
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONALDIÁRIO
SEXTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 1995

SEÇÃO I

BRASÍLIA - DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS
sUMÁRIo-------------

1- ATA I!A 5.,. SESSÃO, EXTRAORDINÁRIA, MA·
TUTlNA, DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DA la SESSÃO
LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLATURA, EM 11 DE MAIO
DE 1995

I - Abertura da Sessão
11- LeitUra e assinatura da ata da sessão anterior
m - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

N° 183/95 - Do Senhor Senador José Sarney, Presidente do
Senado Federal, comunicando que foi feita a leitura da ata de apu
ração da votação de vetos presidenciais, realizada na Sessão do
Congresso Nacional, no dia 4-5-95, às 19 horas.

W 434195 - Do Senhor Deputado Michel Temer, lider do
PMDB, encaminhando a relação dos Deputados do PMDB, que
passarão a integrar a" Comissão Especial, destinada a apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição nO 84191.

W 435195 - Do Senhor Deputado Michel Temer, lider do
PMDB, encaminhando a relação dos Deputados do PMDB, que
passarão a integrar a Comissão Especial, destinada a apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição nO 133/92.

W 189/95 - Do Senhor Deputado Jaques Wagner, Líder do
PT, indicando as Deputadas TeIma de Souza e Sandra Starling,
respectivamente, titular e suplente, para completarem a composi
ção da Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer ao
texto do Protocolo Relativo ao C6digo Aduaneiro do Mercosul.

N° 190/95 - Do Senhor Deputado Jaques Wagner, Líder do
PT, indicando os Deputados Nilmário Miranda, José Fortunati e
Hélio Bicudo, como titulares, na Comissão Especial destinada a
apreciar a PEC nO 46/91, que trata de mudanças na estrutura poli
cial. Como suplentes, indica os Deputados Marta Suplicy, Milton
Mendes e Domingos Dutra.

N° 238195 - Do Senhor Deputado Jaques Wagner, indican
do o Deputado Gilney Viana para integrar a Comissão Externa,
com a fmalidade de obselVar, in loco, o desenvolvimento da fron
teira norte do País, bem como a problemática indígena na área,
principalmente a questão de terras ''ReselVa lanomami" e ''Rapo-

sa/Serra do Sol", nos Estados do Amazonas e Roraima e ainda a
influência sobre demarcação no Projeto Calha Norte.

N° 24Q'95 - Do Senhor Deputado Jaques Wagner, indican
do os Deputados José Augusto, Eduardo Jorge e Humberto Costa,
como titulares da Comissão Especial destinada a apreciar a PEC nO
169-A/93, que altera o inciso IV do artigo 198 da Constituição Fe
deral e prevê recursos orçamentários ao nível da União, Estados e
Municípios para a manutenção do Sistema Único de Saúde com o
fmanciamento das redes ~blicas, f:Uantr6picas e conveniadas.
Como suplentes, indica os Deputados Marta Suplicy, José Fritsch
e Arlindo Chinaglia.

N° 248/95 - Do Senhor Deputado Miro Teixeira., Líder do
PDT, indicando o Deputado Vicente André Gomes para integrar,
na qualidade de Titular, a CP! destinada a "investigar a situação
dos bingos no Brasil."

W 203/95 - Do Senhor Deputado Marcelo Barbieri, Presi
dente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e infor
mática., requerendo a reconstituição das proposições que relaciona,
em virtude de terem sido extraviadas.

N° 139/95 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães, Pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, soli
citando a apensação das PECs nOs 13/95 e 18195, à PEC nO 2195.

N° 142/95 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães, Pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, en
viando as proposições que relaciona, após serem apreciadas pela
referida Comissão, para as devidas providências regimentais.

N° 161/95 - Do Senhor Depltado Roberto Magalhães, Pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, en
viando as proposições que relaciona, após serem apreciadas pela
referida Comissão, para as devidas providências regimentais.

N° 162/95 - Do Senhor Depltado Roberto Magalhães, Pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, en
viando a PEC n° 2/95 e apensos, após apreciação pela referida
Comissão, para as devidas providências regimentais.

N° 121/95 - Do Senhor Deputado Celso Russomanno,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência., da Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, comunicando,
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que declara prejudicado o Projeto de Lei nO 8.602/86.
N° 79/95 - Do Senhor Deputado Maurício Campos, Presi

dente da Comissão de Defesa Nacional, solicitando autorização
para apensação dos Projetos de Lei que relaciona, ao Projeto de
Lei nO 7.865/86.

N° 81195 - Do Senhor Deputado Maurício Campos, Presi
dente da Comissão de Defesa Nacional, solicitando providências,
no sentido de que seja concedida à referida Comissão, audiência
do Projeto de Lei nO 3.950/93.

W 85/95 - Do Senhor Deputado Maurício Campos, Presi
dente da Comissão de Defesa Nacional, solicitando providências,
no sentido de que seja concedida à referida Comissão, audiência
do Projeto de Lei n° 14-A/95.

N° 88/95 - Do Senhor Deputado Maurício Campos, Presi
dente da Comissão de Defesa Nacional, solicitando que seja con
cedida consulta à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, do Projeto de Lei nO 4380-A/94, do Poder Executivo.
Em anexo, estudo sobre a matéria da Assessoria Legislativa desta
Casa.

N° 302195 - Do Senhor Deputado Panderney Avelino, Pre
sidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, solici
tando a desapensação do Projeto de Lei nO 4.647/90, do Projeto de
Lei n° 3.768/93.

N° 20/95 - Do Senhor Deputado Franco Montoro, Presiden
te da Comissão de Relações Exteriores, informando a aprovação
do parecer preliminar do Senhor Deputado Aroldo Cedraz, em que
solicita que a referida Comissão apresente requerimento junto à
Mesa da Câmara dos Deputados, no sentido de que o presente
Acordo seja submetido à manifestação prévia da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, acerca da constitucionalidade
do dispositivo que isenta os tributos e taxas de caráter fedeml, es
tadual ou municipal sobre mercadorias e serviços, veículos, ener
gia elétrica, combustíveis e telecomunicações.

N° 27/95 - Do Senhor Deputado Luciano Pizzatto, Presi
dente da Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nO
4, de 1995, do Poder Executivo, que "altera o § 2° do art. 25 da
Constituição Fedeml." (Concessão e Distribuição do Gás Canali
zado), comunicando a aprovação pela referida Comissão para
apreciação em 2° turno da PEC nO 4-B.

N° 154195 - Do Senhor Deputado De Velasco, solicitando
que seja substituído o seu nome parlamentar.

REQUERIMENfO

- Do Senhor Deputado Átila Lins, requerendo o desarqui
vamento da PEC n° 23/91.

- Do Senhor Deputado João Ribeiro, solicitando a apensa
ção da PEC n° 45/95 à 33/95, do Senhor Presidente da República,
já que ambas tratam de matéria correlata.

- Do Senhor Deputado Ricardo Izar, requerendo o desar
quivamento do Projeto de Lei nO 1542191.

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Luiz Henrique, comunicando que
por erro de digitação votou "sim", o requerimento de adiamento da
PEC que trata do gás canalizado, quando deveria votar "não".

- Da Senhom Deputada Márcia Marinho, comunicando sua
filiação ao Partido da Social Democmcia Brasileira - PSDB.

PRESIDENfE (Ronaldo Perim) - Convocação dos Deputa
dos a plenário para apreciação da Ordem do Dia. Início do período
destinado às Breves Comunicações.

IV - Breves Comunicações
NILSON GIBSON - Apresentação de recurso contra inde-

ferimento de questão de ordem pelo Presidente da Comissão Espe
cial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 7-A, de 1995, sobre navegação de cabotagem.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Acolhimento, para poste
rior apreciação, do recurso apresentado pelo Deputado Nilson
Gibson.

ALDO REBELO - Truculência do Governo Federal no
processo de demissão de servidores em greve. Altos lucros do sis
tema fmanceiro propiciados pelo Plano Real.

ILDEMAR KUSSLER - Anúncio da apresentação, pelo
omdor, de projeto de lei que disciplina a publicidade de produtos
derivados do álcool e do tabaco atmvés dos meios de comunica
ção.

WELSON GASPARINI (pela ordem) - Renovação de con
vite à Mesa Diretora e aos Deputados para reunião do Grupo Par
lamentar Municipalista, às 14 homs, no audit6rio do Espaço
Cultural da Câmara dos Deputados.

JOSÉ FORlUNATI - Demissão de funcionários da Com
panhia Rio-Gmndense de Telecomunicações - CRT, Estado do
Rio Grande do Sul.

DOMINGOS DUTRA (pela ordem) - Solicitação à Mesa
de certidão atestando a retificação do voto do orador em votação
realizada no dia 10 de maio.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Deferimento da solicita
ção do Deputado Domingos Dutra.

JAIR BOLSONARO - Anúncio de encaminhamento de re
querimento de informações ao Ministério do Planejamento e Orça
mento sobre furto de d6lares do Ministro José Serra. Louvor ao
trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais no resgate, no Estado do
Rio de Janeiro, de menor seqüestrada. Omissão dos Ministros mi
litares diante do arrocho salarial de seus subordinados.

PRESIDENfE (Ronaldo Perim) - Convocação dos Deputa
dos a plenário pare apreciação da Ordem do Dia.

EDISON ANDRINO - Posse do Prof. Antônio Diomário
de Queiroz, Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, na
Presidência da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Fedemis de Ensino Superior - ANDIFES. Artigo "O estigma do
carvão mineral", de autoria do jornalista Ubirajara Alves, publica
do no jornal Gazeta Mercantil, sobre a problemática social, hu
mana e ambiental da minemção carbonífera no sul de Santa
Catarina.

JOÃO PAULO - Desrespeito à vida e ao trabalho, no País.
Conveniência da abertum de negociações, pelo Governo Fedeml,
com os trabalhadores em greve.

FERNANDO LOPES - Problemática da violência no Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Reestrutumção da polícia ca
rioca.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Convocação dos Deputa
dos a plenário pare apreciação da Ordem do Dia.

PHILEMON RODRIGUES - Ausência de critérios em re
'lação à possível privatização da Companhia Vale do Rio Doce.
Necessidade de clareza e tranqüilidade do Governo na condução
do progmma de privatização.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Convocação dos Deputa
dos a plenário pare apreciação da Ordem do Dia.

IVAN VALENfE - Inconveniência da privatização de em
presas estatais.

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convocação dos Deputa
dos a plenário pare apreciação da Ordem do Dia.

JOSÉ THOMAZ NONÔ - Privilegiamento de empresas
com a quebr~ do mon0p6lio do gás canalizado.

ANfONIO BRASIL (pela ordem) - Solicitação, ao Minis
tério do Planejamento e Orçamento, de cópia dos estudos informado-
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res da proposta de privatização da Companhia Vale do Rio Doce.
CONFÚCIO MOURA - Solicitação de dados aos Parla

mentares estudiosos da Previdência Social para a elaboração do re
latório de Subcomissão Especial destinada à análise da situação do
setor.

MILTON TEMER - "Manifesto ao Congresso e à Nação"
da Frente em Defesa da Soberania e Integridade do Brasil contra
as propostas de emenda à Constituição apresentadas pelo Poder
Executivo. Denúncia veiculada pela imprensa sobre privilegia
mento de empresa com a quebra do monopólio do gás canalizado.

TELMA DE SOUZA - Encaminhamento à Mesa Diretora
de requerimento para anulação da votação, na Comissão Especial,
da Proposta de Emenda à Constituição nO 7, de 1995, sobre nave
gação de cabotagem.

URSICINO QUEIROZ - Crise do setor de saúde no País.
Necessidade de investimentos governamentais na área de sanea
mento básico. Destinação de recursos orçamentários para cobertu
ra de déficit no Ministério da Saúde.

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convocação dos Deputa
dos a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

CUNHA LIMA - Razões do desligamento do orador do
Partido Democrático Trabalhista.

VALDIR COLATIO - Promulgação, pelo Presidente do
Senado Federal, de artigo da Lei n° 8.880 objeto de veto do ex
Presidente Itamar Franco. Realização do seminário "O PMDB e a
Agricultura", em Goiânia, Estado de Goiás.

SANDRO MABEL - Exploração do potencial turístico bra
sileiro.

JOSÉ CARLOS LACERDA - Transcurso do tricentenário
da República de Palmares.

JORGE ANDERS - Impropriedade de matérias publicadas
no Jornal do Brasil sobre prática de nepotismo na Justiça do Es
tado do Espírito Santo. Atuação do Desembargador Pedro Valls
Feu Rosa.

LAEL VARELLA - Falta de controle, pelo Incra, do pro
cesso de reforma agrária no País.

JOSÉ PINOTTI - Restabelecimento da verdadeira ética
médica no Brasil.

MAX ROSENMANN - Criticas à proposta governamental
de reforma da Previdência Social no tocante à redução de benefi
cios e direitos dos aposentados e pensionistas.

V - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, em segundo

turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 4-C de 1995, que
altera o § 2° do art. 25 da Constituição Federal.

Usaram da palavra para discussão os Srs. Deputados JOSÉ
FRITSCH,LUlZCARLOS HAULY, MILTON TEMER.

Usou da palavra pela ordem, durante a discussão, o Sr. De
putado LUJZ CARLOS HAULY.

Usou da palavra para discussão o Sr. Deputado DOMIN
GOS LEONELLL

JOSÉ rnOMAZ NONÔ - Questão de ordem sobre a forma
[mal de proposta de emenda à Constituição na hipótese de aceita
ção, em segundo turno, de destaque para modificação do texto
aprovado em primeiro turno.

PRISCO VIANA (pela ordem) - Aplicabilidade do § 8° do
art. 202 do Regimento Interno na hipótese suscitada pelo Deputa
do José Thomaz Nonô.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta à questão de or
dem formulada pelo Deputado José Thomaz Nonô.

Usou da palavra para discussão o Sr. Deputado LUCIANO
ZICA.

PEDRO WILSON (pela ordem) - Retificação de voto re-

gistrado na sessão do dia 10 de maio.
Usaram da palavra para discussão os Srs. Deputados AL

BERTO GOLDMAN, NILSON GIBSON, JAQUES WAGNER,
INÁCIO ARRUDA.

Usaram da palavra pela ordem, durante a discussão, os Srs.
Deputados MIRO TEIXEIRA, JOSÉ GENOÍNO.

Usaram da palavra para discussão os Srs. Deputados MAR
QUINHO CHEDID, HAROLDO LIMA.

Usou da ~vrapela ordem, durante a discussão, o Sr. De
putado JOÃO LEÃO. Usaram da palavra para discussão os Srs.
Deputados ALDO REBELO, JORGE TADEU MUDALEN, JOSÉ
PINOTTI, SEVERINO CAVALCANIT, DOMINGOS DUTRA,
FERNANDO GABEIRA.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
para encerramento da discussão.

JOSÉ GENOÍNO (pela ordem) - Conveniência do adia
mento da votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 4-B,
de 1995.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
José Genoíno.

GERSON PERES (pela ordem) - Discordância com a pro
posta de adiamento da votação da matéria.

ALDO REBELO (Como Líder) - Conveniência do adia
mento da votação da matéria.

JAQUES WAGNER (Como Líder) - Inconveniência do
adiamento da votação da matéria.

Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. De
putado MIRO TEIXEIRA.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado o requerimento.
JAQUES WAGNER (pela ordem) - Pedido de verificação

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

Deputado Jaques Wagner.
Usaram da palavra para encaminhamento da votação da ma

téria os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS SABÓIA, VALDEMAR
COSTA NErO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS SA
BÓIA, JOSÉ ANÍBAL, ALDO ARANTES, ODELMO LEÃO,
WOLNEY QUEIROZ, MARQUINHO CHEDID, JAQUES
WAGNER, BETO MANSUR, MICHEL TEMER, SÉRGIO
AROUCA.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação do requerimento
de encerramento da discussão da matéria.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs.
Deputados SANDRA STARLING, ODELMO LEÃO, INOCÊN
CIO OLIVEIRA, WOLNEY QUEIROZ, ODELMO LEÃO, JOSÉ
ANÍBAL, ALOYSIO NUNES FERREIRA, MARQUINHO CHE
DID, ADELSON SALVADOR, MARIA ELVIRA, ERALDO
TRINDADE, LUÍS BARBOSA.

INOc$NCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Necessidade da
permanência dos Deputados em plenário para apreciação da pauta
da sessão vespertina.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
SOCORRO GOMES (pela ordem) - Registro de voto.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado o requerimento

para encerramento da discussão da Proposta de Emenda à Consti
tuição nO 4-C, de 1995.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requerimento para adia
mento, por duas sessões, da votação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 4-C, de 1995, que altera o § 2° do art. 25 da Cons
tituição Federal.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados MICHEL TEMER, MIRO TEI
XEIRA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ ANÍBAL,



ANTÔNIO GERALDO - Proposta de aplicação na região
Nordeste dos recursos oriundos da anunciada privatização da
Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF.

NELSON MARQUEZELU - Resolução dos problemas
conjunturais da agricultum brasileira como pré-requisito para a es
tabilidade do Plano Real.

GONZAGA PA1RIOTA - Desempenho do Colégio Dom
Bosco, Município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

JOÃO MENDES - Importância do empenho do povo brasi
leiro para a preservação do sucesso do Plano Real.

SALATIEL CARVALHO - Conveniência da ampliação.
pelo Governo Federal, dos recursos para habitação popular e sa
neamento básico.

JACKSON PEREIRA - Importância da nonnatização, pelo
Banco Central. do uso do cheque pré-datado. Crescimento da
emissão de cheques sem fundos.

ALBÉRICO CORDEIRO - Anúncio de encaminhamento
de requerimento aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal sobre a transformação em Comissão Mista Tem
porária da Comissão Temporária de Senadores proposta pelo Se
nador Carlos Wilson, destinada a fazer o levantamento das obras
públicas inacabadas no território nacional. Pronunciamento do Se
nador Carlos Wilson sobre o assunto.

UBALDlNO JÚNIOR - Ameaça de destruição de patrimô
nio natural de Nova Viçosa. Estado da Bahia, com a construção de
rodovia no Município.

FRANCISCO DORNELLES - Importância da reforma
constitucional para o desenvolvimento do País. Apoio do PPR às
propostas de emenda constitucional apresentadas pelo Poder Exe
cutivo.

SERAFIM VENZON - Conclusões do Seminário sobre Po
lítica e Sindicalismo realizado no Município de Florianópolis pela
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa
Catarina. - FETIESC.

PAUDERNEY AVELlNO - Vontade política do Congres
so Nacional na apreciação de matérias fundamentais para a efIcá-
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FRANCISCO DORNELLES, JAQUES WAGNER, ALDO RE- oradora à Mesa Diretora contra decisão do Presidente da Comis
BELO, JOSÉ CARLOS SABÓIA, FERNANDO GABEIRA, são Especial destinada a apreciar a Emenda Constitucional nO 7, de
WALDEMAR COSTA NEm, LUlZ CARLOS SANTOS. 1995, sobre navegação de cabotagem.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação do requerimento. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Resposta à Depltada
Aprovado. TeIma de Souza.

Usaram da palavra para registro de voto os Srs. Deputados FERNANDO FERRO - Solidariedade do orador ao movi-
cmco FERRAMENTA, SOCORRO GOMES, osMÂNIO PE- mento grevista dos petroleiros.
REIRA, CARLOS SANTANA, ANA JÚLIA, RAQUEL CAPI- DOLORES NUNES - Fome e mortalidade infantil no To
BERIBE, DILCEU SPERAFICO, CARLOS AJRmN, INÁCIO cantins. Apelo ao Mllllstério da Saúde para inclusão dos Municí
ARRUDA, MURILO PINHEIRO, JOÃO FASSAREILA, LUlZ pios mais carentes do Estado em programa de combate à
FERNANDO, OLÁVIO ROCHA, N ANDRO CUNHA LIMA, desnutrição,e à mortalidade infantil recentemente lançado.
NELSON MARQUEZBLLI, JOSÉ ALDEMIR, VICENTE AN- JOSE ALDEMIR - Anúncio da apresentação de projeto de
DRÉ GOMES. lei sobre a criação dos Departamentos de Pericias e Identificação

VI- Encerramento vinculados à estrutura do Ministério da Justiça.
2 - ATA DA 58" SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPU· ARNALDO FARIA DE SÁ - Alerta sobre a possibilidade

TADOS, DA la SESSÃO LEGISLATlVA, DA 50" LEGISLA· de aprovação da proposta de emenda à Constituição relativa à Pre-
TURA, EM 11 DE MAIO DE 1995 vidência Social. Transcurso do 70 aniversário da Associação de

I - Abertura da Sessão Aposentados e Pensionistas de Porto Ferreira, Estado de São Pau-
n - Leitura e Assinatura da ata da sessão anterior lo. Posse da nova Diretoria do Sindicato dos Motoristas de Guin-
m - Leitura do Expediente dastes do Porto de Santos.
IV - P~ueno Expediente JOVAJR ARANTES - Realização, pela Executiva Nacional
CONFÚCIO MOURA - Transcurso do Dia do Enfenneiro do PSDB, de encontro regional para debate das refonnas constitu-

- 12 de maio. PerfIl biográfico da Enfermeira Ana Néri. cionais, em Goiânia, Estado de Goiás.
NILSON GmSON - Escalada da violência no País. WILSON BRAGA - Conveniência de revisão dos levanta-
CLÁUDIO CAJADO - Anúncio da apresentação pelo ora- mentos feitos pelo Programa Comunidade Solidária no Estado da

dor de projeto de lei sobre isenção do Imposto de Renda e do PIS Paraíba para inclusão de Remígio entre os Municípios beneficia-
às microempresas comreceita bruta anual de até 250.000 UFIR. dos.

VADÃO GOMES - Reconhecimento, pelo Ministro Paulo
Renato Souza, da Educação e do Desporto, da necessidade de am
pliação dos ensinos básico e universitário através da iniciativa pri
vada. Extensão do campus da Universidade Camilo Castelo
Branco para Fernandópolis, Estado de São Paulo.

FERNANDO LOPES - Inconveniência da privatização do
Banco do Estado do Rio de Janeiro - BANERJ.

NELSON TRAD - Greve da Polícia Civil do Estado do
Mato Grosso do SuL

N AN VALENTE - Adiamento da votação em plenário da
proposta de emenda à Constituição sobre a quebra do mon0p6lio
do gás canalizado.

ENIO BACCI - Regulamentação da doação presumida de
órgãos humanos.

HUMBERTO COSTA - Comemoração da abolição da es
cravatum no Bmsil. Reflexos sobre a situação do negro no País.

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Elogio à atuação dos
profIssionais do programa A Voz do BrasiL Inoportunidade do
projeto de lei sobre a divulgação facultativa do programa pelos
meios de comunicação. Solicitação de maior apoio da Mesa ao no
ticiário.

ROBERTO PESSOA - Excessos da refonna administrativa
do Banco do Brasil.

PHlLEMON RODRIGUES - Recuperação e ampliação da
malha viária nacional. Privatização das rodovias.

JOSÉ COIMBRA - Adoção, pelo empresariado brasileiro,
da campanha ''Educação para competitividade".

ADYLSON MOTTA - Adiamento do encerramento da dis
cussão, pela Casa, da proposta de emenda à Constituição relativa à
quebra do monopólio do gás canalizado.

cmCÃO BRÍGIDO - Responsabilidade do Congresso Na
cional na condução dos interesses do País.

sIMÃo SESSIM - Seminário sobre a importância do Porto
de Sepetiba para o desenvolvimento regional. realizado no Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

TELW..A DE SOUZA - Razões do recurso apresentado pela
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cia do Plano de Estabilização Econômica.
GlOVANNI QUEIROZ - Teimosia governamental na im

plantação do projeto SIVAM - Sistema de Vigilância da Amazô
nia.

PAUW BORNHAUSEN - Discurso proferido pelo orador
na ocasião da posse na presidência da Comissão Parlamentar Con
junta do Mercosul.

RAIMUNDO SANTOS - Obrigatoriedade de colocação,
pelas empresas distribuidoras de gás liquefeito de petróleo, de pla
quetas nos botijões indicativas das datas de acondicionamento, de
validade do produto e da última revisão feita no recipiente.

JOSÉ FORTUNATI - Paralisação da comunidade da Uni
versidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, em pro
testo contra a aprovação de substitutivo do Senador Darcy Ribeiro
ao Projeto da Lei das Diretrizes e Bases da Educação oriundo da
Câmara dos Deputados.

JOSÉ CHAVES - Transcurso do décimo terceiro aniversá
rio de emancipação político-administrativa do Município de Ca
maragibe, Estado de PernamhJco.

ITAMAR SERPA - Razões da solicitação do orador ao Mi
nistro Nelson Jobim, da Justiça, de intervenção federal no Estado
do Rio de Janeiro.

DARCÍSIO PERONDI - Documento de Prefeitos do Esta
do do Rio Grande do Sul de inconformismo com a lentidão na ne-'
gociação de uma nova política agócola para o País.

AUGUSTO FARIAS - Repúdio ao artigo ''Retrato sem re
toques de uma família que perdeu o poder", publicado no jornal
Corrd.o Brazi6ense. Atuação parlamentar do orador.

V - Grande Expediente
. OSVALDO BIOLCHI- Proposta do orador para reformu

lação do sistema de ensino do País.
PRESIDENIE (Wilson Braga) - Convocação dos Deputa

dos a plenário para apreciação da Ordem do Dia.
ALBERTO SILVA - Realização de encontro do PMDB em

Goiânia, Estado de Goiás, para debate sobre a problemática da
agricultura nacional. Excelência das terras do Vale do Parnaíba,
Estado do Piauí, para o cultivo de grilos. Açodamento do Governo
Federal na prlvatização da Companhia Vale do Rio Doce.

AGNALDO TIMÓTEO (pela ordem) - Razão da ausência
do orador em votação no plenário da Câmara dos Deputados, na
sessão de 10 de maio.

PAES LANDIM (pela ordem) - Compromisso da Faculda
de da Cidade do Rio de Janeiro e da Associação Brasileira de Edu
cação Com a qualidade do ensino. Instalação do 5° Congresso
Brasileiro para o Desenvolvimento da Educação, em São Paulo,
Estado de São Paulo.

cARLos MOSCONI (pela ordem) - Solicitação da Fede
raÇão das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMO - ao
Governo Federal relativa à revisão da atual política de juros.

osMÂNIO PEREIRA (pela ordem) - União parlamentar
em torno de soluções para a problemática da saúde no País. Reali
zação, dia 15 do corrente, de reunião da Frente Parlamentar da
Saúde.

PRESIDENIE (Wilson Braga) - Compromisso regimental
e posse do Deputado Ricardo Feitosa Rique.

WILSON BRANCO (pela ordem) - Matança de peixes por
embarcações estrangeiras no litoral do Estado do Rio Grande do
Sul. Conveniência da criação de Frente Parlamentar da Pesca.

VI - Ordem do Dia
PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Discussão, em turno úni

co, do Projeto de Decreto Legislativo n° 75-A de 1995, que aprova
o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Financeira entre a Re
pública Federativa do Brasil e o Banco Europeu de Investimento,

assinado em Luxemburgo, em 19 de dezembro de 1994.
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substi

tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
DepItado NILSON GIBSON.

Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado AR
NALDO FARIA DE SÁ.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Encerramento da discus-
são.

Votação do projeto e da redação fInal. Aprovados.
Encaminhamento do projeto ao Senado Federal.
PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Discussão, em turno úni-

co, do Projeto de Decreto Legislativo nO 435-A, de 1994, que
aprova o texto da Ata de Retificação do Protocolo Adicional sobre
Navegação e Segurança ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hi
drovia Paraguai-Paraná (porto de Cáceres-Porto de Nova Palmira),
lavrada em 23 de junho de 1993, em Montevidéu.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Encerramento da discus-
são.

Votação do projeto e da redação [mal. Aprovados.
Encaminhamento do projeto ao Senado Federal.
PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Di,scussão, em turno úni-

co, do Projeto de Decreto Legislativo nO 64-A, de 1995, que apro
va o texto do Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a
Estrutura Institucional do Mercosul - Protocolo de Ouro Preto,
Minas Gerais, no dia 17 de dezembro de 1994.

Usaram da palavra, para discussão, os Srs. DepItados MI
GUEL ROSSETIO, SÉRGIO CARNEIRO.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Encerramento da discus
são. Existência sobre a mesa de requerimento para adiamento da
votação da matéria.

MARCELO DEDA (pela ordem) - Solicitação à Presidên
cia de retirada do requerimento.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Deferimento do pedido
de retirada do requerimento.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Votação do projeto.
Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs.

DepItados MARCELO DEDA, PAUW BORNHAUSEN, AR
NALDO MADEIRA, INÁCIO ARRUDA, MARCONIPERILLO,
JACKSON PEREIRA, LUIZ BUAIZ, WELSON GASPARINI,
SÉRGIO AROUCA, ADELSON SALVADOR, NILTON BAIA
NO.

PRESIDENfE (Ronaldo Perim) - Votação do projeto e da
redação [mal. Aprovados.

Encaminhamento do projeto ao Senado Federal.
Apresentaram proposi~s os Srs. Deputados EIlA8 MU

RAD, CLÁUDIO CAJADO, RÉGIS DE OLIVEIRA, NICIAS RI
BEIRO E OUTROS, LUIZ MAINARDL AGNELO QUEIROZ,
ANTÔNIO BRASIL, ILDEMAR KUSSLER, JOSÉ JANENE,
ANTÔNIO JOAQUIM, NELSON MARCHEZAN, IBERÊ FER
REIRA E OUTROS, JOSÉ ALDEMIR, OSVALDO BIOLCHI,
LUCIANO ZICA, TELMO KIRST, MARIA LAURA, ÁLVARO
GAUDÊNCIO NETO, ARLINDO ClllNAGLIA, VALDIR CO
LATIO, SÉRGIO CARNEIRO, NILSON GIBSON, 1ELMA DE
SOUZA, CONFÚCIO MOURA, JAQUES WAGNER E JAIR
MENEGUELLI.

JOSÉ PRIANTE (pela ordem) - Possibilidade da exclusão
de Municípios paraenses dos beneficios dos Fundos de Participa
ção dos Estados - FPE - e dos Municípios - FPM - e de repasse
do SUS, em decorrência de censo realizado em 90/91.

WELSON GASPARINI (pela ordem) - Descumprimento
pelo INSS de dispositivo constitucional garantidor da compensa
ção de despesas com institutos de previdência municipais.
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VII - Comunicações Parlamentares
AGNELO QUEIROZ - Inconveniência da privatização do

sistema de telecomunicações do País. Desempenho da Telebrás e
da Embratel.

FRANCO MONTORO - Aprovação, pela Casa, do Proto
colo de Ouro Preto, sobre o processo de integração no Cone Sul da
América Latina.

GONZAGA PATRIOTA - Presença no Distrito Federal de
policiais civis do Estado de Pernambuco. Solidariedade aos ferro
viários, metroviários e petroleiros em greve.

ADELSON SALVADOR - Agravamento do quadro de
violência urbana no País.

MATIlEUS SCHMlDT- Aprovação, pela Casa, da propos
ta de e1J1enda à Constituição sobre empresa brasileira de capital
nacional. Conseqüências da política neoliberal do Governo Fede
ral.

SÉRGIO CARNEIRO - Documento resultante de seminá
rio realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil- OAB, contrá
rio às propostas de emenda à Constituição encaminhadas ao
Congresso Nacional pelo Poder Executivo.

INÁCIO ARRUDA - Suspeição do processo de privatiza
ção de empresas estatais. Sugestão ao Senador Pedro Simon de en
caminhamento de proposta de criação da CPI das Refonnas
Constitucionais justamente com a da CP! das Empreiteiras.

AUGUSTO CARVALHO - Desapropriação de área ocupa
da pelo Exército no Município de Formosa, Estado de Goiás, para
fms de reforma agrária.

TIIEODORICO FERRAço - Reparo a matéria publicada
pelo Jornal do Brasil referente à nomeação do Desembargador Pedro
Valls Feu Rosa para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito San
to. Correspondência enviada ao jomal pelo Desembargador Alemer
Ferraz Moulin, Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito
Santo - AMAGES, a prop6sito do assunto.

JOSÉ PRIANfE - Inconveniênciá de privatização da Com
panhia Vale do Rio Doce.

GERSON PERES - Adequação do processo de refonnas
constitucionais às realidades regionais brasileiras. Direcionamento
da reforma do setor de telecomunicações no País à garantia do
bem-estar social.

CHICO VIGILANTE - Denúncia de corrupção no Departa
mento de Transporte Rodoviário, vinculado ao Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem - DNER.

JARBAS LIMA - Uso abusivo de medidas provisórias pelo
Poder Executivo.

BENEDITO DOMINGOS - Liberação, pelo Governo do
Distrito Federal, de recursos para duplicação do trecho brasiliense

da Rodovia BR-070. Parcelamento, pelos bancos oficiais, de débi
tos de servidores públicos decorrentes do uso de cheques espe
ciais.

VIII - Encerramento
ATOS DO PRESIDENTE
a) Constituir Comissão Externa, destinada a verificar in

locô as possíveis conseqüências da iminente desativação do Entre
posto de Pesca do Município de Santos, na Ponta da Praia, no dia
19 de maio próximo.

b) Lotação: Paulo Ribeiro
c) Dispensa: Vera Lúcia de Souza.
3-PORTARIAS nOs 12, 13,14,15,16,17,18,19 e20,de

1995, da Primeira Secretaria, referentes a credenciamento de enti
dades de classe.

4-DIVERSOS
a) !PC-Portarias nOs 40, 41, 42, de 1995

COMISSÕES
5 -ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, lO" Reunião

(Ordinária), em 3-5-95; 11" Reunião (Audiência Pública), em 9-5
95 e 12" Reunião (Ordinária), em 10-5-95.

b) Comissão de Seguridade Social e Família, 12" Reunião
(Ordinária), em 10-5-95.

c) Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nO
4/95, do Poder Executivo, que "altera o § 2° do art. 25 da Consti
tuição Fedeml" (concessão e distribuição de gás canalizado), 3"
Reunião (Audiência Pública), com notas taquigráficas, em 22-5-95
e 4" Reunião (Audiência Pública), com notas taquigráficas, em 29
3-95.

d) Comissão Especial destinada a proferir parecer à PRC n°
5/95, que "altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § 1° do art.
176 da Constituição Federal" (empresa brasileira), 12" Reunião
(Ordinária), em 2-5-95 e 13" Reunião (Ordinária), em 3-5-95.

6 - DISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Constituição e Justiça e de Redação nO

20/95, em 3-4-95 (Republicada por estar relacionada no sumário e
não ter sido publicada no DCN nO 53, de 4-4-95.

b) Comissão de Finanças e Tributação n° 19/95, em 11-5-95.
c) Comissão de Seguridade Social e Família, nO 9/95, em

11-5-95.
7 - REDISTRffiUIÇAO DE PROJETOS
a) Comissão de Economia, Indústria e Comércio, nO 5/95,

de 11-5-95.
S-MESA
9 - LIDERES E VICE.LIDERES
10 - COMISSÕES

Ata da 57a Sessão Extraordinária, matutina, em 11 de maio de 1995

Presidência dos Srs. Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 10 Vice-Presidente

ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS COMPARECEM OS SE
NHORES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
João Henrique.

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano CasIID - PPR;
Luis Barbosa - Bloco - PTB.

Goiás

Orcino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco 
PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto
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Bmsília, 8 de maio de 1995

Balestra - PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel- PMDB;
Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Spemfico - PMDB; Flá
vio Derzi - PP; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano
- PMDB; Nelson Tmd - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PDT;
Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo
co - PFL; Alexandre Cemnto - Bloco - PFL; Antonio Ueno
Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT;
Dilceu Spemfico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Ams 
PSDB; HelD1es 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; Mauócio Requião - PMDB; Max Rosenmann - PDT;
Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer - PP; Padre Roque - PT;
Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato
Joonsson - PP; Ricardo Gomyde - PCdoB; Vilson Santini - Bloco
- PTB; WernerWanderer - 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; Semfim Venzon - PDT;
Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streek - 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; Germano 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; Telmo Kirst - PPR; Waldomiro
Fiomvante - PT; Wilson Bmnco - PMDB; Wilson Cignachi 
PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 100 Senhores Deputados.

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

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

rior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. ALBÉRICO FILHO, servindo como 2° 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. NILSON GmSON, servindo como 1° Secretário,
procede à leitum do seguinte

111 - EXPEDIENTE
OFÍCIOS

Do Sr. Senador José Sarney, Presidente do Senado Fe.
deral, nos seguintes termos:
Of. n° 183/95-CN
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

SenhorPresidente,
Comunico a Vossa Excelência e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foi lida hoje, dia 8 de maio, às quator
ze homs e trinta minutos, na sessão ordinária do Senado Federal, a
ata de apumção da votação de vetos presidenciais, realizada na
sessão do CongreSl;o Nacional, no dia 4 do coi:rente mês, às deze
novehoms.

Encaminho, em anexo, a ata e a lista contendo ° resultado
da votação.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. ExU protestos
de elevada estima e distinta consideração. - Senador José Sarney,
Presidente.

ATA DE APURAÇÃO DOS VOTOSpEVET9S
PRESIDENCIAIS CONSTANIES DA CEDULA UNICA

DE VOTAÇÃO UTIUZADA NA SESSÃO
CONJUNTA REAUZADA AOS QUATRO

DIAS DO MÊS DE MAIO DE 1995
Aos cinco dias do mês de maio do ano de mil novecentos

e noventa e cinco, às nove horas, na sala de reunião da DDS 
B9, Centro de Processamento de Dados do Senado Federal 
PRODASEN. Não obstante a solicitação da Presidência, ne
nhum dos representantes, indicados rJ0;;~S Lideranças dos parti
dos compareceu para acompanhar a fiscalização da apuração
dos votos colhidos por meio de cédula única aos vetos presi
denciais, da sessão conjunta realizada às dezenove horas do dia
anterior. Foi adotado o seguinte procedimento: abertas as umas
de votação da Câmara dos Deputados, foram contados duzentos
e doze votos válidos e três documentos considerados nulos e
não etiquetados, coincidindo, assim, com o número de assinatu
ras da lista de presença; abertas as urnas de votação do Senado
Federal, foram encontradas quarenta e uma cédulas válidas, nú
mero coincidente com o número de assinaturas da lista de pre
sença; em seguida, foram riscados os itens de números um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze,
treze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e três e
vinte e cinco, retirados da cédula através de requerimentos de
destaque lidos durante a sessão. Dando prosseguimento aos tra
balhos, as cédulas foram etiquetadas e numeradas seqüencial
mente, reunidas em lotes de dez e envelopadas. Passou-se,
a seguir, à digitação dos votos contidos em cada cédula. Foi utili
zado o sistema de dupla digitação, seguindo de conferência de
cada cédula para eliminar a possibilidade de erros. Iniciou-se a
apuração pela Câmara dos Deputados. O item de número vinte e
quatro teve sua apuração iniciada pelo Senado Federal, de acordo
com o art. 43, § 2°, in fme. Obedecido o disposto no art. 43 do Re
gimento Comum, foi emitido um relatório, em anexo, com a totali
zação dos votos dos Deputados e Senadores. O número de
votantes de cada uma das Casa não atingiu o quorum exigido pelo
disposto no art. 66, § 4° da Constituição Fedeml. Nada mais ha
vendo a tratar, foi lavmda a presente Ata, que vai assinada pelo Depu
tado Ronaldo Perim, 1° Vice-Presidente do Congresso Nacional.

Do Sr. Deputado Michel Temer, Líder do PMDB, nos
seguintes termos:
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Brasília,9 de maio de 1995

Brasília,3 de maio de 1995

Brasília, 25 de abril de 1995

Brasília, 3 de maio de 1995

Brasília, 5 de maio de 1995 Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim indi-
car o Deputado GILNEY VIANA para integrar, em substilllição à
minha designação, a Comissão Externa com a fInalidade de obser
var, in loco, o desenvolvimento da fronteira norte do país, bem
como a problemática indígena na área, principalmente a questão
de terras 'Reserva Ianomami" e 'Raposa/Serra do Sol", nos Esta
dos do Amazonas e Roraima e ainda a influência sobre demarca
ção no Projeto Calha Norte.

Aproveito a opor1llnidade para apresentar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e consideração. - Deputado Ja
ques Wagner, Líder do PT.
OFÍCIO N° 240IPT

Senhor Presidente,
Tenho a honra de diJigir-me a Vossa Excelência a fim de

indicar os Deputados JOSE AUGUSTO, EDUARDO JORGE E
HUMBERTO COSTA, como tillllares da Comissão Especial des
tinada a apreciar a Proposta de Emenda Constilllcional nO

Brasília, 5 dernaio de 1995 169/A/93, que altera o inciso IV do art. 198 da Constilllição Fede
ral e prevê recursos orçamentári6s a nível da União, Estados e
Municípios para a manutenção do Sistema Único de Saúde com fI
nanciamento das redes públicas, f:Llantrópicas e conveniadas.
Como suplentes, indico os Deputados Marta Suplicy, José Fristsch
e Arlindo Chinaglia.

Aproveito a opor1llnidade para apresentar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e consideração. - Deputado Ja·
ques Wagner, Líder do PT.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT, nos se
guintes termos:
OFÍCIO N° 248/95

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o Se

nhor Deputado Vicente André Gomes para integrar, na qualidade
de membro Titular, em substilllição ao Senhor Deputado Fernando
Zuppo, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "investi
gar a silllação dos bingos no Brasil".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

Do Sr. Deputado Marcelo Barbieri, Presidente da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
nos seguintes termos:
OF. N° P 203/95

Senhor Presidente,
Nos teImOS regimentais, requeiro a Vossa Excelência a re

constilllição das proposições abaixo relacionadas, em virtudes das
mesmas terem sido extraviadas:

PDC n° 370193 e as Mensagens do Poder Executivo nOs
307/92,367/92,434192, 329/92,455192,375192,414192,434/92,
443/92,444192,554192,556/92.

Sem outro particular para o momento, subscrevo-me,
Atenciosamente, - Deputado Marcelo Babieri, Presidente.

Deliro. Em 11-5-95. - Luís Eduardo,Presidente.

Do Sr. Deputado Roberto Magalhães, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e de redação, nos seguintes
termos:
OFJPIW 139/95

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excência seja providenciada a apensação

das Propostas de Emenda à Constilllição de nOs 13/95, de autoria
do Sr. José Rocha e outros, e 18195, de autoria do Sr. Adylson
Motta e outros, à Proposta de Emenda à Constilllição nO 02/95, de
minha autoria, por versarem sobre a mesma matéria.

Na opor1llnidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos

Brasília,9 de maio de 1995

Brasília,9 de maio de 1995

Suplentes

Luiz Femando

O1ávio Rocha

Suplentes
Elcione Barbalho

O1ávio Rocha

Titulares
Cássio Cunha Lima

ling.

Confúcio Moura

João Thomé Mestrinho
Outrossim, infoImamos que o nome para ocupar a outra

vaga de suplente será encaminhado opor1llnamente.
Atenciosamente, - Deputado Michel Temer, Líder do

PMDB.
Do Sr. Deputado Jaques Wagner, Líder do PT, nos se

guintes termos:
OFÍCIO N° 1891PT

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fIm de

indicar as Deputadas TeIma de Souza e Sandra Starling, respecti-
vamente, tillllar e suplente, para complementarem a composição
da Comissão Especial destinada a apreciação e dar parecer ao tex
to do Protocolo Relativo ao Código Aduaneiro do Mercosul.

A representação do Partido dos Trabalhadores na referida
Comissão fIcou assim defInida:

Titulares: José ForbInati, Luiz Mainardi e Telma de Souza;
Suplentes: Miguel Rossetto, Luiz Gushiken e Sandra Star-

Aproveito a opor1llnidade para apresentar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e consideração. - Deputado Ja
ques Wagner, Líder do PT.
OFÍCIO N° 1901PT

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indi

car os Deputados Nilmário Miranda, José For1llnati e Hélio Bicu
do, como titulares, na Comissão Especial destinada a apreciar a
PEC nO 46191, que trata de mudanças na estrutura policial. Como
suplentes, indico os deputados Marta Suplicy, Milton Mendes e
Domingos Dutra.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos de conside
raçªo e apreço. - Deputado Jaques Wagner, Líder do PT.
OFICIO N° 2381PT Brasília,9 de maio de 1995

Senhor Presidente,

Euler Ribeiro

PauloTitan
Outrossim, infoImamos que o nome para ocupar a outra

vaga de suplente será encaminhado opor1llnamente.
Atenciosamente, - Deputado Michel Temer, Líder do

PMDB.
OF/GABIIIN° 435

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício SGMIP nO 428195, encaminho a

Vossa Excelência a relação dos nomes dos Deputados do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, que passarão a
integrar a Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constilllição nO 133, de 1992.

