório sintetizando, com muita propriedade, com muita
justeza.

O que foi levantado durante as nossas discussões.
O relatório foi votado com 23 votos a favor, cinco contra,

uma abstenção e uma falta, demonstrando que aquela Comissão
estava convencida de que o melhor para este País seria atender,
com pequenas alterações, ao projeto do Governo que muda espe
cialmente os arts. 170 e 176, abrindo a possibilidade de novas em
presas investirem no Brasil, na medida em que a nossa
Constituição deixa de ser uma barreira para que isto aconteça.

Dizem os opositores à emenda, que é nossa intenção bem
como do Sr. Presidente da república, entregar a economia deste
País, abrindo-a deliberadamente, e a empresa nacional à sanha de
investimentos internacionais. Não acreditamos nisso: nem n6s,
membros da Comissão, nem a gmnde maioria das empresas nacio-
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nais.
Ouvi em meu Estado, São Paulo - que certamente possui o

maior número de empresas e onde se concentram as maiores em
presas do País, a Fiesp e a Ciesp, que congregam grandes e médias
empresas; o SIMPI, Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do
Estado de São Paulo, que tem sede na capital e representações em
vários estados do País - duas entidades de empresários brasileiros
dizerem, textualmente, que são favoráveis à abertura dos recursos
para investimentos externos.

Se os empresários brasileiros que se dizem defendidos pela
oposição neste Parlamento, são favoráveis à mudança na Consti
tuição, quais as empresas contrárias? Que empresas estão sendo
defendidas, se as que se dizem defendidas não querem que assim o
seja? Está havendo contradição não por parte do Governo, como
disse há pouco o Deputado Miro Teixeira. Não estamos nenhum
de nós que votou a favor do relatório, com medo do julgamento
que se fará ao longo da história. Sabemos que a história mudou e
hoje está do nosso lado. Se no futuro houver um julgamento, com
certeza dirá que quem se preocupou com os brasileiros, e não ape
nas com as empresas fantasmas no Brasil, fomos nós, que tivemos
a coragem e a lucidez de mudar a Constituição neste momento tão
importante da nossa história. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Para falar contra,
concedo a palavra ao nobre Deputado Gílney Viana, que dispêíe de
5 minutos. .

O SR. GILNEY VIANA (JYf - MT. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Partido dos Traba
lhadores vem a esta Tribuna não para defender o capital nacional,
mas a possibilidade de o Brasil ter um projeto de desenvolvimen
to. A discussão é muito mais ampla, tendo em vista o que falaram
os oradores que me antecederam a favor do projeto.

Nós, do Partido dos Trabalhadores, somos a favor de que o
País tenha um projeto nacional. Para isso, são necessárias não ape
nas as empresas de capital nacional, mas também as de capital es
tatal. Esse projeto não espelha de forma alguma teorias
retrógradas. Ao contrário, é o que há de mais moderno no sentido
de se mobilizarem todas as forças nacionais, sejam do Estado, se
jam da iniciativa privada, para se promover o desenvolvimento au
tônomo do nosso País.

O atual Governo e as forças momentaneamente majoritárias
no Congresso - que não têm projeto - não concebem a identidade
nacional e a possibilidade de o Brasil se desenvolver com seus
próprios esforços ainda· que se possa agregar à poupança externa.
Não a renegamos. Longe está de ser este um debate entre a esquer
da e a direita. Trata-se de debate entre os que têm perspectivas
quanto ao desenvolvimento nacional e os que nada vislumbram,
senão a integração do Brasil nos mercados mundiais de forma su
balterna, de fonna a perder sua identidade e a capacidade de de
fender as empresas nacionais.

Certas lideranças do empresariado nacional, especialmente
a Fiesp, foram ouvidas na Comissão que examinou a PEC nO 5,
onde defenderam a quebra do conceito de empresa brasileira de
capital nacional e a abertura para os investimentos estrangeiros,
possibilitando-lhes usufruir dos mesmos direitos, privilégios e até
mesmo da ajuda do Estado para que se multipliquem. Mas é por
que essas lideranças são invertidas e não representam sequer o em
presariado, muito menos o interesse nacional.

É natural que assim se expressem, porque defendem os inte
resses dos grandes grupos aliados ao capital internacional.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Partido dos Traba
lhadores tem consciência de que é preciso que o Estado tenha a ca
pacidade e o direito, estabelecidos na Constituição, de determinar
políticas discriminatórias e protecionistas, quando necessário, para

garantir a segurança nacional e promover o desenvolvimento dos
setores estratégicos da nossa Nação. Esse intemacionalismo, tra
vestido em neoliberalismo, na verdade, é o velho entreguismo das
riquezas, das potencialidades e a perda da identidade nacional. É
isso o que estamos combatendo. Não estamos apenas defendendo
o conceito de empresa nacional. (palmas.)

O SR. VICENTE CASCIONE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
vra.

O SR. VICENTE CASCIONE (BlocolPTB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero confirmar o meu voto
''não'' na votação anterior, porque, quando cheguei ao plenário. re
gistrei a minha presença e, ao invés de apertar o botão do "não",
apertei o do "sim". Mas o meu voto é ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A retificação de V.
Ex· será registrada em ata.

O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
vra.

O SR. SANDRO MABEL (pMDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria também de registrar o meu voto
"não", que não apareceu no painel.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Está registrado, Sr.
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem a palavra o
nobre Deputado Paulo Gouveia, para en''''tninhar a favor da PEC
nO 5/95.

O SR. PAULO GOUVEA (BlocoIPFL- SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a defmição de
empresa nacional e a distinção que se faz hoje, na Constituição
brasileira, de empresas nacionais, a de capital nacional e a de capi
tal estrangeiro, mas ambas empresas nacionais, está errada, em pri
meiro lugar, pelo fato de estar na Constituição. Temos, como
muitas outras constituições, um erro de origem, que é ter na Cons
tituição o que não é constitucional. Os assuntos relacionados a dis
tinção de empresas e à ordem econômica não são de ordem
constitucional.

Em segundo lugar, está errado, Sr. Presidente, porque é inó
cuo, como bem demonstrou o sábio e bem preparado relatório do
colega, Deputado Ney Lopes. O dispositivo constitucional, se é
que ele pretende proteger o capital nacional de alguma forma, é
inócuo porque defme empresa nacional- está no nosso texto, hoje
-, como aquela de controle efetivo sobre titularidade de pessoas fí
sicas domiciliadas e residentes no País. Ora, isso não quer dizer
absolutamente nada, em termos de defmição de empresa nacional,
porque pode ser um estrangeiro, pode não ser um brasileiro sequer
nascido aqui, nem sequer naturalizado, mas que simplesmente seja
residente e domiciliado no Pais e, em razão do domicilio, da resi
dência da pessoa física, teremos a discriminação em favor de um
dos tipos de empresa nacional, que é esta considerada como de ca
pital nacional.

Em t~rceiro lugar, a distinção está errada, porque é discri
minatória. E contra o eüpi:al externo e discriminada de uma ma
neira burra. Num País com necessidade de capital, estamos
enxotando o capital externo.

Poder-se-ia dizer que a discriminação, feita pela Constitui
ção, é restrita a algumas áreas de atividade. Mas o que está na
Constituição e que essas áreas de atividade são estratégicas, im
prescindiveis ao desenvolvimento nacional. E é evidente que aí
cabe tudo.

O Brasil está a enxotar capitais e, na verdade, sem sequer
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estabelecer alguma restrição séria ao capital estrangeiro no País.
Entretanto, essa distinção, essa restrição específica deve constar de
legislação infraconstitucional, e não na legislação constitucional.

Quero lembrar aqui de um depoimento do atual Ministro do
Planejamento, o Senador José Serra, em encontro com Deputados
no início do Governo, quando disse que na sua juventude era total
mente contrário à presença do capital externo, por exemplo, no se
tor mineral, porque dizia-se, na época, que o minério é um produto
que s6 dá uma safra. E hoje o Ministro José Serra diz: "Olha, esta
mos na iminência de não colher nem essa única safra, porque não
temos capital suficiente para isso". E a cada ano que passa menos
minério está sendo utilizado por unidade de produto no Brasil.
Basta ver o caso dos autom6veis, que em cada unidade que sai de
fábrica, em cada modelo novo, há menos minério, há mais plásti
co, há componentes outros que não o minério. Portanto, Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, não podemos conviver mais com os
números aterradores, mostrados no relatório do Deputado Ney Lo
pes, de que os investimentos estrangeiros, hoje, no setor mineral,
por exemplo, na China, são de 1 bilhão de d6lares anuais, nos de
mais países da América Latina, de 600 milhões de d6lares e, no
Brasil, de 65 milhões de dólares, o que é absolutamente irrisório.

Sr. Presidente, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, já
demonstrou que quer as reformas. Todas as pesquisas de opinião
estão aí a mostrar isso. E o que é o Congresso senão o reflexo da
sociedade brasileira? Por isso temos de votar pelas reformas. Va
mos votar esta para desconstitucionalizar o que não é constitucio
nal, para acabar com a discriminação, para pôr o Brasil na história
contemporânea, em nome da sociedade que n6s representamos,
rumo ao desenvolvimento e à modernização do País, que é o que a
sociedade deseja e o que este Congresso hoje tem o dever de fazer.

Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção e pela prorroga
ção do prazo.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem a palavra para
encaminhar contra a PEC n° 5/95, o nobre Deputado Aldo Aran
tes, do PCdoB.

O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, de fato o povo brasileiro quer reformas,
mas que sejam para consolidar a soberania deste País, para cons
truir um projeto que reflita os interesses da nossa Nação, para me
lhorar as condições de vida dos trabalhadores, para ampliar a
democracia. Este discurso da chamada reforma neoliberal, que sig
nifica golpear a soberania nacional, golpear os direitos sociais, sig
nifica também restringir a democracia. Esse tipo de reforma o
povo não quer, os trabalhadores não querem. Hoje está em discus
são a questão do conceito de empresa nacional. Eu fui Constituinte
e participei, aqui, da Comissão da Ordem Econômica, onde, junta
mente com o Senador Severo Gomes - que não era Senador do
PCdoB, nem do PT, nem do PDT e nem do PSB -, um empresário
nacionalista, tive oportunidade de lutar contra as forças conserva
doras e entreguistas desta Casa. Pois ele liderou uma frente políti
ca para incorporar na Constituição a diferenciação entre conceito
de empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional. E
qual era o seu argumento? Ele nos dizia: "em geral, os países de
senvolvidas dizem façam o que eu mando, mas não façam o que
eu faço!" E, nos Estados Unidos da América, existe o Ruy Amen
ean Aet, lei que dá prioridade para a indústria norte-americana na
compra de bens e serviços das indústrias instaladas naquele país.
Pois bem, os norte-americanos podem defender a sua economia,
assim como os japoneses e os alemães. Mas n6s, brasileiros, temos
de baixar a cabeça, temos de mostrar os fundilhos, porque não te
mos fIrmeza na defesa dos interesses nacionais.

Na verdade, querem colocar em condições de igualdade si
tuações desiguais; querem colocar em livre disputa um forte e um

fraco. E um fraco, quando luta llVremente com um forte, é derrota
do. A competição entre uma economia débil e uma forte resulta na
desestruturação da primeira. Por isso, há uma profunda diferença
entre empresa nacional e empresa estrangeira. Esta última tem
acesso à tecnologia mais avançada, a fontes de financiamentos e
ao comércio internacional. Não tem cabimento - repito - estabele
cer condições de igualdade para situações absolutamente desi
guais.

Quero chamar atenção para o fato de que, neste caso con
creto, há uma conseqüência extremamente grave: a abertura da ex
ploração mineral de forma indiscriminada às empresas
multinacionais.

O Sr. Henry Kissinger, diante do fato de que vários recur
sos naturais estão acabando no mundo, dizia ser necessário que os
países industrializados montassem sistemas de pressão e constran
gimento para garantir o acesso a fontes de recursos estratégicos.

O Brasil, um País extremamente rico, continental, com as
maiores reservas de mmério do mundo, não tem capacidade de de
fender as nossas riquezas porque estamos sucumbindo ao falso
projeto neoliberal e aos interesses das grandes potências.

Em meu nome e no do meu partido, quero dizer que vamos
votar contra essa proposta, porque ela é atentatória à soberania na
cional, como são as emendas constitucionais da ordem econômica,
que golpeiam os interesses do povo brasileiro e a soberania do
País.

Era o que tinha a dizer.

Assumem sucessivamente a Presidência os Srs.
Wilson Campos. 1° Secretário e Wilson Braga, 4° Su
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Augusto Viveiros, inscrito para falar a fa
vor.

O SR. AUGUSTO VIVEIROS (BlocdPFL-RN. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, consta do
relatório do Deputado Ney Lopes da PEC nO 5/95:

"Não se pode esquecer, neste ponto, que a política
econômica do País deve, em princípio, exercer a opção
preferencial pelos cidadãos brasileiros, permitindo-lhes
atingir o máximo possível de satisfação, amplo conceito
que inclui não apenas o oferecimento de serviço público
eficiente nas áreas de educação, saúde, segurança e justi
ça, mas também a possibilidade de aquisição de bens e
serviços privados, com maior qualidade e menor preço
possível."

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o objetivo da existên
cia do Estado é a prestação de serviços nas áreas de educação, saú
de, segurança e justiça. A proposta do Governo Federal, de SExO
o Presidente da República, de mudar o conceito de empresa nacio
nal vem na realidade alicerçada a esta necessidade.

Não seria necessário dizer, porque repetido várias vezes,
que apenas um país no mundo estabelece na sua Constituição o
conceito de empresa nacional. Apenas um, o Panamá. Nenhum ou
tro tem na regra constitucional essa defmição. Aliás, como diz o
nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, atualmente o Brasil tem, é
verdade. Mas, já existe proposta para retirá-la da Constituição até
que se possa fazê-Io em norma infraconstitucional, como nos Esta
dos Unidos, no Japão e em outros países.

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o parecer do
nobre Deputado Ney Lopes, que fez um longo relatório das dis
cussões que travamos na Comissão Provis6ria, obteve, ao final, 23
votos favoráveis, 5 contra, I abstenção e I falta. Depois de ouvir-
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mos diversos palestrantes, pessoas do maior gabarito, a Comissão,
em sua soberania, assim decidiu·. E o traz, portanto, ao Plenário da
Casa para que realmente possamos dar início às grandes transfor
mações que este País precisa. Essas reformas são necessárias, prin;
cipalmente as da ordem econômica, para que não passemos,
novamente, ao lado do trem que vai levar desenvolvimento a este
País.

Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados. estas são as minhas
palavras de alicerce ao relatório do nobre Deputado Ney Lopes,
que fez um estudo em profundidade da matéria para, ao fmal,
apresentar substitutivo que, em seu art. 5°, exige que os dispositi
vos da reforma constitucional não possam ser objeto de regula
mentação por meio de medida provis6ria.

Sr. Presidente, este será o meu voto, aprovando, com a
maioria, o parecer do nobre Deputado Ney Lopes do Rio Grande
do Norte. .

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Matheus Schmidt, que falará contra o PEC
n° 595.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, essa proposta
de emenda à Constituição faz parte de um pacote enviando ao
Congresso Nacional para abrir a economia nacional à participação
do capital internacional.

É uma emenda que está inserida no contexto desse bloco de
propostas do Governo que visam seguir as receitas do Fundo Mo
netário Internacional e do Banco Mundial. As mesmas receitas que
levaram o México à falência e a Argentina a essa situação perigosa
em que se encontra hoje.

Na verdade, o que busca o Governo com essa emenda é po
der vender a empresas internacionais a Vale do Rio Doce, a Ele
trosill, a. Eletronorte, a Chesf, Furnas, enfIm, o patrimônio
nacional. Por trás dessa medida está a possibilidade de vender em
presas estatais ao capital internacional. Amanhã ou depois, a pró
pria Petrobrás - quem sabe?

O que me causa espanto, Srs. Deputados, são os argwnentos
aqui apresentados como, por exemplo, o de que nenhum pais do
mundo, a não ser o Brasil, tem essa defmição de empresa na sua
Constituição. Mas e daí? Qual o problema? Será que o Governo
quer apenas "abonitar" a Constituição, tirar dela palavras para que
seja mais bonita, para que fIque mais de acordo com as Constitui
ções de outros países? Sr. Presidente, esse argumento é risível. E
ainda: Como se, por trás de tudo, não estivesse o desejo incontido
de entregar a empresas internacionais o patrimônio da Nação, que
custou e suor do povo brasileiro.

Outro argumento, Sr. Presidente - e este falacioso é de que
a Constituição de 1988 inibiu as inversões de capitais no Brasil.
Não é verdade que isso tenha ocorrido. O próprio Banco Central,
através dos dados que divulga, mostra que isso não é verdade. Se
os investimentos diretos estrangeiros saíram do Brasil de 1982 pe
los'próximos anos, é porque se vivia uma conjuntura internacional
que não era propícia à inversão de capitais na América Latina.
Não foi por outro motivo. Quem usa esse argumento não examina
os dados do Banco Central, que mostram claramente que, a partir
de 1989 - portanto, um ano depois da promulgação da Constitui
ção os investimentos estrangeiros começaram a subir de novo no
País, não por causa do texto constitucional, que nem favorece nem
desfavorece, mas porque a conjuntura internacional favoreceu es
sas inversões na América Latina. Os dados são insofismáveis. Em
1988, o Brasil recebeu investimentos diretos no valor de 247 mi
lhões de dólares; em 1989, 184 milhões de dólares; em 1990, já
passaram para 517 milhões de dólares; em 1991 foram 695 milhõ
es de dólares; em 1992, 1 bilhão e 325 milhões de d6lares; em

1993, veio para 2 bilhões e 957 milhões de dólares; e em 1994,2
bilhões e 27 milhões de dólares, a màior entrada de capitais inter
nacionais e de investimentos diretos dos últimos vinte anos ocorri-

',da no Brasil.
. Não é verdade que o texto constitucional está impedindo a
vinda de capitais internacionais. Isso é desmentido por dados do
pr6prio .Banco Central. Usam-se esses argumentos exatamente
para esconder o principal motivo, que é o favorecimento às empre
sas internacionais, o velho entreguismo de anos e anos no Brasil,
que não se conformou com o advento da Petrobrás, que ficou, du
rante todos esses quarenta anos, azucrinando a vida da Petrobrás,
procurando prejudicá-la. Agora, graças à mídia deste País, acha
que preparou a cabeça do povo brasileiro para engolir esse embus
te, entregando aos tristes internacionais a riqueza nacional, as ri
quezas brasileiras conseguidas com o suor do nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem a palavra o
nobre Deputado Arthur Virgílio Neto, para discutir a matéria.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NETO (pSDB - AM) - Sr.
Presideute Sr"s e Srs. Deputados, teríamos razões práticas paraen
caminhar a favor da emenda que equipara na prática, o valor da
empresa nacional àquele da empresa estrangeira. Poderíamos ar
gumentar que é inócua a emenda, é inócua a situação atual porque,
a rigor, basta um estrangeiro residir no Brasil para estar habilitado
a construir uma empresa nacional. Teríamos argumentos de ordem
técnica. Afinal de contas, não há em nenhuma das principais de
mocracias latino-americanas ou européias nenhum texto constitu
cional que consagre. que registre que marque, que pise ou repise a
constitucionalização~ teina em questão. Teríamos razões econô
micas e essas são fundamentais - para um governo que tem a
pragmática vontade política de tirar o País do atraso e catapultá-Io
para uma era de efetivos investimentos estrangeiros nacionais de
efetiva reforma do Estado reacionário, atrasado, privatizado e cor
porativo que aí está, que só serve a interesses de meia dúzia de
empresas que se locupletam às custas de um povo que lida, com
prostituição aos dez anos, de idade, como ocorre na minha cidade,
com meninos de rua, com desemprego crônico.

As razões pragmáticas até me atraem mais.
Não tenho, Sr. Presidente, com todo o passado de luta na

cionalista que marcou a minha vida de estudante, qualquer pejo,
qualquer desdouro em vir aqui, de maneira altaneira e clara, para
dizer que é profundamente atrasado, profundamente. reacionário,
profundamente para trás, profundamente a cara do ontem, neste
mundo de mutições profundas, de .interligação entre os capitais,
quando milhões de dólares percorrem o mundo em poucos segun
dos graças às telecomunicações modernas e à situação política de
globalização da econoniía, imaginarmos hoje que se deva, por xe
nofobia, separar o conceIto de empresa nacional em relação àquela
empresa estrangeira.

O que vimos em algum período foi a cartolização do empre
sariado brasileiro, que produzia produtos caros para consumidores
que não podiam exigir muito, até porque o esquema e o sistema
apontavam no caminho da substituição de importações. Isso foi
válido, em determinada quadra histórica.

Houve uma época de imperialismo, uma época dos muros
em que se tinha uma clara divisão entre quem queria dominar o
Ocidente e quem não aceitava a dominação <10 Ocidente. Hoje,
não, hoje, o mundo se interliga. O mundo mudou. Tenho repetido
muito isso em pronunciamento nesta Casa: O mundo mudou e não
nos pediu licença para mudar. Srs. Deputados. O mundo mudou,
avisa-nos que mudou e nos dá oportunidades de mudar junto com
ele, por cima ou por baixo, de chegar em posição nobre a es&a eco
nomia globalizada ou de chegar por baixo subalternamente~ Nós
que, durante muito tempo, mantivemos a idéia do País-autarquia-
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e Vimos que alguns setores ainda mantêm essa idéia - temos de
entender que o mundo atual só dá garantia de prosperidade a quem
tem investimento para gerar emprego, a quem sabe explorar os re
cursos do solo e do subsolo. O que me importa é que os recursos
do subsolo saiam debaixo da terra, gerando empregos, evidente
mente que com todo cuidado ecológico, pois disso não abro mão.
Não me importa se o capital é nacional ou estrangeiro. O que que
ro, Sr. Presidente, é um Estado forte, e não um Estado flácido.