Titulares

Antônio Brasil

OF/GABIIIN° 434
Senhor Presidente,
Em atendimento ao Ofício SGMfP nO 429/95, encaminho a

Vossa Excelência a relação dos nomes dos Deputados do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, que passarão a
integrar a Comissão Especial, destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição nO 84, de 1991.
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de elevada estima e considemção. - Deputado Roberto Magalhã.
es, Presidente. .•

Defiro. Apense-se a Proposta de Emenda a Cons
tituição n° 2, de 1995, as Propostas de emenda a Consti
tuição nOs 13 e 15, de 1995. Oficie-se ao Requerente.

Em 11-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

OF.P.n° 142/95-CCJR Brasília, 3 de maio de 1995
SenhorPresidente,
Apreciadas em reunião ordinária realizada por esta Comis

são, envio a Vossa Excelência, pam as devidas providências regi
mentais, as proposições relacionadas a seguir:

- Projetos de Resolução nOs 104/89, 132/92, e 04195,
- Emendas do Senado ao Projeto de Resolução nO 04-B/92-

CN
- Propostas de Emenda à Constituição n° 182/94e 01195;
- Projetos de Decreto Legislativo nOs 354193, 395194,

401194 e 07/95;
- Ofício n° 179-P/91.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus

protestos de elevada estima e consideração. - Deputado Roberto
Magalhães, Presidente.

Of. P. n° 161195-CCJR Brasília, 8 de maio de 1995
Senhor Presidente,
Apreciadas em reunião ordinária realizada por esta Comis

são, envio a Vossa Excelência, pam as devidas providências regi
mentais, as proposições relacionadas a seguir:

- Propostas de Emenda à Constitição nOs 30'95, 31/95 e
32/95;

- Projeto de Decreto Legislativo nO 64195
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus

protestos de eJevada estima e consideração. - Deputado Roberto
Magalhães, Presidente.

Of. P n° 162195-CCJR Brasília, 8 de maio de 1995
Senhor Presidente
Apreciada em reunão ordinária realizada por esta Comissão,

envio a Vossa Excelência, para as devidas providências regimen
tais, a Proposta de Emenda à Constituição nO 02195 e apensos.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus
protestos de elevada estima e consideração. - Deputado Roberto
Magalhães, Presidente.

Do Sr. Deputado Celso Russomanno, Vice·Presidente no
exercício da Presidência da Comissão de Defesa do Consumi·
dor, Meio Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:

Of.TP nO 121195 Bmsília, 5 de maio de 1995

Senhor Presidente,
Cumpro o dever de comunicar a V. Ex", que nos tennos dos

arts. 163, inciso I e 164, inciso I, do Regimento Interno desta
Casa, declaro prejudicado o Projeto de Lei nO 8.602, de 1986 - que
"proíbe e pune a denubada de seringueiras nativas, obrigando o
seu replantio respeitadas as condições ecológicas", conforme cópia
do Of. 103/95, em anexo, da nobre Deputada Socorro Gomes, re
latom.

Atenciosamente, - Deputado Celso Russomanno, Vice
Presidente no Execício da Presidência.
OFÍCIO N° 103/95 Bmsília, 4 de maio de 1995

Senhor Presidente,
Considerando que fui designada por esta Presidência a rela

tar o Projeto de Lei nO 8.602/86 (Senado Federal), cumpre-nos in
formar que em Consulta a Assessoria Le~lativa, tomei

conhecimento do Decreto Lei nO 1282 de 19 de outubro de 1994,
que já regulamenta a questão que trata o Projeto Lei aqui referido.

Desta forma é que sugiro a Vossa Excelência que seja de
tenninado o seu arquivamento, considerando a sua prejudicialida
de, baseado nos arts. 163 e 164 do Regimento Interno desta Casa.

Certa da atenção de Vossa Excelência, despeço-me.
Atenciosamente, - Socorro Gomes, Deputada.
Do Sr. Deputado Maurício Campos, Presidente da Co·

missão de Defesa Nacional, nos seguintes termos:

0F.CDN-PI79/95
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, solicitamos a V. Ex" autorizar a apensação dos
Projetos de Lei constantes da relação anexa, ao Projeto de Lei nO
7.865186 - do Poder Executivo (Mensagem nO 261186) - que "ins
titui o Sistema Nacional de Armas, Municões e Explosivos (SI
NAE), defme crimes e dá outms providências".

Atenciosamente, - Deputado Mauricio Campos, Presiden-
te.

Defiro a apensação ao PL nO 7.865/86, dos se
guintes Projetos de Lei nOs 7.859/86,2.246/91, 4.276/93,
268195,2.96/95 e 4.903/95.

Indefiro a apensação dos Projetos de Lei nOs
2.690'89 e 3.223/89, por intempestividade (art. 142, pa
rágmfo único, do R.I); dos de nOs 4.296193 e seu apenso
4371193, por tmtarem de matéria de objetivo distinto do
7.865/86; bem como dos de nOs 4591194 e 4.614194, por
serem oriundos do Senado, sendo inviável apensá-Ios a
Projeto do Executivo.

Em 11-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.
1. Projeto de Lei nO 7.859/86 - do Poder Executivo (Mensa

gem nO 257/86) - que "dispõe sobre as atividades particulares de
vigilância armada, transporte de valores, formação de pessoal des
tinado ao desempenho dessas atividades e dá outms providências".

2. Projeto de Lei nO 2.690/89 - do Sr. José Luiz de Sá - que
"dispõe sobre a comercialização de armas de fogo".

3. Projeto de Lei n° 3.223/89 - do Sr. Samir Achôa - que
"institui o Código Nacional de porte e uso de armas, (objetivando
estabelecer uma legislação preventiva, que impeça que os delin
qüentes portem armas impunemente e faça com que o cidadão co
mum, para portá-las, tenha que ser submetido aos ditames de uma
legislação regulamentadora mais rígida, fazendo com que o porte
ilegal de arma deixe de ser uma mera contmvenção para constituir
crime)".

4 - Projeto de Lei nO 2.246/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"proíbe o porte de armas nas condições que estabelece".

5 - Projeto de Lei nO 4.276/93 - do Sr. Carlos Nelson - que
"estabelece a efetiva habilitação efetiva técnica como condição ne
cessária para a autorização do porte de arma".

6 - Projeto de Lei n° 4371194 - do Sr. Luiz Carlos Hauly
que "institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, dispõe
sobre normas gerais pam o seu funcionamento e dá outras provi
dências": (apensos: dos n% 4.296193).Apensado ao PL n~96193.

7 - Projeto de Lei nO 4591194- do Senado Fedeml (PLS nO
94/93) -- que "dispõe sobre a Política Nacional de Drogas e dá ou
tras prvidências". (Estabelecendo que todas as drogas psicoativas
- lícitas ou ilícitas - serão objeto dos progmmas preventivos desti
nados aos alunos de primeiro e segundo graus, como trabalho mul
tidisciplinar, integmdo ao cunículo escolar).

8 - Projeto de Lei n° 4.614/94- do Sr. Hydekel de Freitas
que "considera crime o porte de arma de fogo nas condições que
especifica, e dá outms providências". (Apensos: 4.606/94, 189194,
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203/95)
9 - Projeto de Lei n° 268/95 - do Sr. Augusto Carvalho

que "cria o registro nacional de armas, munições e porte de armas,
de uso permitido e dá outras providências".

10 - Projeto de Lei nO 296/95 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá
- que "dispõe sobre o porte de anna por policiais civis e militares
no território nacional".

11 - Projeto de Lei nO 4.903/95 - do Poder Executivo
(Mensagem n° 1.275/94) - que "dá nova redação aos arts. 253,
254 e 256 do Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Có
digo Penal, e ao art. 18 do Decreto-Lei nO 3.688, de 3 de ootubro
de 1941, Lei das contravenções penais. (Dispondo sobre a necessi
dade de considerar crime as condutas de porte indevido de arma,
atualmente contempladas somente como contravenção penal, a fIID
de reprimir com maior severidade a prática de crimes com a utili
zação de armamentos sofisticados e de alto poder destrutivo al
guns dos quais de uso proibido ou restrito às Forças Armadas)".
OF. CDN-P/81195 Brasília,25 de abril de 1995

Senhor Presidente,
Nos termos regiment,ais, solicito a V. Ex' providências no

sentido de conceder a este Orgão Técnico audiência do Projeto de
Lei n° 3.95Q'93, do Sr. Paulo Bernardo, que "dispõe sobre sistema
de segurança na instalação de tanques de armazenamento de com
bustíveis em todo o território nacional", por se tratar de matéria
que envolve área de segurança nacional.

Atenciosamente, - Deputado Mauriao Campos, Presidente.

Defiro, nos termos do art. 140, do RICD, audiên
cia da Comissão de Defesa Nacional para o Projeto de
Lei nO 3.950/93, que deverá ser ouvida antes da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias. Oficie-se ao Requerimento.

Em 11-5-95.- Luís Eduardo, Presidente.

OF. CDN-P/85/95 Brasília, 27 de abril de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex' providências no

sentido de conceder a este Órgão Técnico, audiência do Projeto de
Lei nO 14-A195, do Sr. Nilson Gibson, que "dispõe sobre a explo
ração de florestas na Amazônia Legal", por se tratar de matéria
pertinente ao mérito desta Comissão de Defesa Nacional.

Atenciosamente, - Deputado Mauriao Campos, Presidente.

Defiro, nos termos do art. 140 do RICD, audiên
cia da Comissão de Defesa Nacional para o PL nO 14195,
a qual deverá ser ouvida antes da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Oficie-se
ao Requerente.

Em 11-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

OF. CDN-P/88195 Brasília, 18 de abril de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex' seja concedida

consulta à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, do Pro
jeto de Lei nO 4380-A194 - do Poder Executivo (Mensagem nO
1.069/94) - que "fIXa as condições para a participação do Brasil
em opemções patrocinadas por organismos internacionais intergo
vernamentais", em tramitação nesta Comissão.

Em anexo, estudo sobre a matéria da Assessoria Legislativa
desta Casa.

Atenciosamente, - Deputado Mauriao Campos, Presidente.

Indefiro, tendo em vista o fato de que o deferi
mento da consulta em apreço colidiria com os objetivos
colimados pela Resolução nO 10, de 1991, a par das m
zões elencadas. Oficie-se ao Requerente.

Em 11-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

DIRETORIA LEGISLATIVA
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Origem: Presidência da Comissão de Defesa Nacional
Tipo de Trabalho: Consulta
Assunto: Inconstitucionalidade do PL nO 4380, de 1994, do

Poder Executivo
Assessor: Or. Jool Guimarães de Oliveira
Data: 3 de abril de 1995.

Consulta Sua Excelência, o Deputado Maurlcio Campos,
Presidente da Comissão de Defesa Nacional, quanto a possíveis
inconstitucionalidades elencáveis no Projeto de Lei nO 4380, de
1994, do Poder Executivo, que "fIXa as condições para a participa
ção do Bmsil em opemções patrocinados por organismos interna
cionais intergovemamentais."

Introdução:
Em essência, o projeto estabelece, em seu art. 1°, que o pe

dido de participação em missão, feito por via diplomática e no
cumprimento de suas fmalidades, por organismo internacional in
tergovernamental de que o Bmsil seja membro, será submetido à
consideração do Presidente da República pelo Ministro de Estado
das Relações Exteriores, após consultar os órgãos nacionais perti
nentes.

Ao detalhar, em seu art. 2°, tais missões, especifica que p0

derão abranger o envio de força annada ou de contingentes milita
res desarmados, e observadores militares, policiais, judiciários
ou de outra natureza, bem como profissionais de ootras áreas, as
sim como o envio de equipamento. (O grifo é nosso).

Determina, ainda, já no art. 3°, que o envio de força arma
da ao exterior fica sujeito à prévia autorização do Congresso
Nacional. (grifamos, novamente).

É no exame das implicações dos trechos por nós destacados
que iremos nos deter, em atendimento ao solicitado, sempre com
vistas à competência temática da Comissão de Defesa Nacional.

Considerações preliminares:
Cumpre, de início, o exame dos dispositivos constitucionais

que norteiam a análise do tema da proposição em apreço.
Assim é que o Título V - da Defesa do Estado e das Insti

tuições Democráticas, trata no seu Capítulo II das Forças Arma
das, e dispõe que:

"Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são institui
ções nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à de
fesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e,
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 1° Lei Complementar estabelecerá as normas
gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no
emprego das Forças Armadas.

Atendendo-nos exclusivamente ao mérito, não há certamen
te como enquadrnr o envio de militares, annados ou não, ao exte
rior, em qualquer das destinações previstas no caput do art 142,
ainda que se pretendesse tomar o mais flexível possível o conceito
de "defesa da Pátria."

Somos, então, remetidos ao § 1°, em que é explicitado que
uma lei complementar deva estabelecer as normas gemis a serem
adotadas... ''no emprego das Forças Armadas".

Atente-se paro o fato que esse dispositivo inovoo em rela
ção u Constituições anteriores, passando p<Xtanto a incluir uma
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determinação expressa, manifestação clara da intenção do legisla
dor constituinte, que remeteu o assunto à nOIDla infraconstitucio
nal complementar, mas obrigatória.

Eis que essa nOIDla foi patenteada através da Lei Comple
mentar nO 69, de 23-7-91, que "dispõe sobre as nOIDlaS gerais para
a organização, o preparo e o emprego das Forças AID1adas."
(DOU de 24-7-91).

Ora em seu art. 1°, caput, a lei complementar apenas repro
duz, ipsis Iiteris, o caput do art. 142, em nada inovando. No deta
lhamento, assim dipõe seu parágrafo único:

"Sem comprometimento de sua destinação consti
tucional, cabe também às Forças AID1adas o cumprimen
to das atribuições subsidiárias explicitadas nesta Lei
Complementar."

Que atribuições subsidiárias são essas?
Aquelas expressamente estatuídas no art. 9° da Lei Comple

mentar n"69/91, quais sejam:

"Art. 9° Cabem às Forças AIDladas as seguintes
atribuições subsidiárias:

I - como atribuição geral: cooperar com o desen
volvimento nacional e a defesa civil;

II - como atribuição particular da Marinha:
a) orientar e controlar a Marinha Mercante e nas

atividades constantes, no que interessa à defesa nacio
nal;

b) prover a segurança da navegação equacionária;
c) contribuir para a formulação e condução de p0

líticas nacionais que digam respeito ao mar; e
d) implementar e fiscalizar o cumprimento de leis

e regulamentos, no mar e águas interiores; e
III - Como atribuições particulares da Aeronáuti-

ca:
a) orientar, coordenar e controlar as atividades de

Aviação Civil;
b) prover a segurança da navegação aérea;
c) contribuir para a formulação e condução da Po

lítica Aerospacial Nacional;
d) estabelecer, equiparar e operar, diretamente ou

mediante concessão, a infra-estrutura aerospacial; e
e) operar o Correio Aéreo Nacional."

Isto posto, a menos que se pretenda, num extraordinário es
forço semântico, enquadrar o caso presente como atividade típica
de "defesa nacional" (e não de política externa), o que não nos pa
rece aceitável, não há previsão - constitucional ou legal - para o
emprego das forças armadas brasileiras em tais missões. E tam
pouco está o seu chefe supremo, o Presidente da República, inves
tido de atribuições ou poderes para decidir por esse emprego,
posto que sua competência se exaure no contexto do art. 8° da
mesma Lei Complementar:

"Art. 8° O emprego das Forças Amadas, na defesa
da Pátria, dos poderes constitucionais, da Lei e da Or
dem, é da responsabilidade do Presidente da República,
que o determinará aos respectivos Ministros Militares."

É necessário acrescentar que, anterionnente à Constituição
de 88, uma lei ordinária, a de nO 2.953, de 17 de novembro de
1956, fIXava ''nOIDlaS para a remessa de Tropas brasileiras para o
exterior". Em seu art. 1°, determinava que "a remessa das forças
aID1adas••• sem declaração de guerra e em cumprimento de obriga
ções assumidas pelo Brasil como membro de organizações inter
nacionais ou em virtude de tratados, convenções, acordos,

resoluções de consulta, planos de defesa, ou quaisquer outros en
tendimentos diplomáticos ou militares, s6 será feita, nos termos da
Constituição, com autorização do Congresso Naciona!."

É nossa posição que essa lei não foi recepcionada pela
Constituição de 88, uma vez que não cumpre a obrigatoriedade da
lei complementar que deveria regular o preparo, organização e
emprego das Forças AID1adas. Mais ainda: terá sido revogada, im
plicitamente, com a edição da LC n"69/91, que regulou o assunto e
não acolheu, sequer como atividade subsidiária, essa modalidade
altérnativa de emprego das Forças AID1adas.

Padecia, ademais, de insanável vício de inconstitucionalida
de, posto que feria a independência dos poderes, confonne será
exposto mais adiante.

Em resumo: no que respeita à destinação constitucional das
Forças Armadas, o status atual, quer baseado no texto da Carta
Magna, quer o consubstanciado na lei complementar nO 69/91, não
permite o seu emprego em missões dessa natureza. É, portanto,
inconstitucional a proposição, nesse ponto.

Observe-se que o mesmo não se aplica ao envio de profIS
sionais de outras áreas, nem mesmo de policiais civis ou militares,
armados ou não, pois que a vedação, por inexistência da previsão
legal, s6 existe em relação às Forças AID1adas e, por conseqüência,
a seus membros.

Podemos passar, então, à apreciação da constitucionalidade
do projeto no que respeite à obrigatoriedade do pedido de autori
zação ao Congresso, por parte do Presidente da República.

Este assunto foi, recentemente, objeto de aprofundado exa
me pelo Dr. João Ricardo Carvalho de Souza, Consultor Legislati
vo da Área :xvn - Defesa Nacional, respondendo a Consulta da
Presidência da Comissão de Defesa Nacional quanto à constitucio
nalidade do PDC nO 431194, que trata do envio de policiais-milita
res em missões no exterior, sob a égide da ONU.

Em sua análise, que endossamos, in totum, assim se ex
pressou aquele Consultor, quanto à obrigatoriedade da autorização
prévia do Congresso:

"Da Constitucionalidade
A questão que se apresenta, quanto à constitucionalidade do

PDC, em apreciação, diz respeito à competência do Congresso Na
cional para exercer o controle prévio de atos do Poder Executivo.

A Constituição de 1988 adota, como um dos seus princípios
basilares, o princípio da divisão de poderes.

Assim, nos tennos do art. 2° da CF/88, temos que:

"Art. 2° São Poderes da União, independentes e
harmônicos, entre si, o Legislativo, o Executivo e o Ju
diciário."

Como nos ensina José Afonso da Silva, em seu livro "Curso
de Direito Constitucional Positivo", 9" ed., 3" tiragem, 1994, Ma
lheiros Editores Ltda., São Paulo, p. 100-1:

"A Independência dos poderes significa: a) que
a investidura e a pennanência das pessoas num dos ór
gãos do governo, não dependem da confiança nem da
vontade dos outros;

b) que, no exercício das atribuições que lhes se·
jam próprias, não precisam os titulares consultar os
outros nem necessitam de sua autorização; c) que, na
organização dos respectivos serviços, cada um é livre,
observadas apenas as disposições constitucionais e le
gais; (•••) Há interferências, que visam ao estabelecimen
to de um sistema de freio e contrapesos, à busca do
equilíbrio necessário à realização do bem da coletivida
de e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de
um em detrimento do outro e especialmente dos gover-
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nados". (grifamos).

Há, no texto, dois pontos fundamentais para a questão que
estamos a analisar.

O primeiro é que, no exercício das atribuições que lhes se
jam próprias, não precisam os titulares dos Poderes da União con
sultar os titulares dos outros Poderes, nem necessitam de sua
autorização. O segundo ponto é que as ressalvas a este princípio 
que constituem. em síntese, o sistema de freio e contrapesos - de
vem ser claramente expressas no texto constitucional, caso contrá
rio aplica-se a regra geral da independência.

Tendo por balizamento essa premissa, passamos à análise
da questão da constitucionalidade do PDC na 431194.

A Constituição Federal em seu art. 84, incisos VII e VIII
dispõe:

"Art. 84 Compete privativamente ao Presidente
da República:

VII - manter relações com Estados estrangeiros e
acreditar seus representantes diplomáticos;

vm: - celebrar tratados, convenções e atos inter
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional."

Já o art. 49, da Lei Maior, em seu inciso l, esta-
belece: ,

"Art. 49. E da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

l-resolver defmitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;"

Esta competência exclusiva do Congresso Nacional, com
pequenas diferenças de redação, já constava da Constituição Fede
ral de 1946, em seu art. 66, inciso l:

"Art. 66. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

l-resolver defmitivamente sobre os tratados e
convenções celebrados com os estados estrangeiros pelo
Presidente da República."

Celso D. de Albuquerque Mello, em sua obra ''Curso de Di
reito Internacional Público", 80 Ed., 1986, Livraria Freitas Bastos
SA., v.1, p. 470, esclarece:

"A Carta da ONU não se refere à sua personalida
de no mundo internacional. Esta omissão parece que se
deveu ao fato de não se querer dar qualquer idéia de que
ela era um superestado.

O Assunto foi resolvido pela CU - Corte Interna
cional de Justiça - em um parecer sobre a "reparação
por danos sofridos a serviço das Nações Unidas". (...) A
CU (1949) considerou que preliminarmente deveria
apreciar se a ONU possuía personalidade internacio
nal, resolvendo afrrmativamente, (...) Considerou que a
ONU já havia concluído acordos internacionais, bem
como que ela só poderia exercer as suas funções se ti
vesse personalidade internacional. (...)

No âmbito interno dos Estados a personalida
de da ONU reconhecida de modo claro no art. 104 da
carta." (grifamos).

"A Organização gozará. no território de cada um
de seus Membros, da capacidade jurídica necessária ao
exercício de suas funções e à realização de seus propósi
tos".

Ou seja, pode-se afmnar que a ONU, para fms de direito in
ternacional, equipara-se a um Estado estrangeiro, sendo, portanto,
objeto do disposto no art. 84, inciso VII, de nossa Carta Magna.

Ainda na Carta das Nações Unidas encontramos, em seu
art. 25, que:

"Art. 25. Os Membros das Nações Unidas con
cordam em aceitar e executar as decisões do Conse
lho de Segurança, de acordo com a presente Carta".
(grifamos).

A solicitação de envio de oficiais policiais militares feita
pelo Secretário Geral da ONU, teve como fundamento a Resolu
ção na 882, do Conselho de Segurança.

Assim, de acordo com o art. 25, supracitado, o Brasil, ao
tornar-se signatário da Carta das Nações Unidas, e tendo sido a
mesma resolvida defmitivamente pelo Congresso Nacional, nos
tennos do art. 66, :r. da CF156, assumiu o compromisso de "aceitar
e executar as decisões do Conselho de Segurança". Em conse
qüência, o Poder Executivo - a quem compete privativamente
manter relações com estados estrangeiros - pode, e deve, enviar os
oficiais da Polícia Militar, sem que para isso necessite nova autori
zação do Poder Legislativo, uma vez que ela já lhe foi concedida
quando da resolução defmitiva da Carta da ONU, pelo Congressc
Nacional.

Portanto, a iniciativa de autorizar o Poder Executivo a exer
cer atribuições que lhe é própria fere o princípio da independêncua
dos poderes, incorrendo, assim, em vício de inconstitucionalidade.

"Conclusão

Em face do exposto nos tópicos "Da Prejudiciali
dade" e ''Da Constitucionalidade", é nosso entendimen
to, sub judiee, que essa Presidência pode:

a) considerar o Projeto de Decreto Legislativo na
431/94 prejudicado por perda de oportunidade, nos ter
mos do art. 164, :r. do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados (RUCD);

b) encaminhar uma consulta, nos tennos do art.
140, caput, do RlCD, à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação sobre a constitucionalidade do PDC na
431/94, a quem cabe se manifestar sobre o tema confor
me preceitua o art, 32, m, e), também do RlCD.

Esperando ter atendido sua solicitação, colocamo
nos à disposição de V. Ex' para informações comple
mentares no rama16709".

Acrescente-se que, no caso atual, trata-se, ademais, do en
vio de contigentes das forças Armadas, que deve ser apreciado à
luz, também, dos seguintes preceitos da Carta magna:

"Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

xm - exercer o comando supremo das Forças
Armadas, promover seus oficiais-generais e nomeá-los
para os cargos que lhes são privativos.

e:
"Art. 142. As Forças Armadas constituídas pela

Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são institui
ções nacionais pennanentes e regulares organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade su
prema do Presidente da República.

Ante todo o exposto reiteramos a conclusão esposada pelo
Dr. João Ricardo Carvalho de Souza, pela inconstitucionalidade da
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Brasilia, 4 de maio de 1995

Brasília, 10 de maio de 1995

Indefiro. Pela sistemática do RICO (inaugurada
pela Res. n° 10/91), a Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação opina posteriormente as Comissões de
mérito, manifestando-se, em qualquer caso, acerca da
constitucionalidade. Oficie-se ao Requerente.

Em 11-5-95.- Luis Eduardo, Presidente.

1- Cópias de alguns "Santinhos".
2 - Registro de candidatura - Autorização.
3 - Cópia página 0.0. com as variantes deferidas pelo

Do Sr. Deputado Luciano Pizzatto, Presidente dI!. Co
missão Especial destinada a Proferir Parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nO 4, de 1995, do Poder Executivo,
qne "altera o § 2° do artigo 25 da Constituição Federal"
(Concessão e Distribuição do Gás Canalizado) nos seguintes
termos:

OFÍCIO N° 027/95 - PR
SenhorPresidente,
Comunico a V. Ex· a aprovação, por este Órgão Técnico, da

redação oferecida pelo Relator, para apreciação em 2° turno da
Proposta de Emenda à Constituição n° 4-B.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação da refe
rida matéria.

Atenciosamente, - Deputado Luciano Pizzatto, Presidente.
Do Sr. Deputado De Velasco, nos seguintes termos:

OFÍCIO N° 154/95
Senhor Presidente,
Nome Parlamentar - Substituição - Antes de nossa

posse, fomos visitados na Assembléia Legislativa de São Paulo
pelos enviados da Diretoria Geral dessa Câmara, Sr. Daniel An
tonino Silvestre e SI" Helena Hester dos Santos. Naquela oca
sião comunicamos àqueles funcionários que o nosso nome
parlamentar era De Velasco. Tal informação foi retirada, de
pois, na própria Diretoria Geral, quando aqui estivemos para as
preliminares de praxe.

Qual não foi nossa surpresa quando, ao tomarmos posse, o
nome que nos impuseram era de Paulo de Velasco, que nos deslo
ca para um chamamento a que não estamos acostumados e nos
fere os ouvidos.

Tão logo tomamos conhecimento dessa imposição procura
mos fazer valer nossa contrariedade, porém resultaram vãs nossas
tentativas.

Diante do exposto e pela documentação apensa:

TRE.
4 - Cópia 0.0. 24-2-94 - Ementa de Indicação de minha

autoria.
5 - Cópia comunicado da Presidência "CPI do jogo do bi-

cho" de que fazfamos parte.
6 - Cópia D.O. 29-1-94, PL de minha autoria.
7 - Cópia de Parecer a Projeto de minha autoria.
8 - Cópia do papel timbrado de nosso uso.
9 - Cartão de visita quando ainda Deputado Estadual.
(Como Vossa Excelência pode observar ad abundanciam

Brasília,27 de abril de 1995

Brasllia, 26 de abril de 1995

prévia autorização do Congresso Nacional para, no caso presente o telecomunicações.
envio de forças armadas ao exterior. Assim sendo, solicito a V. Ex· a adoção da medida requeri-
Conclusão da e apresento-lhe minha expressão de alta consideração e elevada

Não há necessidade de autorização prévia do Congresso estima. - Deputado Franco Montoro, Presidente.
para o envio de força armada ao exterior, tal como proposto no art.
3° do PL nO 4.380/94, eis que é inconstitucional essa restrição à in
dependência do Poder Executivo.

Por outro lado, é também inconstitucional o projeto por pre
tender alterar, via lei ordinária, as normas de emprego das Forças
Armadas, objeto de lei complementar específica.

Acrescente-se, outrossim, que outra inconstitucionalidade
flagrante advém da tentativa de emprego das forças armadas em
missão não prevista no texto constitucional nem na Lei Comple
mentar n° 69/91. O Presidente da República não precisa de autori
zação do Congresso para o envio de contingentes de civis ou
policiais-militares armados ou não, ao exterior. Mas não lhe com
pete enviar contingentes das Forças Armadas. Para isso, é mister
alterar o texto constitucional ou a lei complementar nO 69/91,
acrescentando essa atividade entre as "atividades subsidiárias" do
art. 9° da mesma lei.

Sanados esses conflitos, restará, porém, a necessidade de
consulta prévia ao Congresso sempre que a participação na missão
requer a alocação de recursos extraordinários.

Por último, conquanto não seja objeto da consulta, cumpre
assinalar, a guisa de colaboração, duas impropriedades do projeto,
no que respeita à técnica legislativa, a saber: a ausência de uma
cláusula de revogação e a não fIXação de um prazo para a regula
mentação da lei, no art. 6°. A Par disso, no mérito, seria de todo
recomendável que, no art. 1°, fosse incluída a expressão "de paz"
logo após "o pedido de participação em missão.".

Joel Guimarães de Oliveira, Assessor Legislativo.
Do Sr. Deputado Paudemey Avelino, Presidente da Co

missão de Economia, Indústria e Comércio, nos seguintes ter
mos:

OFÍCIO PRES. N° 302/95
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a desapensação do Projeto de

Lei nO 4.647/90, que "disciplina, com base no interesse nacional,
os investimentos de capital estrangeiro, incentiva os reinvestimen
tos e regula a remessa de lucros", do Projeto de Lei nO 3.768/93,
que ''regulamenta, com base no interesse nacional, os investimen
tos de capital estrangeiro, nas micros, pequenas e médias empresas
e dá outras providências", conforme parecer anexo.

Cordialmente, - Deputado Pauderney Avelino, Presi
dente.

Defiro. Desapense-se o PL n° 4.647/90 do PL n°
3.768193. Oficie-se ao Requerente.

Em 11-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Franco Montora, Presidente da Comis

são de Relações Exteriores, nos seguintes termos:

OF. N° CREIP-20/95
Senhor Presidente,
A Comissão de Relações Exteriores, em reunião realizada

hoje, aprovou parecer preliminar de autoria do Deputado Aroldo
Cedraz, relator da Mensagem nO 92/95, solicitando que esta Co
missão apresente requerimento junto à Mesa da Câmara dos Depu
tados, no sentido de que o presente Acordo seja submetido à
manifestação prévia da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, acerca da constitucionalidade do dispositivo que isenta
os tributos e taxas de caráter federal, estadual ou municipal sobre
mercadorias e sezviços, veiculos, energia elétrica, combustiveis e
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em todas as oportunidades, nosso nome é registrado como De Ve.
lasco e não outro.)

Assim:
Requeiro a Vossa Excelência se digne de detel.1l1Ínar que

meu nome parlamentar seja substituído pelo, de direito, De Velas·
co, mandando sejam providenciadas todas as mudanças necessá-

rias para que se regularize o que aqui se requer, e que De Velasco
passe a figurar em todos os locais e documentos que fizerem men
ção ao nosso nome.

Cordialmente, - Deputado De Velasco.
Defiro.
Em 11-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.
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ccalIsdO P.Al'tX.AMER'rAJ. DE IRQC'b.ITO

CONSTITDtOA COM A FINALIDADE DE AP~ A ocoRR!ICXA DI AT!
VIDAC!S ""IL1cITAS LIGADAS AO JOGO 00 BICHO, IHCLtJIIIDO 'l'U!'!
CO DE DROGAS E DE ARMAS, BBM COMO A LIGACIO D! PAllLAMBft~
US, POL1'1'ICOS, POLICIAIS E AO'1'ORJ:DAJ:)ES CIVIS li: IttI,I'l'AalS.

C O M UNI C A D O

~a qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de !nquiri~o,
con5t~~uida com a finalidaâe de aourar a ocorrência de ativida
des ilicitas liqadas ao Joqo do bichO, incluindo tráfico de dr~
gas e d. armAS, bem corno a liqacão de parlamentare., pol!tico.,
coliciais e autoridades civis e militares, COMUNICO ao. Senhor•• Deputados abaixo relac~onados, que este ór~~n r@alizará re~

n1ão no !"róximo dia 11 de outt~bro, ter~a-feira, às 15 horas, no

Plenário "José Bonifácio", co~ o objetivo ce celiberar sobre
requerimento proponrlo a convoc~~ão do Sr. José r,onzan8 Moreira
e definir a aqenda de trabalho da Comissão ~ara as próximas re~

niôes.

MlMBROS BFETIVOS KBMBROS SOBI'1'I'l't7'1'OS
PMOB

Deputado FRANCISCO BEZERRA DE MELO Depu'taâo CLEMENTE MANOEL
Deputado LUIZ CARLOS NEVES Deputado J'AYME GIMENEZ
oapu~ada ROSMARY COIUttA Deputado JOEL FREIRE

Deputado OSWALDO JUSTO
PT

Daputado PEDRO OALLARI - Deputado LUIZ CARLOS DA SILV
Deputado ELO! PIET! Oeputado LUIZ AZEVEt'lO

PT!
Oeputado MANTELLI NETO - Depu1:aão FERNANDO MAURO

Depu~ado J'os! coruJa

Deputado VALDEMAR CORACCI SOBRINHO
~

Deputado JUNJI AB:!
Oeput.ado H!tIO AN5ALOO Oeputado EDSON FERRARINI

PPR
DeputAdo ERASMO DIAS - Oeputado CON'l'Z LOPES
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OFÍCIO W 139/94 São Paulo, 2 de setembro de 1994
Ilustríssimo Senhor
Dr. Luiz Appolonio Neto
MD. Diretor Presidente da Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - Sabesp.

Prezado Senhor Presidente,
Tomamos a liberdade de solicitar a Vossa Senhoria, para

que dentro das nOlmas legais, determine, ao setor competente, seja
providenciada uma revisão das obras realizadas na Rua João San
tucci, 375 - Vila Santa Luzia - CEP - 06754-000 - Taboão da
Serra-SP.

Tal pedido se prende ao fato de que, nessa ma, há um bura
co de grandes proporções, aberto por essa Companhia, e que vem
causando grandes transtornos à população local.

Confiantes no Alto Espírito Público de Vossa Senhoria, re
colocamos nosso Gabinete à sua inteira disposição, bem como,
dessa Companhia.

Cordialmente, - Deputado Estadual De Velasco.

ASSEMBLÉIA LECISLATIVA DO ESTADO

DE SÃO PAULO

Do Sr. Deputado Ricardo Izar, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único do Regimento In

terno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência o
desarquivamento do Projeto de Lei na 1.542/91, que dispõe sobre a
obrigatoriedade do exame preventivo de câncer ginecológico para
funcionárias públicas, de minha autoria.

Sala das Sessões, , - Deputado Ricardo Izar.
Desarquive-se, nos termos do art. 105, parágrafo

único do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Em 11-5-95.- Luís Eduardo, Presidente.

COMUNICAÇÕES

Do Sr. Deputado Luiz Henrique, nos seguintes termos:
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex" que, por erro de digitação, votei "sim"

no requerimento de adiamento do PEC que trata o gás canalizado.
Meu voto, nesse caso, é não.
Respeitosamente, - Deputado Luiz Henrique.
Da SI'" Deputada Márcia Marinho, nos seguintes ter-

mos:
Brasília, 10 de maio de 1995

Brasília, 26 de abril de 1995

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Átila Lins, nos seguintes termos:
Senhor Presidente,
O Deputado que esta subscreve requer, nos termos regimen

tais, o desarqüivamento da Proposta de Emenda à Constituição na
23/91, de sua autoria.

Termos em que
P. Deferimento.
Brasília, 4 de maio de 1995. - Átila Lins.

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

Em 11-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado João Ribeiro, nos seguintes

termos:

ExmoSr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães
D.D. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Senhor Presidente,
Na forma admitida no art. 142 do Regimento Interno desta

Casa, requeiro a V. Ex" que mande apensar a PEC na 45195 da qual
sou o primeiro signatário, à de na 33/95, do Senhor Presidente da
República, já que ambas tratam de matéria correlata.

Nestes termos
Pede deferimento, - Deputado João Ribeiro.

Tendo em vista o fato de a PEC na 45, de 1995,
encontrar-se apensada a PEC na 172, de 1993, indefiro o
pedido de apensação a PEC na 33, de 1995. Oficie-se ao
Requerente.

Em 11-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

íiJc ~";lasco
DEPUTADO

Palacio 9 de Julho
Av. Pedro Alvare. Cabral, ./n?
Ibirapuera • São Paulo

Telefone., 8B4·4149
886-6589
886-6588

Senhor Presidente,
Tenho a honra e o dever de comunicar a Vossa Excelência

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

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

Atenciosamente, - Deputada Márcia Marinho - De acor
do, - Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A Presidência in
forma aos Srs. Parlamentares presentes que esta reunião tem cará
ter extraordinário. Como tal, não teremos Pequeno nem Grande
Expedientes. Evidentemente não temos quorum necessário para
dar início à Ordem do Dia. Aprovado. Aproveito este momento,
inclusive, para convocar todos os Srs. Parlamentares que se encon
tram em outras dependências da Casa, assim como em seus gabi
netes, para que se dirije.ID imediatamente ao plenário, a fim de que
possamos o mais rapidamente possível dar início à Ordem do Dia,
que hoje obedecerá rito especial, de acordo com os arts. 202 e 191
do Regimento Interno, para a discussão, em segundo turno. da
Proposta de Emenda à Constituição na 4-B, de 1995, que altera o §
20 do art. 25 da Constituição Federal, tendo parecer da Comissão
Especial pela aprovação, sendo Relator o Sr. Deputado Jorge Ta
deu Mudalen.

Informamos, ainda, aos Srs. Parlamentares presentes e
àqueles ausentes do plenário, mas que se encontram em seus gabi
netes ou em outras dependências da Casa, que neste momento da
remos início ao período destinado a Breves Comunicações.

Os Srs. Parlamentares que o desejarem, poderão fazer sua
inscrição aqui na Mesa.

Não existe conflito nem impedimento quanto a fazer uso da
palavra nesta sessão extraordinária e novamente falar à tarde, na
sessão ordinária, de acordo com a inscrição para o Pequeno Expedien
te. São duas sessões distintas e os procedimentos diferenciados.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GffiSON (BlocdPMN - PE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não me confor-
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mando com a respeitável decisão de um dos mais ilustres e zelosos
parlamentares desta Casa, o Deputado Alberto Silva, do PMDB. do
Piauí, Presidente da Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição nO 7-A, de 1995, sobre
navegação de cabotagem, apresentei recurso na conformidade do §
8° do art. 95 do Regimento Interno. O ilustre Presidente da Comis
são Especial, porém, negou-se a receber o recurso, mesmo com
efeito somente devolutivo, pois S. Ex" não poderia suspender os
trabalhos em decorrência do § 8° do art. 95 do Regimento Interno
- mas deveria abrir o processo e remetê-Io à apreciação de V. Ex',
na forma da lei.

Este recorrente suscitou três questões de ordem sobre a in
terpretação do Regimento Interno na prática, relacionada com a
Constituição. O nobre e ilustre Parlamentar, Deputado José Carlos
Aleluia, do PFL da Bahia, um dos mais inteligentes da Casa, apre
sentou seu parecer na sessão de 4 de maio, ocasião em que foi dis
tribuído aos membros da Comissão, e teve início a discussão. O
Presidente da Comissão convocou sessão para o dia 10 de maio, a
fim de dar prosseguimento aos trabalhos. Ontem, 10 de maio, os
membros da Comissão foram surpreendidos por uma alteração no
parecer inicial que juntamos ao recurso. Este recorrente suscitou a
questão de ordem, esclarecendo ao Presidente que havia necessi
dade de tirar cópia do novo parecer, dado pelo Relator, e poderia
ser convocada outra sessão, até no mesmo dia, para a continuidade
dos trabalhos e exame do novo parecer do Relator.

O Presidente indeferiu a questão de ordem, e nós recorre
mos de sua decisão. Entretanto, o Presidente negou-se a encami
nhar o recurso, mesmo recebendo-o somente com efeito
devolutivo, pois para efeito suspensivo não poderia ser aceito.

A outra questão de ordem, Sr. Presidente, recebeu tratamen
to ainda pior, porque se trata de matéria constitucional. No novo
parecer da lavra do Deputado José Carlos Aleluia, um dos mais in
teligentes e brilhantes Parlamentares desta Casa, repito, surge uma
absurda disposição: pretende-se proibir o Presidente da República
de expedir medida provisória!

Sr. Presidente, o 3rt 62 do nosso texto constitucional dispõe
que a medida provisória, desde que haja motivo relevante e urgên
cia, poderá ser expedida pelo Presidente da República; o instru
mento faz parte do elenco do processo legislativo sobre o qual
dispõe o 3rt 59 da Constituição; é absurdo, ilegal, injuridico e in
constitucional proibir o Presidente da República de utilizar a medi
da provisória, por exemplo, no caso da navegação de cabotagem.

Sr. Presidente, o texto do art. 62 deve prever as exceções.
Então, ao disposto que deve haver relevância e urgência. também
deve estabelecer que não pode ser expedida medida provisória so
bre assuntos de cabotagem.

Finalmente, Sr. Presidente, a atitude quanto à última ques
tão de ordem foi ainda mais absurda. Os trabalhos da Comissão
foram encerrados às 16h15min. Corretíssimo. Foi, então, convoca
da nova sessão para assim que fossem encerrados os trabalhos no
plenário. Dito e feito, foram reiniciados os trabalhos às 18h. Falta
va ainda um destaque para ser apreciado. dos trinta membros da
Comissão, só haviam nove; na última hora, às 18h10min, chegou
o décimo, o Deputado Benito Gama. O Presidente disse então que,
como não havia número, estaria o destaque prejudicado pela falta
de quorum, dando por encerrada a matéria.

Então, Sr. Presidente, estamos apresentando o recurso aqui
porque a Comissão se negou a remeter o assunto ao plenário. Por
isso, peço que V. Ex' verifique a ata da Comissão e também a de
cisão do Presidente, que motivou as questões de ordem por nós
suscitadas.

Sr. Presidente, peço que V. Ex', com a inteligência, cultura
e correção do magistrado que é, decida como o homem público

correto e honesto que V, Ex" sempre foi.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A Mesa acolhe

os pleitos de V. Ex' e, evidentemente, na sua apreciação, terá o
cuidado de corresponder à expectativa de V. Ex'.

O SR. NILSON GmSON - Agradeço a V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer

uso da palavra, como segundo orador inscrito para as Breves Co
municações, o ilustre Deputado Aldo Rebelo.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, o País tomou co
nhecimento, na noite de ontem, da atitude do Governo Federal de
iniciar o processo de demissões dos servidores públicos que se en
contram em estado de greve.

É evidente, Sr. Presidente, que os trabalhadores do setor pú
blico, no Brasil, nunca enfrentaram um processo de arrocho dos
seus salários e de confisco do seu poder aquisitivo como o enfren
tado nos últimos meses de Governo do Presid~nte Fernando Hen
rique Cardoso. Nãó apenas os trabalhadores do setor público, mas
também todas as demais categorias profissionais foram marcadas a
ferro pelo plano econômico, que concede reposição de salário ape
nas na data-base, o que ocorre, como é do nosso conhecimento,
uma vez por ano.

Sr. Presidente, enquanto os salários permanecem congela
dos, por força da data-base, sabemos que o mesmo não acontece
com os preços. Os aluguéis, as mensalidades escolares e os gêne
ros alimentícios sofrem permanentemente remarcaç.3es, algumas
delas, como é o caso dos aluguéis, chegam 500, 600, 700 ou
800%, para os assalariados.

A violência com que o Sr. Presidente da República, Fernan
do Henrique Cardoso, anuncia a punição dos servidores públicos,
Sr. Presidente, é inversamente proporcional ao tratamento que S,
Ex' oferece aos oligopólios que remarcam preços no nosso País.
Enquanto S. Ex' demite servidores da Petrobrás, aqueles que tra
balharam na elaboração do plano econômico, que levou S. Ex' à
Presidente da República, se locupletam dos juros pagos pelo Go
verno a bancos, ou seja lá o que se denominem, montados por es
sas pessoas que obtiveram, no ano passado, na vigência do Plano
Real, principalmente no segundo semestre, quando entrou em vi
gor a nova moeda, lucros jamais obtidos no próprio sistema frnan
ceiro nem mesmo em qualquer outro setor produtivo da economia
brasileira.

E evidente que não estou querendo atingir partidos nem
pessoas. Reconheço no PSDB e entre os tucanos um grande núme
ro de mulheres e homens honrados, Estou falando daqueles que,
entre os tucanos, fundaram bancos e se locupletaram, no ano pas
sado com os altos juros.

Sr. Presidente, gostaria de perguntar a V. Ex· qual o tempo
de que disponho para minha intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedi a V. Ex'
cinco minutos, dos quais ainda lhe resta um para a conclusão do
seu pronunciamento.

Estamos no período de Breves Comunicações e Cinco mi
nutos é tempo razoável para este período. V. Ex' está perdendo
trinta preciosos segundos.

O SR. ALDO REBELO - Não estou perdendo porque eles
estão sendo ganhos por V. Ex'

Sr. Presidente, parece que quando se fala mal do Governo
nesta Casa, o tempo passa mais rápido. Há alguma coisa estranha
com esse relógio.

Pc qualquer maneira, Sr. Presidente, gostaríamos mesmo de
denunciar a truculência com que o Governo age em relação aos
servidores e, ao mesmo tempo, a tolerância, deste mesmo governo,
em relação aos banqueiros que, aproveitando o Plano Real, obtive-
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ram lucros jamais obtidos pelo sistema fInanceiro ou pelo setor
produtivo do nosso País.

Exigimos, portanto, do Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso o respeito ao direito dos servidores públicos, às
suas reivindicações e à sua luta em defesa do seus interesses.

Era o que tinha a dizer.
O SR. fl.,DEMAR KUSSLER (pSDB - RO. Sem revisão

do orador.) Sr. Presidente, estou apresentado projeto de lei que
disciplina a publicidade de produtos derivados do álcool e do taba
co nos meios de comunicação social e da imprensa e dá outras
providências.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WELSON GASPARINI - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. WELSON GASPARlNI (pPR - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de renovar o convite a esta
Mesa e aos Srs. Deputados para uma reunião do Grupo Parlamen
tar Municipalista, hoje, às 14h, no auditório do Espaço Cultural.
onde focalizaremos a questão da reforma tributária, as suas impli
cações nos Municípios e a compensação fmanceira do INSS com
as Prefeituras que criaram Institutos de Previdência Municipal. Es
tará presente um representante do Governo para explicar a queda
da participação dos Municípios nos últimos meses no Fundo de
Participação, o que vem causaudo um grave problema.

Vamos receber, ainda, a visita do Prefeito de Abilene, no
Texas, Presidente do Consórcio Internacional de Municípios, o
que possibilitára um convênio de graude importância do Brasil
com os Estados Unidos.

Renovo, portanto, o convite a todos os Parlamentares muni
cipalistas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala

vra ao nobre Deputado José Fortunati.
O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, há dois dias, foram
demitidos 143 funcionários da Companhia Rio-Grandense de Te':
lecomunicações, do Estado do Rio Grande do SUl, sob alegação
de faltas e punições.

Segundo a direção da empresa, foi utilizadoumrastreamen
to da vida funcional dos últimos oito anos de serviço.

A observação do SIN1TEL, Sindicato dos Trabalhadores,
dá conta de que o procedimento é uma verdadeira evasiva, pois
acabou punindo funcionários exemplares e de grande esteio técni
co para o funcionamento da empresa. Segundo o Sidnciato, o obje
tivo da direção da empresa é desmobilizar e intimidar o
funcionalismo.

Pela informação, foi graças ao trabalho desenvolvido pela
entidade sindical que a empresa já atingiu o quinto lugar no ran·
king nacional, entre todas as empresas de telecomunicações.

A atual direção da CRT - Cla. Rio-Grandense de Teleco
municações - informa que a empresa encontra-se agora em 26° lu
gar. E, também, é importante notar que a CRT foi distinguida no
ano passado com o Prêmio de Melhor Empresa Prestadora de Ser
viço Público do País, concedido pela revista Exame. O trabalho
sindical, nesse caso, foi fundamental para que o desenpenho da
empresa viesse a ser obtido, graças a métodos inéditos de motiva
ção, como a organização por local de trabalho, a inserção institu
cional no Parlamento ou na vida política da comunidade.

O Sindicato acredita que as demissões compõemuma tenta
tiva de rechaçar o movimento da categoria contrário ao fIm do mo
nopólio das telecomunicações. Também destaca que uma ação

civil pública do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicaçõ
es contra o Governo para apurar, a entrega da empresa a gmpos
estrangeiros, já foi encampada pelo Ministério Público Estadual do
Rio Grande do Sul. Segundo um dirigente sindical, a empresa con
ta atualmente com 6.204 funcionários, a maioria com mais de
quinze anos de empresa.

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que a CRT hoje, ape
sar das inúmeras difIculdades por que passa, apesar dos problemas
enfrentados pelo setor de telecomunicações do meu Estado, vem
se destacando como já disse, como uma empresa modelar em âm
bito nacional.

Por isso, Sr. Presidente, apelo ao Governador do Estado, Sr.
AntôI!io Britto, para que reveja os critérios adotados para as de
missões e reflita sobre elas, porque acredito que as informações do
Sindicato dos Telefônicos são extremamente corretas. funcioná
rios exemplares com mais de quinze anos de casa estão sendo de
mitidos sem critérios objetivos e transparentes. Por isso, o meu
apelo para que O Governador do meu Estaôo reveja todas as de
missões realizadas até este momento. São 143 trabalhadores de
larga experiência, com longo trato junto à empresa e que não p0
dem, de uma hora para outra, ser demitidos, acusados de forma
bastante abstrata por atos que não cometeram.

O SR. DOMINGOS DUTRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, ontem, por um equívoco, ao invés de vo
tar ''não'', de acordo com a orientação partidária, votei "sim", mas
pedi, logo em seguida, ao Presidente que retifIcasse meu voto, e S.
Ex" deferiu a retifIcação. Hoje, a grande imprensa destaca o meu
voto como sendo a favor da emenda do Governo. Peço a V. Ex"
que mande retiflcar a ata e me dê uma certidão, a fIm de que eu
possa encaminhá-Ia aos jornais que fIzeram a divulgação.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Informo a V. Ex"
que a Mesa atenderá a sua solicitação sobre a certidão, seu reparo
fIcará consignado, mas, quanto ao voto, lamentavelmente, não há
meios de na lista de votação do computador, modifIcá-lo.

O SR. DOMINGOS DUTRA - Mas foi deferido ontem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - De qualquer for
ma, o pleito de V. Ex" Será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra ao próximo orador inscrito, ilustre Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO (pPR - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, meus companheiros, causou-me muita
estranheza matéria publicada no jornal O Globo, de ontem, sob o
título ''Ladrão furta 1 mil e 600 dólares de José Serra". Sem entrar
em maiores detalhes, apresentarei hoje requerimento de informa
ções para que S. Ex", que prega a moralidade, explique-se melhor,
já que disse na matéria que devolveria aos cofres públicos esse di
nheiro, froto de diárias não usadas em viagem a Israel.

Sr. Pre:Mente, quero também louvar o trabalho da Polícia
Civil de Minas Gerais no resgate de uma seqüestrada, no meu Es
tado, o Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro também
ganha muito mal, mas deu exemplo de trabalho proficuo, como
acontecia quando era Secretário de Segurança do Estado nosso
companheiro José Resende.

Sr. Presidente, no dia 8 de maio próximo passado, aprendi
mais uma grande lição na minha vida. Estava no Monumento ao
Mortos da 2" Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, prestigiando os
ex-combatentes pelo cinqüentenário do fIm da 2" Guerra Mundial.

Logicamente, não sou procurado por outra coisa a não ser
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por reivindicações, na grande maioria das vezes justas, por parte
de companheiros de caserna. Na oportunidade, abordei uma se
nhora pensionista, de aproximadamente setenta anos, pedindo-lhe,
no meio da conversa, que escrevesse ou telefonasse a um Deputa
do qualquer de seu Estado ou de outro Estado para solicitar o seu
voto contrário à medida provisória que adiou a data de pagamento
dos servidores.

A minha surpresa é que a resposta dessa senhora viúva foi
um exemplo não só pata mim, Sr. Presidente, como para toda esta
Casa. Chamando-me de "meu fJ.lho", disse que sempre votaria em
mim, apesar de não ser mais obrigada a votar pela sua idade, mas
ressaltou apenas uma coisa: ''Meu fJ.lho, vou escrever a um Depu
tado para que vote contra essa medida provisória que atrasou por
quinze dias o meu salário? Como? Será que um Deputado brasilei
ro, um Senador, não tem consciência de que essa medida provisó
ria arrebentou o meu orçamento familiar por uma coisa tão
pequena? Será que por uma coisa tão pequena tenho de pedir iso a
um Deputado Federal, a um Senador da República? Não deveria
importuná-los por uma coisa tão pequena, que salta aos olhos de
qualquer um. Tenho vergonha do Congresso Nacional; vergonha
por você me dizer que tenho de pedir isso a um Deputado Federal,
a um Senador".

E ficou um lição pata mim, Sr. Presidente. Há tanta coisa
importante que devemos discutir nesta Casa, e não discutimos.

E discutimos uma coisa tão simples como essa, em que o
Governo ganha tão pouco em cima da folha de pagamento dos ser
vidores, tendo em vista uma inflação de 2% ao mês. Para atraso de
quinze dias, ele fatura pouco mais de 24 milhões de dólares por
mês, numa folha de pagamento de 2,5 bilhões de dólares. Isso é,
realmente, uma vergonha para esta Casa. Fica aqui o exemplo des
sa senhora, e espero que alguns aqui mudem a sua opinião e não
continuem votando certas coisas tão simples de maneira tão servil
a esse Presidente que está roubando os servidores públicos civis e
militares da União.

Outro assunto que eu gostaria de abordar, Sr. Presidente, é a
segurança. Já se tomou comum, nas páginas dos jornais do Rio de
Janeiro, o aparecimento diário de militares das Forças Armadas
envolvidos em ilícitos, tais como furto de carro, assalto à mão ar
mada, pequenos roubos; só não aconteceu seqüestro, mas, infeliz
mente, pelo que tudo indica, vai acontecer brevemente.

As medidas governamentais relativas ao arrocho salarial,
como, por exemplo, a alteração da folho de pagamento, o fim do
IPCR, deixando os servidores plÍblicos sem qualquer política sala
rial para janeiro (data-base) do próximo ano, estão empurrando
também os militares das Forças Armadas para a marginalidade. A
exemplo do que Briwla fez no seu primeiro Governo, ao empurrar
as Polícias Militar e Civil para a marginalidade, hoje em dia é qua
se impossível fazer com que a população acredite numa parte, ape
nas, da PM e da Polícia Civil. Lamentavelmente o mesmo está
acontecendo com as nossas Forças Armadas. Lamento principal
mente o fato de os Srs. Ministros militares não moverem uma pa
lha sequer pata defender seus leais subordinados.

Vimos, no jornal O Globo de ontem. a notícia de que o ex
Ministro da Marinha Ivan Serpa está indo par os Estados Unidos
para exercer a função de observador da ONU, pelo que irá ganhar
aproximadamente 15 mil dólares. Isso vem acontecendo de forma
constante com os Ministros Militares. Praticamente todos eles fo
ram exercer cargos fora, ganhando, no mínimo, 12 mil d6lares. Ou
seja, lamentavelmente, temos assistido a uma omissão por parte de
todos os Ministros militares, com sérios prejuízos pata a família
militar. Estamos sendo levados à marginalidade, não por incompe
tência, mas por omissão e falta de coragem dos nossos ministros
militares.

Era o protesto que gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Insisto no convi

te aos Srs. Deputados que se encontram em seus gabinetes e em
outras dependências da Casa para que se dirijam imediatamente ao
plenário, a f:un d~ que possamos alcançar o quorum indispensável
para o início da Ordem do Dia.

Com a palavra o nobre Deputado Edison Andrino.
O SR. EDISON ANDRlNO (PMDB - SC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, queremos
registrar o ato qu culminou na posse do Prof. Antônio Dicionário
de Queiroz, Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, na
Presidência da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituição
Federais de Ensino Superior - ANDIFES, em São Carlos, Estado
de São Paulo, no dia 18 de março de 1995.

Esse registro, nós o fazemos principalmente por um fato
que tem que ser evidenciado: a sua eleição foi pela unanimidade
dos dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, unani
midade essa alcançada num momento difícil, de mudanças - prin
cipalmente na área educacional, regida pelo Governo Federal.

Nossa satisfação em registrar aquele ato decorre de reco
nhecermos no Prof. Antônio Diomário de Queiroz, de Boa Nova,
da Gloriosa Bahia, mas catarinense por m1Ítua adoção, um emérito
educador e 6timo administrador. Sua administração, em 10 de
maio de 1995, efetuou uma mostra de projetos (templo ecumênico,
centro de cultura e extensão, estação ecológica "desterro", moradia
do servidor e estudantil, além de outras realizações).

Sr. Presidente, Prof. Antônio Diomário de Queiroz é Reitor
da Universidade Federal de Santa Catarina desde 10 de maio de
1992, nomeado por decreto presidencial de 14 de janeiro de 1992.
Tem se destacado pela sua atuação em prol do engrandecimento
daquela Universidade. Aliás, na última década, tem ele se dedica
do de corpo e alma à Universidade. Assim é que, de 5 de dezem
bro de 1983 a 16 de março de 1986 foi Diretor Executivo da
FAPEU-Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária
da UFSC; Coordenador do Curso de Pós-Graduação, a nível de
mestrado, em Engenharia de Produção, de 17 de desembro de
1981 a outubro de 1984; Presidente do Conselho Editoral da Edi
tora da USC, de 17 de março de 1986 a 10 de maio de 1988; Pr6
Reitor de Pesquisa e Extensão da UFSC, de 17 de março de 1986 a
10 de maio de 1988; Diretor-Presidente da Fundação de Ensino de
Engenharia em Santa Catarina, do Centro Tecuológico da UFSC,
de 27 de dezembro de 1988 a 14 de fevereiro de 1992, e Diretor
do Centro Tecnológico da UFSC, de 27 de dezembro de 1988 a 13
de fevereiro de 1992. Esse curriculum vitae é o atestado eloqüen
te da atuação e da competência do Prof. Díomário.

Em seu discurso de posse na Presidência da Associação Na
cional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
- ANDIFES, destacou no fmal:

"É no referencial do compromisso social, da ges
tão democrática, do diálogo franco com as autoridades e
com a sociedade, da disposição de compartilhar respon
sabilidade e a correspondente autoridade na gestão da
educação brasileira, que aceitamos assumir a - direção
da ANDIFES (...) É por crer, também. que saberemos
aprender a cultivar as relações de respeito mútuo com o
Ministério da Educação e do Desporto, com os demais
Poderes constituídos, em especial com o Poder Legisla
tivo, com os órgãos de comunicação, com o CRUB, a
ANDES, a UNE, a FASUBRA, a SBPC, a CONFIES e
outras entidades, co-responsáveis pela educação brasilei
ra, Ciência e Tecnologia..."

Acreditamos que o Prof. Antonio Diomário de Queiroz le
vará a bom termo a honrosa missão que lhe foi confiada.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, passamos a tratar de
outro assunto. -.

Acreditamos que grande parte da população brasileira, num
momento ou outro, já tomou conhecimento do drama que envolve
a região carbonífera do Estado de Santa Catarina, do drama que
envolve as populações dos Municípios localizados na região - os
valentes trabalhadores pagam um alto preço por executarem uma
função difícil, penosa: a própria saúde.

Por tudo isso, não podemos deixar de registrar o extraordi
nário artigo publicado na Gazeta Mercantil, edição de 4 de maio
de 1995, de autoria do jornalista Ubirajara Alves, da regional de
Criciúma.

Sob o título ''O estigma do carvão mineral", com rara felici
dade de intetpretação de uma situação dramática, o jomalista rela
tou o caso de João Aldo. mineiro cujos pulmões estão guardados
em um balde plástico de doce de leite, no armário do Laborat6rio
de Anatomia Patológica Alice, de Criciúma. Ele foi vitima da
pneumoconiose, resultante da aspiração do pó de carvão, enfernti
dade que se não causa a morte leva à invalidez. E essa tenivel
doença atinge a maioria dos mineiros. O jornalista lembra que
aquela região, em 1980 decretada como área crítica nacional, em
razão da amplitude da degradação social, humana e ambiental, en
frenta hoje a pior crise após o inicio das atividades de exploração
carbonífera, há cerca de cem anos.

Sr. Presidente, pedimos que o artigo de autoria do jornalista
Ubirajara Alves, cuja cópia anexamos, conste nos Anais desta Câ
mara dos Deputados. Entendemos que é uma matéria jornalística
que retrata a triste realidade de uma região, com dados estatísticos
e históricos que podem ser subsidios para qualquer trabalho que
tenha por objetivo encontrar soluções para os seus graves proble
mas.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O ESTIGMA DO CARVÃO MINERAL
Herança indesejada para Criciúma

Os pulmões do mineiro João Aldo estão guardados em um
balde plástico de doce de leite, no armário do Laborat6rio de Ana
tomia Patológia Alice, de Criciúma (SC). Em breve, servirão para
estudos do mal que o vitimou, aos 45 anos, e que atinge a maioria
dos mineiros que atuam nas frentes de trabalho: a pneumoconiose.
Resultante da aspiração do pó de carvão, essa enferntidade - que
se não causa a morte leva à invalidez - representa apenas uma das
pontas do gigantesco "iceberg" de problemas que envolvem a mi
neração no sul catarinense, região decretada como área crítica na
cional em 1980, ante a amplitude da degradação social, humana e
ambiental.

Depois de atingir o auge da produção na década de 80, o se
tor carbonífero de Santa Catarina enfrenta hoje a pior crise desde o
inicio das suas atividades, há cerca de cem anos. O ritmo de traba
lho caiu perto de 60%, com a produção baixando de 420 mil tone
ladas mensais para 180 mil toneladas mensais. O número de
trabalhadores diminuiu de 12 mil para 3,5 mil e o faturamento, que
já superou os US$13 milhões ao ano, despencou para pouco me
nos de US$6,S milhões.

Impulsionado por uma política de garantias e de subsidios
estatais, instituidas a partir da década de 30 com o Governo Var
gas, o crescimento do setor foi vertiginoso. Sob a bandeira da
auto-suficiência energética, o governo [manciou a extração, subsi
diou o transporte, garantiu o preço e, absurdamente, propiciou a
devastação da área. As benesses ultrapassaram 30% dos custus e,
até hoje, nem um único centavo foi destinado à recuperação am
biental.

O declínio veio com o Governo de José Sarney, que decre-

tou o fim do subsídio ao transporte, seguido da liberação das im
portações por Fernando Collor de Mello, que acabou com a obri
gatoriedade da compra de carvão nacional pelas metalúrgicas. Em
um ritmo mais acelerado mas igualmente na direção contrária aos
interesses da mineração, cresceram as exigências ambientais em
todo o mundo.

É verdade que as condições da mineração evoluíram nos úl
timos tempos, com a adoção de algumas medidas como o renivela
menta e cobertura do solo após a mineração. A carga que transita
em caminhões agora é coberta por uma lona. Há recirculação da
água usada no beneficiamento. As coquerias aootaram chaminés.
É verdade também que a fiscalização é minima para não dizer ine
xistente, por falta de pessoal e condições operacionais.

Não é preciso ser especialista para verificar os impactos da
mineração no sul do Estado, cujo pólo, Criciúma, está distante 200
quilômetros de Florianópolis. conhecida como "paisagem lunar".
pela aridez e coloração cinzenta, o que se avista, ao transitar pelas
estradas poerentas da região, é a devastação. São montes e montes
de rejeitos minerais entremeados por lagoas. Segundo o Departa
mento Nacional da Produção Mineral (DNPM), um total de 5 mil
hectares de destruição. Foi justamente o que era então uma empre
sa estatal, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que deu o
principal exemplo do descaso ao meio ambiente. A companhia
instalou na região a segunda maior drag line do País, a "Marion",
cuja capacidade da concha de escavação é de 23 metros cúbicos, o
equivalente à carga de dois caminhões basculantes trucados. "Ela
simplesmente revirou o solo da região pelo avesso", lamenta o
Prefeito de Siderópolis, Lúcio Ubialli. É do seu Município que sai
30% da produção carbonífera da região, principal palco de atuação
da Marion.

Ubialli não conta com a recuperação da atividade minerado
ra para o desenvolvimento da economia do Município e está em
intensiva campanha para atrair outros setores industriais e comer
ciais para Siderópolis. "A política da mineração já não interessa.
Ela está ultrapassada, pois preconiza a privatização do lucro e a
socialização dos prejuízos", garante.

A base das estradas que interligam povoados, minas e vilas
é feita pelo próprio rejeito da mineração, mais especificamente a
pirita - também conhecida como ouro de trouxa - rica em metais
pesados (ferro, cobalto, niquel, cobre, chumbo, zinco) e enxofre.
Em contato com o ar e com a água, este material entra em combus
tão, expelindo um odor caractenstico de "ovo podre."

As pequenas lagoas que se formam entre as "dunas" são de
águas tranqüilas e profundas. Na margem, algumas aves. A colora
ção dos espelhos d'água varia do vinho tinto ao mostarda, confor
me a concentração de metais pesados. Trata-se, segundo a
Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente (FAT
MA) de águas extremamente ácidas, com Ph que pode chegar a 2
- o da bateria de um automóvel é de 1,8 -, eliminando qualquer
possibilidade de vida. As aves são abutres.

"As "paisagens lunares" decorrem, especialmente, do pro
cesso de lavas a céu aberto, em que o subsolo foi virado ao aves
so", explica Adhiles Bortot, gerente da FATMA em Criciúma. O
processo consiste na retirada total da "terra vegetal" que encontre
as jazidas, para posterior escavação do carvão. Sem o necessário
cuidado inicial de se separar as camadas retiradas, os buracos da
escavação ficaram abertos e a "terra vegetal", encobérta pelos re
jeitos, foi "contaminada" pela pirita.

Mesmo nos demais sistemas de exploração (poços verticais
que descem até mais de 100 metros para alcançar a jazida, ou os
chamados inclinados, uma abertura da mina se faz na encosta de
um morro e avança horizontalmente) a poluição deu-se pela mes
ma forma, ou seja, lançamento dos detritos a céu aberto. O proces-
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so foi agravado porque a qualidade do CillYão catarinense é péssi
ma: de toda a escavação retirada de uma mina, 70% é composta
por rejeitos e 30% (no máximo) é carvão. Além disso, posssui alto
teor de cinza (30%) e enXofre (6%).

A situação se complica quando se observam as bacias hi
drográficas dos rios Araranguá, Urussanga e Tubarão, que atingem
40 municípios e 800 mil habitantes. Toda a água das chuvas, que
"lavam" os depósitos de pirita nas áreas de mineração, acaba nos
rios. Muitos deles, aliás, têm hoje as suas encostas formadas por
rejeitos da mineração. É o caso do Sangão, Mãe Luzia e o São
Bento. Eles estão carregados de metais pesados e, no fundo, as pe
dras e a terra são amarelo mostarda, devido ao enxofre.

Além disso, o próprio processo de separação do produto se
faz através da "lavação". Depois da britagem, o material bruto ex
traído vai para reservatórios de água. O carvão, mais leve, flutua. a
pirita vai para o fundo. Esta água é posteriormente escoada para os
rios. Com isso, segundo a FATMA, dois terços dos mananciais
da região estão comprometidos. a água que abastece Criciúma, por
exemplo, é trazida de uma distância de 30 quilômetros, do rio São
Bento. O rio Mãe Luzia, distante apenas 10 quilômetros tem um
Ph médio de 3,5 (a escala vai de 1 a 16 e a acidez aceitável é de 7).

Não bastasse a poluição das terras e da água, o ar também é
vítima do processo. Além de extraído. lavado e transportado, o
carvão é queimado, seja para geração de energia elétrica, seja nas
coquerias, para obtenção do coque, um carvão de alto poder caló
rico, utilizado na metalurgia para produção de aço. durante esse
processo, que consiste na pré-queima do CillYão mineral, são libe
rados gases, metais pesados e grande quantidade de [mos de car
vão (pós), que se espalham pela atmosfera.

"Não existe qualquer controle do volume dessas emissões.
Não existe tampouco qualquer sistema de monitoramento do ar",
esclareceu Bortot. Situação semelhante ocorre no complexo terme
létrico Jorge Lacerda, localizado em Tubarão. Capaz de gerar 480
megawatts de energia, o complexo consume 120 mil toneladas
mensais do produto, emitindo, centenas de toneladas de resíduos
de carvão, gases e metais pesados.

Há três anos, uma pesquisa realizada pela Universidade Fe
deral de Santa Catarina (UFSC) constatou a ocorrência de chuvas
ácidas em Florianópolis, provavelmente trazidas da região Sul
onde, em Tubarão, as pesquisas detectaram amostras com até 3,6
de Ph. A poeira do carvão está impregnada por todos os cantos das
cidades que compreendem o complexo carbonífero e, por si só, é
motivo de preocupação para toda a população.

Segundo o médico patologista Sergio Haertel Alice, é gran
de a incidência de bronquites, sinusites e outros problemas respira
tórios em toda a região, especialmente em crianças. Fazemos
oxigenoterapia a domicílio para atender aos casos mais graves".
comentou. Sérgio Alice, ao lado do médico Albino Souza Filho. é
quem comanda o Laboratório de Anatomia Patológica Alice, um
dos mais destacados e especializados em todo o estado no desen
volvimento de pesquisas e tratamentos nesse setor da medicina.

''Irritação das vias respiratórias. lesões de pele são por ou
tros problemas enfrentados pela população", acrescentou. Ele é
quem deverá dissecar os pulmões de João Aldo, vítima da "fibrose
maciço progressiva", que ocorre em 4% dos pneumoconióticos e
que no prazo de oito a catorze anos leva à morte .•Aldo trabalhava
na molinha de frente da mineração, no subsolo. E lá que estão as
maiores concentrações dos pós finos e de carvão e pirita.

No caso de Aldo, praticamente 80% dos pulmões estavam
como que petrificados, sem elasticidade e incapazes de realizar as
funções respiratórias. Não é à toa, portanto, que os mineiros das
frentes de trabalho se aposentam com no máximo, 15 anos de ati
vidade. ''É praticamente impossível sair ileso desta jornada. O ca-

minha ~m direção ao centro da mina e sem volta", disse o patolo
gista.

O SR. JOÃO PAULO (pT - SP. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, ao ler os jornais de ontem
escandalizou-me a cena dos treze corpos sendo carregados numa
caminhonete de lixo, no Rio de Janeiro. Como se não bastasse essa
cena, ao folhear as páginas de alguns jornais podemos observar
que a vida em nosso País está sendo banalizada de forma brutal. E
o fato não ocorre somente no Rio de Janeiro. Em toda a Nação a
vida está tendo um valor insignificante, bastando alguns minutos
para qualquer cidadão perdê-la.

Quanto ao episódio recente do Paraná, em que os seqüestra
dores ficaram durante seis dias com os reféns e não cometeram
qualquer deslize, evidentemente ressalvando os problemas psico
lógicos que os reféns possam ter adquirido. bastou a ação de al
guns segundo a polícia para resolver o caso de uma forma trágica.
Nos prédios paulistas o que vemos constantemente são ações orga
nizadas de rebeliões, colocando em cena a violência explícita nas
nossas tevês, rádios e jornais.

Sr. Presidente, e Srs. Deputados, a banalização da vida é um
assunto que este Congresso e o Governo brasileiro precisam enca
rar de frente. para que possamos resgatar a dívida social e o inte
resse pelo futuro do nosso País de uma forma conseqüente. Mas
não é somente a banalização da vida. Também estamos presen
ciando o desrespeito ao trabalho. As greves que estão acontecen
do, principalmente no Estado de São Paulo, também precisam ser
tratadas com senedade pelo Congresso e pelo Governo Federal.

Primeiro, o decreto do Sr. Presidente da República; segun
do, a forma como o Tribunal Superior do Trabalho trata uma ques
tão fundamental como a do trabalho.

A participação do trabalho na cena brasileira é absoluta
mente secundarizada em detrimento do capital e da ordem econô
mica. Toda manifestação de trabalhadores passa a ser vista como
política. Como se o capital, trabalhando neste Congresso e no Go
verno Federal. não tivesse embasamento fundamentalmente políti
co.

A diferença é que as greves. as manifestações por este País
afora têm como objetivo resgatar a dignidade do trabalho, do salá
rio que sustenta milhares de brasileiros. E a política levada pelo
Governo Federal e por uma grande parcela deste Congresso visa
concentrar riqueza e poder para fazer desta Nação a continuação
de um território de pobreza, de fome. de dificuldades para uma
parcela dos trab?lhadores.

O Estado de São Paulo e a capital paulista tiveram ontem
um dia muito difícil, é verdade: os metroviários, os petroleiros. os
servidores da Saúde. os previdenciários os funcionários da Cetesp
e da Sabesp e mais uma infinidade de trabalhadores do Estado fi
zeram manifestações.

Ora. Sr. Presidente, se estamos presenciando milhões de
trabalhadores País afora manifestando-se contra os baixos salários
e as condições de trabalho, não seria o momento de o Governo Fe
deral e de o Sr. Presidente da República botarem as mãos na cabe
ça e verificarem que não se trata somente de uma manifestação
política? Não é a política de arrocho salarial que motiva os traba
lhadores à greve. mas a dificuldade permanente. a dificuldade la
tente em cada lar do nosso País é que motiva os trabalhadores a
reivindicar os seus direitos e melhores salários.

Sr. Presidente. com essas observações. deixo a manifesta
ção de solidariedade aos trabalhadores em greve e uma alerta ao
Governo Federal para que. ao invés de tentar punir os grevistas.
abra os canais competentes para negociar, determine aos ministé
rios as negociações. a fim de que possamos buscar uma saída hon
rosa para que o trabalho. em nosso País. ocupe um lugar
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adequado, como deve tê-lo.
O SR. FERNANDO LOPES (pDT - RI. sem revisão do

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o que me traz à
tribuna é a urgência de se dar um tratamento correto à problemáti
ca da violência no Rio de Janeiro. Temos assistido ao recrudesci
mento da violência. Vimos estampadas nos principais jornais do
País e nas televisões cenas do suposto confronto entre a polícia e
pessoas ligada ao tráfico na favela Nova Brasília. Treze COlpOS fo
ram transportados por uma caminhonete da empresa de limpeza
urbana do Rio de Janeiro. Se isso já é chocante, muito pior são as
condições em que essas mortes ocorreram., Não é possível, e todos
aqui temos experiência, somos adultos, que treze pessoas forte
mente armadas - e as armas foram exibidas pela televisão - te
nham monido com tiros na cabeça e apenas dois policiais tenham
sido feridos.

Sr. Presidente, queremos desarmar os espíritos. Queremos
que o Rio de Janeiro volte a ter um clima de convivência social
como antes. Mas isso só será conseguido à custa de um tratamento
adequado das necessidades da grande maioria da população, espe
cialmente a população pobre; à custa de uma intervenção eficaz e
permanente na área social; à custa da reestruturação das polícias.

Ao mesmo tempo em que OCOITe a morte dessas treze pes
soas, com sinais evidentes de violência, e que, segundo a impren
sa, vários desses casos teriam sido execuções, vimos ontem
mesmo ser desvendado um seqüestro praticado por policiais do
Estado do Rio de Janeiro. A nosso ver, é necessária uma ação mui
to mais profunda do que a que está sendo discutida hoje. Não se
trata de lançar as forças policiais ao confronto, pois isso resultará
em mais execuções. Enquanto as execuções ficarem restritas às fa
velas, muitas pessoas não tomarão conhecimento, porque pensam
que aquilo só acontece lá, com os favelados, com os filhos dos tra
balhadores. Mas a violência está cada vez mais presente também
na classe média. as execuções podem repetir-se em toda a cida.de
do Rio de Janeiro e em outras regiões do Estado.

É preciso uma urgente reestruturação da Polícia do Rio de
Janeiro: E preciso, sobretudo, que não se combata li. cdminalidade
com mais crimes. Não há justificativa para que as forças responsá
veis pelo cumprimento da lei sintam-se acima da lei, julguem,
prendam e condenem à morte pessoas que devem ser julgadas e
punidas pela Justiça.

Não se trata aqui, de forma nenhuma, de se adotar uma po
lítica cômoda, de deixar o barco correr. Não é isso. Mas, sim, a ne
cessidade de a polícia atuar dentro dos limites legais. Sem isso
estaremos lançados a uma guerra suja, e é o que á está acontecen
do, não somente no Rio de Janeiro. Esta Casa não pode se omitir
de examinar esse assunto. Não podemos fazer de conta que não
está acontecendo nada no Rio de Janeiro ou que as ações tenham
sido meramente um confronto. Em alguns casos, sim, mas em ou
tros, como provavelmente nesse, não. Entretanto, não podemos si
lenciar, sob pena de estarmos legitimando a barbárie e o crime
oficializado. Isso não podemos admitir.

Deixo aqui, Sr. Presidente, esse registro, um chamamento a
uma reflexão profunda sobre o Rio de Janeiro, r.om ênfase para a
área social os limites da legalidade. Temos visto como a Polícia do
Rio de Janeiro está minada. Não podemos confIar em uma polícia
infIltrada de pessoas que se valem de sua função pública para pra
ticar crimes e delitos. Não podemos permitir que essa mesma polí
cia, que ontem apareceu na televisão, lamentavelmente denegrida
por elementos que participaram de um seqüestro, aja à vontade,
sem nenhum controle, acima da lei e contra a lei, principalmente.
Éurgente uma atuação direta nesse sentido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Insisto na neces
sidade da presença dos Parlamentares no plenário.

Ainda não alcançamos o quorum necessário para dar início
à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Dando continui
dade ao período de Breves Comunicações, concedo a palavra ao
ilustre Sr. Deputado Philemon Rodrigues.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (BlocoIPTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
estivemos na manhã de ontem em audiência pública com o Presi
dente do BNDES, Sr. Edmar Bacha, para tratar de assunto referen
te à privallzação da Companhia Vale do Rio Doce. Fiquei
decepcionado, uma vez que o Presidente daquele Banco não trou
xe ao nosso conhecimento nenhum progranta, diretriz ou critério
com relação a uma possível privatização .dessa empresa, Isso gera
intranqüilidade para as regiões do Vale do Rio Doce e Vale do
Aço, especificamente setores onde a Vale do Rio Doce atua. De
Itabira até os portos de Tubm-ão e Vitória, a inquietação e as infor
mações desencontradas estão trazendo dificuldades, incompreen
sões e interpretações dúbias com relação à intenção do Governo de
privatizar a Companhia Vale do Rio Doce.

Tenho recebido de toda a região pedidos de infonnações
concretas para prestar. No entanto, Sr. Presidente, alguns - muito
especialmente os grupos interessados na privatização da Vale do
Rio Doce - referem-se a valores que não condizem com a realida
de patrimonial de uma empresa do porte da Vale do Rio Doce,
companhia modelo e exemplo neste País, possuidora de estrntura
conhecida e uma atuação invejável.

Desconfio, Sr. Presidente, que os envolvidos no programa
de privatização das estatais procuram inibir aquelas empresas que
aplicam parte dos seus lucros na atividade social na sua área de
atuação, como é o caso do Companhia Vale do Rio Doce, que
aplica um bom percentual do seu lucro na ajuda aos Municípios do
Vale do Rio Doce. E V. Exa sabe muito bem o quanto a região de
Governador Valadares e de outros municípios têm sido beneficia
dos por aquela empresa, com obras sociais que o G(werno não rea
liza, tanto na área social, beneficente, como na área de estrntura
propriamente dos municípios onde ela atua.

Por isso, Sr. Presidente, quero deixar clara nesta Casa à mi
nha grande preoCupação. Devemos ser açodados nos programas de
privatização, para não prejudicar a imagem do Governo, que pro
cura acertar e trabalhar para o bem do País, tanto quanto o fazem
aquelas empresas que não dão prejuízo à Nação, empresas lucrati
vas, como é o caso da Companhia Vale do Rio Doce e da Petro
brás.

É preciso ter um programa bem claro, com critérios estabe
lecidos para que não venha a prejudicar o povo, aquela parcela da
população que vem recebendo beneficios. Não sou contra a priva
tização, mas não posso concordar com um progranta de privatiza
ção que prejudique o povo brasileiro. Vamos trabalhar com calma,
com tranqüilidade, vamos discutir cahnamente os programas de
privatização neste País para que amanhã nossos filhos não venham
a nos apontar como traidores dos interesses nacionais.

Sr. Presidente, devemos examinar cuidadosamente todos os
programas de privatização, para que tudo ocorra com muita res
ponsabilidade.

Peço a esta Casa e aos ilustres Líderes que examinem bem
essa questão e nos tragam r.om muito detalhe todo o programa das
privatizações. .

Era o que tinha a ~ero
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passo a palavra

ao próximo orador inscrito, o ilustre Deputado Ivan Valente.
Antes, porém, quero mais uma vez insistir na necessidade

da presença dos Srs. Parlamentares no plenário, para que possa
mos alcançar o quomm indispensável para o início da Ordem do
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Dia.
o SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem esta Câmara votou a
emenda que trata do conceito de empresa nacional e a Comissão
Especial que aprecia a questão das telecomunicações também deli
berou sobre o assunto de sua competência.

Queríamos dizer que, infelizmente, o Governo adotou uma
linha geral, um princípio clt:. governo que se tem revelado contrário
aos interesses nacionais. E como se não tivéssemos aprendido
nada do que ocorreu e está ocorrendo no México, na Argentina ou
na Bolívia neste momento. O Governo parte do princípio de que
reduzir a participação do Estado na economia é bom. Mas isso não
ocorre em nenhum país do mundo.

Se fôssemos rigorosos, veJÍamos, por exemplo, que toda a
discussão travada em tomo da PEC das Telecomunicações de
monstrava claramente que a maioria dos países desenvolvidos da
Europa e o Japão mantêm monopólio estatal das telecomunicaçõ
es. Por que nossa economia terceiro-mundista, que precisa univer
salizar serviços e baixar tarifas, deve retalhar o sistema Telebrás,
entregar à iniciativa privada principalmente aqueles setores mais
rentáveis, como é o da telefonia celular e o da transmissão de da
dos, que necessitam de menores investimentos? Porque o que se
está fazendo neste País são apenas grandes negócios e não o pre
paro da Nação para alavancar o seu desenvolvimento para o futu
ro.

Na verdade, votou-se aqui, ontem, a retirada da Constitui
ção do conceito de empresa nacional, quanto a própria Constitui
ção e a Legislação do País mais liberal do mundo, símbolo do
capitalismo - os Estados Unidos - garantem privilégios à empresa
nacional no seu próprio país.

Por que o Brasil deve assumir o que pensam os países cen
trais do capitalismo, mas que eles mesmos não fazem? Eles nos fa
lam: ''Façam o que digo, mas não façam o que faço". E o nosso
Governo, o Governo neoliberal Femando Henrique Cardoso, diz
se hoje próximo à chamada modernidade, quando afuma que esta
mos caminhando para a modernidade. Quer dizer, estamos
caminhando para entregar de bandeja as condições básicas para
alavancar o projeto nacional no nosso País, que são as empresas
estratégicas de energia, telecomunicações e subsolo.

O Ministro José Serra, conforme veiculado pela imprensa,
ontem, disse gue quer vender a Companhia Vale do Rio Doce ra
pidamente, de qualquer jeito, para fazer caixa. Quer vender de
qualquer jeito o Sistema Telebrás para fazer caixa. Na verdade,
está-se entregando o precioso patrimônio nacional e as condições
de criação de um projeto nacional neste País, Sr. Presidente.

Na qualidade de membro do Partido dos Trabalhadores,
quero dizer que podemos viver, sim, uma experiência semelhante
à do México, porque a nossa economia, o nosso modelo depend
ente, a linha adotada pelo Governo é a linha de um projeto neoli
beral, que não cria condições para a alavancagem do País rumo a
uma política de desenvolvimento econômico e social equilibrada,
que atenda à maioria. Pelo contrário, essa é uma política que man
tém a concentração da renda, da terra, da riqueza e do poder.

É só verificar quem ganha com a privatização, é s6 verificar
quem está por trás, interessado na quebra e desarticulação do Sis
tema Telebrás. Vamos encontrar desde empresas mOIiopolistas
norte-ameril-anas. As Baby Bells, até empresas estatais européias,
passando, neste País, pelo Banco Safra, pela empreitéira Ode
brecht, pela ''Rede Globo de Televisão", etc.

Hoje, o que interessa lembrar é o fato de que a iniciativa
privada tem no nosso País a responsabilidade pela sonegação de
85% dos impostos, como averigou uma CPI desta Casa.

Sr. Presidente, espero que o' Congresso reverta essa tendên-

cia, inclusive nesta votação de hoje, em que a OAS já aparece
como beneficiária com a aprovação da Emenda do Gás Canaliza
do.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Solicito aos Srs.
Parlamentares, inclusive àqueles que ainda porventura estejam
participando de reuniões nas Comissões, que se dirijam imediata
mente ao plenário para que possamos alcançar o quorom necessá
rio, por sinal já com número próximo ao da indispensabilidade,
para a apreciação da Ordem do Dia.

Convido a fazer uso da palavra o ilustre Deputado José
Thomaz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (pMDB - AL) - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, jamais pensei que algum dia fosse gostar
de ter sofrido uma crise renal, mas quero dizer que um feliz cálcu
lo que tive na quarta-feira impediu-me de estar presente em Plená
rio, e aquilo que me causou profunda lástima na semana passada,
hoje é motivo de minha alegria. Alegria porque, graças a Deus,
não participei da votação - aliás, graças ao cálculo - da quebra do
monopólio do gás.

A ser verdadeira, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a matéria
publicada hoje na Folha de S. Paulo, acho que na realidade fomos
todos logrados. Foram logrados aqueles que pensaram haver que
brado o monopólio estatal, porque o fato é que o monopólio sub
siste, s6 que transferido da União para os Estados-membros; mas
também foram logrados os Deputados de esquerda que pensaram
haver enganado o Governo e beneficiado o Estado-membro com a
manutenção do monopólio estatal, porque, na realidade, novamen
te citando os dados do jornal Folha de S. Paulo, o que se fez foi
um beneficio explícito, direto, claro, que privilegia apenas e tão
somente a BR Distribuidora, a Petrobrás Distribuidora e a empresa
OAS. O conluio, não digo delituoso, mas empresarial, é evidente.
A proporção acionária de 49%, rachada meio a meio entre a OAS
e a BR Distribuidora, está presente na Copergás em Pernambuco,
na Algás de Alagoas, na PB Gás da Paraíba, na Bahia Gás da Ba
hia, na S. Gás de Santa Catarina, e assim por diante.

Esta Casa, Sr. Presidente, foi enganada, para usar uma pala
vra suave, porque não quero dizer que aqueles que estudaram pro
fundamente a matéria não se advertiram de que demos um poder
cartelizado à BR Distribuidora e à OAS para dominar o mercado
de gás. O art. 2° da proposta de emenda à Constituição, que talvez
vá à votação hoje - espero que exploda - mantém o privilégio des
tas empresas já constituídas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no momento em que se diz
que temas desta natureza são da maior relevância nacional, na me
dida em que os veículos de comunicação mobilizam toda a opinião
pública para esta onda privativista, talvez até salutar, mas salutar
se democrática, salutar se, ineludivelmente, voltada para a abertura
do capital, mas profundamente nefasta se, como na espécie, for
para privilegiar grupelhos, estamos dando mais um privilégio à
Petrobrás - BR e, desta feita, numa sociedade assaz curiosa, para
dizer o mínimo, Sr. Presidente, com uma das grandes empreiteiras
deste País.