O Estado antes de 1964, era bom, era capaz de resolver
muitos problemas brasileiros e correspondia a uma idéia progres
sista de Nação. O Estado que aí se encontra, hiperbolizado pela di
tadura militar que tive a honra de combater nas situações mais
difíceis e durante todo o período em que ela vigeu é relapso, é flá
cido, é reacionário, como é reacionário quem o defende. Ele tem
de ser mudado profundamente. E um dos pilares dessa mudança é
entendermos que o capital venha de onde vier, se o Estado for for
te, se tiver capacidade de agir com firmeza, se for capaz, até pela
sua legislação infraconstitucional, de impor os limites que quiser
ao capital nacional ou estrangeiro, teremos, certamente, um País
com maior capacidade de gerar segurança e de gerar bem-estar, de
gerar felicidade para o povo. Por isso, sem dúvida alguma, sequer
deveria estar havendo esta discussão. 'Compreendo que ela corres
ponde a um arroubo. Se eu tivesse sido Constituinte em 1988. teria
certamente, cometido o arroubo de ajudar a colocar no teto consti
tucional a separação entre empresas nacional e estrangeira. Um
arroubo que corresponde a um desabafo de tanta gente que lutou
com muita bravura contra uma ditadura que desaguava o seu fmal
legal na Carta Magna de 1988, mas hoje não cabe, hoje não tem a
ver com o mundo que está aí.

Sr. Presidente, se queremos de fato, completar as refonnas
que vão permitir à economia brasileira uma efetiva situação de
competitividade internacional e obter tecnologia que, ao manejá
lo, nosso povo consiga criar bem-estar, devemos, oferecer à Nação
a cisão de que o Congresso compreende a necessidade de o Brasil
se incOIporar à economia internacional por cima, em posição de
honra, sem preconceitos ideológicos e com a coragem de afrnnar o
seu verdadeiro destino.

(palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado João Fassarela, que falará contra a PEC nO
5/95.

O SR. JOÃO FASSARELA (pT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, ouvi os oradores
que me antecederam e alerto V. Ex"s para a contradição profunda
entre os que abordam este tema.

Os argumentos daqueles que defendem a retirada do concei
to de empresa brasileira de capital nacional da Constituição são,
principalmente, de três ordens. Primeiro, dizem que este conceito
é inóculo e não produz efeito algum. Segundo, repetem que impe
de a entrada de capital estrangeiro necessário ao nosso desenvolvi
mento. Eis a primeira contradição. Se este' conceito é inócuo,
como pode impedir a entrada do capital necessário ao nosso de
senvolvimento? Se o inócuo, não produz efeito nenhum, portanto
não há por que questioná-lo. Quanto a impedir a entrada de capital
estrangeiro em nosso País, observamo~ que mesmo existindo a
distinção, na Constituição, o ingresso do capital estrangeiro tem
crescido em nosso País. Portanto, além da contradição, não há ver
c4tde nos argumentos apresentados.

Afrnna-se ainda que essa distinção não deve estar no texto
constitucional, mas sim na legislação infraconstítucional. Pergun
to: o que diz exatamente o art. 171, se não remeter para a legisla
ção ordinária a possibilidade de se estabelecer proteção em casos
especiais; proteção temporária para assuntos de interesse de defesa

nacional e para aquelas atividades imprescindíveis ao desenvolvi
mento nacional? Como dizer que a legislação ordinária é que irá
tratar dessa questão, se se quer suprimir exatamente o instrumento
constitucional que permite que a legislação ordinária o faça? Só
posso ter uma compreensão daqueles que querem suprimir o art.
171, como consta da proposta do relator: a de querer fazer com
que a legislação ordinária não possa estabelecer essa distinção,
como faz a legislação de todos os países aqui citados, que, para se
desenvolver, para criar um parque nacional próprio, tiveram de, na
sua legislação ordinária, estabelecer a distinção. Mas como e por
que eliminar do texto constitucional exatamente a possibilidade de
a legislação ordinária assim proceder? Não é outro o sentido do
art. 171 da Constituição. Ele não estabelece privilégio nenhum.
Ele não estabelece preferência nenhuma. Ele apenas cita a possibi
lidade de a legislação ordinária assim fazer.

Gostaria de chamar atenção para algo que foi, também,
muito explicitado aqui: o fato de o capital estar internacionalizado
e de caminhar via computadores, ele já não tem mais pátria.

Falamos muito na internacionalização do capital, mas nos
esquecemos de que os países que a defendem não têm, em relação
ao trabalho - e o Brasil é um País que sofre muito por isto -, uma
relação tão internacional assim.

Nos Estados Unidos. por exemplo, todo o País conhece as
restrições impostas à entrada de trabalhadores brasileiros, a humi
lhação a que eles são submetidos, a negativa de vistos apenas pela
origem do cidadão.

Nós viemos de uma região - Governador Valadares - em
que basta ser valadarense para não conseguir visto para ir aos Es
tados Unidos, e é em nome dessa internacionalização do capital
que nós nos submetemos à humilhação de ver os nossos trabalha
dores não poderem caminhar com a mesma liberdade que os Esta
dos Unidos querem impor ao capital em nossa Pátria.

Então perguntamos: a que serve essa internacionalização do
capital, se não para continuar a exploração dos nossos trabalhado
res e para fazer com que não tenhamos a capacidade de criar um
parque industrial próprio? Este porque necessita da proteção in
dustrial, do apoio governamental, necessita de leis que projetam,
efetivamente, não só o capital, mas também o trabalho, o que não
será possível se isto não estiver inserido no texto constitucional.

Portanto, em nome da possibilidade de construir uma nação
livre e uma nação independente, não só para o capital, mas tam
bém para o trabalho, para que não caiamos nessa euforia e, ao
mesmo tempo, nesse engodo da internacionalização do capital sem
a correspondente internacionalização do trabalho, temos de dizer
"não" a essa emenda, em nome da nossa independência, porque
ela escancara as portas do Brasil e quebra a soberania nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. cmco FERRAMENTA - Sr. Presidente, peço a

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. cmco FERRAMENTA - (PT - MG . Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, como está previsto no art. 71, in
ciso m, do Regimento Interno, gostaria de solicitar a V. Ex" o
encerramento da sessão, para que possamos, na sessão de amanhã,
continuar o debate com quorum qualificado, devido à importância
do tema que estamos discutindo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A Mesa gostaria
de informar a V. Ex", pelo respeito aos oradores inscritos, que es
tão à espera de oportunidade de falar, que a discussão continuará,
pelo menos, até às 18h20min, período suficiente para todos serem
atendidos. Agora mesmo, vamos ouvir o Deputado Roberto Cam
pos e vários oradores que já estão preparados para o debate.
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o SR. cmco FERRAMENTA - Sr. Presidente, mante
nho a questão de ordem, porque é exatamente em respeito aos ora
dores inscritos e devido à importância do tema que gostaria que a
discussão fosse transferida para amanhã, quando teremos a presen
ça da maioria dos Deputados :Rara valorizar o debate.

o SR. JOÃO MELLÃO NETO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOÃO MELLÃO NETO (BlocoIPL - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, sou um dos oradores inscritos,
mas, em vir1nde da questão de ordem, com a qual concordo, abro
mão do meu direito à palavra.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Como já anunciei
o Deputado Roberto Campos, S. Ex· será o último orador inscrito.
Amanhã, os demais seguirão pela ordem.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - TemY. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (pMDB - AL. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a intervenção do nobre compa
nheiro, segundo entendi, foi para encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Deputado José
Thomaz Nonô, o pedido foi de adiamento da discussão.

O SR. cmco FERRAMENTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. cmco FERRAMENTA (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nossa intervenção foi para adiamento
da discussão e encerramento da sessão.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BlocdPSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou inscrito e quero falar, se
não for encerrada a sessão. Mas para encerrar a sessão é necessá
rio verificação de quorum. Exijo que minha inscrição prevaleça.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Deputado José
Carlos Sabóia, foi isso o que a Mesa ponderou ao colega.

O SR. VILMAR ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. WILSON ROCHA (BlocolPfL - 00. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eslou inscrito para discutir esta maté
ria, e o que fiz com o Deputado Arthur Virgílio Neto foi apenas
inverter a ordem de discussão. Não abrir mão da minha inscrição.

Quero reiterar a V. Ex· a questão de ordem em função da
sucessão da Mesa. O Presidente anterior anunciou que estaria ins
crito apenas o Deputado Roberto Campos. Estou regimentalmente
inscrito. O que fiz foi apenas ceder o meu tempo, ao Deputado
Arthur Virgílio Neto, para que S. Ex· falasse em primeiro lugar.
Solicito a V. Ex· que a minha inscrição seja mantida.

O Sr. Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário, deixa a ca
deira da Presidência, que é ocuJXlda pelo Sr. Luís Eduardo, Presi
dente.

O SR. cmco FERRAMENTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. cmco li.l!:RRAMENTA (PT- MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ainda estou aguardando resposta à
questão de ordem fOlmulada anterionnente. Gostaria de manifestar
aqui exatamente o nosso respeito a todos os oradores inscritos.
Acho que esse debate é muito importante e deve continuar. Não
solicitamos o encerramento do debate ou da discussão, e sim o en
cerramento da sessão para que o debate possa continuar amanhã
com a participação maciça dos Srs. Deputados.

O SR. NILSON GffiSON - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. NILSON GffiSON (BlocdPMN - PE - Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, data venia, não tem amparo regi
mental a questão de ordem argüida pelo nobre Deputado Chico
Ferramenta. Não há necessidade, na Câmara dos Deputados, en
quanto houver esta discussão, do número exigível de 252 Parla
mentares, ou seja, 10%. O que é regimental, o que é exigido é que
haja na Casa número suficiente de Parlamentares. E há mímero re
gimental, já houve votação, há quatrocentos e poucos Parlamenta
res na Casa. Então, a votação tem de continuar até que seja
encerrado o expediente ou a discussão da matéria.

Estou inscrito para falar. Devo ser o pr6ximo orador. Fala
rei contra a proposta de emenda. Quero utilizar o meu direito regi
mental.

O SR. cmco FERRAMENTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR, PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. cmco FERRAMENTA (PT - MO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas esclarecer ao Deputado
Nilson Gibson que mencionamos o ali. 71, inciso lII, do Regimen
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai deci
dir a questão de ordem.

Está sendo invocada o ali. 71, inciso III, do Regimento In
terno. A Presidência solicita que se acionem, as campainhas para
tennos no plenário pelo menos 50 Deputados, ou seja, um décimo,
a fim de que a sessão tenha continuação.

Peço à Secretaria da Mesa que acione as campainhas.
O SR. NILSON GffiSON - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. NILSON GmSON (BlocdPMN - PE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, mas que os debates continuem.
O SR. cmco FERRAMENTA - Sr. Presidente, pela or-

demo
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a

questão. Sobre este assunto não discute mais.
O SR. cmco FERRAMENTA (PT - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, s6 quero agradecer a V. EXa Foi exa
tamente nesse sentido que fonnulamos a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Roberto Campos, que disporá de cinco minutos, para
discutir a matéria.

O SR. ROBERTO CAMPOS (pPR - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Preisdente, desde a votação da Constituição de 1988,
o Brasil exibe ao mundo o radícula espetáculo do fetiche do umbi
go: o importante em todo o mundo é onde está a fábrica e não
onde nasceu o acionista.

O que detennina a utilidade de uma empresa para a econo
mia nacional não é o registro de batismo do acionista, e sim sua
capacidade de gerar empregos, pagar impostos, desenvolver tecno-
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logia e criar meICados de exportação.
Os Constituintes de 1988, ao transformarem as empresas

brasileiras de capital estrangeiro em empresas de segunda classe,
transforamaram o Brasil de magneto para investimentos em me
díocre participante do fluxo internacional de investimento.

O efeito negativo se exerce sobretudo no tocante a novops
investidores, que, continuamente, avaliam as diferentes opções de
investimento.

O princípio de tratamento nacional, não discriminatório,
como precondição para atrair investimentos, é hoje consensual no
mundo. Isso é verdade até memso nos países ex-comunistas como
Róssia, O1ina, Cuba e Vietnã, que hoje concorren no mercado
mundial à busca de investimentos.

O art. 171 da Constituição de 1988 foi uma aberração, por
que abandonou uma definição de empresa que vinha desde o Có
digo Comercial de 1850. Ele foi, sobretudo, uma automutilação.

Em mineração, os resultados foram desastrosos. A pesquisa
mineral no Brasil caiu para um quinto do que era antes da Consti
tuição de 1988.

Em eletricidade, a situação é igualmente dramática. Há 19
projetos paralisados, com um custo de manutenção de cauteiros de
1 bilhão de d6lares por ano. E, se crescermos a uma taxa de 5%
ano ano, inferior à histórica taxa de longo prazo, dentro de poucos
anos teremos uma escuridão nacionalista. Aprendemos o exemplo
dos países ex-comunistas, que abandonaram os seus preconceitos
ideol6gicos. Esses países, hoje, buscam capitais nacionais das
mais variadas fontes sem indagar a nacionalidade do investidor.

No ano passado, o país que mais recebeu capital estrangeiro
foram os Estados Unidos. Em segundo lugar, Srs. Deputados, a
O1ina comunista, com o auxílio do capital strangeiro, teve no últi
mo quadriêncio um ataxa de crescimento de 10 a 12% ao ano; de
sempenho que o Brasil só teve no fim da década de 70, quando
não tínhamos discriminações de capitais alienigenas. As multina
cionais deixaram de ser para a Rússia, Cuba e China sinônimo de
imperialismo capitalista. Elas são consideradas veículos de tecno
logia e instrumentos de geração de empregos, fonnas de modern
ização e arautos da modernidade competitiva. Essas velhas e
obsoletas idéias foram exportadas dfaqueles países e abSOlVidas
com rlduculo obsoletismo pelos nossos partidos de esquerda.

Em nome dos brasileiros, que precisam de empregos, dos
Estados e Municípios, que precisam de investimentos, da Nação,
que precisa de divisas e tecnologias, eliminemos dicriminações de
empresas brasileiras de capital estrangeiro. Devemos atraí-los e
não puni-las. Ponhamos fim ao obscurantismo em nome da moder
nidade. Votemos no relatório do Deputado Ney Lopes. E adeus,
Srs. Deputados, ao fetiche do umbigo! (palmas).

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so

licita a presença dos Srs. Deputados em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Nilson Gibson, que falará contra o Projeto de Emen
da à Constituição.

O SR. NILSON GmSON (Bloco'PMN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sros e Srs. Deputados, o nobre
e ilustre Deputado Augusto Viveiros, no encaminhamento da vota
ção da PEC nO 5, de 1995, registrou que o nobre e culto Deputado
Ney Lopes, Relator da matéria, teve de preparar um longo parecer,
o que efetivamente, é verdade. O Deputado Augusto Viveiros tem
toda razão. Foram necessárias 62 páginas para que o nobre e ilus
tre Deputado Ney Lopes pudesse persuadir os ilustres membros da
Comissão Especial, destinada a examinar a PEC n° 5/95, a apro
var, por maioria, a emenda na qual passa a conter, tão somente, a
definição de empresa brasileira como aquela constituída sob as leis

brasileiras e que tenham sede e administração no País. Suprime-se,
assim, o conceito de empresa brasileira de capital nacional na Lei
Maior.

Evidentemente que votarei contra esta proposta de emenda
constitucional. E o faço, coerentemçnte com minha atuação públi
ca, para continuar defendendo a soberania nacional, que vem dis
posta no inciso I do art. 10 da Lei Maior.

É bem verdade que capital não tem pátria. Comete um gran
de equívoco o orador que usou a tribuna anteriormente, quando
diz que as empresas estrangeiras vão gerar maior número de em
pregos. S. Ex· está totalmente equivocado. Mas esses interesses
são bastante diferenciados. Por pior que seja o dirigente de uma
empresa brasileira, ainda lhe resta um mínimo de patriotismo e,
diante de uma questão crucial, deve-se acreditar que ele ainda pen
sará em seu País, na sua Pátria. Afmal de contas, foi aqui que ele
se criou - o empresário brasileiro -, aqui ele tem sua família, aqui
ele desenvolveu suas amizades. Existem laços, estão presentes
suas raízes.

Se com a garantia constitucional ainda vemos gritantes
exemplos de exploração por parte desse capitalismo selvagem, que
dizer do que vai ocorrer quando, confonne pretende o relator, a
sua disciplina ocorrer em nível infraconstitucional? Aí sim, vigo
rarão a corrupção, o empobrecimento do País, o aviltamento do
trabalhador brasileiro.

Por tudo isto, Sr. Presidente, por desejar um controle em ní
vel internacional desses tubarões da economía, desses sugadores
do suor do povo brasileiro, votarei contra esta proposta que agride
os verdadeiros sentimentos nacionalistas.

A salvaguarda da soberania nacional, que logo no inciso I
do art. lOdo texto constitucional aparece como um dos fundamen
tos da República, justifica plenamente a proteção especial.

Cremos que realmente há riscos para a defesa do País, se
atividades dessa natureza ficarem sob o controle de estrangeiros,
principalmente dos americanos.

Portanto, Sr. Presidente, votamos contra a PEC n° 5-B, de
1995, de autoria não do Poder Executivo, porque o Poder Executi
vo não é autor de nenhuma emenda, mas do Presidente da Repú
blica.

Peço a V. Ex·, Sr. Presidente, que determine a correção no
avulso, que diz "autoria do Poder Executivo". Inexiste autoria do
Poder Executivo no texto constitucional, na forma regimental. A
autoria é do Presidente da República, como V. Ex" poderá facil
mente constatar.

Salvo melhor juízo, votamos contra a PEC nO 5, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala

vra, para falar a favor, ao nobre Deputado Vilmar Rocha.
O SR. VILMAR ROCHA (Bloco!PFL - GO. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo analisar, na
proposta de emenda constitucional. o aspecto da mineração sob
dois ângulos.

Em primeiro lugar, depois da Constituição de 1988, pou
quíssimo foi feito para melhorar a legislação sobre o setor mineral
brasileiro. Com exceção do Código de Mineração, de 1967, a le
gislação atual sobre este impwtante setor para a vida do País está
desatualizado. Falta harmonia, falta objetivos cIaros.

Nesse sentido, quero destacar a inteligência do relator, De
putado Ney Lopes, ao retirar a vedação da Constituição. Isso pos
sibilita que o Congresso Nacional se debruce sobre esta importante
questão e atualize a legislação sobre o setor mineral brasileiro.
Essa legislação é precária, caótica, e não houve nenhuma novidade
após a Constituição de 1988.

Em segundo lugar, quero destacar que o Estado de Goiás, é
uma importante província mineral. uma das principais do Brasil,
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com grande repercussão na economia do País. Não vou entrar, é
claro, na discussão já realizada por outros oradores. A verdade é
que, depois da Constituição de 1988, houve uma queda brotaI dos
investimentos em mineração no meu Estado, comprometendo gra
vemente o setor de empregos.

Por estas razões, tranqüila e conscientemente, estou absolu
tamente convicto de que esta modificação constitucional é impor
tante para a vida do Pais, tendo, sobretudo, um aspecto social, já
que possibilitará a geração de novos empregos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar contra o parecer, ao nobre Deputado José Carlos
Sabóia.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BlocdPSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, fico a
me perguntar qual o sentido da mudança de concepção política
neste momento da história do País. Deseja-se alterar a Constitui
ção, retirando-se um item considerado por aqueles que querem
modificá-la, segundo o relatório do ilustre e competente. Deputado
Ney Lopes, in6cuo, ineficiente e incapaz de qualquer mudança.

Fico a me perguntar, Deputado Ney Lopes, por que todos
os paises desenvolvidos e industrializados só conseguiram o con
ceito mágico da modernidade após executarem, na prática, seja na
Constituição, seja em legislações ordinárias, muito mais draconia
nas do que qualquer conceito da nossa Constituição; a defesa de
seus interesses no ãmbito da formação básica dos sujeitos econô
micos, ou seja, a proteção do sujeito econômico, aquele que propi
cia o investimento e a acumulação de capital.

No caso brasileiro, se tal conceito está definido, porque reti
raremos essa inocuidade, mediante o relatório do Deputado Ney
Lopes, se não serve para nada? Serve, sim: serve para muita coisa.
SerVe, até mesmo, dentro da concepção que possibilitou o desen
volvimento e a industrialização do Estado brasileiro. Volta Redon
da só foi possível por causa da concepção de Estado que se tinha
nas décadas de 50 e60. Só foi possível por ocasião da crise na ma
triz energética mundial na década de 70. O Projeto Carajás só se
tornou realidade, por intermédio da Companhia Vale do Rio Doce,
porque era do interesse dos países desenvolvidos investir mais de
3 bilhões de dólares no referido projeto. Financiá-lo estava na con
cepção do Estado que estabelecia claramente: em se fazendo essa
nova matriz energética de exploração de minério no Brasil, vamos
ter condições de desenvolver o Pais, de apropriar tecnologias e ex
portar minérios para os países carentes desses produtos. É essa a
questão básica.

Se hoje discute-se o projeto SNAM, não entro no mérito,
está-se discutindo o projeto SNAM como na década de 60, em
plena ditadura, se discutiu a questão da energia nuclear para o
Pais, quando foram investidos, Deputado Ney Lopes, 7 bilhões de
dólares na compra de uma caixa preta em termos de tecnologia
que não nos ajudou nem a produzir energia e muito menos tecno
logia.

E o que diz a respeito de tecnologia um dos maiores cientis
tas brasileiros, Rogério Cézar de Cerqueira Leite, no jornal Folha
de S. Paulo, pág 3 - ''Projeto SNAM, compramos ou construí
mos"? De acordo com o que se lê na Folha de S. Paulo, nós, se ti
vermos um mínimo de concepção política para definir um projeto
de desenvolvimento econômico e social, seremos capazes de con
correr em alguns setores com as grandes empresas multinacionais
que vendem tecnologia, tal qual está sendo feito no caso SNAM e
em tantos outros casos. Não sou nacionalista retrógrado, não faço
a caricatura que alguns oradores fizeram. Quem defende a Consti
tuição, no artigo de empresa brasileira de capital nacional, não é
retrógrado e não entra na adjetivação, que seria fugir do debate, da
questão substantiva.

Interessa ao país ter empresários que defendam essas ques
tões, e não temos empresários hoje com força econômica e política
para defendê-Ias, como não tivemos quando defendemos a reserva
de mercado para a informática. Não apareceu um único empresá
rio que tivesse interesse em discutir essa questão conosco, aqui no
Congresso Nacional.

Srs. Deputados, o fato é que temos leis na Constituição que
podem ajudar-nos a pensar em um projeto de desenvolvimento
para o Pais. Tirá-las da Constituição fará com que fiquemos de
portas abertas sem que jamais seja pensado qualquer projeto de
desenvolvimento autônomo, aliado aos grandes interesses interna
cionais, que possa nos ajudar em termos de tecnologia, em termos
de acumulação de capital. passaremos a ficar mais e mais distante
dessa proposta.

O SR. JOSÉ FRlTSCH - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOSÉ FRlTSCH (pT - SC. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, valho-me do art. 46 do Regimento Interno desta
Casa, que em seu § 10 dispõe que não pode funcionar, ao mesmo
tempo, sessão do Congresso e reunião nas Comissões Temporárias
ou Permanentes. Fomos convocados a comparecer à Comissão Es
pecial do Gás Canalizado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mandarei suspen
der a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Luiz Carlos Hauly, que falará a favor.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (pP - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, venho a esta tri
buna manifestar minha posição favorável ao relatório do eminente
e competente Deputado Ney Lopes, aprovado na Comissão Espe
cial que analisou a emenda que trata principalmente da empresa
nacional e do subsolo.

A Comissão analisou criteriosamente o projeto do Governo,
o aperfeiçoou e evoluiu, e conseguimos quase a unanimidade na
sua aprovação - 23 Deputados votaram a favor, cinco votaram
contra, um se absteve e um estava ausente.

Portanto, a Comissão que analisou o Projeto de Emenda
Constitucional n° 5, de autoria do Poder Executivo, deliberou por
ampla maioria. Tenho certeza absoluta de que esse será o entendi
mento da ampla maioria dos membros desta Câmara dos Deputa
dos, que representa o pensamento do povo brasileiro, daqueles que
realmente querem o melhor para a sua população.

Discutimos durante anos, décadas, sobre empresa nacional,
empresa estrangeira, aporte de capital e de tecnologia, e chegamos
à constatação de que o Brasil não pode mais perder tempo, precisa
de capitais estrangeiros e de tecnologia, porque precisa gerar em
pregos para milhões de brasileiros que não o conseguem na econo
mia formal. Milhões de brasileiros desejam empregos para si e
para seus fIlhos, querem ter a mesma oportunidade que têm os
funcionários das montadoras Ford, Chevrolet, da Vo1kswagen e da
FIAT, instaladas no ABC paulista ou em Minas Gerais.

A discriminação estabelecida com relação à origem do capi
tal proibiu, cerceou a possibilidade de nossos irmãos terem empre
go, proibiu e impediu que o Governo arrecadasse mais impostos, e
o Brasil precisa de muita tecnologia e de muitos capitais. Há no
mundo hoje 13 trilhões de dólares que migram no sistema fman
ceiro internacional, e o Brasil quer apenas uma fração desses dóla
res, mas quer também tecnologia, quer que se implantem
indústrias e empresas em solo brasileiro, dando emprego a brasi
leiros, pagando impostos e salários no Brasil. Ninguém vai levar
indústria daqui para lá. Temos legislação competente para regula-
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meiltar o ingresso e a saída de capitais e a remessa de lucros. mia e não haver mais distinção alguma entre as empresas, não im-
Portanto, teOOo uma convicção: veOOam de onde vierem os portando se o capital é ou não brasileiro?

capitais - desde que sejam legais, que não sejam fraudados, de ori- Eu proporia, Sr. Presidente, que fôssemos aos Estados Uni
gens escusas - nós aceitamos, porque o nosso País precisa deles. dos e disséssemos que queremos montar uma empresa americana
Houve época em que o Brasil trouxe capital emprestado direta- .. tkquele país. Vamos lá, Deputado Inocêncio Oliveira, Deputado
mente pelo Governo. Estão aí as dívidas externas e internas imen- Lima Netto, Deputado Ney Lopes! Vamos abrir uma empresa
sas. Somando-se as duas, totaliza algo em tomo de 170 bilhões de americana sob o nosso comando! Acham que abriremos? Não
dólares. abriremos sequer uma bodega em canto algum daquele País, mes-

Construímos um Estado empresário com capital de ativos mo que fosse nas mesmas condições das bodegas e empresas de
de aproximadamente 200 bilhões. O Governo brasileiro abriu os qualquer país desenvolvido.
olhos, tanto que a proposta vencedora nas eleições de 3 de outubro Penso que se Mauá e tantos outros heróis brasileiros e em
do ano passado foi a de Fernando Henrique Cardoso, que havia presários que este País já teve conseguissem ver um Plenário sen
dito à Nação- que votou nele conscientemente- que queria os ca- do bombardeado pela mídia e também...
pitais e a tecnologia estrangeiros no Brasil, construindo este País, Estou sendo advertido de que o tempo se esgotou. O tempo
gerando riqueza para sermos auto-suficientes e podermos abaste- não pára mesmo. Cazuza tinha razão.
cer o País, gerar empregos e aumentar as exportações. Por isso, Para concluir: o que diria Mauá, o que sentiria Delmiro
nossa posição firme em defesa do projeto do e~ente Deputado Gouveia, ao assistirem a todo esse discurso que teve, na Consti
Ney Lopes, aprovado na Comissão. O relatório de S. Ex" merece o tuinte de 1988, um comando conhecido por "Centrão"? Era o pes
nosso apoio e.nossa aprovação. soaI do atraso, que queria enterrar o País e agora se apresenta

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra como reformista.
para uma questão de ordem. Ora, Sr. Presidente, o que está aconteCendo na proposição

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa- apresentada pelo Presidente da República é uma contra-reforma
lavra. àquilo que conquistamos, utilizando-a como plataforma para o de-

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do senvolvimento da nossa Nação. No entanto, ao invés de gerarmos
orador.) - Sr. Presidente, tomamos conhecimento de que ainda empregos - V. Ex" está provando isso - vamos gerar mais desem
pe:t;'siste a reunião da Comissão Especial que trata das Telecomuni- prego.
cações. Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já determinei que O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala-
suspendessem os trabalhos, Deputado: . vra, para falar a favor da emenda, nobre Deputado Paulo Bauer. S.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra o Ex" disporá de cinco minutos.
nobre Deputado Inácio Arruda, para encaminhamento de discus- O SR. PAULO BAUER (pPR - SC. Sem revisão do ora-
são. . dor.) - Sr. Presidente, 8rs. Deputados, nesta sessão que já vai lon-

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem revisão do ge, analisamos a Proposta de Emenda à Constituição nO 5, enviada
. orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, realmente ficamos a esta Casa pelo ExmOSr. Presidente da República e que mereceu
impressionados com os argumentos postos na defesa de que não relatório favorável ao nobre Deputado Ney Lopes.
deve haver distinção entre empresa efetivamente brasileira e em- Compareço a esta tribuna para manifestar-me favoravel
presa estrangeira, porque espelhamo-nos noPtimeiro Mundo, nos mente ao parecer do eminente Relator, bem como à referida pro-
Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Japão. posta de emenda à Constituição.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, anuncia-se que as mudanças O meu partido, PPR, posiciona-se favoravelmente não so-
previstas objetivam garantir mais emprego para os 30 milhões de mente a esta emenda, mas a todas que fazem parte do conjunto de
deserdados do nosso País, que não podem sair daqui na velocidade reformas que o Brasil quer ver realizadas, observados, naturalmen
em que o capital percorre as Bolsas de Tóquio, Nova Iorque e São te, os interesses nacioIlàis e tendo em vista o futuro do País.
Paulo. É verdade que, nesta Casa, em função da representatividade

Há discurso no sentido de que não devemos fazer distinção democrática, manifestam-se também os contrários às emendas ou,
entre as empresas, a fim de proteger os nossos desempregados. pelo menos, ao propÓSIto externado pelo Presidente da República,
Ora, não há argumento mais enganoso do que o de que se deve eleito pela maioria dos brasileiros, de promover reformas que per
abrir a economia de uma nação, sem distinção, para garantir em- mitam o avanço do Brasil e o crescimento deste País.
prego. Isso é mentiroso demais! . Entendemos que será absolutamente necessária, fundamen-

Nos Estados Unidos, a pátria do.liberalismo, por acaso há tal e até emergencial a aprovação da Proposta de Emenda à Cons
alguma abertura que permita desempregar americanos? Jamais ha- tituição nO 5. Isto porque, até o presente momento e desde a
verá. Toda abertura visa a possibilitar a geração de milhares de Constituição de 1988, verificou-se no Brasil um emperramento,
empregos para os americanos. uma falta de desenvolvimento acelerado, exatamente porqué não

Então, o que acontecerá com os baianos, povo da nossa pri- foi possível o surgimento de novas iniciativas ou de investimentos
meira capital, com os paulistas ou com os pernambUcanos, ao se naquelas atividades já existentes, quando feitas com capital que
abrir totalmente a economia? não fosse nacional.

Sr. Presidente, sou do Ceará, Estado que V. Ex" bem conhe- Queremos, sim, empresas brasileiras; queremos, sim, em-
ce e que fOI o laboratório experimental da política liberal, que hoje pregos para os brasileiros; precisamos de desenvolvimento; preci
discutimos na Câmara Federal. Nós trouxemos para o nosso Esta- samos gerar empregos; Precisamos aumentar a arrecadação
do uma empresa famosa de Taiwan, que realiza um trabalho semi- pública para melhor promover a saúde e a educação e desenvolver
escravo. Os cearenses são semi-escravos nessa empresa a agricultura; precisamos, sim, fazer com que o Brasil avance mui
estrangeira. Será que é esse o nosso desejo: abrir a economia para to em pouco tempo. E esse avanço está traduzido, sem dúvida al
empresas que irão transformar nossos trabalhadores em semices- guma, na reformulação da nossa política econôlnica, da nossa
cravos? Será essa a forte argumentação para abrir a nossa econo- política social e - por que não dizê-Io? - da própria política que



9438 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1995

rege e comanda a democracia deste País.
As refOlIDas em andamento precisam ser votadas. E nossa

postura, a do PPR e a minha, é favorável ao Relatório do nobre
Deputado Ney Lopes, porque a emenda permitirá que o Brasil
mantenha, sim, sua soberania, exatamente porque aqui se instalarão
iniciativas empresariais e comerciais, com dinheiro estrangeiro, se for
o caso. Mas prevalecerá o bem-estar social dos brasileiros e desta Na
ção; prevalecerá o emprego. Não perderemos soberania; não perdere
mos, de forma alguma, nossas riquezas minerais.

Haveremos de continuar progredindo, desenvolvendo-nos
como nação, se tivermos a coragem de não vivermos do discurso
retrógrado, do discurso negativo, do discurso apenas popul,ista; se
tivermos a coragem de dizer ao mundo que o Brasil existe para o
mundo e que o mundo deve existir para o Brasil. Até porque, den
tro da economia global, certamente com leis que este Congresso
vai exigir que sejam elaboradas, haveremos de promover a prote
ção dos interesses nacionais, usando recursos próprios e de outras
nações paIa nosso desenvolvimento.

Espero que esta Casa vote favoravelmente à construção de
uma grande Pátria: o nosso Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar contra o projeto de emenda à Constituição, ao nobre
Deputado Chico Ferramenta.

O SR. cmco FERRAMENTA (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, estou vendo
pela discussão desta tarde que infelizmente esta Casa não tirou as
lições do debate realizado na última semana. Estamos voltando às
cenas do maniqueísmo! E o que o nosso partido está procurando
fazer neste Parlamento, como afrrmou, na semana passada, o nos
S9 Líder, é exatamente combater o maniqueísmo. Esperávamos o
mesmo resultado da votação da emenda que tratava do gás canali
zado, em que houve praticamente um consenso. Agora ocorre um
fato curioso, no mínimo engraçado. Mantemos nossa posição, por
coerência, tendo em vista o debate que travamos na Comissão que
tratou da questão do gás canalizado. Estamos nos posicionando
contrários à proposta da Emenda nO 5 à Constituição.

A proposta do Governo procura eliminar da Constituição o
conceito de empresa brasileira e empresa brasileira de capital na
cional. Infelizmente, a eliminação desse conceito, conforme pro
posta do Governo, elimina a possibilidade, depois, de o legislador
estabelecer o conceito da diferença e através de legislação infra
constitucional possibilitar o incentivo e uma política econômica
que garanta de fato a proteção à empresa nacional.

Infelizmente, hoje estamos vendo aqui a realização daquilo
que procuramos combater na sessão da semana passada, quando
votamos quase que por consenso a proposta do gás canalizado.

Lamentamos que o debate esteja fugindo do campo da ra
cionalidade. Desta tribuna vimos as contradições nas argumentações
apresentadas por aqueles que defendem a proposta do Governo, quan
do disseram que não pode constar da Constituição essa diferenciação
ou proteção à empresa brasileira de capital nacional.

Entendemos que deve constar, sim, da Constituição, porque
infelizmente neste País o que se respeita é a Constituição. Portan
to, deve permanecer nela o conceito de empresa brasileira de capi
tal nacional e deve ficar para a legislação a possibilidade d~

estabelecer os benefícios, as concessões por tempo determinado. E
exatamente isso que cobramos do Governo Federal, ou seja, que
mude o art. 176 da Carta Magna.

Diz o referido artigo:

"Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais
recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito

de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União,
garantida ao concessionário a propriedade do produto da
lavra."

Continua necessário mudar este artigo no que diz respeito
ao tempo para que o concessionário possa explorar a lavra. Tem
se de fazer a concessão por tempo determinado e não como está
hoje na Constituição. Se isso não acontecer, correremos um risco
muito grande no caso específico do nosso subsolo, do nosso petró
leo, dos nossos recursos minerais, que hoje pertencem ao conces
sionário a partir da pesquisa.

Por tudo isso, mantemos nossa coerência. Esperamos que se
derrube a proposta do Governo, que elimina a distinção entre em
presa brasileira de capital nacional e empresa brasileira, tirando
sua proteção.

Esperamos que amanhã possamos mudar o rumo do debate,
alcançando o resultado obtido na' semana passada, combatendo o
maniqueísmo e realizando aqui um debate de alto nível, sem ideo
logia, garantindo na votação aquilo que a sociedade espera.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não havendo mais
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)
Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen

tarpoderão fazê-Io.
Apresentam proposições os Senhores:
CONFÚCIO MOURA - Indicação ao Poder Executivo, por

intermédio do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, de reestruturação da Procuradoria-Geral da Fundação Na
cional de Saúde.

NILSON GIBSON - Requerimento de informações aos Mi
nistérios da Fazenda e da Justiça sobre irregularidades e ilicitudes
encontradas pelo Tribunal de Contas da União, em Pernambuco,
na Sudene, Telpe, Chesf, DNOCS, Codevasf e UFPE.

UBALDO CORRÊA - Projeto de lei que destina as receitas
financeiras dos prêmios prescritos ou acumulados da Loteria Fede
ral, Loteria Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto, Serra e
Sena Especial) ao Pro~ma Comunidade Solidária.

ARMANDO ABillO - Indicação ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, da inclu
são de um Deputado Federal no Conselho Deliberativo da Sudene.

JARBAS LIMA - Requerimento de informações ao Tribu
nal de Contas da União sobre os gastos do Governo Federal com
publicidade nos últimos exercícios.

LAPROVITA VIEIRA - Projeto de lei que dispõe sobre a
obrigatoriedade de os fabricantes e importadores de veículos auto
motores abastecerem o mercado com peças de reposição, pelo pra
zo mínimo de dez anos, a contar da data da descontinuação da
produção ou importação do veículo.

SÉRGIO CARNEIRO - Indicação ao Poder Executivo de
providências em relação à implantação e operacionalização da
Rede de Postos de Pesagem prevista no Plano Diretor de Pesagem,
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).

JOSÉ CARLOS LACERDA - Indicação ao Poder Executi
vo, por intermédio do Ministério da Fazenda, do exame da oportu
nidade e da conveniência de fIxar em seis meses o prazo máximo
para os trabalhos de auditoria, bem como para a apresentação de
relatório fmal nos processos de intervenção bancária.

ALEXANDRE CARDOSO - Requerimento de informaçõ
es ao Ministério do Exército, por intermédio do Estado-Maior do
Exército e/ou da Inspetoria-Geral das Polícias Militares e/ou de
instrumento de sua decisão, sobre envolvimento de policiais mili
tares do Rio de Janeiro com o tráfico de drogas, contrabando de
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annas e outros delitos de qualquer natureza, assim como das con
dições técnicas, humanas e da equipamentação (armamento, mate
rial de motomecanização, material de comunicação e outros de
apoio logístico) na garantia dos principios constitucionais, princi
palmente o da vida, à população.

ROBERTO PAULINO - Projeto de lei que dispõe sobre a
criação de uma unidade da Escola Técnica Federal no Município
de Guarabira, Estado da Paraíba e dá outras providências.

PEDRO WILSON - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Justiça sobre o funcionamento do Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher - CNDM, Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e Adolescentes - CONANDA, e Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH.

Requerimento de informações à Casa Civil da Presidência
da República sobre a transformação do Conselho de Segurança
Alimentar- CONSEA, em Consellio Comunidade Solidária.

Requerimento de informações à Casa Civil da Presidência
da República sobre funcionamento do Programa Comunidade So
lidária para o País e para o Estado de Goiás.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda.
por intermédio da Caixa Econômica Federal, sobre obras de sanea
mento urbano para o Estado de Goiás.

NEwrON CARDOSO - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda sobre investimentos do Governo Federal
em empresas estatais e sobre sua participação acionária em empre
sas privadas.

FAUSTO MARTELLO - Projeto de lei que altera dispositi
vos da Lei nO 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a
proteção à fauna. ,

DOMINGOS DU1RA E JOSE FRITSCH - Requerimento
de informações ao Ministério da Fazenda sobre os devedores do
Banco do Brasil e do Tesouro Nacional.

PAULO GOUVEA E OUTROS - Proposta de Emenda à
Constituição que altera os arts. 14 e 17 da Constituição Federal e
insere o art. 74 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

. ANA JúLIA - Projeto de decreto legislativo que susta, para
todos os efeitos legais, o Decreto n° 1.480, de 3 de maio de 1995,
oriundo da Presidência da República.

JOSÉ FRITSCH E ANA JÚLIA - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Fazenda, por intermédio do Banco Cen
tral, sobre comunicados do BACEN, publicados em 4 de maio de
1995.

JOSÉ FRITSCH - Requerimento de informações ao Minis
tério de Minas e Energia sobre o gasoduto Brasil-Bolívia.

ARTHUR VlRGÍLIO NETO - Requerimento de informa
çõe~ ao Ministério de Minas e Energia, por intermédio da PETRO
BRAS, sobre reservas brasileiras de petróleo.

JAQUFS WAGNER E OU1ROS - Projeto de decreto le
gislativo que susta os efeitos do Decreto n° 1.480, de 3 de maio de
1995.

GONZAGA PATRIOTA - Indicação ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes, de que seja dada
prioridade ao asfaltamento do trecho que especifica da Rodovia
BR-llO.

DOLORES NUNES - Projeto de Lei que estabelece a gra
tuidade para a publicação, na imprensa oficial, de informações re
lativas às atividades de instituições de fomento do
desenvolvimento social e dá outras providências.

MARTA SUPLICY - Projeto de Lei que dispõe sobre a
proibição de fabricação, importação e comercialização de seringas
reutilizáveis em todo o território nacional e dá outras providências.

GILNEY VIANA - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária

sobre projeto de colonização vinculado ao INCRA.
Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda,

por intermédio do Banco da Amazônia, sobre possiveis fmancia
mentos à Colonizadora Maika e/ou ao Sr. José Bianchini.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda,
por intermédio do Banco do Brasil, sobre possíveis financiamen
tos à Colonizadora Maika e/ou ao Sr. José Bianchini.

ALDO REBELO - Requerimento ao Presidente da Câmara
dos Deputados de retirada do Requerimento de Informações nO
398, de 1995, de sua autoria, que solicita ao Ministério da Fazenda
informações sobre valores de contas do balanço de pagamentos do
Brasil referentes aos períodos que especifica.

CELSO RUSSOMANNO - Projeto de Lei que dispõe sobre
a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor
SMDC, institui a Coordenadoria Municipal de Defesa do Consu
midor - PROCON; a Comissão Municipal Permanente de Norma
tização - CMPN; o Consellio Municipal de Defesa do Consumidor
- CONDECON; institui o Fundo Municipal de Defesa dos Direi
tos Difusos - FMDD, e dá outras providências.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda so
bre importações de veículos.