No ano passado fui membro de uma CPI que investigou as
privatizações, razão pela qual digu, principalmente aos novos De
putados desta Casa, que essa operação já foi concluída com êxito
no setor de fertilizantes, em que dois ou três grupos nacionais de
têm 90% dos insumos básicos deste País e podem, mediante uma
pequena reunião de cartel, talvez até fora do Brasil, ditar o preço
do milho, do feijão, da cana-de-açúcar da safra vindoura.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é preciso que nos
acautelemos para que aqui, sob bandeiras altamente elogiáveis,
não venhamos, na prática, a constituirmo-nos em instrumentos
úteis para a perpetuação ou constituição de ologopólios nefastos à
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sociedade brasileira.
Parabenizo a Folha de S. Paulo pela oportuna matéria feita,

que, se outro efeito não tiver, deve funcionar como colírio para di
latar a pupila dos Srs. Deputados, para que enxerguem bem aquilo
que às vezes se subsume debaixo de um parágrafo ou de um artigo
aparentemente tão inocente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTÔNIO BRASIL - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Exa a pa

lavra.
O SR. ANTÔNIO BRASIL (pMDB - PA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de requerer a V. Exa, na forma
do Regimento desta Casa, que seja solicitado ao Ministério do Pla
nejamento e Orçamento cópia dos estudos que levaram o Governo
Federal a propor a privatização da Companhia Vale do Rio Doce.
Gostaríamos de saber a quantidade de recursos que são embutidos
nesse estudo do Vale do Rio Doce, que é de suma importância,
principalmente para o Estado do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer
o uso da palavra, como próximo orador inscrito, o ilustre Deputa
do Confúcio Moura.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, como Relator
da Subcomissão Especial destinada a apurar a situação da Previ
dência Social, solicito aos ilustres Parlamentares interessados na
área da Previdência Social que, através de suas experiências parti
culares ou de trabalhos já efetuados no assunto, forneçam-me da
dos, a fun de que possa, ao fmal, emitir o meu relatório. Infonno
aos companheiros desta Casa, comprovadamente estudiosos da
área da Previdência Social, que é em boa hora que estamos efe
tuando esse trabalho para clarear a situação dos conflitos dos da
dos oficiais do Governo sobre a Previdência Social,
comparativamente com os dados apresentados pela última audito
ria do Tribunal de Contas da União.

Queremos, portanto, trazer à Câmara dos Deputados dados
corretos, a fim de elucidar, na verdade, a real situação da Previ
dência Social no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer
uso da palavra, como próximo orador inscrito, o ilustre Deputado
Milton Temer.

O SR. MILTON TEMER (Pf - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não me inscrevi para discu
tir exatamente a questão que vou apresentar agora, mas para fazer
o encaminhamento da matéria intitulada "Manifesto ao Congresso
e à Nação", que contém divergências do Gen. Andrada Serpa, al
guém que muito combati e que hoje se preocupa com a defesa do
patrimônio nacional. Desejo que tal matéria seja registrada nos
Anais da Casa.

Mas, a propósito da polêmica que se iniciou hoje em rela
ção à Proposta de Emenda à Constituição n° 4, uma lição tem de
ser tirada. Hoje, temos provas concretas de que as emendas consti
tucionais enviadas a esta Casa não estão sendo discutidas pela so
ciedade. E mais: o art. 2°, com bem denuncia a Folha de S. Paulo
sobre a questão do gás canalizado, sem dúvida alguma traz interes
ses escusos na defesa da empresa de um genro. Mas, eu quero sa
ber se houve ou tio briga na família, porque, seguramente, a
denúncia referente a esse artigo não é interesse da defesa nem dos
Estados, nem da BR. Foram outros grupos privados que denuncia
ram o acordo aqui feito, na medida em que privilegia uma das em
presas.

É importante deixar registrado nesta Casa qual o caráter e
qual a essência da discussão das emendas enviadas pelo Governo.

Estão em jogo, de um lado, a entrega de patrimônio público, e, de
outro, a associação em torno de quem se locupleta mais. Não é o
narcotráfico, é o tráfico de emendas que nós estamos discutindo
hoje neste Congresso.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

MANIFESTO AO CONGRESSO E À NAÇÃO

Excelentíssimos Senhores Deputados e Senadores:
A Frente em Defesa da Soberania e Integridade do Brasil,

que espontaneamente surge nos municípios indicando ao despertar
da consciência cívica dos brasileiros (e nós os abaixo assinados
que a ela aderimos e prestigiamos) apela para o patriotismo de
Vossas Excelências, a fim de que repudiem as propostas de emen
da à Constituição-cidadã de 1988, pois significam a entrega do
Brasil aos estrangeiros e a transformação dos brasileiros em escra
vos obedientes e cabisbaixos das nações ricas. Fundamentam o
que foi declarado as seguintes ações do Governo, expressas reite
radamente:

I - Quando o Excelentíssimo Senhor Presidente Fernando
Henrique Cardoso agride os que pensam e agem de modo diferen
te dele chamando-os corporativistas, malandros, defensores de
seus privilégios, e vê neles pequena minoria divorciada da Nação
que deseja as Reformas e o elegeu com 34 milhões de votos. no
primeiro turno;

2 - Quando o Senhor Presidente fmge ignorar que a eleição
foi plebiscito da aprovação do Plano Real, pela ilusória estabiliza
ção da moeda que já faz água, e é simples repetição dos seis pla
nos anteriores, realizados pela elite dirigente temerosa da
hiperinflação, e todos concentradores da renda nacional em poucas
mãos. Sua Excelência sabe que as questões substantivas não foram
discutidas na campanha eleitoral, quando diariamente ouvimos de
sua parte o blá-blá-blá de uma eleição municipal de Juiz de Fora
ou Campinas;

3 - Quando nenhum plano de estabilização pode dar certo,
enquanto o Governo não enfrentar, corajosa e patrioticamente, as
verdadeiras causas da inflação e da instabilidade monetária: A Dí
vida Externa, a Dívida Interna e a Dívida Social;

4 - Quando sabe o Senhor Presidente que a dívida externa
era de 84 bilhões de dólares quando o general Figueiredo passou o
governo a Sarney, hoje é de 160 bilhões de dólares sem que ne
nhum grande investimento houvesse sido realizado, logo dobrou
os juros sobre juros; Sarney pagou nos seus cinco anos 100 bilhõ
es de dólares; é dívida ilegítima e impagável por todos os países
do Terceiro Mundo, e visa, exclusivamente, assegurar a dependên
cia permanente desses países às nações ricas; a única solução
para esta dívida está na mobilização dos 170 países do Terceiro
Mundo pelo Brasil, declarando às nações ricas que ela já está
paga; Não são os países pobres que precisam das nações ricas, an
tes ao contrário, são estas que, havendo esgotado as suas riquezas
precisam continuar espoliando as nações pobres; O Brasil, pelo úl
timo acordo, negociado por Malan e Fernando está pagando juros
anuais de 15 bilhões de dólares;

5 - Quando o próprio Senhor Presidente tem declarado que
o Sistema Financeiro Internacional é uma organização doente, pois
não há nenhuma controle dos fluxos irresponsáveis de capitais da
ordem de 3 trilhões de dólares sem nenhuma correlação com o co
mércio e a produção mundiais; existe, como o FMI, o Banco Mun
dial e o GATT, hoje OMC, Organização Mundial do Comércio
como instrumento sempre atualizados de dominação das nações
pobres;

6 - Quando sabe o senhor Presidente que a dívida interna
ainda inexpressiva na passagem do Governo do General Figueire
do para o Presidente Sarney, ascende hoje a 200 bilhões de dóla-
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res, de acordo com o discurso da despedida no Senado em 14 de
Dezembro próximo passado; o juro correspondente com a inflação
atual de 35%, será de 70 bilhões de dólares em 1995; é assim um
saco sem fundo, é inesgotável sendo, pois, má-fé ou simples de
magogia, ou consumada leviandade dizer que as privatizações vi
sam diminuí-la; esse dado é conservador, pois, se a dívida já
estiver nos 260 bilhões de dólares, serão os juros da ordem de 90
bilhões; o Banco Central esconde, omite e apresenta dados confu
sos; fazendo propositadamente para que o povo brasileiro não se
revolte diante de tanta espoliação; quando fala que a dívida é de
60 bilhões de dólares naturalmente se refere apenas às dos ban
queiros, empresários e multinacionais, omitindo a dos estados, a
dívida do PIS-PASEP, a do FGTS etc.

7 - Quando o senhor Presidente não ignora que nenhum
grande investimento gerou essa dívida interna; os bancos, as trans
nacionais e os grandes empresários se capitalizaram desde o regi
me militar, porem principalmente na Nova República pela
especulação fmanceira desenfreada e apenas, secundariamente,
produzindo autom6veis, navios, cimento etc; transferiram para o
exterior criminosamente quantia da ordem de 50 bilhões de dóla
res que, de quando em quando, voltam ao Brasil para novas espe
culações financeiras de curto praw aproveitando as resoluções do
governo inepto, que estimula as debêntures, os ADR etc; esses ca
pitais permanecem no Brasil poucos meses e retornam ao exterior
com lucros reais de 50 por cento, quando se estivessem nos paraí
sos ftscais seriam remunerados apenas a 4 ou 5 por cento ao ano; é
o povo que paga toda essa incompetência da mesma forma que
paga a permanência das reservas brasileiras no Banco das Com
pensações de Genebra, recebendo juros de 2 a 3 por cento ao ano;
todos os países têm dívidas internas e alguns como a América do
Norte e a Itália proporcionalmente muito superiores à nossa, não
lhes causando maiores diftculdades; assim, qualquer governo pa
triota solucionaria esse problema exigindo dos donos dessa dívida
- banqueiros; empresários e multinacionais - um novo perfIl dela,
em que os praws de rolagem fossem de 1 a 15 anos e os juros, os
internacionais;

8 - Quando o senhor Presidente diz desejar vender o patri
mônio público para diminuí-la está a agir de má-fé, para não expli
citar que deseja fazer novas doações do mesmo patrimônio aos
felizes beneftciários da especulação fmanceira, que a multiplicou
até aos atuais 260 bilhões de dólares, a beneficiários oligopolistas
das sidenírgicas, petroquímicas e fertilizantes já entregues a elas:
dessa forma aumenta a concentração da renda nacional nas poucas
mãos que já a detêm, sangrando de novo o povo brasileiro; o paga
mento dos juros anuais das duas dívidas é feito religiosamente aos
banqueiros nacionais e internacionais, determinando os cortes or
çamentários do Ministro Serra, indiferente e insensível ao sofri
mento dos brasileiros;

9 - Quando o senhor Presidente mostra a incompetência e
inação do seu Governo diante da dívida social de 40 milhões de
pobres e 32 milhões de miseráveis enganando-os com soluções de
magógicas e paliativas, ao invés de ensaiar mudanças da estrutura
social, com decisões políticas corajosas, quais fossem: a criação de
um grande pólo alcooleiro no Distrito Federal, a multiplicação de
pequenas distilarias de um Proalcoo1 descentralizado por todo o
Brasil e a reversão ao patrimônio nacional, sem indenização, de
todas as terras ociosas com extensão superior a 50 mil hectares se
possuídas por pessoa jurídica, e de 20 mil se por pessoa física,
para um Plano vigoroso de reforma agrária por colonização; apre
sentar essa corajosa emenda constitucional, já preconizada pela
OAB do Rio Grande do Sul desde 1981, no Fórum Pontes de Mi
randa, nem pensar; muito ao contrário, quer vender o Brasil, e es
pera investimentos estrangeiros que provavelmente nos trarão

indústrias poluidoras e não resolverão novos problemas de con
centração do povo nas megalópoles; hoje um único emprego in
dustrial exige investimentos da ordem de 80 mil dólares;

10 - Quando o senhor Presidente não ignora que as nações
ricas estão diante de crises insolúveis: o fim da era do petróleo, o
esgotamento de recursos minerais próprios, e o desemprego sem
pre crescente, conseqüência da concentração oligopolista e se re
cusa investir para multiplicar os lucros e, ainda, da automação e
informatização, só podendo manter o alto padrão de vida artiftcial
de seus povos pela espo~çãodo Terceiro Mundo: - secular dete
rioração das relações de troca; venda de caixas-p"retas tecnológicas
(frilateral), FMI, BlRD e nova Organização Mundial do Comér
cio, antigo GATT, à qual o Senado Americano só aprovou com a
ressalva: de que não prejudicasse os interesses americanos e, fmal
mente pela Lei de Patentes, no dizer de ''O Globo", o "Bom-bom"
que o presidente FHC levaria a Clinton, todavia encravada no Se
nado, nada obstante às desairosas pressões americanas, pelo pa
triotismo dos senadores;

11 - Quando o Senhor Presidente não pode omitir que o seu
Governo e o do antecessor, por pressão do Itamaraty, quando era
Ministro das Relações Exteriores, para satisfazer os americanos,
aprovar tratados contrários ao interesse brasileiro: - desnucleariza
ção da Ibero-América; ftscalização da Agência Internacional de
Energia Atômica, e o da Organização Mundial do Comércio, este
último aprovado no nosso Senado com o quorum ilegal de apenas
22 senadores; tratados que tornaram o Brasil uma potência de se
gunda classe, diferentes da Índia, Paquistão, Israel e Ucrânia,
anuindo ao conceito de Soberania Restrita; outrossim, fizeram o
Brasil na Conferência do Cairo de dezembro próximo passado
abandonar as posições sobre o controle da natalidade defmidas em
Bucareste em 1974 e no México em 1984, posicionando-se de
acordo com as nações ricas que lutam pelo envelhecimento das na
ções do Terceiro Mundo, para que, perdida a dinâmica social, se
tomem escravos conformados e abstinentes, forma de dominá-los
facilmente; no Brasil, nos Governos Figueiredo e Sarney foram es
terilizadas 40 por cento das brasileiras férteis, baixando as taxas de
natalidade de 3,1 para 1,9, em atenção ao modismo de nossa classe
média, incomodada com os erros da estrutura social e sem com
preendê-Ios; do que resulta a próxima geração, não consultada, ter
de alimentar maior número de velhos e criando no Brasil um vazio
demográftco que ensejará as pressões intemacionais do futuro para
aceitarmos os prolíftcos povos da Àsia;

12 - Quando o Senhor presidente sabe que aprovada a Lei
de Patentes sem correções, estará o Brasil pagando royaIties pelo
que sempre se recusou a fazê-Io, por considerá-Io bens comuns da
humanidade: remédios, vacinas e alimentos, e entregará à América
do Norte o maior banco genético do mundo - a Amazônia brasilei
ra, a fJm de que lucrem anualmente 63 bilhões de dólares;

13 - Quando o senhor Presidente não pode ignorar que o
Brasil é a mais rica nação do planeta-terra com recursos equilibra
dos; e só é comparável à América do Norte, à Rússia, à China e à
India, sem os graves problemas que afligem esses povos; será com
a China a grande potência do século XXI, desde que não se deixe
desagregar, agora, pelo impatriótico governo de sua excelência,
pela seCessão, perda da auto-estima, amor da pátria e identidade
cultural dos brasileiros, tudo seriamente ameaçado; o novo povo
se singulariza pela criação da raça cósmica: união de negros, ín
dios, brancos e amarelos; a união dos brasileiros tem como funda
mento a unidade linguística, a tolerância racial e religiosa e a
brilhante tradição histórica, pois vencemos expulsamos todos os
invasores de nossa terra; é o Brasil o país que pode se entender
com todos os povos, particularmente com os amarelos e os muçul
manos que dominarão o mundo do futuro: também é o único país
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que, à frente das 170 nações pobres, pode retaliar as 24 nações ri
cas que nos espoliam;

14 - Quando o Senhor Presidente, para agradar os america
nos, resolve acabar com o monopólio do petr6leo, das telecomuni
cações, dos minérios e a diferença entre empresa nacional e
estrangeira com o nome de "flexibilização", se esquece que a Pe
trobrás, tão agredida e vilipendiada como instituição e no seu cor
po de funcionários por seu governo, é acatada no exterior como a
15" empresa mundial e pelos notáveis avanços tecnol6gicos; sozi
nha, nos seus 40 anos, investiu no Brasil 82 bilhões de d6lares, en
quanto todas as multinacionais em nossa história s6 investiram 72
bilhões de d6lares; a Companhia Vale do Rio Doce que ele deseja
vender por 15 bilhões de d6lares é a mais poderosa mineradora do
mundo, tendo as suas jazidas que valem 1,5 trilhão de d6lares; s6
o ni6bio de Araxá pagaria 5 (cinco) dívida externas do Brasil; o
comércio dos minérios é regulado pelas nações ricas que não ad
mitem a valorização de seus custos, pois nada possuem, assim o
Pffi mundial de minérios nunca foi maior de I (um) por cento do
Pffi total; toda essa grita que se faz sobre o monopólio de minérios
é mentirosa, pois a Constituição-Cidadã permite a jointe-venture
com os estrangeiros, desde que a fatia seja de 51 por cento; o que é
plenamente justo sendo as leis australianas e canadenses muito
mais rigorosas que as brasileiras, talvez porque eles saibam que
minério não dá duas safras: quanto às privatizações das telecomu
nicações, os ministros Serra e Mota mentem descaradamente ao
declarar que as nações ricas as privatizaram e que nenhum texto
constitucional regula esse assunto; Isso s6 aconteceu na Inglaterra,
colônia americana; a França, a Espanha, o Canadá e a Alemanha
estão prudentemente, tendo em vista a rapidez da evolução tenol6
gica,realizando plenajamento para os pr6ximos 15 anos; o minis
tro Mota com a maior leviandade fala em investir 35 bilhões de
d6lares - quantia correspondente ao Plano Marshall que recons
truiu a Europa - ele o faz sem ter iniciado qualquer planejamento
estratégico; também fala em transformar a Telebrás em empresa
competitiva, como fosse possível competir com o gigante ATI
que domina as telecomunicações na América do Norte: veja-se
também, quando se fala em privatização lá, todas essas grandes
empresas são americanas;

15 - Quando o senhor Presidente finge ignorar que todas
essas pesquisas da mídia, não digo falseadas, mas são manipuladas
no sentido de obter as respostas desejadas; o povo brasileiro res
ponderia negativamente a qualquer pergunta direta, "quer vender a
Petrobrás?" "Quer vender a Vale do Rio Doce?" etc. "quer quebrar
o monopólio do petr6leo entregando-o à Esso?";

16 - Quando se vê a grande Nação Americana, hoje um im
pério decadente, embora a única superpotência, que à míngua de
seus Washington, Jefferson, Hamilton, Lincoln, Roosevelt e Kene
dy vem de ignorar os ideais e os valores espirituais e morais que
fIzeram a sua grandeza e passa a agredir a Dignidade da Pessoa
Humana a ponto de patentear a vida, exigindo do Brasil que o
faça, sob o eufemismo de "microorganismo transgenético", obtido
por "arquitetura genética" conclui-se que o aventureirismo da dire
ção política - a mesma que lançou as bombas de Hiroshima e Na
gasaki - continua a ignorar qualquer peia espiritual ética quando o
interesse pelo deus Lucro está presente; tudo é lícito, pois tudo é
comércio;. ademais via disseminando mundo afora a violência, o
sexo e o vício, ferindo de morte a juventude dos demais povos e
destruindo a identidade cultural deles;

17 - Quando o senhor Presidente FHC humilha o Brasil
como Nação e os brasileiros individualmente, ao dizer na visita à
América do Norte de 17 a 21 de abril pp. na presença da Clinton e
de seus assessores: "diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil
consegue aprovar as emendas com rapidez. E agora bateremos o

recorde;' ou seja o cúmulo da subserviência aos americanos; por
isto ouviu de Clinton sem corar: nosso país tem leis que devem ser
cumpridas", claras insinuação sobre a lei de Patentes brasileiras e
das retaliações de sobretaxas aos sucos de laranja, calçados e lamí
nados do Brasil; assim, o nosso Presidente com a sua alegre irres
ponsabilidade e costumeira incontinência verbal, à cata de
investimentos pouco prováveis, se rende à perspectiva da retalia
ção americana, para, a troco dessas sobretaxas conjunturais, lhes
doar o maior banco genético do mundo - à amazônia - e como o
''bom-bom'' citado pelo "O Globo" a autorização para que cobrem
royalties sobre remédios, vacinas alimentos, bens comuns da Hu
manidade, o que faria se requeimarem nas tumbas as cinzas desses
beneméritos, ......, Kock, Pasteur, Calmat-Gueri, Carlos Olagas e
Vital Brasil; a Lei de Patentes como se encontra inviabiliza a anula
qualquer veleidade de pesquisa tecnol6gica no Brasil; de igual gra
vidade foi o agravo a que sua excelência submeteu o Congresso
brasileiro à vista da Clinton e dos americanos;

18 - A partir da visita á América do Norte o excelentíssimo
senhor presidente Fernando Henrique, certamente coma vaidade
exaltada pelas zumbaias e honras protocolares recebidas dos extor
sionários do Brasil, regressou ao Planalto, perdida qualquer ceri
mônia, sem o menor sendo crítico, e desaparecida a autocensura.
Esqueceu o passado democrático ao querer obrigar os brasileiros a
concordar com a venda do Brasil aos "amigos" americanos. Ao
contrário das lutas cívicas pela liberdade de expressão de sua mo
cidade subsistiu em seu espírito o ranço totalitário de marxista aca
dêmico; assim se defmiu, à época do ....... militar quando do
autoexílio no Olile, com vencimentos integrais de professor da
USP, acrescida do emprego na CEPAL - 2 e 3 mil d6lares mensais
- o que gerou aquela pérola de espírito: "O meu exílio foi com ca
viar".

Sem contestação possível Sua Excelência passou a agredir
todos os que defendem o Brasil em tom melífluo, mas com a con
tundência do s6cio Sérgio Mota:

I - Nenhum funcionário público ou empregado das grandes
empresas estatais pode protestar contra a ''flexibilização'', a venda,
a privatização ou entrega dessas empresas, pois essa é a política do
seu governo;

II - Nenhuma empresa ameaçada - a coluna vertebral do
desenvolvimento brasileiro e das riquezas do Brasil: banco do
Brasil, Petrobrás, Eletrobrás, eia. do Vale do Rio Doce, Embratel
e Telebrás - pode gastar as verbas de publicidade da empresa de
fendendo-se e proclamado o que fizeram de bem pelo Brasil;

III - pior do que isso o Presidente construiu poderosa mídia
de comunicação social, com a verba de publicidade das empresas
estatais, acrescidas dos lobbys das empresas privadas e das trans
nacionais para tentar convencer os brasileiros - anestesiando-os e
criando neles a consciência a que se refere Merlezu Ponty - de que
a venda do Patrimônio Público vai aliviar as difIculdades de vida
do povo já tão sangrado e ressangrado;

IV - Acusa o Senhor Presidente de corporativista os funcio
nários públicos e os empregados das estatais que se posicionam
contra a venda delas e a entrega do Brasil ao estrangeiro pela que
bra dos monopólios, quando, falseando a verdade, sabe muito bem
que o verdadeiro corporativismo é o dos oligopólios privados e
das multinacionais que concentram a renda nacional, e pela inação
do seu governo continua essa concentração a despeito da miséria
do povo brasileiro visam apenas o lucro e para elas tudo é lícito;

V - Julgando insuficiente a ação da sua mídia e desses lob
bys o senhor presidente convoca o povo a se manifestar pressio
nando o Congresso a fim de que desorientados pelo acúmulo pela
apresentações de emendas os senhores deputados e senadores sa
tisfaçam "em tempo recorde" a subserviência dele a Clinton;
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VI - Essa subserviência do Senhor Presidente foi agravada
pelo o açodamento com que, com extrema irresponsabilidade, os
senhores ministros do Planejamento e de Minas e Energia. Serra e
Raimundo Brito, bocaram na mesa a privatização da Eletrobrás
dois dias após o regresso dele de Washington sem que o próprio
presidente de Fumas soubesse dessa decisão;

VII - A insinuação permanente da parte do senhor Presi
dente e a franca declaração de seus ministros de que o Brasil é in
governável Sf\m a entrega do Patrimônio Brasileiro ao estrangeiro
e aos grupos oligopolistas privados, tudo conseqüência de incom
petência com que quer governar com cidadãos provincianos, técni
co-burocratas que não conhecem o Brasil e teimam em ignorar a
sua riqueza, as suas potencialidades e a grandeza de seu povo;
agora atenua o senhor presidente essa lugar comum ameaçando o
povo brasileiro de mais fome e privações, se os impatrióticos fins
de seu governo não forma realizados, ou seja uma nova pressão
sobre os senhores deputados e senadores.

VIIl- A gota d'água dessa ações insensatas e irresponsá
veis que rasgam às Quatro Liberdades de Roosevelt, a Carta do
Atlântico, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a
luta da Aliança Liberal e a Revolução de 1930, a Campanha das
Diretas-Já e a própria Constituição-Cidadã de 1988 foi a demissão
do honrado e patriótico cidadão José Machado Sobrinho, diretor
da Petrobrás e assessor de vários ministros ilustres por haver escri
to artigo declarando ser crise de lesa-pátria a entrega ao estrangei
ro das grandes empresas estatais.

De fato o rei está nú.
Por todas estas razões esta frente popular solicita aos senho

res Deputados e Senadores que repudiem as emendas à Constitui
ção Codadã, enviadas pelo Governo, pois o Brasil é plenamente
governável na sua vigência, haja vista o modesto e austero Gover
no do Presidente Itamar e a derrubada de Collor, carecendo apenas
das leis complementares que evidenciem a sua excelência e atuali
dade.

Assim em Defesa da Soberania e Integridade do Brasil essa
Frente Popular sucessivamente convocará o povo brasileiro a vol
tar às ruas, à Greve Geral, à Desobediência Civil contra a venda
do Brasil ao estrangeiro.

Nosso último apelo é ao excelentíssimo senhor presidente
Fernando Henrique Cardoso para que respeite o seu passado de
mocrático e o povo brasileiro, retirando do Congresso as emendas
liberticidas e poupando aos brasileiros novos traumas institucio
nais.

Tudo lealmente exposto a Frente em Defesa da Soberania e
Integridade do Brasil, só é iluminada, mercê de Deus, pelo amor
da Pátria Brasileira, para que, em determinado dia, nossos filhos e
netos, ao despertar, não se achem escravos das nações ricas, como
aconteceu aos irmãos mexicanos, perdida a soberania e o seu pe
tróleo!

Brasil, Brasil, Brasil!
General do Exército reformado Antonio Carlos de Andra

daSerpa
Fazenda Borda do Campo, l° de maio de 1995
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer

uso da palavra., como próxima oradora inscrita, a ilustre Deputada
TeIma de Souza, do PT de São Paulo.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, em que pesse o
contundente discurso do nobre Deputado Milton Temer, trazendo
denúncias e, principalmente, chamando a atenção desta Casa para
a emenda que trata do gás canalizado, tenho a tenção de aprofun
dar a discussão iniciada pelo nosso vice-Líder do PT. Lamentavel
mente, denuncio a eslh Casa um fato envolvendo a Comissão

Especial instalada para o estudo da Proposta de Emenda Constitu
cional nO 7, a PEC da Cabotagem.

Ontem à noite, mais ou menos às l8h30min, presentes ape
nas 10 Deputados - portanto, não havia quorum - foi votada a
emenda, terminados os traballios sem respaldo regimental para
tanto. Mais ainda: mesmo convocada a atentar para essa questão, a
Mesa Diretora dos trabalhos não quis fazer valer o preceito regi
mental. e não atentou também para o fato de que um destaque, pa
trocinado justamente por mim, não obteve o necessário
enéaminhamento, restando, assim, prejudicado o mérito da ques
tão.

Ora, Sr. Presidente, esta Casa e o Governo, certamente, já
sabem que dispõem de maioria nas Comissões para as votações
dessas emendas. Entendo que a quebra dI? respeito ao Regimento é
precedente absolutamente impróprio e inadequado; diria até que
depõe exatamente contra os trabalhos realizados pela Comissão
Especial sobre a questão da cabotagem.

Então, aproveitando o inflamado discurso do Deputado Nil
son Gibson, também envio à Mesa requerimento no sentido de que
se anule a votação, uma vez que não dispúnhamos do quorum ne
cessário.

Como o fato ocorreu no fechamento dos trabalhos desta
Casa, é preciso que encaminhamentos como este sejam feitos por
nós, que tanto lutamos, suprapartidariamente, pela democracia e,
principalmente, pela lisura e transparência dos trabalhos parlamen
tares.

Com esta denúncia venho juntar a minha voz às dos Depu
tados do meu partido, que votaram contra o relatório; mais ainda,
lança meu protesto juntamente com os Deputados do PCdoB, em
especial a Deputada Socon'o Gomes, e também o Deputado da co
ligação PMN/PSB, Nilson Gibson, por entendermos inadequada e
desnecessária essa questão, no momento em que os Deputados
presentes sabiam, até porque constituíam maioria, que haveria
uma proposta pacífica para essa votação.

Não me posso calar em tal momento. A nossa Marinha
Mercante está sendo profundamente abatida, com essa emenda, e
de resto toda a navegação brasileira será prejudicada, sem falar da
indústria naval. E digo mais: haverá o efeito dumping, no futuro,
à media que as megatransportadoras tomara conta da cabotagem.
E mais: lembro a esta Casa que 77% dos trabalhos de cabotagem
envolvem cargas de granel líquido, relativas ao potróleo, em neg6-
cios anuais da ordem de 700 milhões de dólares.

Por tudo isso, e até porque as denúncias publicadas das nos
jornais de hoje apontam para negócios de bastidores, com altíssi
mos investimentos da iniciativa privada, e pela independência des
ta Casa, do que nunca esta Mesa precisa dar cumprimento ao
Regimento Interno, respeitando a necessidade de quorum qualifi
cado e invalidando a votação de ontem.

Era o que tinha a dizer a relatar.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala

vra, como próximo orador inscrito, ao ilusú:e Deputado Ursicino
Queiroz.

O SR. UR8ICINO QUEmOZ (Bloco/PFL-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, neste mo
mento em que esta Casa discute problemas da maior relevância
para a vida do próprio País, senti necessidade de retornar a esta tri
buna para, novamente, falar do angustiante e grave problema que
o Brasil enfrenta na área de saúde.

Nós, que militamos nessa área há décadas, temos nítida e
total certeza de que o setor atravessa a sua pior Clise. Não há rea
juste d.os preços d.e serviços prestados pelo SUS, quer hospitalares,
que profissionais há cerca de um ano.

Sr. Presidente, Sr',; e Src. Deputados, os valores de remune-
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ração desses serviços têm sido mantidos em níveis que nos permi
timos chamar de ridículos. Basta dizer que uma consulta médica
paga pelo SUS vale dois reais e quatro centavos; uma diária hospi
talar, três reais.

Na verdade, todos os hospitais, principalmente as entidades
filantrópicas deste País, em especial as Santas Casas, vivem mo
mentos terríveis e dramáticos, porque já comprometeram cerca de
dois faturamentos na tentativa de sair do asfixiante sistema bancá
rio do nosso País.

Precisamos, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, volver
com mais intensidade nossas vistas e nossas ações para esse pro
blema gravíssimo, a fim de que, dentro de poucos meses, não este
jamos assistindo à falência total do sistema de saúde no País.

O retomo da malária e o aparecimento da dengue são indi
cadores fortíssimos do abandono a que foi relegado de saúde no
Brasil. Nossa luta não deverá ser apenas no sentido de que os hos
pitais e centros de saúde pratiquem a chamada medicina assisten
cial. Há necessidade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, de que
nosso País volte imediatamente a investir no setor de saneamento
básico, para que possamos evitar o uso absurdo dos leitos hospita
lares.

Precisamos ter capacidade e inteligência, Sr. Presidente,
para dentro do próprio Orçamento da União encontrar recursos
que sejam deslocados para cobrir o déficit do Ministério da Saúde,
que, a esta altura, já se avalia em cerca de 3 bilhões e 800 milhões
de reais.

Na verdade, pode-se adiar, por algum tempo, a construção
de uma nova estrada; pode-se adiar, sem sombra de dúvida, o in
vestimento em outros setores do Governo, mas não há como se
deixar para amanhã o atendimento de centenas de acidentados que
chegam a um hospital. Não há como deixar para atender amanhã
ou depois centenas e centenas de crianças que adentram no siste
ma de saúde, vítimas de doenças da miséria, de doenças da fome.
Na verdade, o Governo existe para servir e atender ao povo. A
saúde de nosso País e, no momento, o ponto mais grave da nossa
cidadania.

Portanto, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, sirvam esta
nossas palavras, mais uma vez, de alerta para o povo e para o Go
verno; se medidas imediatas, enérgicas, não forem tomadas a curto
prazo, poderemos assistir ao fechamento de praticamente toa a
nossa rede de saúde, incluindo-se aí o sistema público, que se de
grada dia a dia:

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - O painel, até o

momento, registra a presença de 303 Srs. Parlamentares.
Solicito a todos os Srs. Parlamentares presentes em outras

dependências da Casa que se dirijam imediatamente ao plenário, a
fim de que possamos alcançar o quorum indispensável para o iní
cio da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer
uso da palavra, como próximo orador inscrito, o ilustre Deputado
Cunha Lima.

O SR. CUNHA LIMA (pDT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, gastaria, em primeiro
lugar, de dizer que hoje estou começando o meu discurso como
Deputado pelo PDT, mas que vou terminá-lo como Deputado fora
do PDT. VOll explicar o porquê. Ontem, para a história do nosso
País, sem dúvida.nenhuma, foi um dia muito importante. Separa
mos um país do ·século. XVIII de um país do século. XXI, quando,
na primeira votação, retiramos a distinção de empresa de capital
estrang'~iro.

Sou de um partido realmente sério, formado por pessoas de
extrema importância, como o compànheiros Jaime Lerner, Gover-

nador do Paraná, e Dante de Oliveira, governador de Mato Grosso.
Temos alguns Deputados Federais, Estaduais e Prefeitos que real
mente honram a estrutura do partido.

Ontem, votei com a convicção de que precisamos mudar a
história do nosso País. de que não podemos mais ser uma esquerda
''boto'', que significa fumo ruim, do quanto pior melhor. Votei
com a convicção de que realmente estamos mudando a história. É
exatamente por isso que hoje estou aqui nesta tributa falando para
os nobres Deputados. Sem dúvida nenhuma, dentro do meu parti
do, está havendo uma discussão muito mais profunda. Não aceita
mos, em hipótese alguma, a posição autoritária do Estado do Rio
de Janeiro no PDT do Brasil. Hoje, até para colocar uma emenda
na Constituição, há que se consultar Leonel Brizola. Acho que um
partido democrático tem de escutar a sua bancada e não um cida
dão que manda no partido. Dentro do sistema democrático em que
vivemos e do qual faço parte como cidadão que defende a demo
cracia, quero comunicar aos meus companheiros de partido e aos
meus companheiros aqui do Congresso que, a partir deste instante,
estou entregando ao meu partido uma carta de desfiliação, porque
não aceito autoritarismo vindo de uma única pesca ou de um gru
po de interesses que, de repente, está até agradando Leonel Brizola
para ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer. (palmas.)
O SR. VALDIR COLATI'O (pMDB - SC. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, comunico à
Casa que o Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sar
ney, promulgou o art 16 da Lei n° 8.880. Como todos os Parla
mentares sabem, o Congresso Nacional derrubou <> veto do
ex-Presidente Itamar Franco ao inciso 11 do art. 16 da Lei nO 8.880,
implantando-se, de uma vez por todas, a equivalência produto na
agricultura brasileira.

Registro nossos parabéns ao Presidente do Senado, Sr. José
Sarney, embora S. Ex" não fosse a autoridade para ordenar a publi
cação dessa matéria, que é de competência do Presidente da Repú
blica. Mas a Constituição determina que, se o Presidente da
República não a promulgar, caberá ao Presidente do Senador fazê
lo, o que ocorreu nesta manhã.

Sr. Presidente, quero deixar bem claro que o dia de hoje
representa um marco para a agricultura brasileira. O Presidente do
Senado, Sr. José Sarney, promulgou a implantação da equivalên
cia produto respeitando a decisão desta Casa e do Senado Federal,
traduzida pelos votos dos Srs. Deputados e Senadores. Entendo
que é hora de o Congresso Nacional fazer valer aquilo que se vota
aqui. Por isso, Sr. Presidente, espero que as decisões sejam respei
tadas e as promulgações feitas nos devidos prazos, porque os do
Presidente da República já se esgotaram.

Ao implantar a equivalência produto, os Srs. Parlamentares
assumiram um compromisso de salvação da agricultura. Se o Go
verno tiver outra proposta para a agricultura, caberá a ele apresen
tá-la; e nós a discutiremos, a fim de que tenhamos uma política
defmitiva a ser implantada no País.

Sr. Presidente, queremos deixar registrado que, amanhã, a
partir das 9h, acontecerá o Seminário "O PMDB e a Agricultura",
em Goiânia, para o qual convi<1amos todas os Parlamentares do

. partido, a fim de que possamos discutir, em panéis, o assunto e ti
rar da Carta de Goiânia uma proposta do PMDB para a agricultura
do presente e do futuro.

Congratulo-me com o Sr. Presidente do Senado Federal e
do Congresso Nacional, Senador José Sarney, por sua promulga
ção do veto à Lei nO 8.880, derrubado por esta Casa.

Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Valdir Colatto. o Sr.

Ronaldo Perim, ]0 Vice-Presidente, deixa a cadeira da
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presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Sr. Sandro Mabel

O SR. SANDRO MABEL (pMDB - 00. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o turismo
representa fonte de a.necadação de tal dimensão para muitos países
contemporâneos, que vem merecendo a classificação de "indústria' '.

De fato nações como a Espanha, o Egito, o México, a Gré
cia e muitas outras auferem bilhões de dólares anualmente com a
exploração do turismo.

A indústria turistica implica ramos afms variados, incluindo
restaurantes, rede de hotelaria, shopping-ecnters e o chamado
show busíness.

Além disso, outros setores são alcançados pelo turismo e
por ele diretamente beneficiados, como os transportes, a fabrica
ção de souvenirs, a construção civil, os serviços de comunicações
e muitos outros.

Esse segmento da economia mundial vem crescendo em tal
nível, que a Organização Mundial do Turismo estima que no ano
2010 o turismo tornar-se-á o setor mais importante da área econô
mica de dezenas de países, acima das indústrias petrolífera e auto
mobilística.

A Espanha, por exemplo, registrou, em 1994, a entrada de
61,4 milhões de turistas estrangeiros, representando quase o dobro
e sua população, gerando o ingresso da impressionante cifra de
21,5 bilhões de dólares!

A China, agora, começa a emergir no contexto mundial
como potência turística, tendo, em 1993, um rendimento acima de
7 bilhões de dólares com o ingresso de turistas estrangeiros em seu
território.

Enquanto isso, o Brasil continua a não explorar o seu ex
traordinário e riquíssimo potencial turístico, faturando minguados
dólares com a vinda de turistas estrangeiros.

A própria revista inglesa Thc Economist assinala, em re
cente reportagem, que "...com todo o seu sol, mar e vasto territ6
rio, o Brasil deveria ser o paraíso do turismo".

Mas, em 1994, aqui entraram apenas 2 milhões de estran
geiros, não chegando a consumir 1,9 bilhão de dólares.

Até quando, Sr. Presidente, o Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo e a Embratur vão dormir?

Nosso apelo, desta tribuna, é para que despertem e estimu
lem o turismo em nosso País, que poderá transformar-se em fabu
losa fonte de divisas.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PPR - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a últi
ma década deste nosso século está marcada pelo tricentenário de
um dos eventos mais significativos da nossa História - a Repúbli
ca de Palmares, fundada nos sertões nordestinos da Serra da Barri
ga, por negros foragidos das agruras de cativeiro, em busca da
liberdade perdida. Um eminente historiador denominou-a 'Tróia
Negra", os a conquista dos colonizadores se deu principalmente
pela deslealdade dos chefes que para ali se encaminharam, à frente
de expedições, para liquidá-la, em troca de franquias generosas
prometidas ao principal figurante, Domingos Jorge Velho, matan
do os combatentes (j torturando até à morte os que caíram prisio
neiros.

O episódio, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, ainda está
a merecer estudos mais aprofundados, para desmistificar a lenda
de colonização generosa que teriam os senhores da terra introduzi
do no Brasil. Haja vista que a escravidão negra começou na Colô
nia, com os primeiros engenhos. já no século XVI, o negro

tomou-se. então, um dos elementos mais importantes e poderosos
para a colonização.

Transplantados da sua terra de origem para o outro lado do
Atlântico, como escravos, em navios infectas e nauseabundos, fo
ram submetidos fisicamente, moralmente, socialmente. mas jamais
abdicaram da sua consciência de homens livres pela Natureza e,
desde o início da escravidão. quando lhes era possível, fugiam da
escravidão e se internavam na floresta virgem. reunindo-se em or
ganizações livres.

Foi assim que, no século Xvn. ou, mais precisamente. em
1671, segundo alguns historiadores, fundaram várias povoações
ou quilombos, dos quais o mais importante foi o de Palmares. nos
sertões de Alagoas.

Foi, talvez, a primeira manifestação de libertação nacional,
não somente dos negros, mas de toda a raça brasileira, de que são
eles importantes componentes. O espírito de luta se enraizou e pre
valeceu, tanto que, já nos primórdios do século subseqüente. mani
festações nativistas ocorrem por toda a Colônia, destacando-se
como mais importante a Conjuração Mineira, um século depois.

A República de Palmares foi submetida somente no fIm do
século Xvn. depois de exauridas todas as forças dos seus compo
nentes, que se bateram heroicamente contra as do Rei, comanda
das, como disse, por Domingos Jorge Velho.

Tem-se como lenda, porém acatada pelos mais eminentes
historiadores, que o último Zumbi, o chefe deles, não se rendeu.
Preferiu suicidar-se, despenhando-se corajosamente do alto da
Serra da Barriga. Verdadeira ou não, esta versão dos fatos, de
qualquer sorte teria morrido, como tantos outros, sob as torturas
impostas pelas forças escravocratas da Coroa.

O exemplo ficou, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados,
pois, desde então, sempre demos provas de que não toleramos a
vida sem liberdade, seja qual for a forma de opressão a que nos
queiram submeter.

É esse o tema que me traz hoje à tribuna, num preito de ho
menagem aos valorosos compatriotas de Palmares, pelo exemplo
dado de que a )iberdade, não raro, é um bem maior do que a pró
pria vida.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados.
O SR. JORGE ANDERS (pSDB - ES, Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados. a Nação
vem acompanhando, estarrecida, a série de reportagens publicada
pelo conceituoso Jornal do Brasil, acerca das falhas. carências,
deficiências e mazelas do Poder Judiciários do nosso País.

Não vamos deter-nos no exame de toda a matéria, porque
não estamos suficientemente informados a esse respeito. Quere
mos, no entanto, fazer referência ao caso do Espírito Santo, que
conhecemos perfeitamente.

Informa aquele jornal, em sua edição do dia 9: "O presiden
te do Tribunal de Justiça, Feu Rosa, nomeou o filho de 25 anos
como desembargador. O voto de desempate no Tribunal, sobre a
indicação do rapaz, foi dado pelo próprio pai".

Isso foi repetido na edição do dia 10,
Já foi lida desta tribuna nota da Associação dos Magistra

dos do Espírito Santo, assinada pelo seu Presidente, Desembarga
dor Alemer Ferraz Moulin, restabelecendo a verdade em tomo os
fatos, pois: 1°) quem nomeia Desembargador não é o Presidente
do Tribunal, mas o próprio Tribunal; 2") o Dr. Pedro Valls Feu
Rosa foi escolhido por 16 votos num plenário em que votaram 20.
Obteve, assim 4 votos contrários. Não houve, por conseguinte,
voto de desempate; 3°) não tinha 25 anos o escolhido, mas 28.

Mas, nobres colegas. quando um órgão de imprensa, com a
respeitabilidade que tem o Jornal do Brasil, faz uma série de de
núncias dessa natureza, é de se acreditar que esteja pretendendo,
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com isso, a melhoria do Poder Judiciário, o seu aperfeiçoamento e
a prestação de melhores serviços à sociedade.

Parece-nos, portanto, haver contradição em acalentar esse
objetivo e ao mesmo tempo criticar a nomeação do jovem Desem
bargador Pedro VaUs Feu Rosa.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando escolheu
esse jovem magistrado, que já se destacava como juiz, foi exata
mente ao encontro dos anseios da sociedade capixaba. Não surgiu
uma crítica sequer na imprensa local. Só apareceram notas dessa
natureza no Jornal do Brasil- por incrível que pareça.

Efetivamente, os Desembargadores do Tribunal de Justiça
do meu Estado procuraram injetar sangue novo naquele sodalício,
iniciando um processo de renovação que tem dado os melhores e
mais auspiciosos resultados.

Conforme V. Ex"s vão verificar pelas notas que se seguem,
retiIadas do conceituado jornal A Gazeta, extraordinário tem sido
o trabalho daquele jovem magistrado.

No mesmo momento em que são fonnuladas tais ClÍticas ao
jovem Desembargador, está ele percorrendo todas as Comarcas do
interior, instalando sistema 00 line de computação que será único
no Brasil e através do qual, até o fmal deste mês, todas as Comar
cas do meu Estado estarão interligadas, e os dados serão transmiti
dos instantaneamente, de uma Comarca para outra
independentemente de qualquer formalidade.

Ele, com seu grupo de colegas e amigos, criou os progra
mas, que não custaram um níquel sequer ao Tribunal, e ainda con
seguiu a doação de inúmeros computadores nas Comarcas.

Faço este registro em respeito à verdade, esperando que mi
nhas palavras sirvam de estímulo ao jovem Desembargador, para
que não desanime e continue na sua jornada, que é meritória.

Era o que tinha a dizer.
ARTIGOSA QUE SE REFERE O ORADOR:

COMPUTADORES DESAFOGAM A JUSTIÇA

OS computadores já são uma realidade no Tribunal de Justi
ça, desde o início do ano passado. Muitos dos serviços prestados
estão apresentando resultados. Agilidade, organização e a redução
do tempo que um processo tramita na Justiça são os resultados
mais importantes com a chegada dos computadores. No Fórum de
Vitória, onde se concentram 50% de todos os processos dos Esta
dos, há um ano e meio, estavam parados 23 mil processos. Hoje,
1.500 estão na espera.

Outro dado que pode ser avaliado com a entrada da infor
mática são os prazos que um oficial gasta para entregar um man
dado judicial. Antes, a média era de 40 dias e, com a
informatização, a média foi reduzida para seis dias. Além disso, o
sistema contém 29 mil nomes de ruas da Grande Vitória e localiza
oficial que estiver mais próximo do local a ser entregue o manda
do. "Antigamente, eram sempre os mesmos oficiais que faziam a
entrega dos mandados. Com a informatização, isto não é mais pos
sível. O sistema tornou a distribuição dos mandados impessoais,
evitando as tentativas de corrupção", disse o diretor do Fórum de
Vitória, Robson Luiz Albanez.

A informatização possibilitou, ainda, que fosse criado o
Disc-Justiça. Através do número 200-2225, qualquer processo
pode ser localizado. São seis linhas telefônicas, onde funcionários
informam sobre o andamento do processo. "Este sistema facilita a
população já que os jurisdicionados não precisam nem sair de
casa", diz Albanez, acrescentando que para localizar o processo
pelo Disc-Justiça basta informar o número do processo ou o nome
da pessoa. O Disc-Justiça foi inaugurado no fmal de março.

Outro serviço inédito no País e que está funcionando no se
gundo andar do Fórum Muniz Freire, em Vitória, é o Setor de

Atendimento ao Povo (SAPO). O setor recebe reclamações sobre
o funcionamento da Justiça capixaba, de advogados e até de juízes.
"Criamos um serviço onde o povo pode reclamar da própria Justiça",
diz o desembargador Pedro Feu Rosa. A parte não satisfeita com a
Justiça recebe o desfecho de suas reclamações em casa.

Mudança

O sistema de computação no Tribunal foi iniciado pelo de
sembargador Renato de Mattos. Atualmente, quem está c0orde
nando o sistema é o desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Segundo ele, foi preciso mudar a estrutura do Tribunal de Justiça,
onde havia um ambiente de trabalho arcaico (} sem estímulo, por
um ambiente mais moderno e espaçoso. "Tivemos que modernizar
os ambientes, ampliando os espaços; assim, foi possível visualizar
todos os funcionários trabalhando ao mesmo tempo".

O investimento fmanceiro do Tribunal de Justiça, segundo
o desembargador, foi somente com a compra dos 70 computadores
e impressoras. A parte mais cara, que é a aquisição dos sistemas e
treinamento do pessoal está sendo feita pelo próprio desembarga
dor e por cinco funcionários do Tribunal de Justiça. ''Eu e minha
equipe somos os responsáveis pela criação dos programas e treina
mentos de todos os funcionários. Nós estamos doando isso para a
Justiça", disse Pedro Feu Rosa.

No entanto, o Tribunal necessitou adquirir mais 100 com
putadores modelo 386 e impressoras para servir a Grande Vitória e
Interior, que devem estar chegando nesta semana. O interior, aon
de estão 9.000 processos parados esperando por justiça, começa a
entrar na era da informática agora. Em Afonso Cláudio, foi inau
gurado o sistema na semana passada. Em Santa Maria de Jetibá, já
está tudo pronto para acionar os computadores; só aguardam inau
gurações.

Os Fóruns de Cachoeiro e de Colatina estão em fase de
aquisição dos equipamentos. Em Nova Venécia, Apiacá, Bom Je
sus do Norte e São José dos Calçados já compraram os computa
dores, mas aguardam as instalações dos programas. Como afumou
o desembargador, dentro de 45 dias todos os municípios do Estado
estarão interligados ao programa de informatização do Tribunal de
Justiça.

TI CRIA CENIRAL DE MANDADOS
PARA INIBIR CORRUPÇÃO

O Tribunal de Justiça colocou em funcionamento uma série
de medidas que visam atender melhor a população capixaba e aca
bar com a corrupção que possa envolver oficiais de Justiça e advo
gados. A informação foi prestada ontem, pelo diretor do Fórum
Muniz Freire, em Vitória, juiz Robson Luiz Albanez, que mostrou
as novidades à imprensa, e falou sobre o que muda no Poder Judi
ciário com este avanço tecnológico.

Uma das mudanças, é o funcionamento da Central de Man
dados no 8° andar do Fórum Muniz Freire. Com este setor, os ofi
ciais de Justiça deixam de freqüentar os eart6rios das Varas, onde
se esbarravam com os advogados das partes, o que colaborava
para atos de corrupção. Com esta medida, os advogados dificil
mente saberão quais são os oficiais de Justiça encarregados de
cumpriJ; às decisões judiciais.

Outras

O juiz Robson Albanez citou ainda como destaques, o Setor
de Atendimento ao Povo e o Disque Justiça. No primeiro caso, as
partes poderão fazer por escrito uma reclamação sobre o andamen
to do processo e também contra o juiz, se for o caso. Essa pessoa
num período curto de tempo terá a informação sobre o processo e
o magistrado que atuou no caso:
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Agora quem tem processo na Justiça, é só ligar o número
200-2205 para saber o andamento. Com isto, os advogados não
precisam mais sair de suas casas ou escritórios para dar informa
ções jurídicas aos seus clientes. Mas, os avanços não param aí. Foi
criado, também, o Serviço de Montagem de Processo, onde a peti
ção inicial vai ser autuada e encaminhada para o Cartório devida
mente pronta, maneira de acelerar o andamento do processo.

Foi criada uma Central de Apoio às Varas Cíveis, Crimi
nais, de Família, Fazendas Públicas e Sucessões, e outra de apoio
às comarcas da Grande Vitória e interior, além da Central de Im
prensa. O juiz Robson Albanez lembrou que o Poder Judiciário
prepara o seu Diário da Justiça com apenas 35 funcionários. Lem
brou que antes, levava-se até seis meses para a publicação dos atos
processuais no DIO.

O Tribunal de Justiça, criou, também, uma Central de Ar
mas, e com isto evitará roubos nas Varas Criminais. O juiz nas au
diências, quando necessário, recorrerá ao armeiro responsável pelo
setor. Foi criado também o Serviço de Comunicação, acabando
com o atraso dos ARs, e o setor de manutenção fisica do prédio,
com pedreiros à disposição. O juiz Robson Albanez, disse que o
fórum tem receita própria e que a despesa foi com cústo mínimo,
porque os próprios funcionários colaboraram a exemplo dos pro
gramas dos computadores, centrais infOlmatizadas, etc.

Tribuna Livre

EIS O JUDICIÁRIO

Hilter do Carmo

Está escrito que o Judiciário encerra um poder, e ele o é.
Para que se possa exercerem "poder" é necessário que se muna de
estrutura capaz de fazer deslanchar esta quantidade sob pena de
mergulhar-se na inocuidade de um departamento caquético, nada
significando ter poder sem nada poder•••

Todos se arvoram em tecer criticas do Judiciário no que diz
respeito à sua morosidade. Claro que isto prejudica, já que uma
justiça tardia não corresponda ao que é justo, tornando-se imper
feita. Todavia, questiona-se: possui o Judiciário, mormente o Judi
ciário capixaba, uma infra-estrutura física à altura de suas
necessidades?

Vejamos: tomando-se como exemplo o orçamento público a
cada exercício, vamos verificar que ao Executivo lhe toca 88%, ao
Legislativo 8% e ao Judiciário uma sobra, hoje, de 4%.

Dos três poderes, como parâmetro, enfoquemos o Legislati
vo e o Judiciário ad argumentandum. Aquele, com 8% na receita
orçamentária, tem como titulares apenas 30 deputados; uma Casa
Legislativa e a responsabilidade única de legislar.

Com a dotação orçamentária que lhe toca, o Legislativo não
tem mãos a medir no que diz respeito a um corpo de servidores,
onde um senhor deputado dispõe de até 10 auxiliares entre secretá
rias, assessores e motoristas, além de um sem-número de outros
privilégios gordamente escorados pelos cofres públicos.

E como fica neste contexto o Poder Judiciário? Sua estrutu
ra fisica administrativa só ele a suporta, gerindo o seu corpo de
servidores assim como uma infra-estrutura mínima de material es
criturável, máquinas etc. Nada mais, nada menos do que 250 juí
zes compõem o seu quadro judicante espalhados nas diversas
comarcas, incluindo-se a capital.

Só no interior do Estado são contados de 58 a 60 fóruns, a
maioria sem qualquer conforto, e que são as suas casas de trabalho
como exclusão do Fórum Metropolitano e o tribunal.

A função do juiz é cercada de um trabalho atravancado pe
las nossas leis adjetivas, onde um advogado mais entendido en
contra meios de fazer perdurar um processo diante dos inúmeros

recursos legais de que pode lançar mão e que, enumerá-los, ser
nos-ia cansativo, bem como bastante "canete" ao leitor leigo. Um
juiz, diante deste quadro, tem suas mãos atadas percorrendo um
caminho de abrolhos, impossibilitado de impor uma decisão mais
rápida.

À sua disposição, nenhuma secretária de gabinete lhe dá as
sistência, e o seu cartório não tem um corpo de servidores capazes
de impor rapidez ao andamento dos processos que se vão acumu
lando a cada momento, dados os dissídios que se avolumam num
pisar de olhos, superlotando os escaninhos cartorários.

As melhoria dos f6runs, em sua maioria, são feitas com as
contribuições doadas por empresários, comerciantes e advogados,
assim como municípios, o que significa expor a Justiça a submis
sões capúrias. Aqui na capital e nas grandes comarcas não há luga
res para somente nove varas cíveis, outras tantas criminais, quatro
de família etc.

Dobrá-las seria o mínimo exigível, até porque o Tribunal já
encaminhou projeto neste sentido ao Legislativo e que sequer foi
apreciado até o momento já que os outros dois poderes este fato
não é rentável politicamente, não somando votos.

MAIS UM AVANÇO

As medidas de melhoria do atendimento ao público e as de
fesas contra a corrupção de servidores, implantadas pelo Tribunal
de Justiça (fJES) introduzem inovações plausíveis no desempe
nho daquele poder. No entanto, não podem ter um flID em si mes
mas. Ainda há um longo caminho a ser percorrido até à efetiva
modernização do Judiciário e sua adaptação às exigências do cres
cimento e desenvolvimento do Estado.

Na verdade, para que o Judiciário capixaba chegue à mod
ernização um longo caminho precisa ser percorrido. Os próprios
magistrados têm plena consciência do grande trabalho que ainda está
por ser feito, mas acreditam que a fase mais dificil já foi superada.

As medidas adotadas agora, por exemplo, são complemen
tos de iniciativas constantes dos esforços de adaptação do Judiciá
rio à nova realidade estadual e visam a ampliar significativamente
o acesso da sociedade à Justiça, além de formar uma sólida eslnI
tura para tornar os recursos humanos daquele Poder invulnerável a
ingerências estranhas.

Duas das inovações - o Setor de Atendimento ao Povo e o
Disque Justiça -, estão voltadas exclusivamente para a clientela.
No primeiro caso, as partes poderão fazer por escrito uma recla
mação sobre o andamento do processo e também contra o juiz, se
for o caso. Os reclamantes, num período curto de tempo, terão a
informação solicitada. Já o Disque Justiça facilitará o trabalho dos
advogados, que não precisarão sair de casa para obter informações
sobre o andamento do processo.

Também já está em funcionamento a Central de Mandados
que livra os oficiais de Justiça da obrigação de freqüentarem os
cartórios das Varas. A intenção, nesse caso, foi a de evitar que es
ses serventuários continuassem a ter contato com os advogados
das partes e se tornassem passíveis de corrupção. Com a existência
desse novo setor, dificilmente os advogados saberão quais são os
oficiais de Justiça encarregados de cumprir as decisões judiciais.

Existem ainda as centrais de Apoio às Varas Cíveis, Crimi
nais, de Família, Fazendas Públicas e Sucessões e a de Armas, que
têm o objetivo de evitar roubos nas Varas Criminais. No total,
mais de sete inovações começaram a fazer parte da estrutura da
Justiça capixaba e outras terão de ser forçosamente implementa
das, para que o Poder Judiciário acompanhe a dinâmica do desen
volvimento do Estado e as exigências da sociedade.

O SR. LEAL VARELLA (Bloco PFL - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, po-
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nham ordem nesse caos, afinal, o que vem sendo feito em matéria
de reforma agrária no Brasil desde 1964? Ninguém o sabe. Ou me
lhor, se alguém sabe, cuida para que ninguém mais saiba.

Mas as autoridades precisam saber para decidir sobre o as
sunto. E é direito do brasileiro ter a respeito as informações que
desejar.

Por que o Incra não emprega todos os aparelhos e sistemas
sofisticados que vem adquirindo para pôr ordem na casa?

Que a reforma agrária vem sendo feita sem controle sufi
ciente, é coisa que tanto ruralistas quanto técnicos do próprio Incra
igualmente o dizem.

O Incra não tem controle das terras já desapropriadas para
fms de reforma agrária, nem dos assentamentos, nem tem meios
de dotá-los de infra-estrutura suficiente. Em resumo, é o caos.
Isso foi mostrado à sociedade em várias publicações, especialmen
te no Informativo Rural.

Os chamados beneficiários da reforma agrária, no que de
fato foram beneficiados? Quem o sabe?

Por que então não parar com as desapropriações, a fim de
ordenar o que já foi feito? Por que essa ânsia desmedida em desa
propriar, desapropriar, desapropriar...?

Logo que foi eleito no novo Governo, milhares de ruralistas
manifestaram seu desejo que fossem divulgados os dados necessá
rios para uma avaliação objetiva dos frutos efetivamente alcança
dos com a reforma agrária, desde a promulgação do Estatuto da Terra.
Nada de mais razoável, nada de mais sadiamente democrático.

Afinal, ao todo, são mais de 7 milhões de hectares desapro
priados. Não é brincadeira! Mais do que a Holanda e a Bélgica
reunidas.

E o que se vê é que os assentamentos vão sendo transforma
dos em favelas rurais.

Agir e legislar em matéria de reforma agrária, sem dados
efetivos sobre a realidade, é afundar no caos. Ora, os ruralistas não
querem o caos. Também não o querem todos os brasileiros auten
ticamente patriotas.

É por isso que, a fim de sairmos do pântano em que esta
mos, os ruralistas apelam agora ao Sr. Ministro da Agricultura e Re
forma Agrária para que estruture toda sua atuação em base sólida.

Sr. Presidente, é necessário que se comece por obter os da
dos informativos sobre os resultados obtidos com as desapropria
ções e com os assentamentos.

Sem isso não se sai do caos, pelo contrário, como é eviden
te, nos atolaremos cada vez mais nele.

O SR. JOSÉ PINOTTI (pMDB-SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados. muito se discute
acerca do verdadeiro significado da ética. De fato, é muito difícil
defini-la com precisão. pois está relacionada com preceitos varia
dos, de múltiplas implicações, que vão da moral, passando pelas
leis e chegando à cultura e a convivência humana.

Exatamente por isso, ainda que o significado filosófico da
ética seja único, sua interpretação e prática tendem a ser variados.

Para mim, Sr. Presidente, ética é um processo de busca
constante, a defesa intransigente de regras de conduta, que deve
ter como estandarte a preservação da vida e da natureza humana.

Infelizmente. isso não acontece na ética médica brasileira.
Ao examinarmos as situações que chegam ao conhecimento dos
Conselhos de Medicina, para pareceres e consulta sob a denomina
ção ética, veremos que a maioria trata de questões referentes aos
limites do exercício profissional de serviços e, particularmente, ao
nível e forma da remuneração do ato médico.

A verdadeira ética, no entanto. aquela que trata da eficiên
cia profissional. humanidade e generosidade da conduta do médi
co para com seu paciente, pouco ou nada tem tido a ver com as

questões tratadas.
Quando falo de ética, Sr. Presidente. refiro-me ao questio

namento sobre a utilização ou recomendação de determinada dro
ga que, por imperícia profissional, revela-se ineficiente no
tratamento da moléstia.

Outra questão que pode ser considerada aética, é a reco
mendação de procedimentos cirúrgicos desnecessários ou adiá
veis, visando muito mais a comodidade fmanceira do médico do
que a saúde do paciente. A ética é atingida, também quando não
são realizados exames que podem detectar precocemente certas
doelJ.ças ou a sua realização em demasia, com o objetivo de criar
ou dividir lucros.

Lamentavelmente, essas questões, que trazem em seu cerne
o verdadeiro significado da ética médica, têm sido pouco tratadas.

Como qualquer profissional. Sr. Presidente, o médico é um
reflexo da sociedade em que vive. Infelizmente, a sociedade de
hoje é motivada pelo lucro e, via de regras, o ato médico é trans
formado num produto como outro qualquer. que segue as injustas
leis do mercado. Podemos dizer, então, que a crise moral que con
taminou o País infectou essa questão.

Muito mais do que na ação avassaladora de causas judiciais,
está no exemplo acadêmico, calcado na retomada da consciência, a
solução para esse problema.

A classe médica e suas associações querem essa mudança,
lembrando sempre que o está em jogo são vidas humanas e a pró
pria sobrevivência do profissional. Não devemos aceitar passiva
mente as leis de mercado, nem tampouco chegar ao cúmulo de
patrulhar nossas consciências com leis punitivas. Isso é ética.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados.
O SR. MAX ROSENMANN (pDT - PRo Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, causam
espanto e temeridade as informações que chegam aos meios de co
munícação referentes aos estudos que estão feitos sobre a Previ
dência Social.

Ou estas informações são irresponsabilidades anunciadas
sem um estudo preliminar realístico ou a equipe de Governo en
carregada desta reforma está gestando um monstro que, tão logo seja
necessário, irá revoltar-se contra o criador devorando a sociedade.

Todas as tentativas de tranqüilizar o Congresso e a popula
ção quanto à garantia de manutenção dos direitos adquiridos caem
por terra, inexoravalmente desmentidas, quando surge a informa
ção de que aumentará a contribuição e diminuirão os benefícios e
direitos dos aposentados.

Não é à toa que a reforma da Previdência vem gerando as
mais agressivas reações, especialmente entre trabalhadores prf'stes
a aposentar-se e aposentados.

Tomar obrigatória a contribuição daqueles que depois de
aposentados continuarem trabalhando é até uma decisão justa den
tro da proposta de universalização de benefícios, mas impedir que
estes contribuintes tenham acesso a direitos elementares, como o
auxílio-doenxa. só porque já estão aposentados, é de uma ilógica
descomunal.

Ora, não se trata nem mesmo de preservar direitos adquiri
dos, mas de seqüestrar direitos inerentes à contribuição exigida.

Não é possível entender e aceitar que um trabalhador, seja
aposentado ou não, contribua para a Previdência, mas não tenha
direito a usufruir dos benefícios que oferece.

Com esta regra, a Previdência Social, institui a discrimina
ção seletiva das contribuições. As de primeira categoria, pagas pe
los trabalhadores ainda não aposentados, que dão direito a
benefícios. E as de segunda categoria, que só valem para pagar e
não para receber.

Volto a afnmar que considero a continuidade das contribui-



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l) Sexta-feira 12 9711

ções nos casos de novos contratos de trabalho após a aposentado
ria uma medida saudável, mas se o projeto de reforma mantiver
essa distinção, não tenho dúvida de que haverá um incremento à
informalidade, com conseqüente desvio de recursos que poderiam
ser arrecadados.

Qual o trabalhador aposentado que, com um novo contrato,
aceitará descontar 8%, 9%, 10% ou 11% para a Previdência, se
terá como retorno apenas os 8% correspondentes ao depósito em
Fundo de Garantia? Certamente nenhum!

E nestes casos, irão proliferar contratos informais, nos quais
o patrão incorpore os 8% ao salário pago e tanto ele como o emprega
dor ficam isentos da contnbuição previdenciária, que, no final das
contas, não trará nenhuma vantagem para qualquer das partes.

De tudo o que está vindo a público acerca de declarações da
equipe do Governo chega-se a duas conclusões: ou o Governo
acredita que a reforma em estudo será capaz de automanter o fi
nanciamento do sistema novo sem contar com as contribuições
que seriam pagar por trabalhadores já aposentados ou acredita que
a impopularidade das medidas mude ao longo dos anos e os brasi
leiros, munidos de altruísmo e solidariedade, acabem por tirar par
cela dos seus rendimentos para sustentar os beneficios que serão
ofertados aos trabalhadores, contribuintes ou não, o que cheira a
otimismo exagerado, beirando a história da carochinha.

E como deve mesmo acontecer a evasão, a equipe que está
propondo tais mudanças deverá arcar, também, com os efeitos que
a informalidade provoca no Imposto de Renda, outras contribuiçõ
es sociais e até mesmo impostos sobre a produção.

A cadeia da informalidade, já estimulada pela alta carga tri
butária existente no País, ganhará novo impulso pela Previdência.
É o pr6prio Governo alimentando o monstro que diz estar lutando
para derrotar.

v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Robnelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa - Bloco - PTB; Moisés Lipnik - Bloco - PTB; Ro
bério ~aújo- PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima
Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Val
denor Guedes - PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB.

Piauí

João Henrique-PMDB.

Pernambuco

Wilson Campos - PSDB.

Bahia

Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Ja
ques 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 Lo
manto- 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; Ro
land Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Al
ves - PDT; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco 
PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio

do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardi
no - PMDB; Herculano Angbinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da
Cunha - Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel- PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira
Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PTB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Blo
co - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Márcio Reinaldo 
PP; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oli
veira - PP; Mauricio Campos - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL;
Newton Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão
- PP; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Hes
lander - Bloco PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul
Belém - Sem Partido; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Aní
zio - PP; Ronaldo Perlm - PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva
Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Si
las Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago 
PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

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

Rio de Janeiro

Agnaldo Timoteo - PPR; Alcione Athayde - P~; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Carlos Santana
PT; Cidinha Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Eze
quiel- PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda
PPR; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco 
PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Fran
cisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jan
dira Fegbali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; José Carlos
Coutinho - PDT; José Carlos Lacerda - PPR; José Mauricio 
PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura Carneiro - PP; Lima Netto 
Bloco - PFL; Márcia Cibilis Viana - PDT; Marcio Fortes 
PSDB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco
- PMDB; Nilton Cerqueira - PP; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo
Feij6 - PSDB; Roberto Campos - PPR; Roberto Jefferson - Bloco
PTB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão
Sessim - PPR; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino
Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira- PMDB; Antônio Car
los Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo China
glia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB;
Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beto Mansur
- PPR; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Neison - PMDB; Cel-
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so Daniel- PT; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho 
Bloco - PFL; Cunha Lima - PDT; Delfun Netto - PPR; Duilio Pi
saneschi - Bloco - PSB; Edinho Araújo - PMDB; Eduardo Jorge
- PT; Fausto Martello - PPR; Fernando Zuppo - PDT; Franco
Montoro - PSDB; Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente - f'T; Jair
Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo
PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Am'bal- PSDB; José
Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno 
PT; José Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão
PMDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz
Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marquinho Chedid
- Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco 
PFL; Michel Temer - PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB;
Paulo de Velasco - Bloco - P8D; 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: Wagner Rossi
PMDB; Wagner Salustiano - PPR; Welson Gasparini - PPR; Zu
laiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT; Roberto Fran
ça - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva 
PPR; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagunoos - Bloco - PL.

Distrito Feder.lllI

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene
dito Domingos - PP; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP;
Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
- PMDB; Lidia Quinan - PMDB; Marcom Perillo - PP; Maria
Valadão - PPR; Nair Xavier - PMDB; Oreino 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 Sen-ano
- PMDB; Nelson Trad - Bloco - PIB; Oscar Goldoni - PDT;
Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Sem
Partido; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antomo Ueno - Bloco
- PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT; Dilceu
Sperafico - PP; Elias Abrahão - Pl'..IDB; Flávio Aros - PSDB;
Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João
Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB: José Janene 
PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PP;
Mauricio Requião - PMDB; Max Rosenmann - PDT; Ned~on Mi
cheleti - PT; Nelson Meurer - PP: Padre Roque - PT; Paulo Ber
nardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson 
PP; Ricardo Gomyde - PCdoB; Vilson Santini - Bloco - PTB;
Werner Wan::lerer - 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

Baner - 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; Germano 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; Telmo Kirst - PPR; Wáldomiro
Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB; Wilson Cignachi 
PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 325 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar à
apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante da Or
demdoDia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTnuIÇÃO

N° 4-C, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da proposta de
Emenda à Constituição nO 4-B, de 1995, que altera o § 2°
do art. 25 da Constituição Federal; tendo parecer da Co
missão Especial, pela aprovação (Relator: Sr. Jorge Ta
deu Mudalen).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em discussão.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito. Deputado

José Fritsch. S. Ex· disporá de cinco minutos.
O SR. JOSÉ FRrrSCH (PT - SC. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o processo de refor
ma constitucional em curso aqui no Congresso Nacional deixa
muitas dúvidas. deixa no ar muitas questões ainda não explicadas,
como ontem, na votação sobre o conceito de empresa nacional e
empresa de capital estrangeiro.

A Comissão Especial que tratou do assunto do gás canaliza
do, Sr. Presidente. conseguiu, depois de um profundo debate, ela
borar, uma proposta. Os membros efetivos do Partido dos
Trabalhadores naquela Comissão apresentaram voto em separado
à proposta do Relator, cujo parecer foi aprovado.

Depois de muitos debates, inclusive na bancada do Partido
dos Trabalhadores, chegamos ao consenso de votar favoravelmen
te ao projeto do Relator. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, porque
mantinha a essência do que foi aprovado na Constituição de 1988;
a garantia da criação de empresas estaduais de gás. Estas. forma
das em dezesseis Estados - ainda embrionárias em muitos casos,
como em Santa Catarina, que aqui represento -, ainda necessitam
desenvolver-se e ter políticas estaduais, para que possam avançar
até mesmo na distribuição do gás canalizado.

Votamos favoravelmente ao projeto porque não se poderia
aceitar que. em tão curto espaço de tempo, menos de seis anos, se
pudesse abrir a possibilidade de dizer que a Constituição de 1988
teria dado um voto no escuro, um voto sem conseqüências. Por
isso, votamos favoravelmente.

Queremos reafmnar aqui nossa posição de votar favoravel-
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mente à propostédo Relator Jorge Tadeu Muda1en, que permite,
por médio prazo - em alguns casos, até quinze anos -, que essas
empresas fiquem sob a responsabilidade dos Governos Estaduais e
abre perspectiva de maior ou menor abertura em relação ao mono
pólio do gás canalizado.

Reafirmo o compromisso do Partido dos Trabalhadores de
votar favoravelmente à emenda do Relator, para que amanhã, nós,
Parlamentares, não sejamos acusados de entregar setores estrátegi
cos da economia aos interesses internacionais, muitas vezes insufi
cientemente explicados. Às vezes, dá-nos a impressão de que o
Congresso Nacional está embebedado por uma onda neoliberali
zante, que não leva em consideração a soberania nacional e do
povo brasileiro, para que possamos resolver os graves, problemas
que o Brasil enfrenta.

Reafmnamos nossa posição no sentido de que a emenda
seja realmente aprovada e mantida conforme definido na última ses
são, quando se tratou da mudança em relação ao gás c.ana1izado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Luiz Carlos Hauly, que falará a favor.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (psDB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna para manifestar-me favoravelmente à aprovação da
emenda constitucional, com a ressalva do § 2°, aliás, tão comemo
rado pela esquerda naquele dia da primeira votação. Lamentavel
mente, a nossa posição, de não enxertar esse § 2° era correta. Agora,
paira uma dúvida sobre a Câmara dos Deputados: se eliminalDJos o §
2°, o processo tem prosseguimento ou volta a estaca zero?

Entendo que a parte principal da vontade soberana desta
Câmara é continuar o processo, mas já se estabelece uma discus
são em torno da matéria. Gostaria que a vontade desta Casa preva
lecesse. E o segundo tumo existe ,_ exatamente para reparar
eventuais defeitos e problemas do primeiro turno. Pelo nível de
compreensão da sociedade, refletida por nós nesta Casa, entende
mos que devemos tirar o § 2° da emenda constitucional.

Nesse sentido, prevalece a vontade majoritária da Câmara
dos Deputados, remete-se a matéria para o Senado da República e
faz-se a primeira votação completa dentro da Câmara dos Deputa
dos depois da fracassada revisão constitucional.

Acredito que o processo legislativo, dinâmico como é, pre
cisa ter espaço para raciocínio, para discernimento. Esse interstício
que foi dado entre a primeira e a segunda votação é exatamente
para esse tipo de reflexão. A reflexão é de que não devemos man
ter o § 2°. Eu já estava convencido, desde o dia da primeira vota
ção, de que não deveríamos manter o § 2° nos termos da lei.

Tanto é que encaminhamos um DVS, subscrevemos a maté
ria para tirá-la do segundo turno. Se não fosse possível, não existi
ra DVS. Se existe DVS para matéria constitucional é porque ela
pode prosseguir normalmente a sua tramitação com a parte princi
pal da emenda constitucional.

Neste sentido, encaminho favoravelmente à aprovação com
o Destaque de Votação em Separado para que a matéria fique de
acordo com a vontade da maioria da população brasileira, refletida
nos votos que representamos nesta Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Milton Temer, que falará a favor da emenda.
O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, mais uma vez a im
prensa presta um grande serviço à. democracia neste País. A
imprensa mostra claramente, através do jogo de cootradição de interes
ses, a fonna COOlO estamos votando a essência de II"oposta de emenda
coostitucional que pode mudar a ordem econômica deste País.

Todos se pretendem, aqui, representantes dos interesses pú-

blicos. E o que hoje está em debate é um confronto entre interesses
privados, em que os Deputados viram instrumento de uma parte
ou de outra, e interesses públicos.

Ninguém está preocupado com a discussão dessa matéria.
Ao pedir a retirada do art 2° da PEC aprovada, ninguém está preo
cupado absolutamente com as falcatruas que, eventualmente, a
OAS ou a GASPART possam ter feito para se privilegiar. Estão
preocupados com outras coisas, com o fato de que o espaço ocupa
do tanto pela Petrobrás quanto pelas companhias de gás estaduais
ainda é majoritário. Não estão preocupados em timr a OAS daqui,
ou em denunciar a fraude promovida por esta empresa com anti
gos governos e talvez - sou obrigado a reconhecer - com alguns
Deputados. Estão, sim, fazendo uma competição de tráfico de in
fluências - isso é o que está na essência da nossa discussão.

Tirar ou colocar esse art 2° não é melhorar ou piorar a si
tuação do País, é melhorar ou piorar a situação de quem está na
bolsa da participação do tráfico de influências.

Particularmente, quando votei essa PEC o fiz pela garantia
da manutenção dos serviços básicos de gás. hoje construídos nas
costas da Petrobrás, portanto, dos interesses públicos. Eu a votei
por isso. Eu não tinha conhecimento da participação privilegiada
da OAS. Aliás, a Comissão deveria tê-Io. Eu não tinha, mas quero
dizer que esta é uma denúncia do conjunto do processo que esta
mos operando nesta Casa. Onde mais, em que outras emendas
constitucionais, esse tipo de tráfico não está acontecendo? Onde
mais, nas telecomunicações, no petróleo~ onde mais está havendo
esse tipo de defesa de interesses privados? E isso que esta Casa tem de
apurar, é isso que a consciência de cada um tem de trabalhar,

Denunciar essa maracutaia nós a denunciaremos juntos,
mas quero denunciar a maracutaia que está no contraponto dessa,
porque não é interesse público que está atrás disso, é interesse de
concorrente privado. Como está, a Nação e os Estados estão prote
gidos. Mexendo nisso a maracutaia se generaliza. Vai se democra
tizar, sim, a corrupção, e a preocupação. e para isso eu chamo à
atenção dos Parlamentares, é com o conjunto das emendas.

Vamos votar emendas relativas a petróleo, empresa de capi
tal nacional, telecomunicações. Estamos discutindo isso no bojo
da privatização de empresas lucrativas, dizendo o Governo que é
para fazer caixa. Vendam todas essas empresas estatais lucrativas.
Vendam-nas todas. A União não terá direito, por recursos recolhi
dos, nem à metade daquilo que é dívida interna. E esse não é o
problema. A dívida interna não é uma questão de montante, é uma
questão de renegociação de prazos e fluxo de pagamento. E é isso
que tem de estar na consciência de cada um.

Saibam os senhores que o grande serviço da imprensa foi
provar que esse processo de reformas constitucionais enviado pelo
Governo está viciado. Por detrás disso está o tráfico de influên
cias, não só na questão do gás, mas também na do petróleo e das
telecomunicações.

Os senhores que decidam com as suas consciências, pois o
PTterá posição fmne sobre a matéria. (palmas.)

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (pP - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, só queria retificar o meu discurso.
não é mais o § 2°, mas sim o art. 2° Eu me referia ao § 2° e não é.
É o art. 2°

Obrigado.
O SR PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Domingos Leonelli.
O SR. DOMINGOS LEONELLI (psDB - BA. Sem revi-
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são do orador.) - Sr. Presidente, creio que a matéria que estamos
analisando hoje, muito mais do que a seu aspecto concreto, especifico,
deve-nos remeter a uma reflexão profunda sobre o nosso comporta
mento nesta e nas matérias futuras que vamos examinar aqui

É preciso que a Casa tenha consciência de que cada decisão
relativa ao texto constitucional não se refere a uma discussão teó
rica, nem a uma decisão sobre posições ideológicas a favor ou
contra a privatização, a favor ou contra posições liberais ou con
servadoras. O que se discute, a cada letra da Constituição, são in
teresses concretos, que nem sempre são maus ou ilegítimos, mas
que se referem a interesses objetivos. .

A matéria de hoje da Folha de S. Paulo nos alerta para as con
sequências, desse aspecto, das decisões que estamos tomando aqui.

Não importa se a empresa é a OAS, a Odebrecht ou a Texa
co importa que as decisões que tomamos aqui atendam ou não a
interesses objetivos. Mais ainda, quando se referem a empresas
produtivas, a atividades empresariais em andamento, menos mal,
mas às vezes se referem a cartórios, a reservas de mercado mera
mente cartoriais. O País precisa estar atento. Uma coisa é a produ
ção, é a associação lícita, que defendo na minha emenda em
relação ao petróleo, a lícita e necessária associação do Estado com
capitais privados, as parcerias societárias necessárias ao desenvol
vimento, outra coisa são os cartórios previamente acertados e con
fnmados no texto constitucional.

Não tenho, Sr. Presidente, nenhuma restrição a que a em
presa OAS, seja propriedade de quem seja, participe do negócio
do gás no País inteiro. O que me preocupa é que reservemos o
mercado previamente num texto constitucional que se contradiz
inteiramente com a visão do Governo, que seria a da liberalização.
Lembro-me, Sr. Presidente, quando Deputado na Legislatura o an
terior, que votei contra o subsídio para o aço, que iria favorecer a
ALCAN e outras empresas. Lamentavelmente, Senadores e Depu
tados à época, que se diziam liberais, votaram a favor daquele sub
sídio.

Então, o que quero resolver aqui, Sr. Presidente, é que mui
to mais importante do que se contra esse art. 2° ou a favor dele é
entendermos o que ele significa. É aproveito esta minha interven
ção para propor que no mínimo esta Casa deve suspender essa dis
cussão, para examinar, se possível, um novo texto que assegure ao
Estado, às empresas estatais e à BR as suas necessária participaçõ
es. A BR precisa participar, porque a Petrobrás é a dona do gás e
esse é um capital que precisa estar presente nessas empresas, mas
que não assegure uma reserva de mercado, um cartório pelo qual
poderemos ser resp<?nsabilizados.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (pMDB - AL. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, levantarei uma questão de ordem
agora, para permitir à Mesa, inclusive, tempo suficiente para res
pondê-la.

Sr. Presidente, § 2° do inciso m do art. 60 da Constituição
Federal diz:

Art. 60 ..
§ 2° "A proposta será discutida e voltada em cada

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, conside
rando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros."

A disposição constitucional é repetida, em suas linhas ge
rais, no art. 202 do nosso Regimento.

A questão de ordem que faço a V. Ex' é a seguinte: A ex
pressão "a proposta" é entendida como imutável na sua integrida-

de, entre o 1° e o 2° turno, ou seja, na espécie? Se por acaso pros
perar destaque para a votação em separado do art. 2° da proposi
ção integrante da Ordem do Dia, cai toda a proposição e se
recomeça da estaca zero ou se considera aprovado o caput da ma
téria? Faço esta questão de ordem porque a expressão constitucio
nal é "a proposta" e ela, evidentemente, se explícita por seu caput
incisos e parágrafos.

Esta é a questão de ordem que formulo para melhor inter
pretação da Constituição e do Regimento.

O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. PRISCO VIANA (pPR - BA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção da Mesa para
o fato de que deve ser considerado na decisão a ser pronunciada o
§ 8° deste art. 202, que diz o seguinte?

Art.
202 .

§ 8° Aplicam-se à proposta de emenda à Consti
tuição Federal, no que não colidir com o estatuto neste
artigo, as disposições regimentais relativas ao trâmite e
apreciação dos projetos de lei."

Ora, na hipótese de um destaque para suprimir parte do pro
jeto, até dispositivo inteiro do projeto, o que fica eliminada é a
parte destacada, na hipótese de ser aceito o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E evidente, Depu
tado Prisco Viana, que a sua interpretação absolutamente com a da
Mesa.

Primeiro se vota globalmente; depois, se for destacada algu
ma parte do texto, evidentemente, permanece toda a parte rema
nescente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao próximo orador inscrito, Deputado Luciano Zica.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, causa estranheza as
sistirmos ao Congresso Nacional, a casa eleita para,
democraticamente, representar os interesses do povo brasileiro, de
repente pautar sua conduta po,' orientação política da editoria de
um jornal.

Temos que estar atentos às denúncias da imprensa, investi
gá-las e, se for o caso, constituir uma CPI para analisar o seu con
teúdo. Mas não podemos, num momento de discussão de tema de
grande interesse nacional, permitir que interesses econômicos, su
balternos, escondidos nos bastidores das grandes negociatas que
acontecem neste País, prevaleçam exatamente num momento es
tratégico como este. Seria legítimo que nós, na Câmara dos Depu
tados, no Congresso Nacional, na medida em que surgem as
denúncias, tomássemos as providências necessárias à sua apura
ção. Mas jamais devemos aceitar uma manchete de jornal como
definidora dos rumos que daremos a uma política estratégica, a
uma política de interesse nacional, que estabelece, inclusive, o mo
nopólio natural a quem por ele se responsabilizar. É natural que
hoje - como disse aqui o Deputado Milton Temer - manifeste-se
uma indignação com a denúncia, porque a Comissão passou dois
meses discutindo a matéria. Deveria saber a composição acionária
das dezesseis companhias controladoras do gás nos Estados.

Entretanto, não podemos permitir que essa indignação se
transforme na tentativa de mudar, sem qualquer análise, discussão
ou aprofundamento em relação aos interesses que estão por trás da
notícia. O proposto na votação ocorrida, praticamente por consen
so, nesta Casa, no 1° turno.
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Trata-se de um absurdo que nos leva a um raciocínio inte
ressante. Talvez, se mudássemos a orientação da discussão da ma
téria, devéssemos propor a substituição das Lideranças de
bancadas, das Lideranças de Governo nesta Casa, pelo editor de
política do jornal Folha de S. Paulo. Do contrário, estaremos per
dendo a responsabilidade do nosso papel fiscalizador. Teremos de
apurar as denúncias sempre que surgirem, mas devemos assegurar
que não se use da boa-fé do Parlamento brasileiro, sob o manto
aparente de que se pretende impedir que a OAS, no caso, tenha
24% de alguns companhias, com um men::ado reservado contido
no texto constitucional. Devemos garantir a retirada de investi
mentos dos dezesseis Estados, que aplicaram dinheiro público na
consolidação dessas empresas, e da Petrobrás Distribuidora, que
também fez ali grossos investimentos. Não é possível que possibi
litemos a entrega imediata provavelmente para os mesmos interes.
ses que estão por trás do OAS.

Portanto, Sr. Presidente, proponho a constitllição de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar eventuais irregula
ridades nos contratos que atualmente consolidam as dezesseis
companhias estaduais de gás. Não podemos permitir, sob pena de
tennos a democracia desta Casa ameaçada, mais uma vez, que a
editoria política de um jornal balize a atuação da bancadas parla
mentares na Câmara dos Deputados. Não tem sentido, inclusive,
que as emendas, do ponto de vista regimental, aconteçam entre o
1° e o 2° turnos. É preciso que o Senado discuta a matéria e que o
Congresso Nacional seja soberano, para no momento em que fa
rem comprovadas as irregularidades, punir os irresponsáveis que
as cometerem.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRO Wn,sON - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. PEDRO WILSON (PT - 00. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, gostaria de reafirmar a retificação de vota
ção feita ontem. Votamos "não", e constou "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a intenção
do Governo na mudança do artigo constitucional que trata da dis
tribuição de gás canalizado, não tenho dúvidas, é da maior corre
ção. Parece-me absurdo, contra-senso, que não possamos entregar
a qualquer investimento privado ou estatal a distribuição do gás.
Não é matéria estratégica, não se trata de soberania nacional, não
se trata de absolutamente nada. Trata-se pura e simplesmente da
prestação de um serviço como qualquer outro.

Fui o autor, na Revisão Constitllcional, do texto que hoje se
transfonnou no § 2° do art 25, que elimina a exclusividade às em
presas estatais. No entanto, não posso aceitar, não posso concordar
com a redação dada ao art. 2° Não posso aceitar que, se de um lado
pretendemos abrir o mercado, de outro estabeleçamos monopólios,
a consolidação e a estratificação de monopólios, sejam eles esta
tais ou possam vir a ser, amanhã, privados.

Não quero referir-me às duas empresas distribuidoras dos
dois principais Estados - São Paulo e Rio de Janeiro. Elas são em
presas estatais, e os Estados, por sua autonomia, têm o poder total
de manter os contratos existentes ou rescindi-los, já que as empre
sas estatais desses Estados têm uma composição acionária que dá
o poder total a eles para decidirem acerca do futllro da distribuição
do gás canalizado em seus territórios.

Mas não posso deixar de me referir ao que esta emenda
causará nos demais Estados, onde nos últimos tempos se constituí-

ram empresas, algumas delas que não existem algumas delas cons
tituídas há três anos, mas que não distribuem um centimetro cúbi
co de gás até hoje. Algumas delas estão sendo constituídas agora,
às pressas, para se ganhar tempo, enquanto a promulgação da
emenda não se dá.

Esta composição dará ao Estado duas possibilidades para
agir: ou a estratificação dessa empresa, com a maioria estatal, de
pendendo da vontade do Governador, ou pior até, poderá dar a ele
a possibilidade de vender 2% das ações - porque o Estado tem
51%. e outras empresas, até mesmo empresas privadas têm o res
tante da participação. Se vender 2% da sua participação ao setor
privado, o Estado perderá a maioria e entregará a manutenção e a
garantia do monopólio pela Constituição ao setor privado.

Sou favorável à abertura, quero.a participação do setor pri
vado, mas não aceito que essa abertura se transfome em monopó
lio do setor privado nem em monopólio estatal. Não quero
nenhuma forma de monopólio.