HUMBERTO COSTA - Requerimento de informações ao
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre cumprimen
to, pelo INSS, do disposto no art. 81 da Lei nO 8.212, de 1991, e
sobre devedores das contribuições que especifica.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar ao
horário de

vn - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

vm - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada mais haven

do a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo)-

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Roraima
Alceste Almeida - BlocoIPTB; Elton Rohnelt - Bloco/PSC;

Francisco Rodrigues - Bloco/PSD; Luciano Castro - PPR; Luis
barbosa - BlocdPTB; Moises Lipnik - BlocolPTB; Roberio
Araujo-PSDB; SalomãóCruz- Bloco/PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fatima
Pelaes - BlocdPFL; Gervasio Oliveira - Bloco/PSB; Murilo Pi
nheiro - Bloco/PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará
Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antonio Brasil 

PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovani Queiroz - PDT; Hilario Coimbra- Blo
co'PTB; Paulo Rocha - PT; Panlo Titan- PMDB; RaimllTJC10 Santos
PPR; Ubaldo Correa- PMDB; Vic Pires Franco- BlocdPFL.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Atila Lins - BlocdPFL; Eu
ler Ribeiro - PMDB; João Thome Mestrinho - PMDB; Luiz Fer
nando - PMDB; Pauderney Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Euripedes Miranda - PDT; Expedito Junior
- BlocdPL; lldemar Kussler - PSDB; Marinha Raupp - PSDB;



9440 Quarta-ferra 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1995

Silvemani Santos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Celia Mendes - PPR; Chicão Brigido
- PMDB; João Maia - PSDB; Mauri Sergio - PMDB; Ronivon
Santiago - PSD; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antonio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Junior
PMDB; João Ribeiro - BlocoIPFL; Osvaldo Reis - PP; Paulo
Mourão - PPR; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão
Antonio Joaquim Araujo - BlocoIPFL; Cesar Bandeira 

Bloco'PFL; Davi ALves Silva - Bloco'PFL; Domingos Dutra 
PT; Jayme Santana - PSDB; José Carlos Saboia - BlocoIPSB;
Magno Bacelar - PDT; Marcia Marinho - Bloco'PSC; Mauro Fe
cury - BlocolPFL; Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB;
Roberto Rocha - PMDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antonio Balhmann - PSDB; An
tonio dos Santos - Bloco'PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
!nacio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leonidas Cristino - PSDB; Marcelo Tei
xeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB;Paes de Andrade - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto
Pessoa - BlocoIPFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Agniar
PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá 
PSDB; Ciro Nogueira - Bloco'PFL; Felipe Mendes - PPR; Herá
clito Fortes - BlocoIPFL; Julio Cesar - Bloco'PFL; Mussa Demes
- Bloco'PFL; Paes Landim - BlocdPFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - BlocoIPFL; Betinho Rosado - Blo
co'PFL; Carlos Alberto - BlocoIPFL; Ciapriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco'PFL;
Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - BlocoIPFL.

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco'PFL; Alvaro Gaudêncio Neto 

Bloco'PFL; Annando Abilio - PMDB; Cassio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - "BlocoIPFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Roberto Paulino 
PMDB; Wilson Braga-PDT.

Pernambuco
Antonio Geraldo - BlocoIPFL; Fernando Ferro - PT; Fer

nando Lyra - BlocoIPSB; Gonzaga Patriota - BlocoIPSB;,Hum.
berto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - BlocoIPFL; João Colaço
Bloco'PSB; José Chaves - BlocoIPSB; José Jorge - Bloco'PFL;
José Mendonça Bezerra - BlocoIPFL; José Mucio Monteiro 
Bloco'PFL; Luiz Piahylino - Bloco'PSB; Mendonça Filho - Blo
co'PFL; Nilson Gibson - BlocoIPMN; Osvaldo Coelho - Blo
co'PFL; Pedro Correa - BlocoIPFL; Roberto Fontes - Bloco'PFL;
Roberto Magalhães - BlocoIPFL; Salatiel Carvalho - PP; Sergio
Guerra - Bloco'PSB; Severino Cavalcanti - Bloco'PFL; Vicente
André Gomes - PDT; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Alberico Cordeiro - BlocoIPTB; Augusto Farias - Blo
co'PSC; Benedito de Lira - BlocoIPFL; Ceci Cunha - PSDB; Fer
nando Torres - PSDB; José Thomaz Nono - PMDB; Moacyr
Andrade - PPR; Talvane Albuquerque - PP.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - BlocoIPMN;
Carlos Magno - BlocoIPFL; Cleonâncio Fonseca - PPR; José Te
les - PPR; Marcelo Deda - PT; Wilson Cunha - Bloco'PFL.

Babia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - BlocoIPFL; Benito
Gama - BlocoIPFL; Beto Lelis - BlocoIPSB; Claudio Cajado 
BlocdPFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB;
Eujácio Simões - Bloco'PL; Felix Mendonça - BlocolPTB; Fer
nando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo
Lima - PCdoB; Jairo Azi - Bloco'PFL; Jairo Carneiro - Blo
coIPFL.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amapá

Raquel Capiberibe - BlocoIPSB; Sérgir Barcellos - Blo
co'PFL.

Pará
José Prlante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; Olavio Ro

cha - PMDB; Socorro Gomes - PCdoB.

Amazonas

Alzira Ewerton - PPR.

Acre

Francisco Diógenes - PMDB.

Tocantins

Melquíades Neto - Bloco'PMN.

Maranhão
Ellseu Moura - BlocolPFL; Sarney Filho - BlocoIPFL.

Ceará

Zé Gerardo - PSDB.

Sergipe

Jerônimo Reis - BlocoIPMN.

Babia

Luiz Moreira - Bloco'PFL.

Minas Gerais
Roberto Brant- BlocQiPTB; Vittorio Medioli - PSDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR; José Egydio - BlocoIPL; Lind
berg Farias - PCdoB.

São Paulo
Cunha Bueno - PPR; Helio Bicudo - PT; Koyu Iha 

PSDB; Marcelo Barbieri - PMDB; Tuga Angerami - PSDB;
Wagner Salustiano - PPR.
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Mato Grosso
Augustinho Freitas - PP.

15 2"-feira 15:00 Chioo VJgilame
15:7·5 Me1~iades Neto

Goiás 15:50 Paudemey AveliDo

Zé Gomes da Rocha - Blooo/PSD.
16:15 B.Sá
16:40 WIlson Cignachi

Paraná 17:05 Jair Siqueira
17:30 RicardoB~

Odilio Balbinotti - PDT; Ricardo Barros - BlocdPFL; Val-
domiro Meger- PP.

17:55 Edson Queiroz
18:20 Padre Roque

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro a sessão, 16 3"-feira 15:00 .João Pízzolatti
designando para amanhã, quarta-feira, dia 10, às 14 horas a se- IS:25 Betinho Rosado
gu~ , 17 4··feira 15:00 Davi Alves Silva

15:25 Danilo de Castro

ORDEM DO DIA
18 S·-feira lS:oo CoriolaDo Sales

15:25 Humberto Costa
(Às 16 horas) 19 6·-feira 10:00 Francisco Rodrigues

10:25 Roberto Valadão

RITO ESPECIAL 10:50 Cunha Lima
11:15 Osvaldo Reis

(Art. 202. de a.rt. 191, do Regimento Interno) 11:40 loséCbaves
12:05 MartaSuplicy

Votaçio 12:30 UbaIdino JlÍDÍor

1 12:55 Fernando Fm:o

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIfUIÇÃO NO 5oB. 13:20 ArliDdo Cbinagli!

DE 1995 22 2a·feira 15:00 Jackson Pereira
(DO PODER EXEéuTIVO) 15:25 Welson Gaspuini

Votação, em primeiro tumo, da PropoIta de Emendaà Com-
15:50 Wigberto Tartuce

tilUiçãonoS-A, de 1995,que altera oincisolX domigo 170. oaltÍgo
16:15 N"tlton Cerqueira

171 e o § IOdo artigo 176 da Cooslituiçio Federal; teDdopuec«da
16:40 Amaldo MadeiD

Comissão de ConstilUíçio e Justiça e de Redaçio, pela admíssibili-
17:05 Ant&io Brasil

dade. contra os votos dos SIS. GilvanFreire. José GencúIo.Man:elo
17:30 Theodorico Ferraço

Deda, Milton Mendes, Paulo Delgado~ AleuDdre eamo.o e, em
17:55 HugoBiehJ.

separado.dos Srs. Hélio Bicudo.CoriofmoSales,Malheul Scbmidt,
18:20 Soccao Gomei

Nilson Gt'bson o Aldo Arantes (Re1a1Or: Sr. Ney Lopes); o da 23 3a-foira 15:00 Adylson M>tta

Comissão Especial, pela aprovaçio. com subltilWvo, pela aprova- 15:25 Marcelo Barbierl .

ção da Fmenda n° U95. pela aprovaçlo pucial da de nO 4/95, e pela 24 4"-feira 15:00 10sé Fritsdl
rejeição das de n~ '2195. 3195 e S/95, conD OI votoI dos SIS. Orico IS:25 José GenoíDo
Fmamenla, Gilney VJaDDae,emsepmdo, dos S~.JoioFassuena. 25 Sa..feira lS:oo Luiz CadoI Hauly
Aldo Rebelo e Matheus Schmidt, com AbsteDçio de voto do Se. 15:25 ToteBezara
Antônio Brasil (Relator: Sr. Ney Lopes). 26 6a·feira 10:00 10i0Leio

10:25 Augusto Carvalho
10:50 Valdeta Guedes
11:15 EdinhoBez

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 11:40 Suaiva Felipe
NO GRANDE EXPEDIENTE DO MtsDE MAIO 12:05 Nebm Mmhezan

12:30 Femaudo T01TeI

Data Dia Hora Nome
12:55 FeuROIa
13:20 Paulo Cordeiro

10 4"-feira 15:00 Aldo AraIItes 29 2"-feira 15:00 Sandra Starling
.15:25 NanSouza 15:25 10sé Priante

11 S"-feira lS:oo Osvaldo Biolchi 15:50 Ccx1f6cio Mama
15:25 Alberto Silva 16:15 Leooel Pavan

12 6a-feira 10:00 Uba1do~
16:40 1aimeMmiDI

10:25 Domingos Dutra 17:05 Rcmmel Feij6

10:50 Roberto Fontes 17:30 Manoel Castro
11:15 Am1ando Abilio 17:55 GilDey Viana

11:40 Leonidas CrlstiDo 18:20 IIdemarKDa"
12:05 Y1lden Santiago 30 3··feira 15:00 WaprRolli
12:30 Luciano Castto 15:25 AdhO!Dl[ de BIIIQIFUho
12:55 Agnelo Queiroz 31 4a·feira 15:00 HelioROlu
13:20 Paulo Paim IS-2S QarJnc Moscmi
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ORDEM DO DIA DAS COMISSOES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

Local: Plenário da Comissão, sala 114, Bloco das Lideranças
Horário: 10 horas

PAU T A N° 07/95
(REMANESCENTE)

A) Requerimentos:

1 - Requerimento nO 13 - do Sr. Deputado José Fritsch, que "Solicita seja
designada Comissão Parlamentar para acompanhar as ações do Fórum
Nacional Contra a Violência no Campo".

2 - Requerimento n° 23 - do Sr. Depütado"'Domingos Dutr,- que "Solicita
consulta ao Plenário da Comissão para realizar. sessão cOnjunta, dia 1"1
de maio, com as Comissões de Deireitos Humanos, de Defesa do I
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e de Trabalho, para promover o
lançamento da publ~cação da Comissão Pastoral da Terra, Conflitos no
Campo -1994, assim como uma discussão sobre o tema"

3 - Requerimento nO 24 - dos Srs. Deputados Jaques Wagner, Paulo Rocha,
Ana Júlia Carepa e Gilney Viana - que "Solicita sejam convocados para
participarem de reunião de audiência pública nesta Comissão, no dia 18 de
maio de 1995, quinta-feira, às 10 horas, no Plenário 114, Bloco das
Lideranças, os senhores PAULO CÉSAR XIMENES, Presidente do Banco
do Brasil, LUIZ BENEDITO VARELA, Presidente do Banco da Amazônia e
BYRON COSTA DE QUEIROZ, Presidente do Banco do Nordeste, para
exporem sobre a execução, no setor agrícola, dos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Centro-Oeste, do Norte e' do Nordeste,
respectivamente, abordando os sequintes temas:
1) volume dos investimentos realizados no setor e suas participações
relativas no total das aplicações anuais, de 1989 até a presente data;
2) ingressos anuais nos Fundos (Tesouro e retorno dos financiamentos e
de aplicações financeiras);
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3) perfit da aplicação dos recursos, no setor, por porte de beneficiários,
sub~programas e unidade federada;
4) níveis e perfil do inadimplemento:
5) patrimônio líquido dos Fundos e volume de recursos a título de
remuneração dos bancos pela gestão dos fundos;
6) bases e condições operacionais (custos financeiros, critérios de
classificação de empresa, produtores e cooperativas, garantias exigidas
etc... );
7) avaliação dos efeitos econômicos gerados;
8) assistência técnica aos segmentos da pequena produção.
Solicitam, ainda, sejam convidados para presenciarem a reunião os
Presidentes das Federações patronais e' de trabalhadores rurais, dos
Estados do Pará, Bahia e Mato Grosso. .

B) Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

4 - PROJETO DE LEI N° 3.745/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO
218/93} - que "Dispõe sobre a vacinação contra a febre aftosa, altera o
Regulamento do Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo Decreto nO
24.548, de 3 de julho de 1934, e a Lei n° 569, de 21 de.dezembro de 1948,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado.PIl,:CEU SPERAFICO .
PARECER: favorável a este e contrário ao PL 4.171/93, apensado

C) Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

5 - PROJETO DE LEI N° 1.955/91- do Senado Federal (PLS nO 14/91) - que
"Dispõe, com fundamento no inciso VIII do artigo 23 da Constituição
Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos e entidades da administração
pública federal realizarem suas compras na Companhia Nacional de
Abastecimentos - CNA e dá outras providências". .
RELATOR: Deputado BETa LÉLlS
PARECER: favorável, com Substitutivo, a este e contrário à emenda
apresentada na Comissão.

6 - PROJETO DE LEI N° 3.974-A/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO
373/93) - que "Dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 5° da Lei nO
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
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PARECER: favorável, com emenda, a este e à emenda apresentada na
Comissão.
VISTA: Deputado ANDRÉ PUCCINELLI
Devolução sem manifestação por escrito.

7 e PROJETO DE LEI N° 100/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Modifica a lei nO .
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que "Regulamenta dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo 111, Título
VII, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado EzíDIO PINHEIRO
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8 - PROJETO DE lEI N° 07/95 - do Sr. Hugo Biehl que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade de aplicação de recursos do crédito rural em operações
com mini e pequenos produtores rurais".
RELATOR: Deputado IVO MAINARDI
PARECER: favorável a este, com subemenda à emenda nO 01, e a emenda
nO 02, ambas apresentadas na Comissão.

9 - PROJETO DE lEI N° 96/95. - do Sr. Fernando GOriçahiéS '- que "Dispõe
sobre a veiculação no rádio e na televisão de informações que estimulem a
formação de hortas domésticas".
RELATOR: Deputados VALDIR COlATTO
PARECER: favorável a este e à emenda apresentada na Comissão.

PAUTA N°08/95
A) Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 4.959/90 - do Sr. Paulo Mourão - que "Concede
isenção em favor de estabelecimentos de ensino agrícola".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
PARECER: favorável, com substitutivo.

2 - PROJETO DE lEI N° 3.821/93 - do Sr. Giovanni Queiroz - que "Altera a
área da Floresta Nacional de Tapajós, para dela excluir o Município de
Aveiro, no Estado do Pará".
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR
PARECER: favorável.

3 - PROJETO DE LEI N° 4.484/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "Dispõe sobre a
concessão de crédito rural diferenciado para profissionais universitários na
área de agricultura e pecuária".
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RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: contrário.
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4 - PROJETO DE LEI N° 4.592/94 - do Sr. Nelson Trad - que "Altera o artigo 2°
da Lei nO 8.393, de 30 de dezembro de 1991, que extingue a contribuição e
o adicional incidentes sobre as saídas de açúcar a que se referem os
Decretos-leis nOs 308, de 28 de fevereiro de 1967 e 1952, de 15 de julho
de 1982, os subsídios de equalização de custos de produção de açúcar; e
dispõe sobre isenção de IPI nas operações que menciona".
RELATOR: Deputado ANTONIO AURELIANO
PARECER: favorável.

5 - PROJETO DE LEI N° 13/95 - do Sr. Zaire Rezende - que "Estabelece
requisitos para a concessão de benefícios de incentivo fiscal nas áreas de
atuação da SUDAM e SUDENE:
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER: contrário.

PAUTA N°09/95

A) Requerimento:

1 - Requerimento nO 25 - do Sr. Deputado Roberto Pessoa , que "Solicita seja
convidado o Sr. Heitor José Muller, Presidente da União Brasileirá de
Avicultura, para prestar esclarecimentos sobre a avicultura brasileira".

8) Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.125-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "Dispõe
sobre a aplicação em crédito rural de recursos captados nas áreas da
SUDAM e da SUDENE".
RELATOR: Deputado OSCAR GOLDONI
PARECER: favorável, com adoção da emenda da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior.

3 - PROJETO DE LEI N° 3.182/92 - do Sr. Adão Pretto e outros 4 - que "Institui
o Fundo Especial de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais a Agricultores
Assentados Cooperativados ou Associados - FEPACA, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NELSON MEURER
PARECER: favorável, com duas emendas, ao projeto e à emenda
apresentada na Comissão.
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4 - PROJETO DE LEI N° 97/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Acrescenta artigo
à Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política
agrícola".
RELATOR: Deputado ODILlO BALBINOITI
PARECER: favorável, com substitutivo.

5 - PROJETO DE LEI N° 113/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Acrescenta inciso
I ao artigo 6° da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA CUNHA
PARECER: favorável.

A'V I S O N° 13/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 05/05/95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.550/91 - do Sr. Hilário Coimbra - que "Dispõe
sobre a redução de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto Territorial Rural
- ITR, incidente nos imóveis rurais, localizados em áreas de várzeas na
Amazônia Legal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADÃO PREITO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Sala 14-A, Anexo /I
A V I S O N° 04/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 03/05/95
Horário.:de 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.345/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "Dispõe
sobre a obrigatoriedade de apresentação de programa de ensino
profissionalizante em emissora de televissão estatal na forma que
especifica".
Relator: Deputado UBALDO CORREA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.638 / 91 - do Sr. Jackson Pereira - que "proíbe
p'ropaganda de tabaco na televisão nos horários que dertemina".
Relatora: Deputada ALZIRA EWERTON
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3 - PROJETO DE LEI N° 4.502 1 94- do Sr. Aldo Rebêlo - que " proibe a
adoção, pelos órgãos públicos, de inovação tecnológica poupadora de mão
de obra"
.Relator:' Deputado INÁCIO ARRUDA

< •

4 - PROJETO DE LEI N° 4.482 194 - do 'Sr. Prisco Viana - que" Dispõe sobre
a divulgação pela RADIOBRÁS e demais redes ou emissoras de rádio e
televisão pública ou privadas das atividades do Poder Legislativo, suas
Casas e Comissões".
Relator: Deputado EURípEDES MIRANDA

5 - PROJETO DE LEf N° 140 195 - do Sr. Nestor Duarte - que" altera o artigo
46 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispondo sobre a
obrigatoriedade de contrato escrito nas prestações de serviço por telefone".
Relator: Deputado JERONIMO REIS

6 - PROJETO DE LEI N° 298 195 - do Sr Paulo Gouvêa - que "Dispõe sobre a
classificação indicativa .de diversões e espetáculos públicos, programas de
rádio e televisão e filmes oferecidos para venda ou locação, e dá outras
providências".
Relator: Deputado JOÃO IENSEN

A V I S O N° 05/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 04.05.95
Horário.:de 9 às12h e 14 às 18:30 h.

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 4.846 1 94 - do Sr. Francisco Silva - que "Estabelece
medidas destinadas a restringir o consumo de bebidas alcoólicas".
Relator: Deputado WOLNEY QUEIROZ

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO

Sala 1, Anexo II

PAU T A N° 14/95

A • Proposição sujeita a disposições especiais (art. 202 do RI):

TRAMITAÇAo ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 172/93 - do Sr. Eduardo
Jorge e outros - que "institui regime básico unificado de previdência social.
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e dispõe sobre regime complementar, dando nova redação aos artigos 7°,
39, 61, 73, 129, 194, 195, 201 e 202 da Constituição Federal, aos artigos
58 e 59 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e revogando o
artigo 40, o § 10 do artigo 42, o inciso VI do artigo 93, o parágrafo único do
artigo 149'e o § 8° do artig~ 195" (apensada a esta ~ PEC 45/95).
RELATOR: Deputado JOSE GENOINO
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 17/95
(Remanescente)

A • Proposição sujeita à. apreciação do Plenário d.a Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 6~002/90 - do Senado Federal (PLS nO 76/88) - que
"dispõe sobre o mandado de injunção" (apensados os PLs 998/88,
1.662/89 e 4.679/90).
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e, no
mérito, pela rejeição; pela prejudicialidade do PL 1.662/89; pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação dos PLs nOs 998/88 e 4.679/90, com substitutivo
VISTA: Em 28.04.92 foi concedida vista conjunta aos Deputados
NELSON JOBIM, GERSON PERES e HÉLIO BICUDO, que devolveram
a proposição sem manifestação escrita
ADIADA a discussão em 11/04/95.

PAUTA N°26/95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFíCIO N° 62/94 - do Sr. Presidente do Senado Federal - que "solicita o
pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
sobre questões de ordem, suscitadas na sessão conjunta realizada no dia
26 de janeiro deste, pelos Srs. Deputados Cardoso Alves, José Abrão,
Gerson Peres, José Fortunatti, Luís Eduardo e Nelson Jobim".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: a) por todo o exposto, manifesto-me no sentido de que inexiste
óbice constitucional à edição de medida provisória em matéria tributária,
inclusive para criar ou aumentar impostos,' sujeita, porém, à observância
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das garantias de irretroatividade e anterioridade e, conforme o caso, ao
prazo de "vacatio legis" para a sua vigência (contribuições sociais). b) Ao
que se demonstrou, há que prevalecer o entendimento externado pela
presidência dos trabalhos da sessão conjunta, ou seja, "0 tempo de uma
hora computado para efeito de nova verificação é de Casa a Casa", ou
seja, não se subtrai da contagem o tempo consumido pelo Senado no
encaminhamento e votação da matéria. c) A exegese sistemática e
harmônica da Lei Interna e Comum no contexto da Carta de 1988 e do
atual regime democrático de Direito indica que a presidência dos trabalhos
conjuntos deve -adotar o processq simbólico na sua disciplina regimental
própria -da Câmara dos Deputados ou, alternativamente, aceitar que a
declaração de \foto dos liderados ou- a manifestaçãq simbólica destes,
permanecendo sentados ou se levantando por ocasião da coleta dos yotos,
possa divergir do posicionamento da Liderança respectiva, e assim serem
computados para efeito dáproclamação do resultado.
VOTO EM SEPARADO: O Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA apresentou
voto em separado pela impertinência da medida provisória para criar ou
majorar tributos "nas suas várias espécies e subespécies ". "É importante
notar que a medida provisória entrã em vigor de imediato, o que não pode
suceder com a lei tributária, que somente vige a partir do exercício
seguinte àquele em que fôra criado. Se a lei tributária deve respeitar C>

princípio de anterioridade, não há como admitir a medida provisória como
instituidora de tributo."
Esta matéria foi retirada de pauta em 19/04 e em 19/05/95.