Essas empresas não foram constituídas através de licitação,
nem o poderiam ser, porque, se era monopólio estatal e se a em
presa estatal precisava ter 51% a participação privada não veio de
qualquer licitação, mas de uma outorga, uma delegação. Quero,
sim, a participação privada através e licitações, através do proces
so de concessão, através da concorrência pública, e não posso
aceitar que em todo o Brasil se fonne, no fundo, um monópolio
que fique na mão do Governo ou mesmo do setor privado em todo
o Brasil.

A constitllição dessas empresas com a mesma participação
privada, com a mesma composição da Braspetro, da Petrobrás, em
todos os Estados, mostra que isso foi uma preparação, não ocorreu
coincidentemente; ao contrário, veio sendo trabalhado durante
muito tempo. Não tenho nada contra isso, é direito legítimo das
empresas que participam e buscam seus interesses. O papel das
empresas é buscar seu próprio interesse, mas o nosso papel é bus
car o interesse do País.

Não estou disposto a votar e inserir na Constitllição a garan
tia de monopólios, sejam eles estatais, sejam eles privados. Quero,
sim, a liberdade de mercado, mas a quero a partir do processo con
correncial, a partir da disputa, e não a partir de privilégios.

Não é possível aceitar o projeto como está. Se não houver
acordo com o DVS para retirada do art. 2° vou votar contra o pro
jeto na sua integralidade. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GmSON (Bloco/PMDB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, vou apenas
argüir defeito da Proposta de Emenda na 4-C, de 1995. Peço a
atenção dos Srs. Parlamentares. Virifiquem o grande equívoco que
a Casa está elaborando. O § 2° do art. 1° dispõe:

"Cabe aos Estados explorar diretamente, ou me-
""diante concessão, os serviços locais de gás canalizado,
na forma da lei, vedada"- prestem atenção, Srs. Parla
mentares - "a edição d medida provisória para sua regu
lamentação."

Sr. Presidente em nenhuma oportunidade, sob nenhum cri
tério dentro da forma legislativa, o legislador de 1988 utilizou ex
pressão semelhante, a não ser no art 5°, inciso IV, que dispõe:" É
livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato".

Aí o legislador disciplinou um comportamento humano;
. dentro da livre manifestação, ficou vedado o anonimato. Mas, Sr.
Presidente, pretender o legislador de 1995 vedar o comportamento
do Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso é um absurdo, uma
aberração jurídica.

Sr. Presidente, o art. 62 diz que em caso de relevância e ur-
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gência, o Presidente da República poderá adotar medidas provis6
rias. Todavia, o legislador de 1995 quer impedir que o Presidente
da República possa expedir, a seu critério, a seu alvedri.o, uma me
dida provisória tendo como fundamento a urgência e a relevância.

Entendemos. data venia, que há necessidade de o legisla
dor que está agora examinando a matéria tirar essa expressão ''ve
dada a edição de medida provisória para a sua regulamentação".
Entendemos que deve ser vedada a edição de medida provisória
que trate que de matéria sub judice. É esse o argumento que esta
mos levantando.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra ao próximo orador inscrito, Deputado Jaques Wagner.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, nenhum de nós
aqui tem o dom da premonição. Mas espero que V. Exas, inclusive
aqueles que estão conversando neste momento, atentem para a si
tuação vexatória em que se encontra a Câmara dos Deputados da
República Federativa do Brasil.

Hoje, em segundo turno, deveríamos estar votando, ratifi
cando ou modificando, a emenda que flexibilizou a distribuição de
gás canalizado no País, garantido a concessão já fornecida para
Estados do nosso território. E sai na imprensa uma acusação de
que, em sete Estados onde essa concessão foi oferecida, o mesmo
grupo OAS é sócio do Estado, com 49%

O que me assusta neste caso. independentemente do juízo
de valor, é que esta Casa, que tem a responsabilidade de abrir a
economia deste País, assim agiu através de 490 Deputados, que
votaram aqui, ao que parece, sem conhecimento de causa. O aço
damento ao qual nos referimos por diversas vezes pode ter empur
rado o conjunto da Casa para um erro, como alegam alguns - eu
duvido que aqueles que colocam a matéria hoje no jornal disso já
não tivessem conhecimento antes da votação do primeiro turno.

Tudo o que foi dito hoje e público. Fui procurado pelo jor
nalista e mantive a posição do meu partido. Se há suspeitas, que
sejam investigadas.

O Deputado Alberto Goldman disse aqui. antes de mim,
que não pretende que a Constituição mantenha monopólios priva
dos. S. Exa sabe também que as outras emendas que serão votadas
nesta Casa. a da quebra do monopólio, a da quebra das telecomu
nicações, todas elas mexem com interesses bilionários e que mui
tas empresas eventuahnente já estão montadas para assumir o
controle tão logo seja flexibilizado o monopólio.

a história, Deputado, é a mesma, e a preocupação deste Par
lamentar, que tem alertado a Casa e os demais partidos, é a de que
não se mexe numa Constituição com açodamento, como vem sen
do feito nesta Casa, sem que se dê a cada partido, a cada Parla
mentar o direito de investigar mais a fundo se está votando como
disse corretamente V. Exa- a bem do Brasil ou a bem desse ou da
quele grupo econômico.

Não estamos aqui - até porque somos contra a flexibiliza
ção da distribuição de gás - para defender esse ou aquele grupo. O
Partido dos Trabalhadores está aqui para defender o interesse na
cional. solicitando que a forma como vêm sendo feitas as emendas
constitucionais não ajuda a esclarecer a Casa.

Tenho dito que a pressa, na verdade, é para tentar fazer pas
sar nesta Casa certas emendas. para, quem, sabe, daqui a l>eis me
ses, muitos de nós nos arrependermos dessa ou daquela votação.

Por isso. Sr. Presidente, aftrmo que não há condição, neste
plenário, neste momento, de se votar seja lá o que for, porque não
há esclarecimento do conjunto dos 513 Parlamentares.

V. Exa, como disse ontem à noite na televisão quer devolver
a respeitabilidade a esta Casa, motivo pelo qual não pode e não
deve - se posso lhe dizer isto - conduzir uma votação num clima

em que cada um dos Deputados está inseguro, cada um dos Parla
mentares Líderes não sabe que posição tomar.

Portanto, solicito a V. Ex& - já que regimentalmente V. Ex&
está amparado, porque já são mais de llh da manhã e a Ordem do
Dia deveria ter se iniciado às llh - que suspenda esta sessão, para
que pelo menos os Parlamentares que querem efetivamente se in
formar para poder votar conscientemente possam fazê-lo. Assim,
na próxima sessão ou no encontro de Líderes, poderemos votar
com segurança. É o encaminhamento que faço a V. Ex& (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Inácio Arruda.

O SR. JNACIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados, quero falar na
qualidade de Deputado que participou de todas as reuniões da Co
missão que discutiu a emenda do gás canalizado. Não posso, de
forma nenhuma, admitir que, de repente, tomados pelas manchetes
dos jornais e pelo seu impacto, vários Deputados que participaram
dos debates naquela Comissão, onde estavam representados todos
os partidos, possam alegar falta de conhecimento da matéria, por
que tinham a obrigação de informar e de repassar dados para dis
cussão ocorrida naquela Comissão.

Não posso admitir que só agora tomaram conhecimento de
quais empresas compõem, acionariamente, as companhias de gás
estaduais. Não se trata de surpresa ou de inocência. Todos sabem e
conhecem muito bem a composição acionária das empresas de gás
no nosso Estado. Talvez possamos dizer que a votação da matéria
não vem sendo fruto da liberdade de consciência dos Srs. Deputa
dos e que estamos, de fato, fazendo uma reforma açodada, pura e
simplesmente, como bandeira eleitoral do Presidente da Repúbli
ca, e não como algo que está sob o controle, o domínio e o debate
do Congresso Nacional. Em síntese: a reforma tem que ser feita
porque interessa ao Presidente que foi eleito com milhões de vo
tos? Não, Sr. Presidente! Esse açodamento, essa ligeireza e essa
esperteza, na verdade, abrem o flanco para a bandalheira, para a
negociata, para o desacerto na hora de decidir. Agora, tomados de
surpresa, muitos Deputados percebem que algumas empreiteiras
fazem parte do capital acionário das empresas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas empreiteiras
não vão fazer parte apenas de um terço do capital dessas empresas.
Se houve negociata, para que elas chegassem a um terço do capital
acionário, imaginem o que acontecerá para que passem a dominar
não um terço desse capital, mas 100% do capital acionário dessas
empresas?

O que quis o substitutivo apresentado pela Comissão, e ali
aprovado, foi preservar a participação dos Estados, pois, se o qui
serem - porque foi este o poder que o Constituinte deu para que
essas companhias de gás fossem constituídas a partir da decisão
dos Estados - e desejarem, podem vender os 50% do controle
acionário que estão em suas mãos. Mas essa é uma deliberação
para as Assembléias Legislativas,. para os Governos Estaduais, e
não uma decisão para ser tomada de forma açodada, entrando em
jogo os interesses não apenas de uma, duas, três ou quatro emprei
teiras que fazem parte das atuais companhias de gás. Quem vai
disputar os dois terços restantes da., companhias de gás? Não te
nho dúvida de que grandes empreiteiras nacionais e estrangeiras,
particularmente uma que tenha acompanhado - não tem deixado
seus representantes no Estado - aqui dentro da Casa, lá na Comis
são onde se discute o petróleo e o gás; em todas as reuniões, que
não é ninguém mais do que a Shell do Brasil, esta, sim, uma lobis
ta de plantão dentro do Congresso Nacional. É para lá que, com
certeza, vão os interesses que estão por trás da derrubada do subs
titutivo do Deputado Jorge Tadeu Mudalen.

Por isso, Sr. Presidente, S~s. e Srs. Deputados, quero acom-
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panhar, em nome do Partido Comunista do Brasil, a opinião certei
ra do Líder do Partido dos Trabalhadores: não há clima favorável
para decidir, mas há clima para tentar mais uma vez beneficiar
aqueles que não aparecem explicitamente neste Plenário, mas que
estão nos bastidores, agindo com outro tipo de energia, outro tipo
de metal, queé o da corrupção.

Imagine, Sr. Presidente, que o gás, que representa apenas
2% da matriz energética brasileira, gera esse conflito de interesses
nos bastidores. Imagine o que significa uma banda ''B'' do Sistema
Celular, que é dinheiro instantâneo e vivo na mão dos lobistas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
J' O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa-

lavra.
O SR. MIRO TEIXElRA (pDT-RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, penso que está criada uma situação política
e procedimental que exige mais do que um encaminhawento. Pre
tendo fazer um encaminhamento, nas ficará prejudicado se o fizer
antes de ouvir o Líder do Governo, ou Líderes de partidos da base
deapoio ao Governo. ..

Requeiro, então, a V. Ex.", Sr. Presidente, que me assegure
o direito 20 encaminhamento depois dos Líderes da base de sus
tentação política do Governo, já que participei de um acordo.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordempara um adendo ao que disse o Deputado Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex.": a p~~
lavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, além dos líderes do Governo que selaram esse
acordo, acho que esta Casa deve ouvir o Relator sobre esta matéria
hoje brilhantemente apresentada inclusive, parabenizo a Folha de
S. Paulo e o Correio Braziliense.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao próximo orador inscrito, Deputado Marquinho Chedid.

O SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco/PSD-SP. Sem re
visão do orado.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, participei
da Comissão Especial que tratou do gás canalizado. Na votação fi
nal do Relator, fui voto vencido, porque queria que a matéria de
que trata o art. 2° saísse da Constituição Federal. Não podemos
admitir que uma matéria que reserva o direito de mercado futuro
esteja na Constituição; não podemos admitir que o texto da nossa
Constituição esteja da seguinte forma:

"As empresas concessionárias de gás canalizado,
criadas até a data da promulgação da presente emenda
constitucional, terão assegumdos os direitos decorrentes
dos respectivos instrumentos de outorga."

Nós não somos contra a preservação e funcionalismo da
empresa estatal; somos contrá a criação de empresas fantasmas,
cartorárias. Está demonstrado que há, em sete Estados do País,
empresas que estão só no documento, no papel, e não estão em ne
nhuma operação. O que queremos é que se assegure o direito às
empresas que estão em operação e que fizemm investimentos. Não
podemos admitir que na Comissão que criamos e respeitamos, este
novo Congresso, querendo dar uma nova imagem de liberdade e
da vontade da população ao País, dê direitos a empresas fantasmas
e cartorárias. Isso não podemos admitir.

Por isso, venho pedir aos nobres colegas que votem pela su
pressão do ari. 2° do texto da Constituição. Lutamos na Comissão,
e é preciso retirá-lo. E que, na lei complementar ou ordinária,
como disse o amigo Deputado Benedito Domingos, discutamos o

assunto, mas precisamos ter a postura clara de uma nova imagem
do Congresso. Não podemos admitir, de maneira alguma, que se
dêem direitos a empresas fantasmas no nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Haroldo Lima.
O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB-BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputado, a Câmara dos De
putados enfrenta agora um problema de certa maneira previsto. A
poucos minutos de consolidarmos uma determinada política, des
cobrimos, ou ficou patenteado pam toda a Nação brasileira, que
esta Câmam estava sendo manipulada a serviço de interesses que
ela desconhecia.

Efetivamente, Srs e Srs. Deputados, sejam os mais antigos,
sejam os que estão aqui agom em primeira Legislatura, é preciso
nos darmos conta de que muitas vezes os nossos mandatos são
manipulados por forças ocultas que não aparecem abertamente,
mas que, de repente, atentamos para o fato de que poderosos gru
pos econômicos estiveram manobrando as entrelinhas e termina
ram captando os nossos votos a serviço de interesses bem
diferentes dos que aqui defendíamos.

Penso que não poderíamos, de forma alguma, imaginar que
agora, diante do acontecido, com a mera supressão do art. 2°, o es
cândalo estaria supemdo. Sería ingenuidade da nossa parte calcu
lar que o que aconteceu é grave, mas, em tempo, retiramos o 3rt

_ 2°, e o mar de lamas desaparece. Não é verdade.
Precisamos s ter em conta que o mar de lama é mais profun

do do que aquele previsto ou que pode ser visto através do tal 3rt
2°. Lembro a V. Ex"s, nobres Deputados, que, na realidade, o que
se pretende, a dinheirama de que a revista ''Veja'' falava, em tomo
desta revisão, pode estar mobilizando bilhões de dólares, e isso
não chegou aos ouvidos de um ou outro Deputado, mas inequivo
camente não está relacionado exclusivamente com a questão do
gás canalizado.

Lembro que o jornal O Globo, que hoje, publica matéria
em que o Presidente da Shell diz que, se for aprovada a proposta
do Governo na área do petróleo, a empresa anglo-holandesa vai
investir principalmente em perfuração. E diz: "A gente sabe que a
Petrobrás é a melhor em perfuração, mas achamos que também
nós temos como cooperar nesta área".

st's e Srs. Deputados, é preciso abordar as coisas claramen
te. Na realidade, quando aprovamos a questão do gás canalizado,
não sabíamos que estávamos beneficiando uma empresa em espe
cial. V. Ex"s, ao serem convidados a aprovar a quebm do monopó
lio do petróleo, provavelmente não estão sabendo o que· está por
trás da declamção de hoje do Presidente da Shell. Só existe uma
empresa no mundo, além da Petrobrás, com a capacidade, de ex
plorar petróleo em mares profundos: a Sbell.

De sorte que toda essa conversa fiada de abertura que há
por aí é uma trama para captar o voto de V. Ex"s, a serviço de uma
única empresa que vai dar dinheiro a quem lhe pedir preço alto
pelo voto, que é a Shell. Aqui já está dito isso.

Também o jornal O Glolm, de hoje, publica a seguinte mf.
téria, com o sintomático título de "Caixa":

"Articulados pelo próprio Governo, grupos em
presariais estão criando um grande fundo fmanceiro,
com doações do setor privado, pam fmanciar a reforma
econômica proposta pelo Governo."

Aí está, companheiros, em que estamos metidos: estão le
vantando dinheiro para comprar o voto de quem se vende fácil,
conforme está dito no jornal, que acrescenta:

"O coordenador de arrecadação é o ex-Presidente
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da Shell, Sr. Osmar Carneiro."
Sr"s e SrS·. Deputados, estamos metidos no meio de um es

cândalo; somos objeto da traficância de grandes grupos econômi
cos, através do gás canalizado ou principalmente do petróleo,
querem usar a ingenuidade de alguns Deputados que votam. às ve
zes, sem saber em quê.

Sr. Presidente, fui membro da Comissão Especial que exa
minou a PEC sobre a quebra do petróleo. V. Ex" tem em mãos do
cumento firmado por dez Deputados, chamando a atenção para o
fato de que pelo menos 39 cifras de argumentos citados pelo Rela
tor. que pede a quebra do monopólio do petróleo, são falsas e fi
nanciadas pela Shell.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conclua, Deputa
do Haroldo Lima.

O SR. HAROLDO LIMA - Estamos votando um relatório
que é inteiramente falsificado. Sr. Presidente, queremos dizer que,
diante da ameaça de estarmos num mar de conupção, num mar de
lama, defendemos que seja suspenso este processo, para que exa
minemos com cuidado todo esse manancial de conupção que está
a nos ameaçar.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. JOÃO LEÃO (pSDB - BA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, sentimos que o Relator está querendo se
pronunciar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ele está inscrito.
V. Ex" aguarde.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Aldo Rebelo.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB-SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. p!;esidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, os fatos que se
transformaram em debate na manhã de hoje, nesta Casa, indicam
ao bom observador, àquele que não se deixa cegar pela lavagem
cerebral promovida pela imprensa conservadora, alimentada pelos
setores empresariais externo e interno, que o mal o erro, o desvio,
o lapso não devem nem podem ser localizados na suspeição que se
levanta sobre um parágrafo de uma emenda aprovada em primeiro
turno nesta Casa. O erro não está na árvore e, sim, na floresta. O
erro resida na tentativa de se realizar a reforma na Constituição do
País distante da vigilância e da fiscalização desta Casa. Os relató
rios são elaborados, os pareceres são construídos de forma a que o
resultado não pudesse ser muito diferente do que testemunhas na
manhã de hoje.

Certa vez, o Ministro da Justiça declarou à imprensa con
servadora que o governo ninguém entende nada de telecomunica
ções e de petróleo. Quando o Ministro Nelson Jobim confessa à
imprensa que nada entende de telecomunicações e de petróleo,
passamos a compreender por que o ex-Presidente da Shell, Omar
Carneiro da Cunha, movimenta-se com tanta agilidade e desenvol
tura. Na verdade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Parlamentares. esses
grupos econômicos são interesseiros. O poder que se encontra aci
ma do Governo movimenta, pressiona a faz com que os seus inte
resses sejam atendidos no lugar dos interesses do País, às vezes até
dos próprios interesses do Governo.

Um comentário revelador de um técnico ligado ao setor de
telecomunicações é que as emendas não passam pelo Governo,
mas pelo poder. Nesta Casa, o Ministro dos Transportes, Odacir
Klein, respondendo a uma interpelação do Deputados Newton
Cardoso, do PMDB de Minas Gerais, também revelou que pouco
sabia sobre a emenda enviada para quebrar o monopólio da nave
gação de cabotagem e de interior. No momento em que o Governo

desconhecer e que esta Casa está desarticulada, pergunto aos .J 13
Deputados: quantos leram. discutiram ou conheciam a emenda do
gás canalizado, votada nesta Casa?

Esta Casa está sendo guiada por uma propaganda eficiente,
pela pressão que se faz na mídia, que até ha pouco tempo a acusa
va de ser impatriótica, de não trabalhar, de não zelar pelo interesse
do País, de ser formada por um ''bando de desocupados", entre as
pas. Isso foi dito pela imprensa, as emendas do Governo, ela foi
transformada justamente. no símbolo da modernidade, da eficiên
cia e do patriotismo.

Eis no que deu, Sr. Presidente, Sr"s e Srs:Deputados, a ten
tativa de se fazer um esquartejamento da Constituição sem levar
em conta os interesses do País e do povo, sem ouvir os interesses
do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao próximo orador inscrito. Deputado Jorge Tadeu Mudalen.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (pMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna para fazer alguns esclarecimentos. Foi votada, na se
mana passada, emenda apresentada por este Relator. que obteve
quorum muito alto de aprovação.

Quando da elaboração do texto, ouvimos vários segmentos
dos setores que operam no mercado. Chegamos a um consenso e
tivemos o cuidado de levá-lo a quase todas as Lideranças desta
Casa.

Este Relator fez questão de incluir, no texto proposto pelo
Governo, a não-edição de medida provisória para a regulamenta
ção da PEC nO 4, que trata do gás canalizado. O art. 2°, colocado
neste texto, não é apenas de minha autoria, mas resultado de um
acordo consensual na maioria das Lideranças desta Casa. Estou
muito à vontade para dizer aos nobres pares que acato a decisão
das Lideranças.

Ouço com prazer o nobre Deputado Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr. Deputado,

gostaria de dar o meu testemunho a respeito do que aconteceu na
Comissão Especial que esrndava essa emenda minutos antes da
votação. Tinha uma objeção - como ainda tenho e a manifestei a
V. Ex" - quanto à redação do art. 2°. Entendia - como entendo
que a redação que acabou sendo aprovada no primeiro turno tinha
como resultado o congelamento da atual situação da distribuição
do gás canalizado e entrava em choque com o propósito maior da
emenda constitucional que era, exatamente, a aberb.ira desses ser
viços locais para a iniciativa privada. Procurei o nobre Deputado
minutos antes da votação, mesmo não sendo membro da Comis
são, e V. Ex" me diss~ exatamente: "Estou pronto a fazer qualquer
negociação que, preservado o interesse principal da emenda - que
é a aberb.ira -, possa congregar uma ampla maioria. Só não abro
mão da vedação da medida provisória. Então. quero reafirmar o
meu testemunho da boa-fé com que V. Ex" conduziu esse proces
so, na qualidade de Relator.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN - Agradeço ao De
putado Aloysio Nunes Ferreira o aparte. Tudo isso que S. Ex' afir
mou é a pura verdade, e estou aqui para acatar a decisão tomada
pelos Líderes, mas quero votar esta matéria hoje e resolver o pro
blema do gás canalizado, uma vez que a quebra do monopólio fica
muito clara no § 2°. Notícias publicadas nos jornais de hoje colo
cam em dúvida se "a" ou ''b'' têm interesse nesse setor, e não vou
beneficiar "a" ou ''b'', mas vou acatar a decisão tomada pelos Líde
res, como o faz quando da elaboração do texto [mal da emenda
proposta por este Parlamentar. A única expressão que faço questão
de manter é quanto à vedação de medida provisória. Não aceito e
acho que é unânime o propósito de todos os Parlamentares desta
Casa regulamentarem essa medida. Acato, porém. a decisão dos
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Líderes, coordenada pelo nosso Líder, Deputado Michel Temer,
porque a inclusão desse artigo foi resultado de um acordo de Lide
ranças e obteve uma votação maciça como nunca houve nesta
Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao próximo inscrito, Deputado José Pinotti.
O SR. JOSÉ PINOTII (pMDB - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, companheiros, confesso que raras vezes na
minha vida encontrei-me numa situação tão constrangedora, quase
dilemática, porque o que .J1Ós, quinhentos e tantos Deputados esta
mos decidindo hoje é se vamos defender os interesses lucrativos
~ empresas que estão lucrando agora ou o das que vão lucrar
ainanhã se fizermos determinadas mudanças. Este não é o papel do
Congresso Nacional. Não foi para isso que fui eleito e tenho certe
za de que todos os senhores que estão aqui também não.

Isso demonstra, com muita clareza, que não podemos acei
tar discutir mudanças constitucionais com a pressa que estão que
rendo. (Muito bem! Palmas.)

Sr. Presidente, para sairmos desse impasse só existe uma
solução: suspendermos esta sessão (palmas.), discutir com vagar
necessário, para sabermos tudo o que se deve. Confesso que igno
rava tudo isso quando votei a favor desta emenda e nada posso ig
norar ao votar neste Congresso. Devemos ter todos os tempos, as
horas, os minutos, os dias, as semanas necessários para saber de
tudo e votar com nossa consciência absolutamente tranqüila. Não
podemos votar em nome do lucro, mas no do povo brasileiro, que,
neste momento, está passando fome, está sem saúde, sem educa
ção e não tem mais gordura para dar. Não podemos. E eu me nego
a votar no interesse de qualquer companhia ou de qualquer em
preiteira neste Brasil.

Portanto, o meu voto será de abstenção, se eu for obrigado a
votar. E a minha sugestão é a de suspender a sessão e a discussão
desta medida e de todas as outras, que devem ter o vagar que V.
Ex' sempre tem dado às discussões, com patriotismo. E eu concla
mo o patriotismo de todos nós. (palmas.)

OSR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao próximo orador inscrito, Deputado Severino Cavalcanti.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (BlocolPFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
votei, na sessão de ontem, a favor do relatório, mas o interregno é
exatamente para que possamos fazer uma análise fria do que está
acontecendo. E lendo mais atentamente, procurando entender as
intenções dos que defenderam a privatização na distribuição do
gás canalizado e dos que nos induziram a votar erroneamente,
confesso que, no momento em que proferi meu voto, confiei em
que as lideranças que davam sustentação ao Governo estavam de
fendendo o melhor para o meu País.

Mas ao analisar as entrelinhas e os contratos feitos, inclusi
ve no meu Estado, Pernambuco, em que a distribuição de gás fica
circunscrita apenas a uma empresa durante vinte anos, vejo que
saímos do monopólio estatal e vamos para o privado. Onde vamos
parar, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados?

Chamo a atenção dos companheiros que votaram como eu,
pensando que estavam votando certo, mas que na realidade havia
alguma coisa de errado, para o fato de que sete Estados já têm uma
empresa que vai explorar a distribuição de gás durante dez, vinte e
até trinta anos e outras nem prazo têm.

Como poderemos aceitar que o Relator, talvez para satisfa
zer aos seus Líderes, tenha nos induzido a votar uma emenda que
vem prejudicar os interesses dos brasileiros?

Sr. Presidente, não concordamos com esta posição. O meu
voto será contra o do Relator, mesmo que a Liderança do meu par-

tido seja contra ou a favor da matéria. E vamos denubar o relató
rio, porque não estamos aqui para ser manifestados pelas Lideran
ças.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao próximo orador inscrito, Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (pT - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, participei, como
membro titular, da Comissão Especial que examinou a proposta de
emenda constitucional para quebra do monopólio do gás canaliza
do. Preparei voto em separado, junto com dois colegas, contra a
proposta governamental. E, neste plenário em obediência à orien
tação partidária, votamos a favor do substitutivo do Relator.

No entanto, considero que as denúncias veiculadas pela im
prensa colocam~ob suspeição todo o processo. Não podemos ava
lizar a alteração de um texto constitucional que levou quase dois
anos para ser alterada de forma leviana como quer o Governo. Não
se pode permitir que se altere uma Constituição se há suspeitas so
bre o envolvimento de interesses de empresas que disputam o mo
nopólio hoje estatal.

Nesse sentido, venho somar a minha voz à Líder do partido,
que está propondo seja suspensa a votação neste segundo turno
como o melhor caminho para preservar esta Casa.

Nós, deputados novos, que somos maioria nesta Casa, que
viemos para cá com o objetivo de valorizar o Parlamento, de me
lhorar a imagem do Legislativo, não podemos permitir que se vote
uma emenda à Constituição em clima de suspeitas. Á pressa deste
País não é para mudar a Constituição, mas para acabar com a
fome, com a conupção, com a miséria, com a violência. Até agora
não estamos convencidos de que alterar a Constituição resultará
em menos miséria para o maioria do nosso povo. Não compreen
demos, e o povo brasileiro também não compreende, que os Depu
tados Federais e os Senadores tenham tanta pressa para violentar a
Constituição Cidadã, fruto de um debate envolvendo esta Casa e
toda a sociedade.

Nesse sentido, viemos aqui, neste momento, fazer um apelo
à Liderança do Governo e à Presidência da Casa, para que se sus
penda a votação, a fuo de que possamos examinar com mais cui
dado essa emenda constitucional.

Por outro lado, Sr. Presidente, a bancada do PT propôs o re
ferendo como forma democrática de envolver a população, mas
não só por isso. Ao propormos o referendo popular para todas as
emendas, nós. do PT, queríamos evitar que, no fmal das contas, os
grandes grupos econômicos nacionais e estrangeiros acabassem
comandando a vontade do Congresso. Nesse sentido. submeter to
das as emendas ao referendo popular, na nossa opinião. ainda é
meio eficaz para eVItar que esta Casa seja manipulada e, no fmal,
seja acusada de subserviência ao poder econômico.

Vamos devolver ao povo brasileiro, pela consulta popular, a
palavra final. Vamos veI;ificar se o povo aprova ou rejeita as
emendas à Constituição. E o melhor caminho para evitar que De
putados e Senadores, esta Casa e o Congresso Nacional sejam acu
sados de estar sendo manipulados pelo poder econômico.

Sr. Presidente, não se pode alterar o texto constitucional
com a pressa que este plenário e a Liderança do Governo querem
impor à minoria. Não se pode entregar o patrimônio público da
forma como o Governo está querendo. Faço um apelo aos novos
Deputados. àqueles que se reuniram sob a bandeira da moralidade,
para que não deixem o Governo impor-nos sua vontade. Quem
mais desmoraliza esta Casa é o Poder Executivo. O Poder Executi
vo é o que mais achincalha esta Casa. Por isso, repito, como Depu
tado novo, representante do Nordeste, faço um apelo a todos no
sentido de que lutem, não deixem que seja votada agora essa maté
ria, a fim de que amanhã não sejamos cobrados na rua, porque
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cada um de nós. está sob a suspeição de prestar obediência ao p0

der econômico.
Nesse sentido. Sr. Presidente. faço um apelo. juntando-me

ao Deputado Jaques Wagner. Líder do meu partido. e ao Deputado
José Pinotti, para que seja suspensa esta sessão, para que haja mais
calma na votação da Constituição. porque não podemos aprovar um
texto constirncional de fOlllla apressada, como quer o Governo.

O Governo manda no Poder Executivo. mas não pode man
dar no Poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Fernando Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente. Sn e Srs. Deputados. o episódio que es
tamos vivendo hoje. além de me levar a discutir o problema do gás
canalizado. leva-me também a refletir sobre as dificuldades de ser
Deputado e exercer o mandato com dignidade.

Confiei. Sr. Presidente. nos dados. no parecer de uma Co
missão. supondo que ela jamais se deixaria surpreender por um
jornal. no caso a Folha de S. Paulo. meses depois de ter começa
do seu trabalho. Os dados sobre a composição acionária das em
presas que exploram o gás no Brasil deveriam ter sido o primeiro.
ou. talvez. o segundo objeto de análise detalhada pela Comissão.

Não pertenço, Sr. Presidente, a partido sacramentado, nem
confio muito em direção monolítica de partido. Não acredito mais
em qualquer sistema de idéias que responda antecipadamente a t0
das as questões. Na condição de Deputado independente. tenhó.de
buscar. em cada momento, os dados a respeito do assunto e refletir
solitariamente sobre eles.

Sr. Presidente. sobre a questão do gás canalizado. fIZ aqui
uma intervenção mostrando que fundamentalmente o Partido Ver
de é contra o monopólio. Agora, descubro que estava, inadvertida
mente, talvez por confIar nos dados da Comissão. apoiando o art.
2°. mantenedor do monopólio que eu combatia. POr uma questão
de coerência, devo manifestar-me contra esse mesmo artigo.

Mas. Sr. Presidente. é importante registrar também que o
argumento levantado pelo Partido dos Trabalhadores. no sentido
de que o assunto não pode ser discutido com rapidez ou açoda
mento. é. da mesma forma, fundamental Mesmo aquelas pessoas
que. como eu. defendem o fim do monopólio; mesmo aquelas pes
soas que. como eu. consideram o monopólio como um obstáculo
ao objetivo de desenvolvimento das forças produtivas devem parar
para pensar. para avaliar a sirnação.

Argumenta o Partido dos Trabalhadores. com razão, que, se
houve maracutaia por trás de uma proposta. possivelmente haverá
maracutaia maior por trás de outra proposta. É correto o raciocí
nio. mas não compete a um Deputado independente buscar saber
que interesses estão por trás de uma emenda ou de uma contra
emenda; se eu tivesse competência para tratar de bandidos. seria
nomeado Secretário de Segurança do meu Estado, que hoje tem
problemas seriíssimos nesse campo. Mas meu trabalho é defender
a perspectiva ecológica, o interesse nacional neste momento hi~t6

rico. e votar nesse sentido. mesmo sabendo que eventualmente
meu voto possa atender a algum bandido ou prejudicar outros; os
bandidos não são meu ponto de referência. Meu ponto de referên
cia não é o dinheiro que corre por aqui para comprar um lado ou
outro. meu ponto de referência é, certamente, o interesse nacional,
o interesse ecológico, inclusive o interesse no desenvolvimento da
exploração de gás no Brasil. Um atraso mental - e não apenas o
atraso decorrente do monopólio - não permitiu que utilizássemos
mais e mais essa forma de energia civilizada, de que o Brasil tanto
necessita.

Sr. Presidente, sou pela supressão do art. 2°. mas acho que
quem deseja discutir o assunto com mais calma pode e deve ter

tempo para tanto. sempre sabendo que a nossa tarefa não é buscar
interesses ocultos. mas sim. os interesses da nossa consciência,
analisando a situação do Brasil e votando com tranQÜilidade.

Portanto, Sr. Presidente, reafIrmo também o meu voto con
tra esse art. 2°. que me enganou uma vez, e foi uma importante lição.
A grande vantagem de sermos enganados é a possibilidade de. no fu
turo, não mais o sermos, pelo menos não pelo mesmo truque.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento.

Sr. Presidente.
''Requeiro a V. Ex· o encerramento da discussão

do Projeto de Emenda à Constituição nO 4, de 1995."
Sala das Sessões. 11-5-95.
Assinamos os Deputaqos Gerson Peres. Vice-Lí

der do PPR, José Anibal. Líder do PSDB. Michel Te
mer. Líder do PMDB.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, ainda não usei a palavra, mas trago agora
uma questão de ordem a V. Ex· e aos Líderes que vão tomar esta
decisão. Não é a primeira vez que acontece de o Parlamento - que
é uma Casa absolutamente transparente, isto é, quando está fazen
do uma lei, já está sendo vigiado pelas luzes da imprensa livre 
não levar em conta certas informações da imprensa do tomar deci
sões, tendo pago um preço altíssimo, em legislarnras passadas, por
essas decisões. Ouvi companheiros, em momentos trágicos, dize
rem que não nos dobraríamos a imprensa, e o preço que a Casa pa
gou por isso foi muito alto.

Não há nada demais, Sr. Presidente, em V. Ex· como Presi
dente da Casa, deixar esta votação para a próxima semana, por
uma decisão da Mesa; tomando tal decisão V. Ex· estará engrande
cendo o Parlamento e seu próprio papel. como Presidente da Câ
mara. E a Casa analisará o que há por trás de rndo isso.

Manter, por exemplo, a expressão fmal do art. 2°, sobre os
direitos de outorga, é realmente um absurdo para a Casa, mas não
saber o que pode significar a mudança poderá ser outro absurdo.
Acho que está na hora de uma ponderação; não se deve decidir
essa questão hoje.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado José
Genoíno. quem vai decidir é o Plenário. (palmas.)

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente. peço a palavra
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Gerson
Peres. concederia a palavra a V. Ex· com o maior prazer. mas que
ro ponderar a V. Ex· que não existe o que contraditar.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. GERSON PERES (ppR - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero deixar bem claro a V. Ex·, em primei
ro lugar, que o nosso partido é contra qualquer adiamento de
votação dessa matéria. Queremos votar agora, e não vamos votar o
art. 2°, não somente pelo que a imprensa denuncia, mas também
porque os nossos companheiros analisaram o dispositivo há muito
tempo e concluíram que é insubsistente, chega a ser até irresponsá
vel. Veja bem. Sr. Presidente, a Constirnição não pode assegurar
direitos desses contratos vigentes; não lemos as cláusulas contra
rnais entre o Estado e essas empresas, mas estamos informados de
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que há cláusulas, nesses contratos que asseguram o direito de pre
ferência na hora da transação e evitam a moralização que se pre
tende com a emenda, que justamente prevê a licitação e os
procedimentos normais de transparência.

O PPR, portanto, vai acompanhar o voto do eminente com
panheiro Deputado Roberto Campos.

Era esta a ponderação, Sr. Presidente.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra,
como Líder do PCdoB, para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quem leva em conta as pressões da im
prensa pelo mais, aquela pressão exercida para que se faça de
qualquer forma a revisão da Constituição, não tem por que não le
var em conta a pressão pelo menos.

Há poucos instantes fazíamos uma reunião, na Liderança do
PDT, com a presença de todos os Líderes, do Governo e dos parti
dos que o apoiam, tendo como anfitrião o Deputado Miro Teixei
ra. E, na presença de todos nós, o Líder de bloco majoritário,
Deputado Inocêncio Oliveira, ao ser inquirido por um dos Parla
mentares presentes sobre a posição do PFL a respeito dessa maté
ria, pronunciou a seguinte frase; literalmente: "As revelações são
muito graves. Há um fato novo revelado nesta manhã, em por essa
razão, n6s ainda vamos discutir a posição."

A confusão, como daria Machado de Assis, é geral neste
Plenário em relação à matéria.

Por essa razão, e não por pressão da imprensa, de forma al
guma, mas pelo bom-senso que se recomenda nessas horas, apelo
para V. Ex"s no sentido de que seja levada em conta a prudência
de não se decidir matéria dessa natureza neste momento.

O SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar voto contra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex' terá a pala
vra, como Líder do PDT.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, considero uma temeridade encerrar-se a
discussão. Ficou claro, para o Plenário, que há dúvida com relação
a uma matéria; vários Deputados, que na maior boa-fé, votaram,
em primeiro turno, como o substitutivo, não se sentem seguros.
Suspender a discussão da matéria e impedir que este Plenário, com
volume de informações maior, possa ter clareza na votação. Por
isso o PT votará contra a suspensão da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a palavra o
Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, esse quadro resulta exatamente da ausência
de discussão. Temos as inúmeras emendas constitucionais, das
mais relevantes, sobre a ordem econômica do nosso País. Mas não
tem havido - essa é a verdade - um debate aprofundado no plená
rio sobre nenhuma delas. Não só sobre o gás. Não tem havido so
bre o petr6leo, nem sobre as telecomunicações. As audiências
públicas, chamadas de Comissões Gerais pelo nosso Regimento,
foram interrompidas por força das circunstâncias do trabalho das
Comissões Especiais. Mas não podemos continuar votando maté
ria constitucional sem o aprofundamento do debate.

Os fatos revelados hoje em alguns jornais não alteram a mi
nha convicção de defesa do monopólio do Estado, até por que são
denunciadas participações de empresas privadas, o que nos leva a
crer que quando há participação de empresa privada há conupção.
Essa e a contradição que deve ser administrada por todos aqueles
que desejam romper o acordo firmado neste plenário.

Sr. Presidente, não temos o direito, não teremos explicação

para encerrar a discussão exatamente no momento em que surgem
denúncias que até deixam mal todos aqueles que participaram do
acordo. Eu participei do acordo, e devo dizer que o Deputado Jor
ge Tadeu Mudalen elaborou seu parecer ouvindo todos os parti
dos. Somos solidários ao Deputado Nelson Tadeu Mudalen em seu
parecer - Desculpe, Jorge Tadeu Mudalen. É que Nelson parece
mais condigno até com o almirantado que, diante de n6s, S. Ex'
assume neste momento. Mas, o nome do autor não e importante: o
importante e a obra. E a obra foi apresentada a todos n6s. N6s so
mos solidários Relator. Não pode sobre S. Ex' pairar qualquer es
pécie de dúvida política porque todos os partidos foram
consultados. Esta é a verdade.

Sr. Presidente, não temos o direito de interromper esta dis
cussão. Defendo o acordo. Vou continuar defendendo o acordo.
Nesta Casa, é a primeira vez que vejo uma tentativa tão conse
qüente de se romper um acordo. E, a meu vez, a matéria não está
amadurecida para a votação diante das denúncias produzidas na
imprensa no dia de hoje.

Lamento - repito - que não tenhamos entendido a necessi
dade de se discutir mais as reformas.

Sr. Presidente, votamos contra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a

votos o requerimento.
Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento de encerra

mento da discussão pennaneçam como se acham. (pausa.)
Aprovado por maioria.
O SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. JAQUES WAGNER - (PT - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será feita imedia

tamente, Deputado.
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar a po
sição do Partido Socialista.

Não temos nenhuma dúvida quanto ao mérito do que foi
aprovado. Queremos apenas que a discussão continue. E por um
único motivo, para que não haja nenhuma suspeição sobre votação
a se dar hoje ou em outro dia qualquer.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. VALDEMAR COSTA NETO (BlocoIPL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente o PSB vota "não".

O SR. JOSÉ ANmAL (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "não" para que se conti
nue discutindo problema de tão relevante importância.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ''não''.

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD - SP. Sem
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revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPLIPSDIPSC vota
"sim".

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT vota ''não'', pelo esclarecimento das
denúncias trazidas apenas hoje a este Plenário.

O SR. BETO MANSUR (pPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, O PPR vota "sim".

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares a flD1
de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus votos.
Os Srs. Deputados que não registraram os seus votos quei

ram fazê-Io nos postos avulsos.

(Procede-se a votação nominal.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
Srs. Líderes?

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o partjdo Progressista encaminha o voto "sim".

O SR. INOC:f!;NCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco'PFL encaminha o
voto "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT lembra aos seus liderados que o
voto é ''não''.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista solicita a sua bancada
que permaneça em plenário, porque teremos outras votações. O
encaminhamento nesta matéria é o voto "sim".

O Sr. JOSÉ ANÍBAL (pSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB faz o mesmo apelo a sua bancada,
para que permaneça em plenário. O voto do PSDB nesta matéria é
"sim".

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (pMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PLIPSDIPSC solicita
aos seus integrantes a permanência em plenário para continuação
da votação.

O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco'PSB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco'PSBlPMN vota ''não''.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apenas ratificando o voto do PPR nesta
matéria: é "sim".

Solicitamos aos Srs. Parlamentares do partido que permane
çam em plenário, porque teremos outras votações.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Perim,
10Vice-Presidente.

O SR. Luís BARBOSA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex· a pa-

lavra.
O SR. LUís BARBOSA (Bloco'PTB - RR. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O Sr. Ronaldo Perim, [O Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que ainda não votaram queiram fazê-lo, pois a Presidência vai en
cerrar a votação.

O SR. INOC:f!;NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O Sr. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a palavra.
O SR. INOC:f!;NCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo aos Srs. Depu~
tados para que permaneçam em plenário, pois teremos outras vota.
ções nesta tarde. Portanto, há necessidade da permanência de
todos para que possamos realizá-las.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esta encerrada a
votação.

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Edúardo) - Tem a palavra a
nobre Deputada.

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, declaro que meu voto é ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a
.votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro-
clamar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM-314
NÃO-126
ABSTENÇÃO - 2
TOTAL-442
Foi aprovado o requerimento solicitando o encerramento da

discussão da PEC nO 4-C/95.
Está encerrada a discussão.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luís Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB- Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
GelVásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Valdenor Guedes - PP - Sim

Pará

Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Gerson Peres - PPR - Sim
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Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPR - Não
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Paudemey Avelino - PPR - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Sim
ConfficioMoma-PMDB-Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Euripedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
Ildemar Kussler - PSDB - Sim
Silvemani Santos - PP - Sim

Acre

Célia Mendes - PPR - Sim
Oücão Brigido - PMDB - Não
João Maia - PSDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - PSD - Sim
Zila Bezerra- PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Sim
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PP - Sim
Paulo Mourão - PPR - Não.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB - Sim
Costa Ferreira - PP - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar- PDT - Não
Márcia Marinho - Bloco - PSDB- Sim

.Nan Souza - PP - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Remi Trinta- PMDB - Sim
RobertoR~a-PMDB-Sim

Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balbmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim

Edson Queiroz - PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
~cloTe~em-PMDB-Sim

Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Noguem - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPR - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
JoãoHenri~e-PMDB-Sim

Júlio Cesar - BlocQ - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim.
Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Nwy Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Perem - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilv.an Freire - PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Sim.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra- Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
fuoc~cioO~em-Bloco-PFL-Sim

José Chaves - Bloco - PSB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
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José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PP - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Augusto Farias - Bloco - PSC - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô- PMDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Talvane Albuquerque - PP - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPR - Sim
José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Não.

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT - Não
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PP - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro hujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim

Sérgio Carneiro - PDT - Não
Símara Eliery - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do ValIe - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melies - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinel1i - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santana de Vasconcelios - Bloco - PFL - Sim
Lael Varelia - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Sim
Marcos Lima - pMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PP - Sim
Maurício Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Não
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PP - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Bloho PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Roberto Brant - Bloco - PTB - Sim
RomeI Anizio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Ml'.dioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não.

Espírito Santo

AdeIson Salvador - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa- PSDB - Sim
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz- Bloco- PL- Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - PMDB - Sim
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Rita Camata - PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Abstenção.

Rio de Janeiro

Agnaldo Tim6teo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Sim
Molde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Cidmba Cam~s - PDT -Não
Candmbo Mattos - PMDB - Não
Conceição Tavares - PT - Não
@son Ezequiel- PDT - Não
@uardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPR - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Jair Bolsonaro - PPR - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
José Carlos Coutinho - PDT - Sim
José Carlos Lacerda - PPR - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Mãrcia Cibilis Viana - PDT - Não
Mareio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB -Sim
Nilton Cerqueira - PP - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feij6 - PSDB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB -;- Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir- PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara- PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur- PPR - Sim
CarillsA~linário-PMDB-Sim

CarillsNclson-PMDB-Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomauno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - PDT - Sim

DelfIm Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
@mboMmp-PMDB-Sim
@uardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPR - Sim
Fernando ZUp~ - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - PMDB - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT- Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marqumbo O1edid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Paulo de Velasco - Bloco - PSD - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira- PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - Bloco - PL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB -Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
TeIma de Souza- PT- Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT- Não
Gilney Viana - PT - Não
Roberto Franca - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rog~rioSilva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Sim
QlÍco Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim.

Goiás

Aldo Mantes - PCdoB - Não
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Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal- PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair XavierLobo - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinhe Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson- PT- Não
Roberto Balestra - PPR - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Sim
Saulo Queiroz - PSDB - Não

Paraná

Abelardo Lupion- Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Sem Partido - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Deno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
Chioo da Princesa - PDT- Não
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
Hennes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Não
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
JoséBorba-Bloco-PTB-Sim
José Janene- PP - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PP - Sim
Mauúcio Requião - PMDB - Não
Max Rosenmann - PDT - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer- PP - Sim
Padre Roque - PT- Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Joonsson - PP - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Não
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritscb - PT - Não
Leonel Pavan - PDT- Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim

Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - PPR - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafun Venzon-PDT-Sim
Valdir Colatto - PlvIDB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR - Não
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT- Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Germano Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPR - Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Scbmidt- PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim- PT - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Sim
Telmo Kirst- PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branoo-PMDB-Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crosius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa., ou

tro requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, ''Requeremos nos termos regimen
tais, o adiamento da votação - por duas sessões - do
item único da pauta" (PEC nO 4-C/95).

Sala das Sessões, 11 de maio de 1995.

Assinam: Jaques Wagner, Líder do PT - Miro Teixeira,
Líder do PDT - Aldo Rabelo, Líder do PCdoB.

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra, pela ordem.

O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB entende razoável adiar-se essa
votação. (palmas.)

Faço esta observação para que não pennaneça dúvida quan
to a conduta da Comissão e especialmente ao trabalho realizado
pelo Deputado Jorge Tadeu Mudalen, que, no primeiro turno de
votação, oonseguiu unir todas as tendências desta Casa.

Quando agora oonoordamos oom o pedido de adiamento da
votação, fazemo-lo, mais uma vez, para., publicamnte, enaltecer a
obra do Sr. Relator. E digo isto em razão do noticiário de hoje, que
não pode tisnar, ainda que minimamente, a oonduta de um Parla-
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mentar ou dos Parlamentares da Comissão, que agiram com ex
traordinária correção. O prosseguimento das discussões e dos de
bates fora deste plenário, Sr. Presidente, irá enaltecer a conduta do
Relator e a conduta dos membros da Comissão.

O PMDB opina pelo adiamento, concordando com o reque
rimento.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pelo ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pala-
VIa.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, estava entendendo pouco e estou entenden
do ainda menos agora. Começou uma obstrução por dentro da
base de apoio ao Governo. Realmente, é dificil entender.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exa apóia o re
querimento?

O SR. MIRO TEIXEIRA - O requerimento é para adiar
por duas sessões.

O SR. PRESIDENTE (Luís Edaurdo) - Está subcrito por
V.Exa•

O SR. MIRO TEIXEIRA - Subscrevi para submetê-lo à
discussão. É uma praxe entre Lideres partidários.

Percebo, pelo painel, que apenas 314 Deputados votaram.a
favor do encerramento da discussão. Como são necessários 308
votos para se aprovar uma emenda, então essa é a motivação do
requerimento, a esta altura.

No momento em que assinei, Sr. Presidente, queria real
mente o adiamento, em face das denúnicas que surgiram na im
prensa. Agora, com aquele quorum, espanta-me que a base do
Governo levante a mão em favor desse adiamento.

Chegamos a uma realidade em que a própria base gover
namental está obstruindo o Governo. Como isso é impossível,
até em nosso Pais, a preocupação do Deputado Michel Temer e
de outros Lideres para que fique bem caIro, é com aquele ná
mero 314!

Mas, Sr. Presidente, como quero que o tempo permita o
aprofundamento das investigações dessas denáncias, sou a favor
do adiamento da discussão dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCtNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desde a primeira hora o Lider
do Bloco PFLIPTB teve uma posição muito clara. Queria esclare
cer os fatos para afirmar a posição do Bloco que dá sustentação ao
Governo - e vai continuar oferecendo seu apoio, pois este é um
Governo sério, correto, que pretende essas reformas não em seu
próprio bem, mas para que o País possa vencer suas dificuldades e
se inserir nesse novo contexto mundial.

Por isso, Sr. Presidente, como Lider desse Bloco e em c0

mum acordo com o Lider do PMDB, Michel Temer, com o Lider
do Governo, Luiz Carlos Santos, como o Lider do PSDB , José
Am'bal, com o Lider do PP e de outros partidos que dão sustenta
ção ao governo, resolvemos, não por um problema de quorum - é
bom que se frise nesta hora (manifestação do Plenário)...

Não adianta protestar. Minha posição foi clara desde a pri
meirahora.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há um orador na
tribuna. Peço compreensão do Plenário.

O SR. INOCtNCIO OLIVEIRA - Não adianta protestar.
Minha posição foi clara desde a primeira hora. Para isso vou le!Jl
brar o que disse o Lider do PC do B, Deputado Aldo Rebelo: "a
posição do Lider do Bloco foi muito clara na reunião dos Lideres".
(palmas.) Portanto, não estou aqui para defender outra coisa senão

o mais alto interesse do País. E que estas votações sejam as mais
corretas, as mais limpas, as mais transparentes possíveis.

Este adiamento não tem qualquer restrição do Relator da
matéria, Deputado Jorge Tadeu Mudalen. Pelo contrário, desde a
primeira hora, inclusive desta tribuna, S. Exa disse que se fosse
para retirar o art. 2° estaria de acordo, pois o que lhe interessava
não era favorecer a a ou b, mas, sim, produzir um texto que esti
vesse de acordo com a vontade do País. Por isso, como Lider do
Bloco PFLIPTB, e com a consciência tranqüila de que estou fazen
do o melhor para esta instituição e para este País, encaminho no
sentido do adiamento da votação por duas sessões.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado José Arribal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, primeiramente, hoje ouvimos nesta Casa um
festival de argumentos que não conseguiram chegar ao ponto cen
tral da questão.

Desde ontem prevaleceram aqui as forças que dão sustenta
ção ao governo e que apóiam a reforam econômica, no sentido de
flexibilizar monopólios e de integrar o Brasil à economia mundial
de fOlma ativa, e não passiva. Essa é a questão de fundo que está
por trás de todas as outras aqui expostas. '

Na realidade, aqueles que se opõem às reformas apóiam-se
numa reportagem de jornal. Não é verdade o que foi dito aqui 
que a matéria não era do conhecimento da grande maioria dos De
putados. De qualquer forma, isso não altera a substância do que
está sendo discutido. Registro que o Governo aqui, desde o pri
meiro momento, com a maior transparência, dando o tempo neces
sário para toda a discussão. Nenhuma Comissão foi impedida de
realizar audiências e nenhum dos fóruns propostos nesta Casa fo
ram inibidos pelas forças que apóiam o governo. Isso tem que ser
dito em alto e bom som, pois aparentem,:'/} uma mera reportagem
de jornal conseguiu jogar lama sobre nossos trabalhos e fragilizar
a Câmara dos Deputados.

Insisto em que o PSDB defende a flexibilização, a abertura
e a privatização da distribuição do gás canalizado; inclusive, o par
tido chegou a propor a supressão do art. 2°, quando da votação do
parecer do'Relator na Comissão.

Não farei comparações entre quem é mais ou menos trans
parente em suas ações. O que está em pauta é a convicção de que é
correta a política de reformas adotada por um Presidente legitima
do numa eleição em primeiro turno. Essa é a grande questão.

Nosso partido quer votar hoje, mas, como foi proposto, pelo
PP e pelo PDT, com o apoio do PMDB e do PFL, o adiamento
desta votação, vamos aceitá-lo, sobretudo em função da proposta
do Lider do PMDB e do PFL.

Sei que, como conseqüência, os que se opõem às refolmas
dirão à opinião páblica que conseguiram travar a sessão no mo
mento seguinte ao da grande votação de ontem, quando foram
aprovados os dois últimos pareceres de Comissões e, por expressi
va maioria, a emenda que defme o conceito de empresa nacional.

De qualquer forma, Sr. Presidente, fique registrado nesta
Casa que o PSDB é solidário ao Relator Jorge Tadeu Mudalen,
que todo o tempo se mostrou disposto a debater com os Lideres
dos partidos que dão sustentação ao governo e tem sido absoluta
mente isento nesta discussão.

Tenho absoluta certeza de que V. Exa continuará isento. A
decisão desta Casa de adiar a votação para apurar as razões dessa
denáncia não altera em nada a possibilidade de votarmos aqui a
emenda, no que se refere ao principal; de qualquer modo, aceito a
decisão, em prol do entendimento com o PMDB, PFL,PP, PTB e
PPR.

A refonna será feita, e o Brasil dará um grande passo adiante.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra o
Deputado Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o PPR gostaria
muito de votar, hoje, a emenda que trata do monopólio do gás canali
zado. O partido gostaria de comunicar, ainda este semana, à sociedade
que o Congresso quebrou o monopólio do gás canalizado.

Entretanto, Sr. Presidente, em decorrência ds manifestações
feitas pelos ilustres Lideres do PFL, do PMDB, do PDT e de vá
rios outroas partidos, o PPR não ficará em posição contrária.
Acompanhamos todos os outros partidos e concordamos com o
adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra o
Deputado Jaques Wagner.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é evidente que é
bem-vinda a concordância daquelt>~ ;;~l~ pretendem, com o reque
rimento, o adiamento da votação. EV1dentemente que a motivação
é diferente e que o adiamento da votaçao, com a suspensão da dis
cussão em plenário, é uma solução pela metade.

Quando solicitei, através de requerimnto à Mesa, a suspen
são da votação no dia de hoje, outro motivo não tinha a não ser
que os líderes e este Plenário pudessem ser esclarecidos acerca de
notícias veiculadas no dia de hoje. Evidentemente que pretendo
que a Casa saiba. Não quero, de novo, como foi dito pelo Lider do
Governo, estabelecer o falso maniqueísmo aqui dentro, ou seja,
que os partidos de apoio do governo querem isso e aquilo, e al
guém quer outra coisa.

Insiste-se o tempo todo em dizer que se quer o melhor
para o Brasil. Pergunto eu: quem melhor para fornecer a esta
Casa os esclarecimentos sobre as concessões do que o go
verno federal ou os gc TIOS estaduais dos partidos de sus
tentação ao governo federal? Estes, sim, devem esclarecimentos à
Casa, devem dizer aos seus pares e aos seus partidos se vota
ram de boa-fé e foram enganados ou se efetivamente vota
ram corretamente. Espera o PT que até terça-feira venham à
Casa os esclarecimentos não apenas dos Lideres, mas para
que os 300 novos parlamentares possam exercer a delegação
popular que receberam com plena consciência, sabendo dos
fatos verdadeiros.

Portanto, solicito a V. Exa
, mesmo que não estritamente

dentro do regimento, que fique garantida, na sessão de terça-feira,
quando provavelmente acontecerá a votação, que esta Casa receba
do Líder do governo e dos líderes dos partidos os esclarecimentos
necessários, para que cada um - e eu votei, como a maioria, de
boa-fé, saiba se errou ou se foi enganado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Aldo Rebelo, do PC do B.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a bancada gover
nista nesta Casa corre o risco de passar pela mesma experiência da
família de Lot, personagem da Bíblia. Quando a família de Lot fu
gia de Sodoma e Gomorra, Deus recomendou que eles não olhas
sem para trás, sob o risco de sofrer um castigo. E a mulher de Lot,
ao olhar para trás, foi transfoffilada numa estátua de sal.

Esta revisão da Constituição, Sr. Presidente, da forma como
está sendo feita, coloca a bancada governista na mesma situação
da família que fugiu de Sodoma e Gomorra sem poder olhar para
trás. Defendemos este adiamento não por razão do quorum de
apenas seis votos de diferença, como registra o painel, mas para
que se investiguem as denúncias que, em primeiro lugar, vão sur
gindo nas pequenas emendas. Imaginem c que aparecerá quando
chegar a vez de questões como o petróleo e telecomunicações. As-

sim, a bancada do PC do B pemmnece com a sua proposta de adia
mento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado José Carlos Sabóia.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro
não tem nenhuma dúvida quanto ao mérito. Votamos a favor do
parecer do relator e votaremos novamente. Jamais nos negaremos
a debater e esclarecer qualquer denúncia. Isso é fundamental para
mostrar que o nosso partido e todo o parlamento querem esclare
cer esse episódio. É importante ficar claro que não será feita ne
nhuma reforma na Constituição a serviço de qualquer grupo
econômico.

Somos a favor do adiamento da votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Fernando Gabeira.
O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, sinto-me plenamente correspondido nes
ta votação, uma vez que fui à tribuna defender a supressão do ar!.
2° e, ao mesmo tempo, o adiamento da votação.

Acredito que o governo perdeu uma excelente oportunidade
de mostrar segurança e tranqüilidade a respeito de sua posição.

Tenho a minha posição e acho que ela não vai sucumbir da
qui a uma semana ou daqui a dez dias.

Os Deputados, num determinado momento, exigem mais
esclarecimentos, mais informações sobre o que vão votar. Não
adianta maiorias ocasionais. O que importa é uma discussão tran
qüila e calma sobre o processo que o Brasil está precisando.

Apóio o adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Valdemar Costa Neto.
O SR. VALDEMAR COSTA NETO (BlocoIPL - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nosso Bloco Parlamentar
entende que a matéria já foi amplamente discutida. Essas dúvidas
já deveriam ter sido sanadas na Comissão. O nosso representante
na Comissão, Deputado Marquinho Chedid, votou com ressalvas.
A matéria já estava colocada.

O Bloco PUPSDIPSC posiciona-se contrariamente ao adia
mento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a palavra o
Deputado Luiz Carlos Santos.

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria foi votada em pri
meiro turno praticamente unanimidade desta Casa. O substitutivo
do Relator Jorge Tadeu Mudalen foi elogiado naquela ocasião e
agora. O art. 2° foi uma insistência e uma proposta dos partidos de
oposição.

Pergunto: o que aconteceu? Qual o fato novo que provocou
essa mudança de comportamento por parte dos partidos de oposi
ção? Teria sido uma mera notícia de jornal, uma notícia em que os
Lideres do PT e do PDT não acreditam- a veracidade dos fatos ali
arrolados é contestada pelos Líderes de oposição. Isso teria provo
cado a mudança em relação a matéria dessa importância? S. Exa

alegam ~mbém que passaram a ter dúvidas de natureza moral que
não foram bem esclarecidas.

Se o Relator foi agora elogiado pelo Deputado Miro Teixei
ra, que quer manter o acordo, não entendo bem por ~e essa dis
crepância. Mas se colocou de foona indefmida uma suspeição, e o
governo não quer conviver com essa suspeição. Nós, que obtive
mos para as refoonas uma votação praticamente por unanimidade,
com amplo apoio da sociedade e com grande repercussão, não
queremos tisnar com a menor mancha essa votação e o nosso com
portamento. Se não há dúvida, se a dúvida não está nem remota-
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mente esclarecida. vamos concordar. O governo quer transparên
cia, porque isso não é para o governo. É para a sociedade, é para o
povo brasileiro que estamos trabalhando. Não queremos conviver
com nenhuma dúvida.

Portanto, vamos votar na semana que vem. Sei que o acordo
será honrado pelos partidos de oposição. o Governo está coerente.
Vamos reformar o País sem nenhuma dúvida, sem nenhuma sus
peição, porque o povo brasileiro espera por isso. E tenho certeza
de que os partidos de oposição. quero reiterar. vão honrar esse
compromisso na próxima votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re
querimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
acham.

Aprovado por maioria.
O SR. CHICO FERRAMENTA - Sr. Presidente. peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. Ex" a palavra.
O SR. CHICO FERRAMENTA (PT - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente. registro o meu voto ''não''.
A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, registro o meu voto "não".
O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, registro o meu voto
"sim".

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, registro o meu voto "não".

A SRA. ANA JÚLIA (PT - PA. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente. registro o meu voto "não".

A SRA. RAQUEL CAPffiERffiE (Bloco/PSB - AP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente. registro o meu voto
"não".

O SR. DILCEU SPERAFICO (pP - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. registro o meu voto "sim".

O SR. CARLOS AffiTON (PPR - AC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente. registro o meu voto "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, registro o meu voto "não".

O SR. MURILO PINHEffiO (Bloco/PFL - AP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente. registro o meu voto
"sim".

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. registro o meu voto "não".

O SR. LUIZ FERNANDO (PMDB - AM. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, registro o meu voto "sim".

O SR. OLÁVIO ROCHA (PMDB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, registro o meu voto "sim".

O SR. IVANDRO CUNHA LIMA (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. registro o meu voto "não".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, registro o meu voto
"sim".

O SR. JOSÉ ALDEMIR (PMDB - PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. registro o meu voto "não".

O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro o meu voto
"não".

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada mais haven
do a tratar. vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Pará

Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário
Coimbra - Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro
- PMDB; Olávio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Ti
tan - PMDB; Raimundo Santos - PPR; Socorro Gomes 
PCdoB; Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco
PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João
Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Pauderney
Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emer
son Olavo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito
Júnior - Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB; Silvemani San
tos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brigido
- PMDB; João Maia - PSDB; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon
Santiago - PSD; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Osvaldo Reis - PP; Paulo
Mourão - PPR; Udson Bandiera - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; Costa Ferreira - PP; Davi Alves Silva - Bloco - PFL; Do
mingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana
- PSDB; José Carlos Sabóia - Bloco - PSB; Magno Bacelar
PDT; Márcia Marinho - Bloco - PSDB; Mauro Fecury - Bloco
PFL; Nan Souza - PP; Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta 
PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
!nado Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Tei
xeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto
Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente Anuda- PSDB.

Piauí

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

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL;
Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.
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2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 435-A. DE 1994

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXIERIORES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
nO 435, de 1994. que aprova o texto da Ata de Retificação do
Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança ao Acordo de

Bahia

Fernando Gomes - PMDB; Luiz Moreira - Bloco - PFL.

Rio de Janeiro

Candinho Mattos - PMDB; Jorge Wilson - PMDB' José
Egydio - Bloco - PL; Lindberg Farias - PCdoB. '

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Cunha Bueno - PPR' Hé
lio Bicudo - PT; José Augusto--P1'; Koyu lha - PSDB; M~elo
Barbieri - PMDB; Tuga Angerami - PSDB; Vicente Cascione
Bloco-PTB.

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

URGtNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)
1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 75-A. DE 1995
(DA COMISSÃO DE RELAçõES EXTERIORES)

Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo
n075.de 1995, que aprova0 texto do Acordo-Quadrode Cooperação
Financeiraentre aRepública Federativado Brasile o BancoEuropeu
de Investimento. assinado em Luxemburgo. em 19 de dezembro de
1994. Pendente de pareceres das Comissões de Finanças e Trituba
ção; e de Constituição e Justiça e de Redação.

URGtNCIA
(Art. 151,1, 'T'. do Regimento Interno)

Discussão

Sergipe

Jerônimo Reis - Bloco - PMN; Wilson Cunha - Bloco-
PFL.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PP.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce - PP.
Goiás

Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Paraná

Odílio Balbinotti - PDT; Ricardo Barros - Bloco - PFL'
Valdomiro Meger - PP. •

Rio Grande do Sul

Renan Kurtz - PDT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro a sessão,
convocando outra para hoje, quinta-feira, dia 11, às 14 horas, com
a seguinte

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB; José Jorge
Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL; Luiz Piauhylino - Bloco - PSB; Men
donça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco - PMN; Os
valdo Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PFL;
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto Fontes - Bloco - PFL;
Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PP; Sérgio
Guerra - Bloco - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Vi
cente André Gomes - PDT; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - Bloco 
PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fer
nando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr An
drade - PPR; Olavo Calheiros - PMDB; Talvane Albuquerque 
PP.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Ricardo Rique - PMDB;
Wilson Braga - PDT.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPR; José
Teles - PPR; Marcelo Deda - PT.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco 
PTB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jai
me Fernandes - Bloco.

DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:

Amapá

Sérgio Barcellos - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB.

Acre

Francisco Diógenes - PMDB.

Tocantins

Melquiades Neto - Bloco--PMN.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL; Sarney Filho- Bloco - PFL.

Ceará

Zé Gerardo - PSDB.
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Transporte Fluvial pela Ridrovia Paraguai-Paraná (porto de Cáce
res-Porto de Nova Palmira, lavrada em 23 de junho de 1993. em
Montevidéu; tendo pareceres das Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias. pela aprovação (Relator: Sr.
Luciano Pizzatto); de Economia. Indústria e Comércio. pela aprova
ção (Relator: Sr. Renato Jàmsson); de Viação e Transportes, pela
aprovação (Relator: Sr. Aparicio Carvalho); e de Constituição e
Justiça e deRedação. pela constitucionalidade.juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Sr. Jairo Cameiro).

3
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO NO 64-A. DE 1995

(DA COMISSÃO DE RELAçõES EX1ERIORES)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo
nO 64, de 1995.que aprova o texto do Protocolo Adicional aoTratado
de Assunção sobre a Estrutura Institucional do MERCOSUL 
Protocolo de Ouro Preto, Minas Gerais, no dia 17 de dezembro
de 1994; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito. pela aprovação (Relator: Sr. Régis de Olivei
ra)

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

I-Recursos

1. 'CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, 11 PRAZO PARA bPRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58. § 1° IN1ERPOSIÇAO DE RECURSO: 58.
§ 3° combinado com Art. 132, § 2°

J,2 mMPARECBRES QUANTO AO MÉRITO mNTRÁRIOS
eM 133)

PROJETOS DE LEI:
N° 6.084190 (KOYU mA) - Dispõe sobre o valor de pensão

devida aos dependentes de servidores públicos e determina outras
providências.

Prazo _1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 4.280,193 (WALDOMIRO FlORAVANTE) - Modifica

o artigo 494e seu parágrafo único da CLT - Consolidação das Leis
do Trabalho, pl'Oibindo a suspensão do trabalhador comestabilidade
no emprego decorrente de mandato eletivo. durante. o inquérito para
apuração de falta grave.

Prazo _1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS·
SÃO - ART. 54 (SUJEITAS A DELffiERAÇÃO DO PLENÁRIO
EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR. NOS ]'ERMOS DO ART.
144, § 1°) PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE RECURSOS:
ART. 58. § 1° INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combinado com Art. 132. § 2°

2.1 m,A INCONS1IUJÇJONALIDADE EIOU INJURIDIÇJ
'DáDE

PROJETOS DE LEI:
N° 1.500189 (HÉLIO ROSAS) - Dá nova redação ao artigo

196 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Prazo _1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 1.636189 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre licença

especial para a empregada adotante de menor de 2 (dois) anos.
(Apensados PLs. ne; 306/91. do Dep. CARLOS CARDINAL;

. 1.037/91. do Dep. LUCIA BRAGA; 2557/92. do SENADO FEDE-

RAL; 2.894192. do SENADO FEDERAL; 3.416/92. do FREIRE
JÚNIOR; 4.016/93. do Dep. ARY KARA.

Prazo - 1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
- ~T. 164, § 1° (SUJEITOS A DEUBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APOS OUVIDA A CCJR. NOS '!ERMOS DO ART. 164, § 2°E §3"
PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE RECURSO: ART. 164. § 2°

PROJETOS DE LEI:
N° 682188 (CÉSAR CALS NETO) - Proíbe a utilização de

clorofluorcarbonetos como propelentes em aeroso1 do tipo "spray"
e dá outras providências.

Prazo _1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 2.375189 (THEODORO MENDES)-Facu1taainscrição

d?S prefeitos municipais naPrevidência Social e dá outras providên
ClaS.

Prazo _1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 3.992J93 (JACKSON PEREIRA) - Altera a legislação

do Imposto de Renda., para restabelecer a dedução dos tributos e
contribuições pelo regime de competência.

Prazo _1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95

N° 4:~2~~ <y~DIR. C0L:\TO) - Permite a aquisição.
por usucapIaO, de lmovelS ruraIS na faIXa interna de 150 quilômetros
de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional
alterando a Lei nO 6.969. de 10 de dezembro de 1981, e dando outra~
providências.

Prazo _1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 4.5251'94 (SENADO FEDERAL) - Regulamenta o

inciso V do artigo 203 da Constituição Federal e dá outras
providências.

Prazo _1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 4.666194 (MAX ROSENMANN) '- Prorroga a vigência

da Lei n° 8.199. de 28 de junho de 1991.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 244190 (PAULO PAIM) - Suspende a Portaria nO 3.435,

de 19 de junho de 1990. do Ministro de Estado do Trabalho e da
Previdência Social.

Prazo _1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95

SUJEITO A DEVOLUÇÃO DO AUTOR, nos termos do
artigo 137.§ IOdo RI. Prazo para apresentação de recurso artigo 137.
§ 2° (5 sessões)

PROJETOS DE LEI:
N° 218195 (RICARDO IZAR) - Reduz o horário gratuito

para a difusão dos programas dos Partidos Políticos pela emissoras
de rádio e televisão e dá outras providências.

Prazo - 1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 309195 (EDINHO ARAÚJO) - Denomina "Ponte Rodo

ferroviária de Integração Nacional - Deputado Roberto Rollem
berg" a ponte sobre o rio Paraná que interliga os municípios de
Rubinéia, no E~tado de São Paulo. e de Aparecida do Taboado. no
Estado do Mato Grosso do Sul.

Prazo - 1° dia: 11-5-95
Último dia: 17-5-95
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N° 310195 (LAIRE ROSADO) - Toma obrigatória a inelu- 19 6'-feira 10:00 Francisco RO<b:igues
são do ensino da língua francesa nos currículos plenos dos estabe- 10:25 Roberto Valadão
lecimentos de ensino de 1° e 2° graus. 10:50 Cunha Lima

prazo _1° dia: 11-5-95 11:15 Osvaldo Reis
Último dia: 17-5-95 11:40 José Chaves
N° 312195 (ROMEL ANísIO JORGE) - Cria a Loteria 12:05 Marta Suplicy

Salve-Saúde. 12:30 Ubaldino Júnior
12:55 Femando Ferro
13:20 Arlindo Chinaglia

Prazo - 1° dia: 11-5-95 22 2'o feira 15:00 Jackson Pereira
Último dia: 17-5-95 15:25 Welson Gasparini
N° 316195 (RICARDO IZAR) - Dispõe sobre a obrigatorie- 15:50 Wigberto Tartuee

dade do exame de prevenção do câncer gineco16gico para as funcio- 16:15 Nilton Cerqueira
nárias públicas. 16:40 Amaldo Madeira

prazo - 1° dia: 11-5-95 17:05 Antônio Brasil
Último dia: 17-5-95 17:30 Theodorico Ferraço
REQUERlMENTO DE INFORMAÇÃO: 17:55 Hugo Biehl
N° 117195 (ANA JÚLIA) - Solicita infonnações ao Minis- 18:20 Socorro Gomes

tério Público Federal acerca da Medida Provisória nO 932, de 10 de 23 3'-feira 15:00 Adylson Motta
março de 1995, que trata do reajuste das mensalidades escolares. 15:25 Marcelo Barbieri

prazo - 1° dia: 11-5-95 24 4'-feira 15:00 José Fritsch
Último dia: 17-5-95 15:25 José Genoíno

25 5'-feira 15:00 Luiz Carlos Hauly
15:25 Tete Bezerra

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 26 6'-feira 10:00 João Leão

NO GRANDE EXPEDlENTE DO MÊs DE MAIO 10:25 Augusto Carvalho
10:50 Valdenor Guedes

Data Dia Hora Nome 11:15 EdinhoBez
11 5'-feira 15:00 Osvaldo Biolchi 11:40 Gonzaga Patriota

15:25 Alberto Silva 12:05 Nelson Marchezan
12 6a-feira 10:00 Ubaldo Corrêa 12:30 Femando Torres

10:25 Domingos Dutra 12:55 FeuRosa
10:50 Roberto Fontes 13:20 Paulo Cordeiro
11:15 Armando Abilio 29 2··feira 15:00 Sandra Starling
11:40 Leonidas Cristino 15:25 José Priante
12:05 Tilden Santiago 15:50 Confúcio Moura

16:15 LeonelPavan
12:30 Luciano Castro 16:40 Jaime Martins
12:55 Agnelo Queiroz 17:05. Rommel Feijó
13:20 PauloPeim 17:30 Manoel Castro

15 2'-feira 15:00 Chico Vigilante 17:55 Gilney Viana
15:25 Melquiades Neto 18:20 ndemar Kussler
15:50 Paudemey Avelino
16:15 B.Sá
16:40 Wl1son Cignachi

30 3'o feira 15:00 Wagner Rossi17:05 Jair Siqueira
15:25 Adhemar de Barros Filho

17:30 Ricardo Barros
31 4'-feira 15:00 Helio Rosas17:55 Edson Queiroz

18:20 Padre Roque 15:25 Carlos Mosconi

16 3'-feira 15:00 João Pizzolatti
15:25 Betinho Rosado

17 4a-feira 15:00 Davi Alves Silva
15:25 Danilo de Castro

18 S'-feira 15:00 Coriolano Sales (Encerra-se a sessão às 13 horas e 23 minutos.)
15:25 Humberto Costa
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. Ata da 583 Sessão, em 11 de maio de 1995
Presidência dos Srs.: Ronaldo Perim, ]O Vice-Presidente, Beta Mansur, 2° Vice-Presidente, Wilson

Campos,]O Secretário, Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
João Henrique
Luiz Piauhylino
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Robnelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa - Bloco - PfB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Ro
bério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB; Eraldo Trindade - PPR;
Fátima Pelaes - Bloco - PFL; GelVásio Oliveira - Bloco - PSB;
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco 
PSB; ValdenorGuedes-PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra
Bloco - PfB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Olávio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - Í>T; Paulo Titan - PMDB;
Raimundo Santós - PPR; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Cor
rêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João
Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Pauderney
Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emer
son Olavo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito
Júnior - Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB; Silvernani San
tos-PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Bógido
- PMDB; João Maia - PSDB; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon
Santiago - PSD; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior 
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Osvaldo Reis - PP; Paulo
Mourão - PPR; Udson Bandiera - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; Costa Ferreira - PP; Davi Alves Silva - Bloco - PFL; D0
mingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana
- PSDB; José Carlos Sab6ia - Bloco - PSB; Magno Bacelar -

PDT; Márcia Marinho - Bloco - PSDB; Mauro Fecury - Bloco
PFL; Nan Souza - PP; Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta 
PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos ~ Bloco - PFL; Arnon Bezerra -'PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
lnacio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Tei
xeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto
Pessoa - Bloco - PFL;Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

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

Rio Grande do Norte

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

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mrr- PMDB; José Luiz Clerot- PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB; José Jorge
Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson
Gibson - Bloco - PMN; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro
Correa - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto
Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel
Carvalho - PP; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino Cavalcanti
- Bloco - PFL; Vicente André Gomes - PDT ; Wolney Queiroz
PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PfB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr
Andrade - PPR; Olavo Calheiros - PMDB; Talvane AÍbuquerque
-PP.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco Franca - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPR; José
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Teles - PPR; Marcelo Deda - PT.

Babia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco 
PTB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jai
me Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Car
neiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almeida 
PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José
Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José
Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Bmga
Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado
PP; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro
hujo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Roberto Santos - PSDB; Ri:>
land Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Al
ves - PDT; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco
PSB; Ursicino Queiroz- Bloco - PR..

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrnda - Bloco - PrB; Carlos
Melles - Bloco - PR.; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Elias Mumd - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardi
no - PMDB; Herculano Angbinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da
Cunha - Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel- PPR; Jaime Martins - Bloco - PR.; Jair Siqueira
Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PTB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PR.; Lael Varella - Blo
co - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PP; Marcos Lima - PMDB;
Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PP; Mauricio Campos
-Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso 
PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão - PP; Osmânio Pe
reira - PSDB; Paulo Delgado - Pr.

Rio Grande do Sul

Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PPR;
Osvaldo Biolchi - Bloco - PrB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel
PMDB; Telmo Kirst - PPR; - Waldomiro Fiomvante - PT; - Wil
son Branco - PMDB; - Wilson Cignachi - PMDB; - Yeda Cru
sius-PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista <ie pre
sença registm o comparecimento de 256 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 leitum da ata da sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. NILSON GmSON procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

IH - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Confúcio Moura
O SR. CONFúCIO MOURA (PMDB - RO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ama
nhã, dia 12 de maio, é o dia do enfermeiro. Pelo Decreto n° 2.956,
de 10 de agosto de 1938, o Presidente Getúlio Vargas e o Ministro
Gustavo Capanema instituíram o dia do enfermeiro, data em que
seriam prestadas homenagem à memória de Ana Neri, em todos os
hospitais e escolas de enfermagem do País.

Ana Justina Ferreira Neri (Ana Neri) - nascida na Vila de
Cachoeira de Parnguaçu, Estado da Bahia, em 13 de dezembro de
1814, morreu no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 1880, viú
va de militar e mãe de três fIlhos, dois médicos e outro cadete, que
foram convocados para servir na Guerra do Parnguai em 8 de
agosto de 1865, escreveu ao Presidente de Província da Bahia e
ofereceu-se pam tmbalhar como enfermeira na Guerra do Parn
guai, e na sua carta disse: "Satisfarei, ao mesmo tempo, os impul
sos de mães e os deveres de humanidade para com aqueles que ora
sacriflcam suas vidas para honrn e brio nacionais e integridade do
Império".

A enfermeira Ana Neri, cuidava exaustivamente dos solda
dos brasileiros doentes, chegando a ter, nas enfermarias das cida
des de Corrientes, Humaitá e Assunção, até seis mil enfermos. A
promiscuidade, a falta de higiene e as precarissimas condições .fa
voreciam a infecção genemlizada dos ferimentos, com alta morta
lidade dos soldados. Vendo isto, criou, em sua própria casa,
enfermarias mais higienizadas e com melhores condições, inclusi
ve , com recursos particulares para esta iniciativa. Foi, por tudo
isto, chamada a "Mae dos Bmsileiros"". Em 1923 foi construída e
inaugumda ala Escola de Enfermagem do Bmsil, pelo grande Sa
nitarista Carlos Chagas, sendo-Ihe dada, em homenagem, o seu
nome.

Sms e Srs. Deputados, faço, do Plenário desta Câmara, esta
homenagem a todos os enfermeiros do Brasil, que hoje, muito
anos depois de Ana Neri, prestam, de modo semelhante, trabalho
patriótico, em todos os pontos deste País.

Não existe, no sistema de saúde, ninguém mais importante
que o pessoal de enfermagem, nas suas mais diversas áreas de
atuação. O contato do doente com a enfermagem é contínuo e
constante.

Quero, nobres Deputados, homenagear,particularmente , os
enfermeiros do meu Estado de Rondônia - enfermeiros de frontei
ra, enfermeiros dos garimpos, enfermeiros rurais, enfermeiros ri
beirinhos, enfun a todos os trabalhadores da área que prestam os
seus relevantes e essenciais serviços ao povo, de maneira tão pa
triótica e heróica. Vocês, enfermeiros de hoje, com certeza, têm
muito de Ana Neri.

Em o que tinha a dizer.
O SR. NILSON GmSON (Bloco - PMN - PE. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados não é
de admirnr o estarrecimento de todo o mundo diante da sucessão
de chacinas de que vêm sendo palco o Rio de Janeiro e São Paulo;
sobretudo o que acontece no Rio, a Velhacap ou Cidade Marnvi
Ihosa de outros tempos, que atraía personalidades de todas as par
tes do mundo pela alegria de sua gente e belezas do seu cenário
natural.

Sr. Presidente, segundo se divulga, está ocorrendo no Rio
de Janeiro uma morte violenta a cada hora - 60 minutos. De sába
do último pam domingo, acontecemm 76 crimes de morte provo
cados por narcotmficantes, num confronto que não fica longe de
mortandades resultantes de guerms civis.
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Não há dúvida de que as autoridades de repressão não se
acham omissas. Entre as forças policiais ativas, inúmeras são víti
mas. Mas a luta se tomou demasiado dura e complexa numa cida
de como o Rio de Janeiro, com uma complicada concentração de
morros e favelas e em face de descuidos sociais que de há muito
mereciam atenções distintas e veementes dos Governos Federais

Sr. Presidente, sabe-se que a guerra aos tóxicos se faz atual
mente universal e dramática, requerendo da parte de todas as re
giões cuidados prévios para que em outras partes do País não
venham a se estender tragédias como as que ocorrem no Sul do
País agora.

Ontem, assistimos, estarrecidos, a cinco policiais da briosa
corporação dos militares, sequestrarem uma menina, residente em
Minas Gerais. Fato ocorrido há mais de quinze dias, ontem, foi a
garota solta, sob os aplausos do povo da região, pelos companhei
ros dos sequestradores da Polícia Militar e da Polícia Civil de Mi
nas Gerais. A própria Polícia Mütar do Rio de Janeiro tem em suas
fl1eiras bandidos perigosos. É de pasmar! ..

Oportunamente voltaremos ao assunto.
O SR. CLAUDIO CAJADO (Bloco/PFL-BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a mi
croempresa é hoje o sustentáculo da economia nacional, com mui
tos avanços alcançados, desde a edição da Lei nO 7.256, de 27 de
novembro de 1984, que defIniu tratamento tributário diferenciado
e privilegiado, e da recente Lei nO 8.864, de 28 de março de 1994.

Por sua vez, a Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, no
seu art. 42, estabeleceu que o limite da receita bruta anual previsto
para a isenção do Imposto de Renda das microempresas passou a
ser de 96.000 UFIR.

Ocorre que a Lei n 8.864194 considerou, em seu art. 42, in
ciso I, microempresa "a pessoa jurídica e a frrma individual que ti
verem receita bruta anual igual ou inferior ao valor nominal de
250.000 UFIR ou qualquer outro indicador de atualização monetá
ria que venha a substituí-la".

Sr. Presidente, o legislador, ao editar a Lei nO 8.864194; que
objetivou atualizar a Lei n° 7.256/84, sobre tratamento diferencia
do e simplificado, deixou de estabelecer explicitamente quais isen
ções e beneficios, referentes a quais tributos, beneficiariam as
microempresas definidas no seu art. 2°, inciso L

Por sua vez, o art. 150, § 6°, da Constituição, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 17 de março de 1993,
diz que "qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido median
te lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclu
sivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
201

'.

Em decorrência, decisões administrativas têm entendido
que "as microempresas pelIDanecem sujeitas ao limite de receita
bruta anual correspondente a 96.000 UFIR, uma vez que a Lei n°
8.864, de 1994, não contém disposição expressa com o objetivo de
ampliar este benefIcio fiscal". (Ato Declarat6rio Normativo nO 33,
de 7 de junho de 1994, do Coordenador-Geral do Sistema de Tri
butação da Secretaria da Receita Federal).

Visando corrigir essa falha, encaminho, neste momento,
Projeto de Lei que ''Estende a isenção do Imposto de Renda e do
PIS à receita bruta anual de até 250.000 UFIRs da microempresa".

Era o que tinha a dizer.
O SR. VADÃO GOMES (pP - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, gostaria de apro
veitar a oportunidade para agradecer ao Sr. Ministro da
Educação e do Desporto, Paulo Renato Souza, o reconhecimen-

to da necessidade de ampliação dos ensinos básicos e universitá
rios, através também da iniciativa privada. S. Ex· nos concedeu a
extensão do campus da Universidade Camilo Castelo Branco
para Fernand6polis e tmbém nos prometeu a autorização de
cursos para a cidade de Jales.

Esse envento vem provocar, definitivamente, o ensino no
Centro-Oeste brasileiro, uma vez que se trata de uma região extre
manente promissora e não dispunha de cursos identificados com a
região, principalmente Agronomia e Veterinária. Portanto, quero
c].e público agradecer o Ministro Paulo Renato Souza pela brilhan
te' decisão, uma vez que com os Ministros da Educação anteriores
tivemos extrema dificuldade em fazê-lo. Estou muito feliz em ter
conseguido esse importante resultado para minha região, com o
qual, definitivamente, cumpro meu dever.

O SR. FERNANDO LOPES (pDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, passo a fazer uma
rápida apreciação acerca de um tema que interessa muito a todos
n6s do Estado do Rio de janeiro.

Estamos vindo de uma audiência pública com o Presidente
do Banco Central, Sr. Pérsio Arida, na qual se tratou da questão da
intervenção no BANERJ - Banco do Estado do Rio de Janeiro. A
nossa preocupação se dá em função das propostas do Banco Cen
tral de privatizar esse banco. Ora, todos sabemos que os grandes
problemas apresentados pelo BaneJj foram fruto de decisões do
Governo Federal.

Em dezembro de 1982, derrotado o candidato situacionista
ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, quando foi vencedor o
Sr. Leonel Brizola, o Governo patrocionou a transferênia dos avais
do metrô - responsabilidade do Banco do Brasil - para o Banerj,
criando imensas difIculdades e enÓlIDes prejuízos ao Banco do Es
tado. AnteriolIDente, por força de iniciativa das autoridades mone
tárias federais, o BaneJj havia absorvido outras instituições falidas
e, em todo esse peóodo, o Banco Central não tomou as devidas
cautelas. Portanto,as dificuldades que resultaram dessa intevenção
foram originárias de omissão ou indução do próprio Governo Fe
deral e, também, de gestões irresponsáveis que privilegiaram crité
rios políticos de apadrinhamento na concessão de empréstimos.

Nosso Governo em nenhum momento usou o banco de for
ma eleitoreira, até porque, quando o recebemos, além de contrariar
a nossa posição política, ele já estava atravessando essas difIculda
des, e o conduzimos através de uma política de saneamento que
resultou na redução gradual e controlada do quadro de funcioná
rios e no avanço da informatização.

Preocupa-nos muito a posição de entregar o Banerj a grupos
privados, porque a concentração fmanceira em nosso País é enor
me, os grandes conglomerados fmanceiros já dominam grande
parcela da vida nacional, aplicando os recursos não de forma pro
dutiva, mas, sim na especulação e na usura.

Queremos ver o BaneJj saneado, sim, com o Banco Central
cumprindo suas responsabilidades e o Governo Federal corrigin
do erros passados das suas administrações; queremos que o Go
verno Federal repare seus erros, capitalizando o BaneJj. Claro que
queremos o banco do Estado como um banco moderno, como ins
trumento ativo do desenvolvimento do nosso Estado, e não nos
opomos a medidas que possam caminhar nessa direção. Mas nos
opomos à tentiva de fazer com que o BaneJj deixe de ser um ban
co estadual. Um Estado importante como o Rio de Janeiro não
pode deixar de ter um banco estadual que atue em seus vários Mu
nicípios e junto à vida econômica do Estado.

Hoje, essa concentração desmedida do capital bancário fi
nanceiro causa grandes males ao nosso País. Males maiores ainda
irá causar se o Banerj for transferido para o controle privado. Te
nho certeza de que o povo do Estado do Rio e os seus repre-
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sentantes saberão lutar por uma solução que mantenha o Banerj
como banco oficial do nosso Estado, por uma solução que faça
com que a União arque com suas responsabilidades no processo
de aporte de capital e também por uma solução que dê continuida
de ao s~u processo de modernização.