2 - OFíCIO N° 1.040/94 - do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados - que
"submete ao exame da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
decisão proferida pelo Senhor Primeiro-\I,ice-Presidente, Deputado Adylson
Motta, em Questão de Ordem levantada pelo Senhor Deputado Miro
Teixeira, relativa ao pedido de "quorum" antes de ser iniciada a Ordem do
Dia".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: a) as sessões da Câmara serão abertas com a presença
mínima de um décimo dos seus membros, registrada em listas próprias,
referentes à presença dos Deputados na Casa, e não no Plenário, b)
iniciados os trabalhos, e a qualquer momento da sessão, poderá esta ser
levantada pela presidência, "ex officio", ou mediante provocação de
qualquer Deputado, se verificar-se a inexistência do "quorum" mínimo em
Plenário, antes, porém o Presidente acionará a campainha durante dez
minutos para chamada dos Deputados ao Plenário, findos os quais
procederá à verificação do "quorum" de presença, para efeito dessa
comprovação.

TRAMITAÇÃO ORDIf'\!ÁRIPi,

3 - OFíCIO N° 597/94 - da Secretaria Geral" da Mesa - que "solicita o
pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação a
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respeito do Requerimento de Informação nO 127/88, do Senhor Paulo
Ramos, que solicita informações ao Ministéiro da Fazenda sobre eventuais
deduçç;es do Imposto de Renda pelo Sistema Globo, utilizando-se da
Fundação Roberto l\t1arinho, uma vez que o Parecer GQ-11, da Advocacia
Geral da União, pertinente à matéria; ratifica os Pareceres anteriores da
Procuradoria-Geral da Fazenda".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela 1) o requerimento de informações a Ministro de Estado,
independente de envolver questões sigilosas, não é apreciado em
Plenário. É despachado pelo Presidente da Câmara dos Deputados,
ouvida a Mesa, de acordo com o art. 50,.§ 2° da Constituição.F.ederare o
art. 115, I, do Regimento Inte'mo da Câmara dos Deputados; 2) a recusa, o
não-atendimento, bem como a prestação de informações falsas importam
em crime de responsabilidade do Ministro de Estado, conforme o art. 50, §
2° da Constituição; 3) o crime de responsabilidade tem caráter
personalíssimo. Portanto, a modificação do titular da pasta ministerial
envolvida implica na necessidade da reiteração do pedido; 4) as
conclusões de pareceres da Advocacia-Geral da União publicados e com
despacho presidencial vinculam o Poder Executivo, desde que compatíveis
com o mandamento constitucional; 5) por fim, é de se lembrar que esta
Comissão poderá - com o intuito de tentar dirimir em definitivo a contenda
entre os Poderes Executivo e Legislativo sobre a matéria - propor projeto
de lei complementar que altere expressamente o § 4° do art. 38 da Lei nO
4.595/64, adequando-o ao texto da vigente norma constitl:Jcional.

PAU T A N° 38/95

A - Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~. 188/~4..- do' Sr. Laire
Rezende e outros - que "acrescenta §§ 6° e 7° ao art. 8!' do', Ato., das
Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo. sobre anistiá quanto
às punições aplicadas, através de, ateis· çJe .. ,e~ceçãa. a' servidores
militares".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°, 1Ú95 -',do .Sr. Aaylson
Motta e outros - que "dispõe sobre a iniciativa de lei~~' ..
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA·
PARECER: pela admissibilidade

3 - PROPOSTA. DE EMENDA À CONSTIT~IÇ.ÃO' ·N°·.42/~5 ,.. do. ,~~.",José
Janene e outros - que "dá nova redaçao ac;>s Çirt~: ~8, 29 e, 32, da
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Constituição Federal, eliminando o segundo turn~·. da~. eleições pára os
executivos estaduais, distrital e municipais".

RELATOR: Deputado ADHEMAR 'DE BARROS FII,.HO
PARECER: pela admissibilidade

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 43/95 - da Sra. Rita
Camata e outros - que "dá nova redação ao art· 14. d~ "Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

PAUTA N° 39195

A Proposições sujeitas à apreciação
Comlss6es:

conclusiva das

URGÊNCIA CONSTITUCIONAL
(223, § 1° da Cf)

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 416/94 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
461/93-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A. I para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 9/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n°
553/92-PE) - que "aprova o ato que renova permissão outorgada à Rádio
Clube de Alagoas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA

. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

3 - PROJETO DE. DECRETO LEGISLATIVO N° 16/95 - da Comissão I de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
390/92-PE) - que "aprova o ato que renova a permissão outorgad~ à
Radiodifusora Siriema Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, na cidade de Guaíra, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

4;. 'PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 18/95 - da Comissão de
.'Ciência"e Tecnólogia," Comunicação e Informática (Mensagem nO'
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441192~PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Cidade de Goiás Ltda., ~ra explorar ~erviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de 'Goiás, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado VILMARROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

5 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 25/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, '.comunicação e Informática (Mensagem nO
420192-PE) - que "aprova O·ato que renova a concessão outorgada à Rádio
e Televisão Tarobá Ltda., para f;txplorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na cidade de Cascavel, Estado do Paraná".
,RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO
PARECER: pela constitucionalidade, jundiCidade e técnica legislativa

6 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 26/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
531/94-PE) - que "aprova o ato que outorga permis~ão à Fundação Rádio
e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa-FRATEVI, para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Viçosa, Estado de Minas
Gerais".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

7 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 35/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
300/92-PE) - que "aprova o ato que renova permissão à ~ádio _Cidade
de Cascavel Ltda., para explorar serviço de radiedifusão- sonora em
frequência modulada, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legiSlativa

8 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 42/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
449/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outor{;iada à Sul
Paraná Radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São'Mateus do
Sul, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada e técnica. legislativa

9-- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 43/95 - da Comissão de
Ciência -à Tecnologia, Comunica~o e InformátiCa (Mensàgem '00
476~92-PE;) - qU~1 "aprqva o ato que -outorga permissão' ~ Sociedade
RádiO Montanhesa Ltáa., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, na c,idade de Viçosa, Estado de Minas'Gerais".
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.RELATOR:. Deputadp DANILO DE CASTRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidaCle e técnica legislativa

10 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 46/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
873/93-PE) ,- que ."aprova o ato que outorga .concessão, à Fundação
Pio~eira de Radiodifusão Educativa do Paraná, 'para' exàcutàr serViçà' 'de
sons e imagens (televisão), na cidade de Guarapuava, Estado do
Paraná",
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela· cánstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

11 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N~ 47/95 - da. Comissão de
Ciência e 'Tecnologia, Comunicação e Informática :(Mensagem nO
04J94-PE) - que "aprova o ato que renova a permissêo outorgada à Gazeta
ComunicaçOes Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

12 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 51/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
975/94-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Imigrantes de Turvo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Turvo, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

13 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 52/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
980/94-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rede
Atlântico Sul de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radi~difusão

sonora em onda média, na cidade de Brusque, Estado de Santa
Catarina".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: peja constitucionalidade, juridicidade e técnica legisl~tiva

14 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 54/95 - da Comissão de
Ciência e' Tecnologiá, Comunicação e Informática (Mensagem nO
1.Qt?2194-PE) - que "apré;)va o áto que renova a concessão outorgada à
Rádio Cultura de Joinville Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora, , em onda' média, na cidade Joinville, Estado d~ Santa
Catarina".
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RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAUTA N° 40/95

A • ProDO.lçO•• sujeitas à apreclaçlo do Plenário da Casa:

TRAMITAÇAo ORDINARIA

1. EMENDAS OFEREC'IDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 3;282-A/89· que
IIdisp6e sobre o efeito suspensivo· nos d~sidios individuais do trabalbo".
RELATOR: Deputado·JOSÉ GENOINQ ., .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto e das emendas

2 - PROJETO DE LEI N° 2.867/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "concede
repouso remunerado aos trabalhadores e servidores públicos
convocados para prestar serviço eleitoral".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela prejudicialidade

3 - PROJETO DE LEI N° 3.284/92 - do Sr. Sérgio Arouca - que "altera o art.
70 da Lei nO 4.214, de 2 de março de 1963, que dispõe sobre o Estatuto
do Trabalhador Rural".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação

4 - PROJETO DE LEI N° 70/95 - do Sr. José Coimbra - que "dispõe sobre
intervenções cirúrgicas que visem à alteração de sexo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação

B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comlss6es:

PRIORIDADE

5 - PROJETO DE LEI N° 1.588-Al91 - do Senado Federal (PlS nO 68/91):
que "institui estágio prático, no último ano do curso de Odontologia,
como forma de prestação de serviços em unidades sanitárias situadas
em áreas urbanas carentes ou cidades do interior".(apense o Projeto de
Lei nO 1.323/91 )
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RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto e do PL 1.323/91, apensado

6 - PROJETO DE LEI N° 88/95 - do Superior Tribunal Militar - que "altera a
Lei nO 8.457, de 4 de setembro de 1992, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

7 - PROJETO DE LEI N° 1.767-A/91 - do Sr. Zaire Rezende - que "altera a
Lei nO 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e falta de técnica
legislativa

8 - PROJETO DE LEI N° 4.555/94 - do Sr. Nilson Gibson - que "altera
dispositivos da Lei nO 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que "altera o
salário mínimo de médicos e cirurgiões dentistas". (apenso o Projeto de
Lei nO 4.556/94)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo

A V I S O N° 16/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 09.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:3Q h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.. "

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO EM PLENÁRIO AO PL N° 4.424/94 - do
Relatpt - 'que "dispõe Sobre 'a' incidência de correção monetária nos
pag~meritqs, .@fetu~~os em cartório de protestos": '
J~~LAro~: Q~put~t1o NE'( LOPES



9456 . QQaIta-feira 10 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção 1)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MErO AMBIENTE EMINORIAS

PAU T A N° 17/95

Maio de 1995

Data: 10/5/95
Local: Plenário nO 15

Horas: 10:00h

A • Instrução de Matéria de Natureza Fiscalizat6ria:

- Depoimento do Sr. Coronel-Aviador José Orlando Bellon, a respeito da
Proposta de Fiscalização e Controle nO 01/95, do Deputado Fernando
Gabeira - que "solicita que·a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias fiscalize a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE
e o Ministério da Aeronáutica no que se refere à licitação para a execução
do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM", especificamente sobre os
aspectos tecnológicos, com ênfase na comparação da tecnologia proposta
no Projeto, para o sistema de radares, com a tecnologia OTH.

PAU T A N° 18/95

Data: 10/5/95
Local: Plenário nO 15

Horas: 14:00h

A - Instrução de Matéria de Natureza Fiscalizat6ria:

- Depoimento do Exmo. Sr. Gustavo Krause, Ministro de Estado do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal a respeito da
Proposta de Fiscalização e Controle nO 01/95, do Deputado Fernando
Gabeira - que "solicita que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias fiscalize a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE
e o Ministério da Aeronáutica no que se refere à licitação para a execução
do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM", especificamente sobre a
participação do referido Ministério na elaboração do Projeto SIVAM, e no
processo de seleção das empresas para implantação do mesmo,

A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: '04/05/95 Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso: 48 Sessão
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1 - PROJETO DE LEI N° 304/95 - do Sr. Valdemar Costa Neto - que "dispõe
sobre os regulamentos sanitários básicos sobre alimentos."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

2 - PROJETO· DE LEI N° 313/95 --do Sr. Augusto Carvalho - que" dispõe
sobre a· administração da Área de Proteção Ambiental - APA da Bacia do
Rio São Bartolomeu, localizada no Distrito Federal, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

3 - PROJETO DE LEI N° e.Oa7-Al90 - do Srs. Koyu lha e Nelton Friedrietl 
que "dispõe sobre distribuição aos municípios de renda arrecadada com a
cobrança do ingresso em parques nacionais".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

A V I S O N° 13/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 05/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso:38 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 5.673-Al90 - do Sr. Fábio Feldmann - que "cria o
Parque Nacional Marinho dos Alcatrazes".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

A V I S O N° 14/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 08/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 323/95 - do Sr. Luciano Zica - que "dispõe sobre a
criação da Área de Proteção Ambiental - APA, no Distrito de Sousas,
Município de Campinas, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputada TELMA DE SOUZA

2 - PROJETO DE LEI N° 364/95 - do Sr. José Fortunati - que "proibe depósito
prévio para internamento em hospitais públicos e privados e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
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3 - PROJETO DE LEI N° 3.367/92 - do Sr. Pauderney Avelino - que "institui o
Programa Experimental de Incentivo à Produção de Borracha na Amazônia
- PROBAM, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO

A V'I S O N° 15/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

,Início: 08/05/95 Prazo: 3. ,Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.817/91 - do Senado Federal (PLS 142/91) - que
"dispõe sobre a destinação das multas e indenizações decorrentes de
danos meio ambiente."
RELATORA: Deputada VANESSA FELlPPE

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala 16-A - Anexo 11

PAUTA N°06/95
Local: Plenário 05, Anexo li
Data: 10.05.95
Horário: 9h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVIDADO: MINISTRO DA JUSTiÇA DR.NELSON JOBIM
TEMA: DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS

A V I S O N° Or/95
RECEBrMENTO DE EMENDAS

Início.: 04.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão *

1 - PROJETO DE LEI N° 18/95 - do Sr: Nilson Gibson - que "consolida o
domínio pleno dos terrenos de marinha".
RELATOR: Deputado NILTON CERQUEIRA
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Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão *

2 - PROJETO DE LEI N° 94/95 - do. Sr. Cunha Lima - que "altera a redação do
art. 472 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, excluindo a
prestação do serviço militar obrigatório como hipótese de suspensão do
contrato de trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO HESlANDER

AVISO N°08/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 04.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

1 - PROJETO DE LEI N° 4.708-A/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
581/94) - que lidá nova redação a dispositivo da Lei nO 2.929" de ~7 de
outubro de 1956, que disciplina o processo .de altera~o ou. r~~lficaçaO de
idade dos oficiais das Forças Armadas e dá outras providências .
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES

AV I S O N°'09/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 04.05.95 Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h Decurso: 4- Sessão *

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 4.285/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que "altera a Lei
nO 7.542, de 26 de setembro de 1986".
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES

* - Correção do Decurso.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Local: Plenário nO 119 - Anexo 11
Horário: 10 horas

PAU T A N° 18/95
AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVIDADOS: Dr. SÉRGIO CUTOlO DOS SANTOS, Presidente da
Caixa Econômica Federal
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TEMA:

Ora: MARIA EMiuA ROCHA MELLO DE" AZEVEDO,
Secretária de Política Urbana.

Diretrizes da CEF e do Governo Federal na condução dá I
política de Investimentos nos setores de Saneamento e
de Habitação.

A V I S O N° 03/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.:OS.OS.95 Prazo.: 05 Sessões
Horário.:09:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 Decurso: 38 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 299/95 - do Sr. Ricardo Heráclio - que "dispõe sobre
os critérios a serem observados na definição de localizaçao das novas
destilarias no Território Nacional".
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.982191 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispOe
sobre o financiamento do setor de turismo pelos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
RELAi0R: Deputado GONZAGA PATRIOTA

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Sala 611 - Anexo 11

Local: Plenário nO 16 - Anexo II
Data: 10/05195
Hora: 14h

PAU T A N° 10/9"5

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: Propostas políticas do governo referentes aos direitos humanos

CONVIDADO: Ministro da Justiça NELSON JOBIM
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- ,
COMISSAO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E·

COMÉRCIO
Sala 112 - Bloco das Lideranças

PAUTA N° 15/95

Horãrio: 10 h

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 109-Al89 - que "estabelece normas para o adequado'

. tratamento tributário do ato cooperativo".
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA
PARECER: favorável à emenda de nO 3 e contrário às emendas de nOs 1,
2,4,5,6,7 e 8
VISTA: o Deputado JOÃO FASSARELLA apresentou' VOTO EM,
SEPARADO favorável às emendas de nOs 2,3,4,5,6,7 e 8, com subemenda,
e contrário à emenda de nO 1

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE LEI N° 3.535/89 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
participação dos empregados na gestão da empresa e determina outras
providêhctas"~

RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR
PARECER: contrário ao Projeto de Lei nO 3.535/89 e ao Substitutivo
adotado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

3 - PROJETO DE LEI N° 4.017-A/93 - do Senado Federal (PLS n° 75/92) ..
que"proíbe a exportação de madeira bruta e dá outras providências",
.RELATOR: Deputado MÁRIO CAVALLAZZI
PAREÇER: favorável
VISTA: O Deputado ,Rubem Medina devolveu sem manifestação escrita de, voto

PARECER REFORMULADO: contráriE>
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A V I S O N° 7/95

Maio de 1995

RECEBIMENTO DE EMENDAS
I"nício.: 05/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 38 Sess"ão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.890/89 - do Sr. Max Rosenmann - que "concede
isenção do Impósto sobre Produtos Industrializados-IPI, na aquisição de
automóveis de passageiros que especifica e dá outras providências"

RELATOR: Deputado DILSO SPERAFICO

2 - PROJETO DE LEI N° 5.489-B/90 - do Sr. Adylson Motta - que "obriga às
empresas a instalação e o efetivo funcionamento de serviços odontológicos
aos seus empregados nas condições que especifica"

RELATOR: Deputado DILSO SPERAFICO

3 - PROJETO DE LEI N° 1.175/91 - do Sr. Ronaldo Perim - que "acrescenta
parágrafo ao Decreto-lei nO 4.352, de 1° de junho de 1942, que cria a
Companhia do Vale do Rio Doce" .

RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO

4 - PROJETO DE LEI N° 1.729/91 - dos Srs. Vittório Medioli e Saulo Coelho 
que "dispõe sobre a utilização de motores a diesel em veículos destinados
ao üso comercial"

RELATOR: Deputado PAULO RITZEL

5 - PROJETO DE LEI N° 2.417/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre as atividades, o registro e o funcionamento das agências de turismo
e dá outras providências"

RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

6 - PROJETO DE LEI N° 2.496/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
o tratamento tributário relativo à bagagem"

RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA

7 - PROJETO DE LEI N° 2.924/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "autoriza a
abertura de contas de depósitos bancários, em moeda estrangeira, para
embaixadas, conSulados e diplomatas estrangeiros" "

RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

8 - PROJETO DE LEI N° 3.262/92 - do Sr. Alberto Goldman - que "estabelece
incentivo fiscal na área do Imposto de Renda, para as atividades de
normalização"

RELATOR: Deputado MAGNO BACELAR
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9 - PROJETO DE LEI N° 3.310/92 - do Sr. Carlos Santana - que "proíbe a
utilização de areia nos serviços de jateam~nto de estruturas metálicas de
qualquer natureza e dá outras providências"

RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI

10 - PROJETO DE LEI N° 3.339/92 - do Sr. Luiz Moreira - que "toma
obrigatória a indicação nas embalagens dos "produtos dietéticos e similares,
pelas indústrias fabricantes, das quantidades de edulcorantes utilizados em
suas composições"

RELATOR: Deputado ALDO REBELO

11 - PROJETO DE LEI N° 3.378/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "revoga o
artigo 2°, inciso I, alínea "b" da Lei nO 8.032, de 12 de abril de 1990, que
dispõe sobre isenção do imposto de importação, segundo especifica"

RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

12 - PROJETO DE LEI N° 3.388/92 - do Sr. Chico Vigilante - que "dispõe sobre
a eleição e a substituição de diretores de sociedades de economia mista
controladas pela União"

RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON

13 - PROJETO DE LEI N° 3.457/92 - do Sr. Max Rosenmann - que "cria
incentivo fiscal do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para
indústrias que venham a se estabelecer em municípios, nas condições que
especifica"

RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

14 - PROJETO DE LEI N° 3.460/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "concede
isenção dos Impostos sobre Produtos Industrializados e sobre Importação
de Produtos Estrangeiros aos equipamentos de segurança para veículos,
quando importados pelas montadoras"

RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINEITI

15 - PROJETO DE LEI N° 3.517/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a importação de veículos, autopeças e componentes"

RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINEITI

16 - PROJETO DE LEI N° 3.607/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "concede
incentivos fiscais do imposto de renda, para empreendimentos turísticos,
nas áreas da SUDAM e da SUDENE"

RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

17 - PROJETO DE LEI N° 3.735/93 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dispõe
sobre o regime jurídico das Sociedades de Interesse Econômico"

RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA
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18 - PROJETO DE lEI N° 3.912/93 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que
"determina, no âmbito das Empresas privadas, o fornecimento de
alimentação aos seus empregados e dá outras providências"

RELATOR: Deputado WAGNER SALUSTIANO

19 - PROJETO DE lEI N° 4.063/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a comercialização, por remessas postais, de bens de origem estrangeira,
adquiridos sob o regime aduaneiro especial da Zona Franca de Manaus"

RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVElINO .

20 - PROJETO DE LEI N° 4.251/93 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que "institui
adicional de produtividade nos meses de dezembro destinados aos
trabalhadores comerciários."

RELATOR: Deputado SEVERINO CAVALCANTI

21 - PROJETO DE LEI N° 4.487/94 - do Sr. Carlos Nelson - que "dispõe sobre
o uso de proteção corta-chamas em reservatórios de líquidos inflamáveis"

RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

22 - PROJETO DE lEI N° 4.665/94 - do Sr. Max Rosenmann· que "estende os
efeitos da Lei nO 8.199, de 28 de junho de 1991, para profissionais e
cooperativas credenciados até a data que menciona"

RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE

23 - PROJETO DE LEI N° 4.688/94 - do Sr. Paulo Delgado - que "dispõe sobre
a criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais, visando a integração
social dos cidadãos, conforme especifica'"

RELATOR: Deputado ROBERTO PESSÓA

24 - PROJETO DE LEI N° 34/95 - do Sr. Cunha Bueno· que "restabelece o
incentivo fiscal que menciona e dá outras providências"

. RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

25· PROJETO DE LEI N° 122/95 • do Sr. José Fortunati "" que "altera a lei nO
.. 7".315; de 24 de maio de 1985 e dá outras providências"

RELATOR: Deputado CUNHA LIMA

26'· PROJETO DE LEI N° 179/95 - do Sr. Corauci Sobrinho - que "revoga o
parágrafo 1° do art. 1° da Lei nO 8.010, de 29/03/90, e complementa o
disposto no art. 17 do Decreto-lei nO 37, de 18/11/66, estabelecendo novas
regras para a importação de produtos destinados à pesquisa científica e
tecnológica"

RELATOR: Deputado FRANCISCO HORTA

27· PROJETO DE LEI N° 205/95 • da Sra. Cidinha Campos - que "dispõe
sobre a exclusão dos efeitos da falência, insolvência, liquidação judicial ou
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extrajudicial, os empreendimentos financiados por agentes do Sistema
Financeiro da Habitação - S.F.H."

RELATOR: Deputado SEVERINO CAVALCANTI

28 - PROJETO DE LEI f"o 216/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "assegura aos
portadores de deficiência física o direito de aquisição de veículos
automotores com dS necessárias adaptações"

RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

29 - PROJETO DE LEI N° 275/95 - do Sr. Corauci Sobrinho - que "dispõe sobre
a proibição de venda de brinquedos que imitem ou se assemelhem a armas
de fogo e material bélico em geral"

(Apenso o PL nO 286/95)
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

30 - PROJETO DE LEI N° 276/95 - do Poder Executivo (Mensagem n° 374/95) 
que "dispõe sobre a transferência do controle acionário da Companhia
Siderúrgica da Amazônia - SIDERAMA é dá outras providências"

RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

31 - PROJETO DE LEI N° 284/95 - do Sr. Aldo Rebelo - que "dá nova redação
ao artigo 50 e revoga o artigo 76 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de
1991, que altera legislação tributária federal e dá outras providências"

RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

32 - PROJETO DE LEI N° 293/95 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "dispõe
sobre a abertura e instalação de novos estabelecimentos farmacêuticos em
todo o território nacional, e dá outras providências"

RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA

33 - PROJETO DE LEI N° 314/95 - do Sr. Pauderney Avelino - que "cria área de
livre comércio no Município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do
Amazonas, e dá outras providências.

RELATOR: Deputádo MÁRIO CAVALLAZZI

34 - PROJETO DE LEI N° 4.915/95 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "regulariza
a situação fiscal de aparelhos, equipamentos e acessórios eletrônicos
estrangeiros, nas condições que estabelece"

RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA

35 - PROJETO DE LEI N° 4.919/95 - dos Srs. Jackson Pereira e Rubens Lara 
que "dá nova redação ao "caput" do artigo 64 da Lei nO 8.245, de 11 de
outubro de 1991, que "dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a elas pertinentes"

RELATOR: Deputado MÁRIO CAVALLAZZI
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, ~ULTURA E
DESPORTO

Sala 120-B, Anexo 11

Maio de 1995

-Local: Anexo li, Plenário 16
Data: 10.05.95
Horário: 10h

PAU T A N° 11/95

PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA DAS COMISSÕES

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.394/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que "institui o
regime especial das especializações em medicina na forma de treinamento
em serviço sobre supervisão, cria Comissão Nacional de Especialização
Médica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Elias Abrahão
PARECER: favorável, com substitutivo

2 - PROJETO DE LEI N° 3.792/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe
sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Maurício Requião
PARECER: favorável, com emendas

3 - PROJETO DE LEI N° 4.870/94 - do Sr. Wagner Rossi - que "dispõe sobre a
instituição do Dia do Tecnólogo".
RELATOR: Deputado Sílvio Torres
PARECER: contrário

4 - PROJETO DE LEI N° 10/95 - do Sr. Aldo Rebelo - que "dispõe sobre a
instituição do ano de 1995, como o 'Ano Zumbi dos Palmares' em
homenagem ao tricentenário de sua morte".
RELATOR: Deputado Alvaro Valle
PARECER: favorável

5 - PROJETO DE LEI N° 67/95 - do Sr. Mendonça Filho - que "altera o
parágrafo 2° do artigo 1a Lei n° 5.540 de 28 de novembro de 1968, que
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'fixa normas de orgam.. .' ") e funcionamento do ensino superior e sua
articulação com a escola fíl"'_.3, e d.á outras providências"'.
RELATOR: Deputado Pedro Wilson
PARECER: contrário '

6 - PROJETO DE LEI N° 73/95 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "dispõe sobre a
instituição do Dia do Desportista Nacional".
RELATOR: Deputado Eurico Miranda
PARECER: contrário

7 - PROJETO DE LEI N° 160/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "institui a
Cartilha de Alfabetização, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Elias Abrahão
PARECER: contrário

8 - PROJETO DE LEI N° 4.917/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "denomina
'cEcíLIa GALVÃO' a Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim, no
Estado de Pernambuco".
RELATOR: Deputado Expedito Júnior
PARECER: contrário

A V I S O N° 21/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 09/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A S PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTA
DOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.727/93 - da S,.a Rita Camata - que "dispõe sobre
desconto das mensalidades escolares aos pais.e responsáveis por alunos".
Apensos os PLs nOs 73/95 e 103/95.
R~LATOR: Deputado Fernando Zuppo .

PARECER: favorável ao PL nO 3.727/93 e contrário aos de nOs 73195 e. .

103/95, apensados

2· PROJETO DE LEI N° 49/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
aplicação do critério de carência econômica na seleção de candidatos aos
cursos de graduação das instituições federais de ensino superior, bem
como a criação de cursos noturnos e dá outras providências",
RELATOR: Deputado. Plávio Arns
PARECER: contrário
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COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala 361, Anexo 11

HoRARIO: 10:00h
LOCAL: Plenárto 10, Anexo"

PAUTA N°8/95

A· Proposições Sujeitas à Apreciação pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 3.225/89 - do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios (MSG nO 02/89) - que "dispõe sobre a criação da Carreira
Judiciária na Justiça de 18 e 28 Instâncias do Distrito Federal e dos
Territórios e seus cargos, fixa os valores de seus vencimentos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição do Projeto e do Substitutivo adotado na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2'- EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 2 .930/89
.. "que "isenta de imposto a importação de material médico e odontológico,

para utilização em procedimentos clínicos, de pesquisa e terapêutico e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ FORTUNATI
PARECER: pela ad~quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação da Emenda de Plenário

B • Proposlç6es Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comlssõe~:

PRIORIDADE

3.. PROJETO DE LEI N° 3.956-A/93 - do Poder Executivo (MSG n° 346/93) ..
que "concede pensão especial à Helena Santos Cabral, viúva de João da
Silva Ribeiro".
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RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária, com emendas

4 ~ PROJETO DE LEI N° 4.219-A/93 - do Poder Executivo (MSG nO 679/93) 
que "concede pensA0 especial a Mariana Olímpio Granja, filha menor çle
Deise Lima Olimpio Granja".

RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária, com emendas

5 - PROJETO DE LEI N° 4.275-A/93 - do Poder Executivo (MSG nO 822/93) 
que "dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das
Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, de que trata o
parágrafo 4° do artigo 32 da Constituição, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do .projeto. e do
Substitutivo adotado na Comissão de Defesa Nacional

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6 - PROJETO DE LEI N° 55/95 - da Sra. Rita Camata - que "altera a redação
do art. 2° da Lei nO 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 financeira e orçamentária

A V I S O N° 7/95
REC~BIMENTODE EMENDAS

Início.: 8(05195
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A. ADEQUAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI N° 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

2 - PROJETO DE LEI NO 4.495-A/94 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 17a .Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
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3 - PROJETO DE LEI N° 4.582-À/94 - do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios - que" transforma- e 'cria cargos no Quadro de
Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios"~

RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

4 - PROJETO DE LEI N° 4.800-A/94 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Quarta Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

5 - PROJETO DE LEI N° 4.802-A/94 - do Tribunal Superior do Trabalho - que"
cria e transforma, no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho, na Nona Região, os cargos que menciona e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

6 - PROJETO DE LEI N° 4.804-A/94 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima
Quarta Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

B· MÉRITO:

7 - PROJETO DE LEI N° 6.016-A/90 - do Poder Executivo (MSG nO 914/90) 
que "autoriza a emissão de Bônus do Tesouro Nacional - Série Especial,
para os fins que especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

8 - PROJETO DE LEI N° 2.137-A/91 - do Sr. Rubens Bueno e Outros 35 - que
"cria.o Fundo de Apoio à Agricultura e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

9 - PROJETO DE LEI N° 2.292/91 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "cria o
Fundo de Apoio e Expansão Rural, destinado a financiar atividades
agropecuárias e correlatas, com recursos do Orçamento Geral da União".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

10 - PROJETO DE LEI N° 3.789/93 - do Sr. Osório Adriano - que "altera
disposições da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991. que dispõe sobre a
política agrícola, estabelecendo a equivalência em produto dos valores
pecuniários transacionados nas operações de crédito rural rel~tivas ao
custeio".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATII



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

COMISSÃO DE .MINAS EENERGIA

Quarta-feira 10 9471

Sala 15-8 - Anexo 11

Data: 10 de maio de 1995
Local: plenário nO 14
Anexo 11 - Câmara dos Deputados - Brasília
Horário: 10 horas

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
- Programa de privatização da Companhia Vale do Rio Doce- CVRD

ABERTURA:
- Deputado ELlSEU RESENDE

Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados

EXPOSIÇOES:
- Dr. FRANCISCO JOSÉ SCHETTINO • Presidente da Companhia Vale do

Rio DoCe - C.V.R.D.
- Dr. EDMAR LISBOA BACHA - Presidente do Banco Nacional de
.. Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
- Dr. RENATO BARBOSA DE MENEZES - Coordenador das Entidades

Sindicais da C.V.R.D.
- Deputado Estadual ANIVALDO COELHO - Membro da Comissão
Especial
sobre a privatização da C.V.R. D.

- Dr. MARCELO GUIMARÃES - Geólogo
- Dr. WILSON BRUMER - Presidente da ACESITA
- ~r. PAULO. J. LIMA VIEIRA - Presidente do Conselho de Administração.
do

CONVAP
- Outros Expositores

DEBATES COM OS PARLAMENTARES

AVISO N°04J95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 05.05.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 38 Sessão
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO,

1· PROJETO DE LEI N° 4.149/93"- "'do Poder Executivo - que ';'dá nova
redação aos artigos 20 e 26 do Decreto-Lei nO 227, de 28 de fevereiro de
1967,"
RELATOR: Deputado PAULO TITAN

A V I S O N° 05/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 05.05.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 303/95 - do Sr. Fernando Lopes - que "modifica o
artigo 27 e seus parágrafos da Lei nO 2.004, de 3 de outubro de 1953,
alterado pelas Leis nO 3.257, de 2 de setembro de 1957, nO 7.453, de 27 de
dezembro de 1985, nO 7.525, de 22 de julho de 1986 e nO 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo,
institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado MOISES L1PNIK

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Sala 2, Anexo 11

Local: Plenário 117 - Anexo 11
Horário: 11 horas

PAUTA N°8/95
CONVIDADO:

- Embaixador BAENA SOARES

A) REQUERIMENTO:

1 - REQUERIMENTO SlN°/95 - da Sra. Deputada Sandra Starling e do Sr.
Deputado José Thomaz Nonê - que "propõe a instituição de Comissão
Externa para investigar, in loco, a situação dos direitos humanos na
Bolívia",
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B) PROPOSIÇOES SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA
CASA: " ..

TRAMITAÇÃO' ORDINÁRIA

2 - MENSAGEM N° 94195 - do Poder Executivo - que "submete à consideração
do Congresso Nacional o texto da C~nvençáo Interamericana sobre Tráfico
Internacional de Menores, de 18 de março de 1994".

RELATOR: Deputado RENAN KURTZ
PARECER: Favorável

3 - MENSAGEM N° 324/95 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Protocolo de Medidas
Cautelares, aprovado mediante Decisão n° 27194 do Conselho do Mercado
Comum (MERCOSUL), por ocasião de sua VII Reunião realizada em Ourto
Preto, nos dias 16 e 17 de dezembro de 1994".
RELATOR: Deputado FRANCO MONTaRa
PARECER: Favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíliA
Sala 106 A - Anexo 11

AVISO N° 10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 05105/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3· Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.823/91 - do Senado Federal (PLS 138/91) - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle
de infecções hospitalares pelos hospitais do país".
. RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

2 - PROJETO DE LEI N° 278/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "disp.õe
sobre atendimento bancário a aposentados".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

3 - PROJETO DE LEI N° 279/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe
sobre a tomprovaçáo do" tempo de serviço para efeito de aposentadoria".
RELATOR: Deputado' JOFRAN FREJAT
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4 - PROJETO DE LEI N° 294/95 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "acrescenta
parágrafo ao artigo 2° da Lei nO 6.321, de 14 de abril de 1976, para
estender a aposentados e pensionistas o atendimento pelos programas de

.alimentação do trabalhador".
RELATOR: Deputado FEU'ROSA

5 - PROJETO DE LEI N° 295/95 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "assegura
preferência aos maiores de sessenta anos na tramitação de processos
judiciais contra a Previdência Social".
RELATOR: Deputado DuíLlO PISANESCHI

6 - PROJETO DE LEI N° 307/95 - do Sr. Genésio Bernardino - que "assegura
às pessoas de baixa renda gratuidade no exame do código genético (DNA)
nas hipóteses que indica".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ

7 - PROJETO DE LEI N° 320/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "dispõe sobre a
proibição da prática de tabagismo em ônibus interestaduais".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

8 - PROJETO DE LEI N° 332/95 - do Sr. Augusto Viveiros - que "dispõe sobre
o exercício da profissão de Agente de Saúde Comunitária".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

9 - PROJETO DE LEI N° 336/95 - do sra. Fátima Pelaes - que "assegura à
mulher, na condição de cabeça-de-casal ou chefe de família, o direito de
aquisição de terras públicas".
RELATORA: Deputada CECI CUNHA

10 - PROJETO DE LEI N° 337/95 - da sra. Fátima Pelaes -que "dispõe sobre a
concessão de incentivo fiscal para as empresas que oferecem
gratuitamente creches e pré-escolas aos filhos .de seus empregados e dá
outras providências". .
. R~LATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

, 11 -" PROJETO DE LEI N° 338/95 - da Sra. Fátima Pélaes - 'qu~ "âCr'e$centa
parágrafo ao artigo 48 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que I~dispõe

sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá' outras
. providências".

RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

12 - PROJETO DE LEI N° 345/95 - da sra. Ana Júlia - que "altera a redaÇão dos
incisos 11 e V, do artigo 55 da Lei na 8..212, de 24 de julho.de 1991,' que
"dispõe sobre a organização 'da Seguridade Soéial, institui o PláOo de
Custeio, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CIDINHA CAMPOS
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A V I S O N° 11/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 05/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5,Sessões
Decurso: 38 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.626/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dá nova redação
ao artigo 37 da Lei nO 3.807, de 26 de agosto de 1960, para atribuir à
pensão valor correspondente à aposentadoria".
RELATOR: Deputado AYREs DA CUNHA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E,
SERVIÇO PUBLICO

Sala 13-8 - Anexo 11

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11, às 9h30

PAUTA N° 9/95

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 3.907/93 - do Senado Federal (Pls N° 327/91) i que
"dispõe sobre a participação dos empregados na direção das sociedades
de economia mista e empresas públicas vinculadas à União".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável, com substitutivo

2 - PROJETO DE lEI N° 4.526194 - do Senado Federal (Pls N° 14/93) - [PL's
nOs 2.869/92 (2.871/92 e 4.369/93), apensados] - que "autoriza o Poder
Executivo a adotar medidas de apoio aos servidores responsáveis por
portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: contrário ao PL nO 4.526/94 e aos apensados

3 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 40-A/91 - da Sra. Rita Camata - que "estabelece
indenização compensatória no caso de despedida de empregados que
contem com idade igualou superior a 50 anos".
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RELATOR: Deputado PAULO p,AIM
PARECER: contrário às duas·(2) emendas de Plenário

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

4 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°
2.131-A/89 - do Sr. Francisco Amaral - que "estabelece critérios para
determinação dos intervalos de repouso corr~spondente ao trabalho
noturno dos tripulantes de aeronaves".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: contrário

5 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°
2.532-A/89 - do Sr. Koyu lha - que "dá nova redação ao artigo 58 da
Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: contrário

6 -EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°
3.231-A/89 - do Sr. Francisco Amaral - que "dispõe sobre a indenização de
férias".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: contrário

7 - PROJETO DE LEI N° 136/95 - do Sr. Regis de Oliveira - que "dispõe sobre
o processo e julgamento de crimes praticados contra o erário e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO.
PARECER: favorável

B • Proposições Sujeitas à AprecIação Conclusiva·das Comissoes~

PRIORIDADE

8. - PROJETO DE LEl N° 4.493/94 - do Tribunal Superior do. Trabalho - que
.'~crJa. cargos' no Qu.adro Permanente de 'Pessoal dá Secretaria dõ 'Ti-ibunal
Regional do Trabalho da 38 'Região e dá outras provldênciasi

,:

RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE.
PARECER: favorável, com emenda

.9 - PROJETO DE LEI N° 4.799194 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos na Secretaria do. Tribunal Racional do .Trabalho da Segunda
Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputàdo ALMINO AFFONSO
PARECER: favorável, C9memenda
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TRAMITAÇAo ORDINARIA

10· PROJETO DE LEI N° 4.431/94 • do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre.
atualização monetária dos saldqs" das contas individuais do Fundo, de
Participação PIS/PASEP e de débitos da administraçlo pública para com
os servidores civis e militares".

RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
VISTA: Deputadó ILDEMAR KUSSLER
Devolução da vista apresentanto voto em separado, contrário

11 - PROJETO DE LEI N° 57/95 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta inciso
ao artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLri.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável

12· PROJETO DE LEI N° 149/95 • do Sr. Álvaro Valle - que ,"dispOe sobre as
doações e presentes recebidos por servidores públicos da administração
direta e indireta, bem como das Fundações instituídns e mantidas pelo
Poder Público".
RELATOR: Deputado JACKSON PEREIRA
PARECER: contrário

A'V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 4/05/95
Horário:' 9. às 12b e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4- sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOM'FNTE ,RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1·, PROJETO.DE LELN° 1.587/91 - do Senado Federal (PLS nO 42191) • que
ilestat>elece normas de proteção à saúde dos trabalhadores de biotério e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

AVISO N° 13/95
RECEBIMENTO'DE EMEN'DAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 5/05/95
Horário: 9 às 12b e 14 às 18b

Prazo: 5 Sess6e1
Decurso: 38 sesslo
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A PROPOSICÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

t - PROJETO DE LEI N° 4.731194 - do Sr. Aldo Rebelo - que "regulamenta alo
profissAo de Tecn610g0 e dá outras providências"
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ

A V I S O N° 14/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS'AO SUBSTITUTIVO

Início: 10/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 53/95 - da Sra. Rita Camata - que "dá nova redação
ao parágrafo 6° do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLr'.
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO

2 - PROJETO DE LEI N° 124/95 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a redação
dos artigos 47 e 120 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala-155-B '- Anexo II

PAUTA N° 4195·

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 59/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (MSG nO 729/94) - que "aprova o texto do Acordo
sobre Transporte Aéreo entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo de Macau, celebrado em Macau, em 15 de julho de 1994":
RELATOR: Deputado LEONIDAS CRISTINa
PARECER: favorável
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2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 62/95 - da Comissã,? de
Relações Exteriores (MSG nO 77/95) - que "aprova os textos dos Acordos,
por troca de Notas, de 11)' e 2 de junho de 1994; entre o Gove~o 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 PHILEMON RODRIGUES
PARECER: favorável

Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE LEJ N° 65/95 - do Sr. Elias Murad - que "altera o Código
Nacional de Trãnsito, instituído pela Lei nO 5.108, de 2.1 de setembro de
1966." .
RELATOR: Deputado ANTONIO BRASIL
PARECER: favoráv~1

A V I S O N° 7/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

IníciQ.: 021D5J95
Horárip.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 58 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
4.586/90 - do Poder Executivo (MSG nO 950/89) - que "dispõe sobre o
trànsporte multimodal de carga e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 3/95 - Telecomunicações

Salas 120/122 - Anexo 11

PAUTA N° 05/95
Apreciação do Parecer do Relator
Horário: 14h
Local: Plenário 13, Anexo 11
RELATOR: Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO .ESPECI~
PEC nO 7/95 - Navegação de Cabotagem

Salas 120/122 - Anexo II

PAUTA N° 07195
Apreciação do Parecer do Relator
Horário: 14h
Local: Plenário 12, Anexo 11
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

·COMISSÃO 'ESPECIAL
PEC nO 155/93 - Imunidade Parlamentar

Salas 120/122 - Anexo 11

PAUTA N° 01195
Elaboração do roteiro de trabalho
Horário: 14h30
Local: Plenário 9, Anexo 11

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 02/05/95

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões

Decurso: 68 Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 155/93 - da Sra. Cidinha
Campos - que "altera a redação do parágrafo 1° do art. 53 da Constituição
Federal".
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111 - COMISSOES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS, -
PUBLICOS EFISCALIZAÇAO

Sala 115-8, Anexo 11
AVI S O N°01/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.:02/05/95 Prazo.: 15 di~s

Horário.:9:00 às 12:00 e 14:00 às 1S:OO Decurso: 090 dia

1 - PROJETO DE LEI N° 03l95-CN (LDO/96), que "dispõe sobre as diretri~es

para a elaboração da Lei Orçamentaria para o exercício de 1996 e, dá
outras providências".

AVISO N°03/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.:10/05/95
Horário.:9 às 12hs e 14 às 1Shs

Prazo.:OS dias
Decurso: 1° dia

1 - PROJETO DE LEI N° 05l95-CN. Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito 'suplementar no valor de R$
3.583.500,00, para os fins que específica.

2 - PROJETO DE LEI NO O6I95-CN. Autoriza o POder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da UniAo, em favor do Ministério dos Transportes, crédito
especial até o limite de R$ 40.772.700,00, e crédito'suplementar no valor
de R$ 5.000.000,00, para os fins que especifica.

3 - PROJETO DE LEI NO 07195-CN. 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.

4 - PROJETO DE LEI N° OSI95-CN. Autoriza o Pod~r Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da U.nião, em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 298.849,00, para os fins que específica.

(Jince"a-se a Sessão às 18 horas e 46 minutos.)
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ATOS no 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, nos termos do artigo 33,
item VIII, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, declarar, a
partir de 23 de março de 1995, a vacância do cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Adminis
trativo, Padrllo 23, ocupado pela servidora LUCILENl SOUTO
CORRÊA, em virtude de sua posse em cargo inacumulável.

Câmara dos Deputados, 4 de maio 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, nos termos do artigo 33,
item VIII, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, declarar, a
partir de 23 de março de 1995, a vacância do cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente AdIJ}ÍD.Ís
trativo, Padrão 22, ocupado pelo servidor MAURO ROGERIO
OLIVEIRA MATIAS, em virtude de sua posse em cargo inacu
mulável.

Câmara dos Deputados, 4 de maio 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, conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, parágrafo único, inciso l, da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a sÉRGIO VARGAS ROS, do cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido Progressista Reformador.

Câmara dos Deputados, 9 de maio 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, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a SIMONE SOUTO MAIOR fERREIRA, ponto nO
11217, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Ga
binete do Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 9 de maio 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 dispensar, de acordo com
o artigo 35, parágrafo único, inc:iso I, da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, CARMEN LIDIA RAMOS LEITE, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto n° 1892, da função co
missionada de Assessor Técnico, FC-7, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do Primeiro Se
cretário a partir de 26 de abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 9 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
'ções que lhe confere o artigo 1° item L 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 do artigo 9°, item
n da Lei n° 8.112, citada, ALEXANDRE JOSÉ DA COSTA SIL
VA, para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Socialista Bra
sileiro, o cargo de Assessor Técnico, CNE-14, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 2°
do Ato da Mesa nO 61, de 21 de janeiro de 1988, combinado com o
artigo lOdo Ato da Mesa nO 8, de 19 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 9 de maio de 1995. - Luís Eduar-
do,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1° item L 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, observado o disposto no artigo 4° da Lei n°
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do artigo
9°, item n da Lei nO 8.112, citada, ANA CLAUDIA ELLERY
LUSTOSA DA COSTA, para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de Asses
sor Técnico, CNE-10, do Quadro PeImanente da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo lOdo Ato da Mesa n° 8, de 29 de março
de 1995.

Câmara dos Deputados, 9 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1° item L 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, observado o disposto no artigo 4° da Lei nO
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do artigo
9°, item lI, da Lei nO 8.112, citada, ANTONIO CARLOS AUGUS
TO DE REZENDE, para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de Assessor Téc
nico, CNE-lO, do Quadro PeImanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo artigo lOdo Ato da Mesa nO 8, de 29 de março de
1995.

Câmara dos Deputados, 9 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1° item L alínea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9°, item
11, da Lei nO 8.112, citada, EGLACIR FÁTIMA DE SENA FREI
RE, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legis
lativo, atribuição Assistente Administrativo, padrllo 23, ponto nO
5334, para exercer, na Secretaria-Geral da Mesa, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro PeImanente da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo artigo 3° do Ato da Mesa
nO 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova denominação
dada pelo artigo 1° da Resolução nO 4, de 13 de junho de 1991,
combinada com o artigo 3° do Ato da Mesa n° 47, de 7 de outubto
de 1992.

Câmara dos Deputados, 9 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.
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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 do artigo 90,
item n, da Lei n° 8.112, citada, ELZA SILVA RffiElRO para
exercer, no Gabinete do Líder do Governo no Congresso Nacio
nal, o cargo de Secretário Particular, CNE-9, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da
Mesa n° 14, de 3 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 9 de maio 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, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9°, item n, da Lei nO 8.112, citada, GERALDO CISNEIROS
DE ALBUQUERQUE Fll.-HO para exercer, no Gabinete do Pri
meiro Secretário, o cargo de Assessor Técnico, CNE-lO, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1°
do Ato da Mesa nO 8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 9 de maio 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 n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9°, item n, da Lei n° 8.112, citada, MARIA RAMOS CORTES
para exercer na Secretaria-Geral da Mesa, o cargo de Assessor Ad
ministrativo, CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pelo artigo 1° da Resolução nO 103, de 3 de
dezembro de 1984, combinado com o artigo 3° do Ato da Mesa n°
47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 9 de maio 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 n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na fOlma do arti
go 9°, item 11, da Lei n° 8.112, citada, sÉRGIO VARGAS ROS
para exercer no Gabinete do Líder do Partido Progressista Refor
mador, o cargo de Assessor Técnico. CNE-7, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo lOdo Ato da
Mesa nO 8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 9 de maio 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 do artigo 9°,
item 11, da Lei nO 8.112, citada, SIMONE SOUTO MAIOR FER-

REIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressista
Refoimador, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, nos termos da
lotação fixada pelo artigo IOdo Ato da Mesa nO 85, de 14 de julho
de 1993.

Câmara dos Deputados, 9 de maio 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 n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo 90, parágrafo único, da Lei nO 8.112, de 1990, combinado
com o artigo 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992,
AGOSTINHO ROCHA FERREIRA, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Le
gislativa, Padrão 45, ponto nO 2674, para exercer, a partir de 1° de
maio do corrente ano, no Gabinete do terceiro Secretário, a função
comissionada de Chefe de gabinete, FC-8, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 1° da Resolu
ção n° 43, de 30 de junho de 1973, combinado com o artigo 55 da
Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 9 de maio 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 n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do ar
tigo 9°, item n, da Lei n° 8.112, de 1990, combinado com o artigo
13 da Resolução n° 21, de 1992, CARMEM LÍDIA RAMOS LEI
TE, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legis
lativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto n° 1892,
para exercer, a partir de 26 de abril do corrente ano, no Gabinete
do Líder do Governo no Congresso Nacional, a função Comissio
nada de Chefe de Gabinete, FC-08, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 14,
de 3 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 9 de maio 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 designar por acesso, na forma do
artigo 90, parágrafo único, da Lei n° 8.112, de 1990, combinado
com o artigo 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992,
RICARDO MONTEIRO DE CASTRO JANSEN, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto nO 4996, para exercer no
Gabinete do Líder do Partido da Frente Liberal. a função comis
sionada de Assistente de Gabinete, FC-5, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo IOdo Ato da Mesa n°
8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 9 de maio 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
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nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de Câmara dos Depltados, 21 de março de 1995. - Luís
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do Eduardo, Presidente.
artigo ~, parágrafo único, da Lei nO 8.112, de 1990, combinado APOSTll..A:
com o artigo 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1991,
JOSÉ MARIA DE ANDRADE CÓRDOVA, ocupante de cargo da , O Díretor-Geral da Câmara dos, Deputados declara que a
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica designação por acesso do servidor JOSE MARIA DE ANDRADE
Legislativa, Padrão 45, ponto n° 1585, para exercer, a partir de 1° . CÓRDOVA, para exercer a função comissionada de Assistente de
de fevereiro do corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido Pro-,' Gabinete, FC-5, é a partir de 16 de fevereiro do corrente ano, e
gressista, a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-5, não 1° de fevereiro do corrente ano, como consta.
do Quadro Permanente da Câmara dos Depltados, nos termos da Díretoria-Geral, 9 de maio de 1995. Adelmar Silveira Sa.
lotação fIXada pelo artigo IOdo Ato da Mesa nO 71, de 17 de mar- bino, Díretor-Geral.
ço de 1993, combinado como artigo lOdo Ato da Mesa n° 1, de 1°
de fevereiro de 1995.



MESA ----- .....,

Presidente:
LUÍS EDUARDO - PFL-BA

10 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

20 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

(Biênio 1995/96)

10 Secretário:
WILSON CAMPOS - PMDB - PE
20 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PI'B-MG
30 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PP - DF
40 Secretário:
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
10 ROBSON TUMA - PL-SP

20 VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

30 LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

40 WILSON BRAGA - PDT-PB

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFIJPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Adroaldo Streck
Arthur Virgílio Neto
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França
Arnaldo Madeira
Jorge Anders

Antônio Carlos Pannunzio
Carlos Mosconi

Elias Murad
João Leão

Salvador Zimbaldi
Nelson Otoch

Líder: MICHEL TEMER

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL

PPR

Líder: FRANCISCO DORNELLES

PT
Líder: JAQUES WAGNER

Adão Pretto
Jair Meneguelli
Luís Gushiken

Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Romel Anízio
Valdomiro Neger

Jofran Frejat

Augusto Nardes
Eraldo Trindade
Moacir Andrade

Luciano de Castro
Paulo Mourão

Ricardo Izar
Hugo Biehl

Antônio Joaquim
Eurlpedes Miranda

PDT

Líder: MIRO TEIXEIRA
Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (10 Vice)
Edson Ezequiel

Vice-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Carlos Camurça
João Maria
Valdenor Guedes

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1o Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Pauderney Avelino
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel

PP

Líder: ODELMO LEÃO

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiado

Yeda Crusius

, José Carlos Aleluia
Alvaro Gaudêncio Neto

Aracely de Paula
César Bandeira

Eliseu Moura
Félix Mendonça
Hilário Coimbra

Jairo Soares
José Múcio Monteiro

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Paes Landim
Roberto Brant

Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

José Priante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Edinho Araújo
Jurandyr Paixão
José Luiz Clerot

PMDB

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (10 Vice)

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brígido
Confi1cio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra

Vice-Líderes:
Nelson Trad (10 Vice)
Aberlardo Lupion
Antônio dos Santos
Carlos Alberto
Efraim Morais
Fátima Pelaes
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Borba
Maluly Netto
Ney Lopes
Osvaldo Bilchi
Paulo Bornhausen
Rubem Medina
Vicente Cascione



BLOCO PARLAMENTAR (PLlPSDIPSC)

Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Matheus Schmidt
Sérgio Carneiro

Sílvio Abreu

Vice-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

PCdoB
Líder: ALDO RIBEIRO

Sérgio Miranda

BLOCO PARLAMENTAR (PSBIPMN)

Líder: FERNANDO LYRA

Vice-Líderes:
Corauci Sobrinho (l°Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

Vice-Líderes:
José Carlos Sabóia (1°Vice)
Alexandre Cardoso

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Ubaldino Júnior

PARÁGRAFO 4°, ART. 9" RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUlZ CARLOS SANTOS

Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira



1 vaga

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

PCdoB

PSBJPMN

Nelson Meurer (PP)

Adels\Jn Salvador
Bento Lelis

Titulares Suplentes
Aniônio 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

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
Pedrohujo Maurício Requião
Pinheiro Landim Zaire Rezende
Roberto Rocha 2 vaga (s)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PSDB

Domingos Leonelli Adroaldo Streck
José de Abreu Antônio BaJhmann
KoyuTha Antônio Carlos Pannunzio
Roberto Santos Arthur Virgílio Neto
Rommel Feijó Ayres da Cunha
Salvador Zimbaldi FlávioAms

PPR

Affonso Camargo Carlos Airton
Alzira Ewerton Cunha Bueno
Roberto Campos Gerson Peres
Ubaldo Correa (pMDB) Nelson Marchezan
Welson Gasparini Raimundo Santos

PT
Ana Júlia Chico Ferramenta
Ivan Valente Esther Grossi

PPS

Luís Barbosa (PIB) Sérgio Arouca

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697816979/6981

COMISSÃO DE C~NCIAE TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
10 Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
20 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
30 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

PFUPTB

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

Pedrohujo
Udson Bandeira
Wilson Branco

Wilson Cignachi
3 vaga (s)

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

Titulares
Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Mel1es
Davi Alves Silva
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abriio

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Annando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
ValdirColatto

PSDB

Antônio Aureliano Amon Bezerra
Eduardo Barbosa Augusto Nardes (PPR)
Elias Murad Carlos Mosconi
Ezidio Pinheiro Herculano Anghinetti
Ivo Mainardi (pMDB) Salvador Zimbaldi
Osvaldo Coelho (PFL) Saulo Queiroz

PPR

Anivaldo Vale Célia Mendes
Cleonâncio Fonseca Enivaldo Ribeiro
Hugo Biehl Maria Valadão
José Teles Mário Caval1azzi
Roberto Balestra Telmo Kirst

PT
AdãoPretto Fernando Ferro
Alcides Modesto João Coser
Domingos Dutra Luiz Mainardi
José Fritsch Paulo Rocha
Padre Roque Waldomiro Fioravante

PP

Augustinho Freitas Dolores Nunes
Dilceu Sperafico João Maia
Romel Anizio Marconi Perillo

PDT

Luís Durão AirtonDipp
Odílio Balbinotti Carlos Cardinal
Oscar Goldoni Giovanni Queiroz

PUPSDJPSC

José Rezende (PIB) Hilário Coimbra (PIB)
Zé Gomes da Rocha Roland Lavigne

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (PT)
10 Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
20 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPR)
30 Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

PFUPTB



Milton Temer Jair Meneguelli Régis de Oliveira lldemar Kussler
Tilden Santiago Pal1ro Lima (PFL) Vicente Anuda Rommel Feij6
WemerWanderer (PFL) Pedro Wilson Zulaie Cobm 1 vaga

PP PPR
Edson Queiroz Laprovita Vieira Jarbas Lima Adhemar de Barros
Flávio Derzi Sérgio Naya Adylson Motta Alzira Ewerton
VadãoGomes Silvemaui Santos Gerson Peres Nelson Marchezan

PDT Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

Eurípedes Miranda Antônio Joaquim PI'Itamar Serpa Cunha Lima
Wolney Queiroz Edson Ezequiel Hélio Bicudo Milton Temer

PLlPSDIPSC José Genoíno Raimundo Santos (PPR)
Marcelo Deda Sandm Starling

Márcia Marinho João Colaço (PSB) Milton Mendes Severino Cavalcanti (PFL)
Marquinho Chedid Romel Anízio (PP) Paulo Delgado Tilden Santiago
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto PP

PSBJPMN Marconi Perillo Alcione Athayde
Jerônimo Reis Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque Mário de Oliveira
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes OdelmoLeão

PCdoB PDT
Inácio Anuda Socorro Gomes Coriolano Sales Euripedes Miranda

Secretária: Maria Ivone do Espúito Santo Matheus Schmidt Magno Bacelar

Reunião: quartas-feiras - lOh Enio Bacci Severiano Alves

Local: Plenário, sala 14-A PLlPSDIPSC
Telefones: 318-6908 a 6910

Fmncisco Rodrigues Augusto Farias
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Roland Lavigne Paulo de Velasco

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO PSBJPMN
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 Cobm (PSDB) PCdoB

PFIJPTB AldoAmntes Haroldo Lima

PPS
Jairo Carneiro (PFL) Augusto Carvalho

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras-l0h
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: Roberto Rocha (pMDB)

PFLIPTB

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

AryKam
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
Eduardo Mascarenhas

PMDB

PSDB

Suplel)tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Jair Soares

JairoAzi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Mauricio Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 vaga

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

Fmnco Montoro

FátimaPelaes
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Sarney Filho
Vilson Santini

Alberico Filho
Remi Trinta
Socorro Gomes (pCdoB)
Wilson Bmnco
1 vaga (s)

Celso Russomanno

PMDB

PSDB

Aroldo Cedmz
Carlos da Carbms
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

TeIma de Souza (PT)

Chicão Brigido
Freire Júnior
Tete Bezerra

Valdir Colatto
1 vaga (s)

Nelson Otoch



Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

PPR
Fernando Gabeira (PV)
Maria Valadão
I vaga (s)

Roberto França José Carlos Coutinho Sérgio Carneiro
Zulaie Cobra PI..JPSDIPSC

Paulo de Velasco RobsonTuma
Eurico Miranda PSBJPMNJair Bolsonaro

José Carlos Lacerda Ubaldino Júnior Adelson Salvador

PSBJPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Aranma de Almeida
Reunião: quarta.'1-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo lI, 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)

PFUPTB

PI..JPSDIPSC

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Paudemey Avelino (PPR)
1° Vice-Presidente: Mário Cava1lazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

PFLIPTB

PLlPSDIPSC

Mfonso Camargo
Alzira Ewerton
Fausto Martello

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Alberico Filho
Francisco Diógenes

Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão

Maria Elvira
Sandro Mabel

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Fernando Torres
José de Abreu

Dilceu Sperafico
José Janene

Max Rosenmann
Vicente André Gomes

Carlos Melles
Félix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins

João Ribeiro
Roberto Brant

1 vaga (s)

PT

PP

PPR

PDT

PSDB

PMDB

Betinho Rosado
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Herculano Anghinetti
José Aníbal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli

Antônio do ValIe
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPR)

Cunha Lima
Magno Bacelar

Júlio Redecker
Mário CavalIazzi
Pauderney Avelino

Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Elton Rohnelt

Itamar Serpa

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Francisco Silva
Valdenor Guedes

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vaga (s)

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

Rubens Cosac
Nilton Baiano

1 vaga (s)

PP

PT

PDT

PPR

PSDB

PMDB

Gilney Viana
José Machado
1 vaga

RobsonTuma

Laura Carneiro
Silvernani Santos

Sérgio Carneiro

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

FlávioArns
lldemar Kussler
José Aníbal

Fernando Gabeira (PV)
Raimundo Santos
Zé Gomes da Rocha (PSD)

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Francisco Silva
Laura Carneiro

Fernando Lopes

PT

PP

PDT

Fernando Ferro (PT)
Maria Valadão

Marta Suplicy (PT)

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Cidinha Campos

Francisco Horta

PSBJPMN
Ricardo Heráclio

PCdoB
Aldo Rebelo

PRP
1 vaga (s)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-1Oh
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga (s)

Bosco França

Aldo Arantes

1 vaga (s)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PD1)
I° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pD1)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

PFLIPTB

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - lOh
Telefones: 318-69O<V69051701117012

COMISSÃO DE FlNANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (pD1)

PFIlPTB

PSDB

Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Anuda

Sérgio Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander

Enio Bacci
Eunpedes Miranda

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSB)

PP

Luiz Carlos Hauly
Márcio Reinaldo Moreira

Sérgio Guerra

PDT

PCdoB

PSBJPMN

PLlPSDIPSC

José Chaves

PMDB

EdinhoBez Anibal Gomes
Geddel Vieira Lima Antônio do Valle
Germano Rigottc 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 Jorge Anders
Yeda Crusius Regis de Oliveira

PPR

Basílio Villani Anivaldo Vale
DelflID Netto Ari Magalhães
Francisco Dornelles Roberto Campos
Paulo Mourão Rogério Silva

PT
Celso Daniel Antonio Feijão (PTB)
Conceição Tavares José Augusto
Fernando Torres (PSDB) Marcelo Deda
Jose Fortunati Nedson Micheleti

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

Jurandyr Paixão (pMDB)

José Janene
Sérgio Naya

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto

PV

João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-696CV6989/6955

COMISSÃODEF~CAL~ÇÃO

FlNANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

PFLIPTB

Luiz Buaiz

B.Sá
José Linhares

Luiz Durão
Wolney Queiroz

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mendes
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

Wilson Cunha

Cleonâncio Fonseca
Paulo Bauer

Ronivon Santiago

João Fassarella
Padre Roque

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

pp

PT

PPR

PDT

PMDB

Fernando Gonçalves (PTB)
Ivandro Cunha Lima

Rita Camata
Simara ElleJ:Y

1 vaga

PLlPSDIPSC

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant

Esther Grossi
Pedro Wilson

Alexandre Santos
FlávioArns
Sílvio Torres

Álvaro Valle

Fernando Zuppo
Severiano Alves



Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

Adelson Ribeiro
Confúcio Mora
Fernando Diniz
Fernado Gomes
Freire Júnior
José Priante
Luiz Fernando
Nan Souza (PP)
Olavo Calheiros

Antonio Balhann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires
Filmo de Castro
Jayme Santana

Luciano Castro
Raimundo Santos
Moacyr Andrade
Ricardo Izar

PMDB

PSDB

PPR

SameyFilho
Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
4 vaga (s)

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos

Vittorio Mediolli
Yeda Crusius

Basílio Villani
DelfJn1 Netto

Pauderney Avelino
Simão Sessim

Murilo Pinheiro

Francisco Diogenes
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima
PauloTitan
Rivaldo Macari

Adroaldo Streck
Luciano Zica (P1)
Sylvio Lopes

Fausto Martello
José Tude (PfB)
Sérgio Barcellos (PFL)

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Carlos Camurça
Salatiel Carvalho

Werner Wanderer

PMDB
Edinho Bez

Marcelo Barbieri
Zila Bezerra

2 vaga(s)

PSDB
Filmo de Castro

Márcio Fortes
Marinha Raupp

PPR
Benedito Guimarães

Júlio Redecker
Nelson Marquezelli (PfB)

PT
AdãoPretto

Milton Mendes

PP
Edson Queiroz

Marcos Medrado

PDT

PLlPSDIPSC

Augusto Farias Eujácio Simões
Valdemar Costa Neto Welinton Fagundes

PSBJPMN
José Carlos Sabóia Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB

Sérgio Miranda 1 vaga (s)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: 5a -1O:00h - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
10 Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
20 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PfB)
30 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)

PFUPTB

PSBIPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 21
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco ~ontoro (PSDB)
10 Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
20 Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDn
30 Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

PFIJPTB

PLlPSDIPSC

PT
Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

PP
Luiz Carlos Hauly
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

PDT
Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho

Antônio Feijão
Aracely da Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik

Ana Júlia
Chico Vigilante

José Genoíno
Luiz Gushiken

Carlos Camurça
Flávio Derzi

1vaga

Cidinha Campos
Coriolano Sales

RenauKurtz

Abelardo Lupion
Alceste Almeida

João Mellão Neto
Pedro Correa

Salomão Cruz

Airton Dipp
José Mauricio

Elton Rohnelt

Antônio Ueno
~ldoCedraz

AtilaLins
Ciro Nogueira
LeurLomanto
Nelson Trad

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Aécio Neves
Franco Montoro

Cunha Bueno

PMDB

PSDB

PPR

Antônio Joaquim
José Carlos Coutinho

Zé Gomes da Rocha

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

lheodorico Ferraço

Adelson Ribeiro
AryKara

Freire Junior
Rubens Cosac

1 vaga (s)

Jayme Santana
Koyu Iha

Sílvio Torres

Adylson Motta



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, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PúBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1° Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

PFUPTB

Humberto Costa Gilney Viana
José Augusto José Fritsch
Marta Suplicy José Pimentel

PP
B.Sá Alcione Athayde
Jofrau Frejat Laura Cameiro
José Linhares Renato Johnsson

PDT
Cidinha Campos Chico da Princesa
SeraflID. Venzon Fernando Zuppo
Vicente André Gomes Wilson Braga

PUPSDIPSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (pMDB) Pedro Canedo

PSBJPMN
Luiz Piauhylino Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) BetoLelis

Paulo Bauer Wagner Salustiano

Pf
Luiz Gushiken Conceição Tavares
Sandra Starling Eduardo Jorge

PP
Costa Ferreira Jofran Frejat
Raul Belém Salatiel Carvalho

PDT
Carlos Cardinal José Mauricio
RenanKurtz Oscar Goldoni

PUPSDIPSC
Paulo de Velasco Álvaro ValIe

PSBJPMN
Ushitaro Kamia Ricaroo Heráclio

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 SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1° Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

PFUPTB
Alexandre Ceranto Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno Antônio Joaquim Araújo
Ceci Cunha (PSDB) Augnsto Viveiros
Fernando Gonçalves Duílio Pisaneschi
Iberê Ferreira Fátima Pelaes
Jair Soares Fernando Gomes (PMDB)
Jonival Lucas Inocêncio Oliveira
José Coimbra Márcia Marinho (PSC)
Roberto Jefferson Paulo Paim (PT)
Ursicino Queiroz Vilmar Rocha

PMDB
Chjcão Brigido André Pucéinelli
E.1cione Barbalho Armando Abílio
Euler Ribeiro Armando Costa
José Pinotti Confúcio Moura
Laire Rosado Darcísio Perondi
Mauri Sérgio José Aldemir
Rita Camata Lídia Quinan
Rubens Cosac Olavo Calheiros
Saraiva Felipe Remi Trinta

PSDB
Amon Bezerra Eduardo Barbosa
Carlos Mosconi Elias Murad
Cipriano Correia Ezídio Pinheiro
Osmânio Pereira Feu Rosa
Sebastião Madeira Jovair Arantes
Tuga Angerami Robério Araujo

PPR
Amaldo Faria de Sá Eurico Miranda
Ayres da Cunha (PFL) Melquiades Neto (PMN)
Célia Mendes Moacyr Andrade
Ronivon Santiago (PSD) Pimentel Gomes (PSDB)

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)

Michel Temer
Paulo Feij6 (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

lldemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (PT)

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
MariaLaura

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

PMDB

PSDB

PPR

Pf

PP

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo BornhaUSen
Sergio Barcellos

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1 vaga (s)

Almino Affonso
Jackson Pereira
Tuga Angerami

Benedito Guimarães·
Luciano Castro
Paulo Mourão

José Fortunati
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Costa Ferreira
Nilton, Cerqueira



PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAçÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
10 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
20Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
30Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

PFIJPTB

Alceste Almeida Arolde de Oliveira
Duílio Pisaneschi Cláudio Cajado
Hilário Coimbra Eliseu Resende
JairoAzi Iberê Ferreira
Lael Varella Jaime Fernandes
MauroFecmy João Iensen
Mauro Lopes José Santana de Vasconcellos
Melquiades Neto (PPR) Luís Barbosa
Philemon Rodrigues Rodrigues Palma
Theodorico Ferraço Rubem Medina

PMDB

Alberto Goldmann Luiz Henrique
Alberto Silva Marcelo Teixeira
Antônio Brasil Marcos Lima
Barbosa Neto Mauri Sérgio
Carlos Nelson Nestor Duarte
Darcísio Perondi Nicias Ribeiro
Henrique Eduardo Alves Olavio Rocha
Moreira Franco Roberto Paulino
Newton Cardoso Ushitaro Kamia (PSB)

PSDB

Jorge Anders Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes João Leão
Leônidas Cristino Sebastião Madeira
Marinha Raupp Paulo Feijó
Mário Negromonte Vanessa Felippe
1 vaga (s) Zé Gerardo

PPR

Antônio Jorge Affonso Camargo
Benedito Guimarães Eurico Miranda
Simão Sessim Felipe Mendes
Telmo Kirst José Teles

PT
Carlos Santana Alcides Modesto
Hugo Lagranha (PTB) Jaques Wagner
João Coser João Paulo
TeIma de Souza Paulo Delgado

PP

Dolores Nunes Augustinho Freitas

José Chaves

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti
Serafnn Venzon

2 vaga (s)

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

Davi Alves Silva Abelardo Lupion
Jaime Martins Carlos Magno
Luciano Pizzatto Júlio César
Moises Lipnik Maluly Netto
Paulo Heslander Paulo Cordeiro
Wemer Wanderer Roberto Jefferson

PMDB

Elton Robnelt (pSC) Euler Ribeiro
Hélio Rosas Luiz Henrique
João Thomé Mestrinho Marcelo Barbieri
José Pinotti Noel de Oliveira
José Thomaz Nonô Pinheiro Landim

PSDB

Arnaldo Madeira Antônio Aureliano
Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch FÍlmo de Castro

PPR

Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Paudemey Avelino Luciano Castro

PT
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PP

Marquinho Chedid (PSD) Valdenor Guedes
Nilton Cerqueira 1 vaga

PDT

Antônio Joaquim AirtonDipp
Eurípedes Miranda Cunha Lima

PLlPSDJPSC

Maurício Campos Expedito Júnior

PSBJPMN

Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

PDT

PLlPSDJPSC

José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

Francisco Silva
João Maia

PSBJPMN

Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB

Paulo Gouvêa (PFL) JandiraFeghali

Secretário: Rui Omar Prudencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Maurício Campos (PL)
10 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
20Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
30Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

PFIJPTB

NanSouza

Coriolano Sales
Sílvio Abreu

Ushitaro Kamia

PSBJPMN

PDT

PLlPSDJPSC

1 vaga

Miro Teixeira
Wilson Braga

Marcos Medrado (PP)



Presidente: Hermes Pareianello (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (Pf)
3° Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Secretário: Marei Bernardes Ferreira
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefone: 318-6998 a 3187001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E JNTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PI)

PFIJPTB

Celso Russomauno
Alberto Silva Eduardo Mascarenhas

Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Lima Eraldo Trindade
Homero Oguido Gerson Peres

Ceci Cunha Chico Vigilante
Leônidas Cristino Paulo Rocha

Mário Negromonte

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

AImando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Símara Ellery
Wilson Cignachi

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGerardo

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

PMDB

PSDB

PPR

PT

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva
Humberto Souto

José Mendonça Bezerra
José Rocha

Célia Mendes
Prisco Viana

Welson Gasparini

Carlos Alberto
Corauei Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

HeImes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga (s)

Wigberto Tartuce

Antônio Joaquim

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos

Antonio Ueno
Osório Adriano

Confúeio Moura
Pinheiro Landim

1 vaga (s)

Emerson Olavo Pires
Feu Rosa

José Teles
Maria Valadão

Luiz Mainardi
Sandra Starling

Edson Queiroz

Sérgio Carneiro

PSBIPMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE JNQUÉRITO

COM A FJNALIDADE DE JNVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTJNAÇÃO DE VERBA

REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRJNCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRffiUIÇÃO - ECAD.
Proposição: REQ-0005J95 Autor: Eraldo Trindade

Carlos Santana E~pedito Júnior
Celso Daniel

Humberto Costa
Ubaldino Júnior Nilson Gibson
Secretário (a): Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI - Sala 125 Anexo TI
Telefone: 318-7057

COMISSÃO ESPECIAL
DESTJNADA AO ESTUDO DAS REFORMAS

POLÍTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E

MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, JNCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Mondonça Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (pSDB)
3° Vice-Presidente: AIzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Nilton Cerqueira
1 vaga (s)

Chico da Princesa
Sílvio Abreu

Weiinton Fagundes

PP

PDT

PLlPSDIPSC

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
LeonelPavan

1 vaga

PSBJPMN

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Couraei Sobrinho

I
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Pedro Canedo

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa

Rodrigues Palma
Vilmar Rocha



PMDB PMDB
João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

Teté Bezerra
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Wilson Branco

Barbosa Neto

Lídia Quinam
Marcos Lima
Rubens Cosac

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

PSDB

Laire Rosado
Nilton Baiano
Sandro Mabel

Cipriano Correia
Elias Murad

PSDB PPR

PPS
Augusto Carvalho Sérgio Arouca
Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sala 120 - Anexo n- Telefones: 318-7066/7067
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO

TEXTO DO PROTOCOLO RELATIVO AO
CÓDIGO ApUANEIRO DO MERCOSUL,

CONCLUIDO EM OURO PRETO-MG,
ASSINADO PELO BRASIL EM 17-12-94.

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
1° Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR)
Relator: Paulo Ritzel (pMDB)

Romel Anízio

AtilaLins
Benito Gama

José Borba
Roberto Fontes

Suplentes

Armando Costa
Edinho Bez

Ivo Mainardi

Edcson Queiroz

~droaldoSfreck
Marcio Fortes

Luiz Gushiken
Miguel Rossetto

Ricardo Izar
Roberto Balestra

Júlio Redecker
Mário Cavallazzi

Giovanni Queiroz

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

Francisco Rodrigues

PT

PP

PP

PT

PDT

PPR

PSDB

PMDB

PFIJPTB

PLlPSDIPSC

Titulares

Marconi perillo

Maria Valadão
Rogério Silva

Humberto Costa
Pedro Wilson

José Maurício

Elton Rohnelt

Hugo Biehl
Nelson Marchezan

Paulo Ritzel
Valdir Colatto
Zaire Rezende

Augusto Viveiros
Leur Lomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen

Antônio Kandir
Yeda Crusius

Cipriano Correia
FeuRosa

Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Carlos Sabóia

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
Ricardo Izar

José Genoíno
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PT

PPR
Alzira Ewerton
Jarbas Lima
Prisco Viana

Jayme Santana
Roberto Santos
Saulo Queiroz
Silvio Torres

Fernando Lyra

PP
José Janene José Linhares
Romel Anízio Osvaldo Reis

PDT
Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Euripedes Miranda

PLlPSDIPSC
Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSBJPMN

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Bnmilde Liviero de Moraes
Local; Serv. Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A EMEN.

DA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 3.981, DE
1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO, INDUSTRIA-

LIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
TRANSPORTE DO ASBESTO/AMIANTO E DOS PRO·
DUTOS QUE O CONTENHAM, BEM COMO DAS FI·
BRAS NATURAIS E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER

ORIGIEM, UTILIZADAS PARA O MESMO FIM, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Proposição: PL-398lJ93 Autor: Eduardo Jorge
Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
1°Vice-Presidente: Lídia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
Relator: Vilmar Rocha (PFL)

Titulares Suplentes

PFIJPTB José Fortunati
Efraim Morais Luiz Mainardi

Luciano Pizzatto
Mendonça Filho

Phillemon Rodrigues Dilceu Speráfico

José Jorge
Pedrinho Abrão
Pedro Correa
Vilmar Rocha



PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretário: José Maria A. Castro
Local: Servo Com. Especiais - Anexo II- Sala 120 B - Ala Nova
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995, QUE

"ALTERA O INCISO XIDO ART. 21 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES)

Proposição: PEC-0003J95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Humberto Souto (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
2° Vice-Presidente: Adroaldo Streck (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)
Relator: Geddel Vieira Lima (pMDB)

Titual~ Suplente'i
PFUPTB

Fernando Zuppo LeonelPavan

Itamar Serpa PLlPSDIPSC
1 vaga (s) Eujacio Simões Pedro Canedo

PSBJPMN
Roland Lavigne Sérgio Guerra JoãoColaço

PCdoB

Sérgio Miranda Ricardo Gomyde

Secretário: Heris Medeiros JoffI1y
Local: Servo Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70611706217052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995 QUE

"ALTERA O PARÁGRAFO 2°DO ART. 25 DA CONSTI
TUIÇÃO FEDERAL" (CONCESSÃO E DISTRmUIçÃO

DO GÁS CANALIZADO)

Proposição: PEC-00004J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
1° Vice-Presidente: Manoel Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: HelDles Parcianello (pMDB)
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (pMDB)

Titula~ Suplente'i
PFLIPTB

PDT

Carlos Cardinal
Antonio Joaquim

PLlPSDIPSC

Francisco Rodrigues

PSBJPMN

Adelson Salvador

Arolde de Oliveira
Humberto Souto
Leur Lomanto
Heráclito Fortes
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
PedroIrujo
Roberto Rocha

PSDB

Adroaldo Streck
Antonio Balhmann
Arthur Virgílio Neto
Danilo de Castro

PPR

Gonzaga Patriota

Alceste Almeida
Efraim Morais
Eliseu Moura

José Rocha
JoséTude

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

João Natal
Laire Rosado
Nestor Duarte

Remi Trinta
Roberto Valadão
Udson Bandeira

Celso Russomanno
Domingos Leonelli

lldemar Kussler
Sebastião Mdeira

Benedito de Lira
Davi Alves Silva
Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Marilu Guimarães
Moisés Lipnik
Theodorico Ferraço

AryKara
Francisco Diógenes
Hélio Rosas
HelDles Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima

FeuRosa
HeICUlano Anghinetti
João Leão
Saulo Queiroz

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Enivaldo Riberiro

Carlos Melles
Félix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro

José Carlos Vieira
José Coimbra

Roberto Fontes

PMDB
Chicão Brígido

Edison Andrino
Freire Jónior

Ivandro Cunha Lima
Noel de Oliveira

Ubaldo Correa

PSDB
Arnaldo Madeira

Jovair Arantes
Robério Araujo

Vittorio Medioli

PPR
Adhemar de Barros Filho (pRP)

Luciano Castro
Ricardo Izar

Gerson Peres
Nelson MaIchezan
Ricardo Izar

Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago

Flavio Derzi
Sérgio Naya

Fernando Lopes

PT

PP

PDT

Basílio Villani
Francisco Dornelles

Roberto Campos

AnaJulia
Chico Vigilante
Paulo Delgado

Edson Queiroz
Silvemani Santos

José Carlos Coutinho

Domingos Dutra
José Fritsch
José Machado

Edson Queiroz
Renato Joonsson

Airton Dipp
José Maurício

Marquinho O1edid

PT
Luciano Zica
Maria Laura

Nedson Micheleti

PP
Francisco Silva

Talvane Albuquerque

PDT
Renann Kurtz

Silvio Abreu

PLlPSDIPSC

Elton Rohnelt



PSBJPMN PSBJPMN

José Chaves Bosco Franca JoãoColaço Gervásio Oliveira

PCdoB Secretário: Marlene Nassif

Inácio AmJda Aldo Arantes Local: Serv. Com. Especiais: Anexo II - Sala l20-B - Pav. Sup.
Telefones: 318-70671706617052

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo II - Sala 10- Mezanino

COMISSÃO ESPECIALTelefones: 318-7066/706717052

COMISSÃO ESPECIAL DESTlNADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE

DESTlNADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA "ALTERA O PARÁGRAFO 1° DO ART. 177 "
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 5, DE 1995, QUE (MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)
"ALTERA O INCISO IX DO ART. 170, O ART. 171~O

Proposição: PEC-0006I95 Autor: Poder ExecutivoPARÁGRAFO IODO ART. 176 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (EMPRESA BRASILEIRA) Presidente: Alberto Goldman (pMDB)

Proposição:PEC~5 Autor: Poder Executivo
1° Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)

Presidente: Antônio Brasil (pMDB) 3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Edinho Araujo (pMDB) Titulares Suplentes
2° Vice-Presidente: Fernando Torres (PSDB)
3° Vice-Presidente: vago PFlJPTB
Relator: Ney Lopes (PFL) Betinho Rosado Antonio Feijão

Titulares Suplentes José Mucio Monteiro Antonio Geraldo

PFUPTB
Júlio Cesar Carlos Magno
Lima Netto Fernando Gonçalves

João Mendes Aroldo Cedraz Rodrigues Palma João Mellão Neto
Ney Lopes Paulo Lima Rubem Medina Osvaldo Coelho
Osvaldo Biolchi Augusto Viveiros Vicente Cascione Paulo Gouvea
Paes Landim Duilio Pisaneschi PMDBPedro Corroa Antonio Ueno
Vilmar Rocha José Borba Alberto Goldman Antonio do Valle
Heráclito Fortes Severino Cavalcanti Edinho Bez Hélio Rosas

PMDB
Ivo Mainardi Jorge Wilson
Paulo Titan Marcos Lima

Antonio Brasil Adelson Ribeiro Rivaldo Macari Nicias Ribeiro
Edinho Araujo Fernando Diniz Símara Ellery 1 vaga (s)
Luís Roberto Ponte José Aldemir PSDB
Sandro Mabel Jurandyr Paixão
Wilson Cignachi Oreino Gonçalves Jackson Pereira Ayres da Cunha

PSDB
Marcio Fortes Emerson Olavo Pires
Salvador Zimbaldi Ezizio Pinheiro

Fernando Torres Jorge Anders Eduardo Mascarenhas Rommel Feij6
Mário Negromonte Osmânio Pereira PPRSilvio Torres Roberto Franca
Vicente AmJda Régis de Oliveira De1fJ.mNetto Basílio Villani

PT
Julio Redecker Francisco Dornelles
Roberto Campos Maria Valadão

Chico Ferramenta José Machado PT
GilneyViana Luiz Mainardi Luciano Zica Chico FerramenteJoão Fassarella Sandra Starling

Marcelo Deda Conceição Tavares
PPR Miguel Rossetto Fernando Ferro

Ari Magalhães Basílio Villani PPIbrahim Abi-Ackel Luciano Castro
Prisco Viana Francisco Dornelles Salatiel Carvalho José Janene

PDT
Silvemani Santos VadãoGomes

Itamar Serpa Chico da Princesa PDT

Matheus Schmidt Cunha Lima Coriolano Sales EnioBacci

PP
Edson Ezequiel SeraflIU Venzon

Luiz Carlos Hauly Laura Carneiro PLlPSDJPSC

Osvaldo Reis Wigberto Tartuce Augusto Farias Roland Lavigne

PCdoB PSBJPMN

Aldo Rebelo Socorro Gomes Gonzaga Patriota Ushitaro Kamia

PLlPSDJPSC PCdoB

Pedro Canedo Expedido Júnior Haroldo Lima Lindberg Farias



PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário (a): Angela Mancuso
Local: SelV. Com. Especiais - Anexo n- Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052

Secretário: Edla Calheiros
Local: SelV. Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B - Ala Nova

Telefones: 318-7066/706717052

COMISSÃO ESPECIAL

ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1° DO ARTI·
GO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL (IMUNIDADE

PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autor: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPR)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Adauto Pereira Aroldo Cedraz
Antonio Geraldo Jaime Fernandes
JairoAzi Luiz Braga
Osvaldo Biolchi Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti Salomão Cruz
Vicente Cascione Theodorico Ferraço
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 Arruda 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
Marcelo Deda Pedro Wilson

PP

Costa Ferreira Mário de Oliveira
Dolores Nunes Talvane Albuquerque

PDT

Cidinha Campos Magno Bacelar
Silvio Abreu RenanKurtz

PL/PSD/PSC

Secretário: Rejane S. Marques
Local: SelV. Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER Á PROPOSTA
DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO FEDERAL N° 7, DE

1995, QUE"ALTERA O ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (EMBARCAÇÃO NACIONAL, NAVEGA·

çÃO DE CABOTAGEM E DE INTERIOR)

Proposição: PEC-007J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Nelson (pMDB)
2° Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)
3° Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PPR)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Werner Wanderer Adauto Pereira
Hilário Coimbra Eliseu Moura
José Carlos Aleluia Hugo Lagranha
José Santana de Vasconcellos João Iensen
Mauricio Najar Mauro Lopes
Osório Adriano Murilo Pinheiro
Philemon Rodrigues Roberto Pessoa

PMDB

Alberto Silva Candido Mattos
Barbosa Neto Darcisio Perondi
Carlos Nelson Fernando Gomes
Dilso Sperafico Marcelo Teixeira
Newton Cardoso Olavo Rocha
Pinheiro Landim Roberto Paulino

PSDB
Antonio Aureliano Cipriano Correia
Ceci Cunha Eduardo Barbosa
Leonidas Cristino Ezídio Pinheiro
Zé Gerardo Paulo Feij6

PPR
Prisco Viana Anivaldo Vale
Luciano Castro Enivaldo Ribeiro
Mario Cavallazzi Paulo Bauer

PT
Carlos Santana Domingos Dutra
João Coser Paulo Rocha
TeIma de Souza 1 vaga

PP

Carlos Camurça Costa Ferreira
Valdenor Guedes Nelson Meurer

PDT

Magno Bacelar Luiz Durão
Enio Bacci Odilio Balbinotti

PLlPSD/PSC

Marquinho Chedid Sobrinho Roland Lavigne

PSBJPMN

Nilson Gibson Ricardo Heráclio

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Francisco Rodrigues

BetoLelis

PSBJPMN

Paulo de Velasco

Adelson Salvador



Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal

Novas publicações

ELABORANDO A CONSTITUIÇÃO NACIONAL

Edição fac-similar da obra Elaborando a Constituição Nacional, de José Affonso Mendonça de Azevedo: atas
da Subcomissão elaboradora do Anteprojeto Constitucional de 1932/1933.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA

Coletânea de textos jurídicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

Outros títulos

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO

Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda Constitucional nO 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - 1989
5 Volumes.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989; índice comparativo.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA
Comentários por João Barbalho U. C.

Edição fac-similar dos comentários à Constituição Federal de 1891.

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal,
ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão incluídos os acréscimos referentes à remessa
pela ECT). Para solicitar catálogo de preços, escreva para

Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar. Cep 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:
ViaN-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à esquerda)



IEDiÇÃO DE HOJE: 168 pAGINAS I