E assim que desejamos ver o nosso Banco do Estado: com
uma solução que atenda aos interesses públicos e não aos interes
ses desses grandes conglomerados privados. Nós, do PDT, temos
todo interessse em fortalecer os bancos estaduais, e pensamos que
as demais bancadas no Congresso devem também procurar refor
çar a defesa desses bancos, porque a privatização tem sido encami
nhada como uma imposição das recomendações externas do
Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Já chega de
submissão a esses interesses estrangeiros; vamos defender o patri
mônio do povo do Estado do Rio de Janeiro, dos demais Estados e
de todo o País.

Essa é a posição que eu gostaria de deixar bem clara, em
defesa do Banerj.

O SR. NELSON TRAD (Bloco'PTB - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estamos atravessando um momento
muito delicado na vida nacional: a eclosão de greves, a falta de es
tabilidade e até de perspectiva do povo brasileiro e em relação ao
sucesso das reformas constitucionais nos estimulam a um trabalho
constante, intenmtente, em busca do aperfeiçoamento da socieda
de brasileira.

Isso tudo nos faz atravessar momentos Cluciais nas nossas ba
ses, nas nossas paróquias. Vale lembrar que em Mato Grosso do Sul,
Estado que me fez Deputado Federal, há 32 dias eclodiu uma greve da
Polícia Civil Essa situação preocupa-nos sobremaneira. Na comuni
dade de Mato Grosso do Sul, principalmente as cidades que fazem
fronteira com os países vizinhos, Bolívia e Paraguai. há um enOlIDe e
estratificado corredor do tráflCO de drogas,e nesse ramo os marginais
têm intimidade com os artigos do Código Penal.

Essa situação, Sr. Presidente, leva-nos, neste momento, a
fazer, no Fórum Nacional dos Representantes do Povo, um apelo
ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul para que negocie,
procure um caminho pavimentando no sentido de que divergências
ocasionais - e naturais no momento conjuntural em que vivemos 
possam ser sanadas, para tranqüilizar a sociedade do meu Estado.
E, é justo que se diga, o sindicato dos Policiais Civis do Estado do
Mato Grosso do Sul- Sinpol- já reclama e defme suas reivindi
cações nesta Casa, por intermédio das Comissões Permanentes,
como a Comissão do Trabalho, para alc.ançar a sensibilidade do
Governo do meu Estado no sentido de que essa greve tenha um
flD1 imediato, ainda que isso custe algum sacrifício aos combalidos
cofres do Mato Grosso do Sul.

E mais: reivindicam que o adicional de dedicação exclusiva,
já concedido aos delegados de polícia, seja estendido aos policiais
civis do Mato Grosso do Sul.

Minhas palavras expressam o sentimento de preocupação
de todos aqueles que residem no meu Estado, e falo ao País, neste
momento, em busca da solidariedade e bom senso do Governo do
meu Estado.

O SR. IVAN VALENTE (pT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na sessão realizada
de manhã, assistimos a uma situação muito particular que" vive o
Congresso Nacional, diante das responsabilidades que tem para to
rnar atitudes em relação à reforma constitucional.

Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos participado ativa
mente das Coqrissões Especiais que tratam das reformas, particu
larmente aquelas que dizem respeito à quebra do monopólio do
Estado sobre setores importantes ou estratégicos da economia.

Na semana passada, nesta Casa, foi votada a emenda do gás

canalizaào. Tivemos uma discussão que tentou unificar o Con
gresso em tomo de uma proposta. E mesmo sendo voto vencido na
minha bancada, contrário que sou a essa tese, o Partido dos Traba
lhadores trabalhou numa direção. Hoje, debaixo de denúncia pu
blicada nos jornais de que a quebra do monopólio público
significa a viabilização do monopólio privado, esta Casa volta a
discutir a questão com muito tumulto.

O que me deixou impressionado foi que o Congresso Na
cional votou desinformado. O Executivo não tem interesse ne
nhum em esclarecer. Pelo contrário, tem interesse em confundir,
em atropelar, em passar o tratür.

As bancadas de oposiç.ão, frente à gravidade das denúncias,
frente às dúvidas que surgiram mesmo em Deputados de outros
partidos, pediram que fosse adiada a votação da emenda do gás ca
nalizado. Diversos Líderes e Deputados fOlIDularam apelo inclusi
ve à Presidência da Câmara, mas os partidos da Situação
insisitiram na votação. Foi-se ao voto e o painel registrou 314 vo
tos. No entanto, para nossa surpresa, os partidos da Situação volta
ram atrás imediatamente, julgando ser necessário aprofundar-se na
discussão da questão. Mas o que estava por trás disso, Sr. Presi
dente, era outro motivo: o Governo se sentiu inseguro para votar
com 314 Deputados ali registrados, sabendo que precisava de 308
votos p.;mt aprovar a emenda do gás canalizado.

E impressionante como se muda de posição em relação a ar
gumentos que pareciam nobres, mas que nada tinham de nobres.
Chama-se cinismo o que ocorreu aqui: minutos antes foi-se ao
voto e depois houve recuo,

Mas o que aconteceu foi bom para este Congresso. O adia
mento será bom para a discussão das outras emendas, particular
mente aquelas que quebram o monopólio do petróleo e das
telecomunicações. porque isso envolve bilhões de dólares.

Sabemos quem está por trás disso, a quem interessam essas
atividades. A questão das telecomunicações, por exemplo, interes
sa à Rede Globo de Televisão e a grandes empresas internacionais,
de grande porte.

Por isso, é fundamental que o Congresso Nacional tenha
tranqüilidade e os Deputados desta Casa tenham a sabedoria para
aprofundar essas questões com maturidade. Não podemos, sob
pena de rnacular os nossos mandatos de Deputados eleitos pelo
povo, votar em negociatas que correm debaixo dos panos e aca
bam aparecendo apenas porque setores prejudicados resolveram
denunciar à imprensa. Setores que não queriam só a OAS partici
pando. Portanto, não foi por uma iniciativa ética que as denúncias
apareceram nos jornais.

Por isso, Sr. Presidente, este Congresso vai ter de ser contra
essa reforma. que está manipulada pelo Governo e significa a de
sarticulação deste Pais enquanto Nação.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, quero aproveitar este mo
mento para retomar um assunto que já havia abordado nesta Casa
em outra oportunidade. Tenho recebido diversas manifestações de
pessoas preocupadas com um problema muito sério neste Pais: a
falta de 6rgãos. São criaturas que estão numa fila de espera há
dias, meses e até anos. aguardando um rim, uma c6mea, quando
não é algum órgão mais essencial, como o coração, o fígado e ou
tros. Essas pessoas. que têm mantido contato conosco. estão ansio
sas aguardando a tramitação de alguns projetos nesta Casa, como
o que apresentei há cerca de 45 dias, e que deve estar tramitando
nas Comissões, propondo a inversão da atual sistemática de doa
ção de 6rgãos neste País.

Sabemos que hoje a doação de um órgão após a morte de
pende de uma série de burocracias. Ou seja. o cidadão tem que se
inscrever como doadt"lf. receber uma carteirinha de doadur e carre-
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gar consigo essa carteirinha. Ele ainda tem que ter a sorte de,
eventualmente, em algum acidente, o médico examinar seus bol
sos para ver se é ou não doador.

Estamos propondo, através do Projeto de lei nO 22, que tra
mita nesta Casa, a inversão de tudo isso, ou seja, todo brasileiro
seria considerado um doador presumido, exceto aqueles que mani
festassem a intenção de não doar os órgãos post mortem. Isso p0

deria ser feito de várias formas, mas, no meu projeto, sugiro que se
institua um selinho de não-doador. Toda pessoa que não quisesse
ser doadora iria adquirir esse selo e colocá-lo no documento de
identidade, para identificar que não é doadora.

Há hoje no País falta de órgãos, o que está levando muitas
pessoas inclusive à morte porque não encontram orgãos disponí
veis para salvar suas vidas. Milhares de pessoas vão semanalmente
a um hospital e ficam presas durante horas a uma máquina fazendo
hemodiálise. É uma tortura constante para essas criaturas que es
tão aguardando um rim para fazer o transplante e voltar a viver.
Há uma carência de cerca de 80 mil rins neste País, de mais de 100
mil córneas. Pessoas com problemas de visão, se tivessem disponí
veis córneas para o transplante, voltariam a enxergar normalmen
te. Praticamente todos os países da Europa e quase todos os do
Primeiro Mundo já adotaram a legislação do doador presuínido.
Ou seja, todo cidadão é um doador presumido, a não ser que mani
feste uma vontade contrária. Na Bélgica a situação vai além: lá o
Estado é proprietário dos órgãos de qualquer cidadão após a mor
te, e pode usá-los se entender necessário.

O nosso projeto deixa em aberto a questão, respeitando a
vontade de qualquer pessoa de não querer ser doadora - por um
motivo ou outro, seja familiar, seja religioso, não importa. Mas é
necessária essa inversão, porque hoje a burocracia existente impe
de ou dificulta que muitas pessoas, apesar da vontade de serem
doadoras, façam a doação de seus órgãos. Basta que se verifiquem
as campanhas feitas em âmbito nacional. Há pouco tempo a Rede
Globo apresentou o programa ''Você Decide", enfocando a doação
de órgãos. No dia seguinte, milhares de brasileiros inscrevem-se
como doadores. O povo brasileiro é essencialmente bom, mas não
está disposto a seguir todo um trâmite burocrático que o credencia
doador.

Creio que, com a tramitação deste projeto e a inversão da
situação, poderemos salvar vida e dar novas esperanças a tantas
pessoas que aguardam a doação de um órgão.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, no
próximo dia 13 será comemorado mais um aniversário da cha
mada abolição da escravatura. Embora os livros escolares con
tinuem a ensinar que essa data representa um marco na
libertação dos negros, na verdade, ela tão-somente sintetizou o
momento em que as nossas elites se convenceram da inviabili
dade econômica do sistema escravocrata. Porém, ela serve ao
menos como mais um momento de reflexão sobre a situação do
negro no País.

Embora os meios de comunicação propaguem a inexistên
cia de racismo e de discriminação contra a população negra no
Brasil, a verdade é bem outra e o cotidiano demonstra o contrário.

O negro brasileiro não sofre apenas os efeitos do preconcei
to como também é a maior vítima do sistema econômico vigente
no País. Os negros habitam as favelas, convivendo mais de perto
com a miséria, o descaso dos governos e a desatenção do Estado.

São os negros as maiores vítimas da violência institucional,
e ser negro em algumas localidades deste País representa a certeza
antecipada de condenação sem julgamento.

Entre as crianças e adolescentes diariamente exterminadas,

os negros compõem a maioria. A mulher negra sofre por ser negra,
mulher e, na maioria das vezes, pobre e pouco instruída. A ascen
são social e econômica do negro tem seu caminho ~cado por
inúmeros obstáculos.

Isto toma a questão do negro no Brasil um tema específico,
não um simples componente de outras questões mais abrangentes,
nem muito menos algo que deve ser resolvido apenas com o ad
vento de uma nova sociedade justa e democrática.

A luta contra a discriminação deve se dar aqui e agora. Ela
deve ter por objetivo a conquista da cidadania, de espaços na so
ciedade e de afnmação da identidade do povo negro.

Essa luta tem um marco importante neste ano de 1995. Em
20 de novembro estaremos comemorando os trezentos anos ~da

morte de Zumbi, herói da luta negra contra a opressão e a escravi
dão. Essa é a data que merece ser comemorada como verdadeiro
dia do povo negro do Brasil. Ela simboliza um novo momento da
vida de nosso País. Momento de afirmação e de resgate da contri
buição histórica, econômica e cultural do negro para a formação
da sociedade brasileira.

Creio que esta Casa, como espaço das discussões mais im
portantes deste País, precisa se integrar a esse amplo debate duran
te todo este ano sobre a condição do povo negro no Brasil. Precisa
mais ainda abrir-se a promover todas as mudanças legislativas ne
cessárias a eliminar qualquer possibilidade de discriminação im
plícita ou explícita, contribuindo assim para a construção de uma
sociedade democrática e livre.

O SR. ÁLVARO GAUDtNCIO NETO (BlocoIPFL
PB.Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs.Deputa
dos, a minha passagem por esta tribuna visa, em primeiro lugar,
enaltecer o trabalho desenvolvido por todos os profissionais de A
Voz do Brasil. São bons comunic6logos, técnicos que engrande
cem aquele programa radiofônico, fazendo com que todo povo
brasileiro, principalmente os mais humildes, permaneçam atualiza
dos com o que se passa neste Parlamento, com os trabalhos que
são aqui realizados e também no que tange às atividades do Poder
Executivo.

Eu me refirO a este assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, até por conta de um projeto de lei, de autoria do Deputa
do Adhemar de Barros Filho, que procura tomar facultativa a
divulgação do programa "A Voz Brasil" pelos meios de comunica
ção. Entendo que deve continuar sendo obrigatório a transmissão
desse programa em todas as rádios do País, porque a forma, como
já disse, de aqueles, que moram mais distantes, que só têm um rá
dio de pilha, saberem o que se passa no mundo e no nosso País.

Portanto, eu não posso concordar com isso, em hipótese al
guma, embora entendendo que o momento não é próprio para dis
cussão em tomo dessa proposição. Mas, de antemão, antecipo o
meu posionamento contrário ao que pretende o Deputado Adhe
mar de Barros Filho, tornando facultativa a veiculação do progra
ma "A Voz do Brasil" pelos meios de comunicação brasileiros.

Ninguém pode alegar ignorância acerca do que prevê a le
gislação em vigor.

O programa "A Voz do Brasil", de forma isenta relata tudo
o que acontece neste plenário, nas Comissões Técnicas, no Parla
mento brasileiro e também no Poder Executivo, colaborando, as
sim, para que o povo brasileiro tome conhecimento do que
acontece no País.

Aproveito o momento oportuno, Sr. Presidente, para apelar
à Mesa Diretora desta Casa no sentido de instrumentalizar cada
vez mais o programa "A Voz do Brasil", aproveitando os bons téc
nicos que tem, os bons comunic6logos. Este é também um anseio
do povo, dos mais humildes, do trabalhador, do homem do campo.
Tenho em meu gabinete cartas de pessoas dizendo que ouviram,



9738 Sexta-feira 12 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1995

através de "A Voz do Brasil", pronunciamentos feitos por mim e
por outros companheiros, defendendo assuntos importantes e de
interesse nacional. É importante que este noticiário continue sendo
transmitido, porque ouvi-lo já se tornou um hábito por parte de
muitos brasileiros que querem acompanhar os trabalhos do Poder
Legislativo e do Poder Executivo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, por fun. considero oportuno,
repito, que esse programa seja. cada vez mais apoiado e prestigiado
e que possa ter condições de continuar prestando os relevantes ser
viços à Nação brasileira. Quem sabe, até a Mesa Diretora da Casa
possa por em prática o que já consta do orçamento deste Poder, a
criação de um canal de televisão, para que o povo brasileiro possa
acompanhar o que ocorre neste plenário, o que acontece nas duas
Casas do Congresso Nacional e também no PoderExecutivo.

É importante que esse meio de comunicação seja. oferecido
à opnião pública brasileira, porque da mesma forma como há a li
berdade de impresa, os meios de comunicação de todo o País p0

dem manifestar as suas opiniões.
É importante também que o povo brasileiro possa acompa

nhar o que ocorre na intimidade deste Poder, e tenha condições de
fazer uma avaliação do comportamento, da atuação político-adimi
nistrativa de seus representantes, seja. no Parlamento, seja. no Po
der Executivo.

Durante o discurso do Sr. Álvaro Gaudêncio
Neto, o Sr. Ronaldo Perím, la Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson
Calnpos,IOsecretário.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao Sr. Roberto Pessoa.

O SR. ROBERTO PESSOA (BlocdPFL-CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, li nos
jornais informações sobre a decisão do Banco do Brasil de endure
cer na cobrança de seus devedores crônicos, dos quais, sabemos, o
maior é a União. Quero aqui saudar essa iniciativa, embora já ve
nha tardiamente. Esperamos que esse esforço venha a corrigir a
política de saneamento que o Governo adotou para as instituições
oficiais e que até o momento s6 tem penalizado o lado mais fraco,
ou seja., os funcionários e as pequenas comunidades do interior,
privadas das exigências bancárias, as quais estão sendo fechadas a
toque de caixa, sem maiores estudos, sem maiores critérios.

Não queremos, aqui, fazer a apologia do prejuízo. Concor
damos que os bancOs oficiais têm de dar lucro, mas essa não pode
ser a sua principal função. Há que se compatibilizar o lucro com o
papel social característico dessas instituições. Não podemos acei
tar que, de uma hora para outra, sejam fechadas agências já incor
poradas ao dia-a-dia das populações interioranas, pela eficiência
de seu trabalho e pelos relevantes serviços que prestam. As conse
qüências dessa decisão são danosas, Sr"s e Srs. Deputados.

No meu Estado, o Ceará, consta que a administração do
Banco do Brasil intenta fechar 19 agências, consideradas "sem
viabilidade econômica". Ora, Srs. Deputados, essas agências fo
ram abertas com a prioridade de atender as populações carentes, e
não visam, necessariamente, à obtenção de lucros. Lembramos,
por exemplo, os aposentados, que graças a essas agências, rece
bem os seus beneficios nas cidades onde .residem. Imaginem
V.Ex"s o sacrifício que será para esses pobres velhinhos e velhi
nhas deslocarem-se, sabe-se lá por que meios de transportes e a
que preço, para outras localidades, sabe-se lá a que distância, para
receber a miserável aposentadoria que lhes é devida depois de
anos de trabalho!

É preciso considerar também o que representa o déficit des
sas agências em termos de prejuízo geral para o Banco do Brasil,

quando sabemos que o maior inadimplente é o Tesouro Nacional.
Segundo as notícias veiculadas, nem o Banco do Brasil, nem o
Ministério da Fazenda sabem ao certo o tamanho da divida do Go
vernO para com o Banco do Brasil. Há quem afl11l1e que a conta
chega a dois bilhões de dólares! Por isso, Srs. Deputados, entende
mos que vasculhar essas contas e cobrá-las com rigor pode ser o
início da reversão desse quadro deficitário das instituições oficiais
de crédito.

Um outro aspecto para o qual chamo a atenção de V.Ex"s é
o terrorismo que vem sendo feito junto aos funcionários, notada
mente os do Banco do Brasil. Temos conhecimento de que a or
dem superior é demitir sem alardes. E, extra-oficialmente consta
que as demissões têm chegado a mais de 20 por dia. Essa política
tem gerado um quadro dramático e levado muitos funcionários ao
suicídio. O Correio Braziliense, em sua edição de 28 de abril, le
vantou esse assunto. No Ceará, foram três os casos de suicídio de
funcionários que se encontravam endividados e seriam demitidos.
Ora, Sr"s e Srs. Deputados, um deles, segundo, a reportagem, de
via ao Banco quatro mil reais! Vejam V.Ex"s quanto custou sua
vida.

É possivel admitir que um pai de famiia tire sua vida por
que deve quatro mil reais e vai perder o seu emprego, enquanto o
Tesouro Nacional deve dois bilhões de reais e sequer é cobrado?
Lembramos também, Sr"s e Srs. Deputados, que o Banco do Bra
sil, como outras instituições oficiais, também deve aos seus fun
cionários. A direção do Banco é capaz de vir a público divulgar o
seu passivo trabalhista? Se há, de fato, essa situação de insolvência
do quadro de servidores, com certeza o maior patrimônio do Ban
co, por que não ter a sensibilidade para negociar com esses servi
dores e pagar as causas trabalhistas, evitando assim o desespero
das familias que, outrora, eram cantadas em prosas e versos, por
que deixavam o conforto das grandes cidades para vestirem a ca
misa do Banco do Brasil nos mais longinquos lugarejos?

Soube, pelos nossos informativos internos, que a nobre De
putada Marta Suplicy requereu audiência pública à Comissão de
Direitos Humanos, para tratar desse assunto. Considero muito per
tinente a iniciativa da nobre colega e seguramente, mesmo sem in
tegrar a Comissão, estarei presente. Pois, Sr"s e Srs. Deputados, no
meu Estado, como deve estar ocorrendo em todos, essa questão
tem causado comoção social, mesmo com trancamento das infor
mações por parte da direção do Banco. Somos constantemente
procurados por pessoas aflitas, funcionários prestes a perder o em
prego, seus familiares em desespero, pequenos comerciantes, pe
quenos produtores assustados com a possibilidade de fechamento
da agência bancária, única presença do poder público naquela lo
calidade.

Não, Srs. Deputados, a direção do Banco do Brasil, da Cai
xa Econômica Federal e a Presidência da República não podem ig
norar nossos apelos. E nós não podemos omitir-nos diante de tanta
gravidade. Que esses bancos sejam saneados, mas não à custa do
sangue de quem os construiu.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PTB-MG. Pro
nuncia o. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, um dos grandes problemas do Brasil. por ser um Pais
continental, é não ter intensificado o sistema de trans,porte ferro
viário. A visão do Visconde de Mauá foi abandonada ao longo dos
anos. Adotamos o transporte rodoviário, com uma política de
substituição e desativamos ferrovias consideradas deficitárias.

O Sul foi ilhado do Centro, que nunca chegou ao Norte,
através das ferrovias.

No entanto, ao adotarmos o transporte rodoviário, muito
mais oneroso, não o fizemos com visão do futuro.

Pela baixa qualidade exigida pelas normas para a pavimen-
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tação, temos que adotar a Lei da Balança, que limita a capacidade
de carga dos veiculos.

Nossos corredores de exportação são ligados por rodovias.
Fretes caros, manutenção custosa, rodovias inadequadas para rece
ber o fluxo de veiculos, falta de verbas para modernização e dupli
cações - o Brasil pára por falta de transporte adequado.

De JK até hoje, deveríamos ter avançado muito mais.
Entretanto, não modernizamos nossas rodovias e assistimos

à falência da Rede Ferroviária Federal.
A Vitória-Minas - CVRD, tem dado mostra da sua compe

tência no setor do transporte, provando, com sua eficiente atuação
na área, que a solução do transporte pesado está na ferrovia.

Crescemos, nos últimos anos, em safras agricolas; batemos
recordes sucessivos na produção de grãos. Precisamos crescer
mais, para exportar excedentes agricolas. Pela quantidade de terras
que possuimos, ainda produzindo pouco.

No entanto, não temos a infra-estrutura necessária para
atender ao setor agrlcola no escoamento da produção de grãos.

Hoje, não há dinheiro e, no entanto, precisamos urgente
mente recuperar milhares de quilômetros de asfalto, duplicar inú
meras estradas, construir outras tantas.

Nasce, agora, a idéia da privatização das rodovias. Se não
cairmos numa cobrança absurda de pedágios, que inviabilize o
transporte, talvez seja essa a solução.

Sou favorável às privatizações. S6 não posso admitir que
privatizando tudo encontremos a solução para os grandes proble
mas brasileiros.

Se tudo entregarmos, indiscriminadamente, para a iniciativa
privada, podemos, amanhã, estar entrando numa ditadura do capi
tal privado, com o Estado perdendo o seu sentido. Espero que as
privatizações desses setores tragam os recursos necessários para,
primeiro, pagar as dividas da União para com a Previdência So
cial. Eu já apresentei projeto de Lei, de n° 4.871, em tramitação
nesta Casa, destinando esses recursos para o filll acima menciona
do.

Não basta, hoje, conservar as estradas e reparar os estragos
do tempo.

Novas rodovias, duplicações, modificações de traçados são
hoje necessidades prementes.

Como cidadão e como político, estou dando meu voto de
confiança ao Governo FHC, excluindo, é claro, toda euforia e aço
damento no que concerne ao programa de prívatizações.

Sei que o Brasil não pode esperar, mas também não se pode
correr desatinadamente em busca de soluções para o Pais, via de
cretos e leis, como se estivéssemos vivendo em regime de ditadura
da caneta. É preciso ter juizo e consideração para com a grande
maioria do povo brasileiro, que depende da atuação de todos nós,
nesta Casa, e do Executivo, como o grande responsável pela apli
cação da política nacional especialmente nas áreas social e econô
mica.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. JOSÉ COIMBRA (BlocoIPTB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, hoje o Presi
dente da República lançou um programa chamado "Educação para
Competitividade", com apoio da Gazeta Mercantil, do Instituto
Herbert Levy e da FINEP.

Esse programa, que reputo ser da maior importância, atingi
rá diretamente o trabalhador brasileiro, que terá, agora, melhores
oportunidades para se qualificar.

Sabemos, Sr. Presidente, que o mundo mudou e com ele
mudaram os conceitos de organização, do trabalho, de produtivi
dade, e, conseqüentemente, de resultados.

A inesquecivel sátira que Charles Chaplin nos deu em

''Te:tllP-Os Modernos", sublimando a imagem do trabalhador consi
derado, ele próprio, uma máquina primária especializada em aper
tar parafusos, volta à nossa lembrança, sessenta anos depois, mais
vivida e verdadeira do que nunca.

O velho modelo Fordista - taylorista, que, em última análi
se, reduzia o trabalhador à sua condição mais simples e que por
tanto tempo foi a base da prosperidade industrial, agora está supe
rado e é substituido por novos sistemas onde o homem deixa de
ser uma máquina submetido a outra máquina, e passa a ser um ele
mento pensante e dominador de todas as máquinas.

Acabou-se a era das trevas em que a força de trabalho, para
muitos, deveria ser necessariamente um dos componentes mais ba
ratos na relação de custos. Agora ela é, também, necessariamente,
o melhor investimento que um empresário' pode realizar em seu
neg6cio.

As grandes potências comerciais, tradicionais ou emergen
tes, já perceberam isso, algumas há um certo tempo, outras mais
recentemente. Mas todas passaram a seguir a mesma direção - a
que leva ao desenvolvimento constante do trabalhador. em todos
os niveis, dos mais altos escalões ao "chão de fábrica".

Em nosso Pais, muitos empresários também já entenderam
a urgência da aplicação desse conceito inexorável e o colocaram
em ação. Porém é preciso que todos os demais adiram rapidamente
a ele. Nação de dimensões continentais, com problemas dessa
mesma ordem de grandeza, o Brasil se arrisca ao chegar ao ano
2000 ainda sem as condições necessárias para entrar na competi
ção que, agora, é mais de idéias do que apenas de capitais.

Mas ainda é tempo de iniciar a reversão desse estado de coi
sas. A campanha ''Educação para Competitividade" que a FlNEP,
como braço atuante do Ministério da Ciência e Tecnologia, deci
diu realizar com o apoio logistico da Gazeta Mercantil e do Insti
tuto Herbert Levy, destina-se a fornecer aos empresários
brasileiros condições e recursos para iniciar uma tarefa absoluta
mente inadiável: a revalorização do trabalhador por um constante
processo de qualificação.

Apelo para os empresários do Brasil no sentido de que efe
tivamente tomem conhecimento desse programa e o adotem nas
suas empresas.

O SR. ADYLSON MOTTA (pPR - RS.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Deputados, tenho sido grande defensor da necessidade
das reformas politica e fiscal, do Estado, da Previdência e da aber
tura na economia.

Temos de nos atualizar e de nos inserir no novo mundo que
surge.

Sr. Presidente, tenho procurado apoiar as medidas que o
Governo tem encaminhado a esta Casa, que vêm exatamente nesse
sentido e dentro da f1losofia que embasa o programa do meu parti
do. Fiz toda a minha campanha dentro dessa pregação. com exce
ção do setor do petróleo, em que tenho alguns compromissos e
algumas restrições. Soo a favor da abertura da economia no Pais.

Sr. Presidente, o que me preocupa é que atrás de cada pro
cesso desses existe a sensação de que se está tentando fazer uma
falcatrua, um ato de corrupção em um pais literalmente apodrecido
pela ligação espúria entre alguns setores do empresariado nacional
e do Poder Público brasileiro.

Hoje aconteceu aqui uma amostra do que tememos. Não sei
se verdadeiro ou não, se procedente 00 improcedente. Votamos
uma medida de alta profundidade: a quebra do monopólio do gás
canalizado. Enfrentamos agora uma denúncia de que essa medida
trazia em seu bojo uma proteção para uma empresa privada e uma
empresa estatal. Veja que não são sem procedência as nossas preo
cupações.

Por isso, esta Casa teve um momento de lucidez, de respon-
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sabilidade, de cautela que a engrandece. Votei pela não-intermp
ção da discussão da matéria hoje de manhã, contrariando até a
maioria dos meus companheiros, porque se há uma denúncia dessa
gravidade a que assistimos, veiculada pelos jornais, ao contrário
de sonegar o debate público, temos de incentivá-lo; não podemos
tomar decisões em cima de dúvidas, principalmente aquelas que
afetam esta Casa e nos ponham a todos sob suspeição.

Votei contra o encerramento da discussão, Sr. Presidente!
Essa matéria tem de ser elucidada, discutida à exaustão, à sacieda
de, para que a sociedade tome conhecimento do que efetivamente
está ocorrendo nesta Casa. Mas, de qualquer forma, houve um mo
mento de lucidez, em que as Lideranças sugeriram, e o Plenário
aprovou, a postergação, o adiamento da votação dessa matéria.
Até terça-feira, certamente algumas luzes se farão sobre esse as
sunto, dizendo da vemcidade ou não das denúncias veiculadas pela
imprensa.

Quero apenas fazer o registro do porquê do meu voto, pois
gosto de ter com muita clareza as minhas posições. Sou a favor da
abertura da economia, mas que se faça dentro de um processo de
cente, honesto e transparente, e que o Governo, que é comandado
por um homem íntegro no qual confio, não use a sua consolidada
maioria nesta Casa para coonestar atos dessa natureza, se compro
vados.

O Governo terá sempre o meu voto para essas reformas,
desde que as faça com nitidez, com transparência e com lealdade,
como esta Casa exige e merece, até para manter o seu conceito de
centro de decisões do País.

O SR. cmcÃo BRÍGIDO (pMDB - AC. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, nobres, pares, gostariamos, de maneira
muito sincem, de dizer que um misto de tristeza e alegria nos en
volve hoje neste Parlamento.

Tristeza por constatar que esta Casa está completamente
sem medula, invertebmda; que as idéias alardeadas neste Parla
mento não são idéias. Que esta Casa está mais preocupada em dis
cutir interesses do que valores. Então, isso é preocupante. Qual o
nosso papel aqui, senão o de termos a segurança do debate, senão
o de termos a tranqüilidade de poder discutir, de poder mergulhar
em todas as idéias que porventura cheguem a este Parlamento?

Sr. Presidente, alegria em ver o nosso Líder Michel Temer,
em um ato de lucidez, observar que aqui há homens e mulheres
realmente preocupados em discutir a matéria. Daí ter convocado
as novas lideranças para participar do debate. E só mediante isso é
que o debate aconteceu. Todo Parlamentar tem a obrigação de vo
tar com a consciência, tem a obrigação de votar de acordo com o
que achar melhor para o País, mas não estamos vendo isso nesta
Casa: as pessoas não estão preocupadas com o debate, que é o bál
samo da segurança, e é o mínimo que podemos fazer.

Sr. Presidente, nobres Pares, discussão e reflexão é o que
sempre estamos tmzendo à Casa, sem ficarmos preocupados em
fazer a reforma olhando para o rel6gio, em querer derrotar o G0
verno e sem ter o espírito armado para derrotar quem quer que
seja. Queremos poder andar nas ruas, encarar o povo e o governo
de frente, assim como os organismos estaduais, federais e os 000
governamentais e dizer que estamos aqui para a defender um man
dato que não é nosso. O mandato de cada Parlamentar não lhe
pertence, mas não estamos vendo isso, aqui. Sr. Presidente, nobres
Pares. O que observamos é um Congresso que se apresenta sem
medula, completamente invertebrado frente ao Executivo. Que Po
der é esse? Como esse Poder pode fazer o que lhe é mais sagrado:
exercer sua independência? Mas, com muito bom senso e muita
tranqüilidade, iremos conduzir o nosso mandato voltado para os
interesses do País, do Parlamento e do Governo. Não estamos, de
maneira alguma, preocupados em derrotar o Governo, mas em po-

der discutir o que acreditamos ser nosso dever: fazer leis de tal
forma a que amanhã ou depois não nos arrependamos de tê-las fei
to. Uma lei vai beneficiar ou prejudicar alguém- e os jornais noti
ciaram que estamos beneficiando algumas empresas. Em um País
onde a maioria das fortunas se encontm sob suspeição temos de
rever todas as questões, a fim de que possamos votar leis que ve
nham beneficiar o Bmsil.

O SR. SIMÃo SESSIM (pPR - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, há poucos dias
teve lugar, no Rio de Janeiro, um seminário que discutiu assunto
da mais alta siguificação para a economia do Estado: a importân
cia do Porto de Sepetiba para o desenvolvimento regional.

Promovido pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro
e pelo Centro Industrial do Rio de Janeiro, a iniciativa do Presi
dente Arthur João Donato é altamente meritória, por várias razões.

Primeiramente, deve-se destacar que o Porto de Sepetiba
está atualmente bastante degradado, o que entmva sua operação,
eleva seus custos e atrasa os serviços de carga e descarga lá reali
zados. Urge, portanto, sua recuperação e modernização, para que
possa atender às necessidades do desenvolvimento da Região Su
deste, que tem o poder de deflagrar o progresso da Nação como
um todo.

Esse estado de degradação é facilmente comprovado pelos
dados da Companhia SidelÚrgica Nacional, responsável, hoje, por
92% do movimento apresentado por aquela instalação portuária: a
produtividade do porto é 54% inferior à obtida em portos estran
geiros e os preços dos serviços chegam a ser 100% mais elevados.
Além disso, um dado impressionante dá conta de que o custo pago
pela CSN pela tonelada de gmnel s6lido descarregada em Sepetiba
é de US$10.00, enquanto que no terminal marítimo da Cosipa, em
Cubatão, o preço é de US$5.00 por tonelada!

Segundo todas as manifestações dos palestrantes do Semi
nário sobre o Porto de Sepetiba, as perspectivas para o futuro são
extremamente favoráveis: a Companhia Docas do Rio anunciou,
atmvés de seu Presidente, Mauro Campos, que nos pr6ximos dias
começa a primeira etapa das obras de dragagem do porto, o que
aumentará a sua profundidade de 12 para 14,5 metros; nos pr6xi
mos sessenta dias serão abertos os processos de licitação para as
obms dos terminais privados a serem construídos, sendo o primei
ro deles destinado ao minério de ferro e os dois seguintes à movi
mentação de grãos e a carga geral, em projetos que, juntos,
atingem investimentos da ordem de 200 milhões de dólares.

As obms exigirão recursos da União - na parte da dmga
gem do porto - e capitais privados em parceria com capitais oriun
dos das linhas de fmanciamento do BNDES, no que respeita às
obms de infra-estrutura.

Modernizado, o Porto de SepetJ.ba deverá fumar-se como con
centmdor de cargas do Mercosul. Sua importância decorre, em grande
parte, de uma posição estmtégica, pois é capaz de desafogar os Portos
de Vit6:ria, do Rio de Janeiro e de Santos, além de estar ligado por
uma densa malha ferroviária aos pólos produtores do Rio de Janeiro,
Espírito Santo, São Paulo e Minas Gemis, onde se concentm a maior
parcela do Produto Interno Bruto gemdo no País.

Os projetos da iniciativa privada são gmndiosos, como se
pode notar pelos exemplos de duas empresas: apenas o terminal da
Minernções Brasileims Reunidas - MBR, empresa do grupo Cae
mi, terá capacidade de embarque de 28 a 30 milhões de toneladas
ao ano, podendo receber navios de até 300 mil toneladas. Além
disso, a empresa deverá investir cerca de 350 milhões de d6lares
na construção de uma indústria de pré-reduzidos de minério de
ferro. Por sua vez, a Ferteco Minemção SÁ. alocará recursos da
ordem de 60 milhões de dólares em equipamentos ferroviários, ne
cessários para que a Rede Ferroviária Fedeml possa transportar
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com eficiência o minério de ferro da região do córrego do Feijão,
além de mais 10 milhões de dólares em obras de expansão das ins
talações de extração e beneficiamento de minério para posterior
exportação através de Sepetiba. Apenas os investimentos da Ferte
co serão capazes de criar 400 empregos diretos e cerca de quatro
mil empregos indiretos, além de gerar algo entre 103 e 300 milhõ
es de dólares em receitas cambiais e propiciar à Rede Ferroviária
Federal um faturamento que pode chegar a cem milhões de dóla-
res.

Segundo o Secretário da Indústria, Comércio e Turismo do
Rio de Janeiro, Depltado Ronaldo Cezar Coelho, um de seus pla
nos é a instalação de um terceiro trilho na ferrovia que liga Sepeti
ba a Andrelândia, no sul de Minas Gerais, para que, em trecho de
bitola estreita, possa ser escoada toda a produção de café e de soja
da região. Considerado de maneira global, o projeto poderá fazer
com que a economia fluminense cresça de 12,5% para 18% do
Pffi nos próximos dez anos, quando o Rio de Janeiro se tcnnará o
Estado mais desenvolvido do País.

Por sua vez, o empresário Newton Figueiredo, Presidente
do Grupo Libra de Navegação, apontou que, ao concluir-se a se
gunda fase de ampliação do Porto, Sepetiba, Santos e Suape serão
os únicos portos capazes de receber os modernos navios transpor
tadores de contêineres, embarcações que necessitam de 300 metros
de cais para aportar.

O Porto, que já funciona há dez anos como importador, é
vital para a expànsão econômica do País e a meta inicial de dobrar
a movimentação de dez milhões de toneladas/ano para vinte mi
lhões de toneladas/ano poderá ser atingida à custa de um investi
mento relativamente reduzido.

Conforme ressaltaram o Governador Marcello Alencar e o
Presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Arthur
João Donato, uma prova de que a modernização de Sepetiba é re
conhecida nacionalmente foi a inclusão do projeto na pauta do
Conselho Coordenador das Ações Federais no Rio, criado pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso exclusivamente para reati
var a economia fluminense.

Diante da importância dessas obras, Sr. Presidente, resta
nos louvar o empenho das autoridades promotoras do evento e o
dinamismo do Governador Marcello Alencar e de seu Secretário
Ronaldo Cezar Coelho, que dão mostras de responsabilidade e es
pírito público ao elegerem a modernização do Porto de Sepetiba
como uma das prioridades para uma grande arrancada da econo
mia nacional.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - 8P. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, hoje pela manhã, numa intervenção que
fiz nesta Casa, da mesma forma que a Deputada Socorro Gomes e
o Deputado Nilson Gibson, falei das razões que nos levaram a im
petrar recursos, que encaminho à Mesa, contra a Comissão Espe
cial instituída para apreciar a PEC-7/95, referente à cabotagem,
que, sem quorom, deu como imda a discussão, prejudicando uma
emenda de minha autoria.

Insurgimo-nos contra a manobra anti-regimental e a ine
xistência de quorom para deliberação da Comissão, que impe
diu destaques de autoria da recorrente e outros que seriam
subseqüentes.

Sr. Presidente, para garantir o livre exercício de opiniões e
de posições nebia Casa e, mais ainda, para garantir a inde
pendência do Poder parlamentar e desta Câmara, o Regimento terá
que ser seguido ipsis litteris.

Neste sentido, deixo o recurso para a apreciação desta Pre
sidência e da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - S~ Deputada,
faremos juntar o recurso ao pronunciamento de V. Ex", a ftm de

que a Comissão tome conhecimento e a Mesa possa deliberar na
próxima reunião.

RECURSO A QUE SE REFERE A ORADORA:

RAZÕES DE RECURSO

Contra decisão do Presidente da Comissão Es
pecial destinada a apreciar a Emenda Constitucional
nO 7195.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
A Comissão Especial instituída para apreciar a Proposta de

Emenda Constitucional n° 7-A/95, reunida na tarde do dia 10-5
95, suspendeu seus trabalhos às 16h15min em função da simulta
neidade com a realização Ordem do Dia no plenário da Câmara
dos Deputados.

Na oportunidade a Comissão já havia aprovado o parecer
do relator e procedia a votação nominal dos destaques oferecidos.

Destaque-se, desde já, que eram quatro os destaques remanes
centes e a votação nominal já havia sido deferida anteriormente.

Na retomada dos trabalhos, após o término da Ordem do
Dia, antes de submeter a voto, sem quorum no plenário, e para evi
tar submeter os respectivo~destaques a voto, o Sr. Presidente, De
putado Alberto Silva, entendeu estarem todos prejudicados.

Imediatamente recorreu-se da decisão (art. 164ss do Rl) cu
jas razões apresentamos agora e, simultaneamente, a verificação
dequorom.

Lamentavelmente, como acorreu durante toda a sessão, a
truculência da Mesa, com a conivência da maioria do Plenário da
Comissão, impediu que a verificação fosse realizada e a sessão foi
imediatamente encerrada, de modo que os direitos da recorrente
foram flagrantemente desrespeitados.

Anote-se, por oportuno, que o Regimento Interno foi mal
tratado durante toda a sessão. Os prazos para discussão e encami
nhamento não foram obedecidos, recursos não foram acatados e,
inclusive, os pronunciamentos contrários aos interesses eram
abrupta e constantemente interrompidos pelos integrantes da
Mesa, especialmente pelo Presidente, ao contrário, do comporta
mento tolerante demonstrado aos demais oradores que se pronun
ciavam a favor. Tal comportamento demonstrou à saciedade a
parcialidade da Mesa, em flagrante desrespeito às posições minori
tárias.

Todavia, é contra a manobra anti-regimental que nos insur
gimos, a qual, mesmo diante da inexistência de quorum para deli
beração na Comissão, impediu que os destaques de autoria da
recorrente fossem apreciados.

Ante o exposto, em grau de recurso, requeremos a reforma
da decisão de S. Ex" o Presidente da Comissão Especial para res
taurar os direitos da recorrente, permitindo a apreciação dos desta
ques apresentados, vez que a apreciação dos anteriores não lhes
prejudicava com o necessário quorom de deliberação.

Requeremos, ainda que seja requisitada a Ata elau notas ta
quigráficas da respectiva sessão para efeito de comprovação do
alegado.

Termos em que
Requer o deferimento.
Brasília, 11 de maio de 1995. - Deputada Telma de Souza,

PT/SP.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, recebi há pouco
um relato do Sindicato dos Petroleiros do meu Estado dando conta
de uma situação instalada devido à intransigência do Governo, que
se nega a negociar, e à posição absurda do Tribunal Superior do
Trabalho, que considerou a greve abusiva e não concedeu nenhu-
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ma alternativa de negoctaÇáo.
Sr. Presidente, os trabalhadores foram levados para um

beco sem saída, ficaram encurralados. A partir da inviabilidade de
qualquer negociação, eles tomaram. em assembléia, Unta resolução
extremamente grave. Decidiram que, no caso de qualquer demis
são, protocolariam a demissão coletiva de toda a categoria e aban
donariam seus locais de trabalho.

Esta situação joga a responsabilidade nas costas do Gover
no que se recusa a negociar e a abrir um processo em que haja al
gunta saída para o impasse criado pela greve.

Solidarizamo-nos com os petroleiros e lamentamos tenha
sido necessário usar esse expediente extremo - quase suicida - de
sacrificar os próprios postos de trabalho para abrir um canal de ne
gociação. Nem nos piores momentos da ditadura os trabalhadores
foram tratados dessa fornta no processo de negociação salarial, daí
minha revolta e minha solidariedade aos companheiros petroleiros.

A SRA. DOLORES NUNES (pP - TO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, li, com
grande preocupação, na edição de 19/21 de março do corrente ano
do Jornal do Tocantins notícia segundo a qual o meu Estado 
Unta das mais novas Unidades da Federação - integra o chamado
"Mapa de Fome". E mais: que nada menos de 22 Municípios to
cantinenses são simplesmente, recordistas em mortalidade infaíltil.

Essas estatísticas foram fornecidas pelo IBGE e divulgadas
pelo Secretário Estadual de Saúde, Dr. Eduardo Medrado, acres
centando que, desses Municípios, o que encabeça a lista é São Se
bastião, distante 720 quilômetros ao norte de Palntas, a capital do
Estado.

Embora a Fundação Nacional de Saúde tenha convênios
com dezesseis dos 22 Municípios, devemos ter a humildade de re
coJÍhecer que o desempenho das nossas autoridades, nos níveis fe
deral, estadual e municipal, deixa muito a desejar.

Ainda segundo palavras do Secretário de Saúde, a grande
falha decorre do mau gerenciamento e da falta de compromisso
dos servidores para com as comunidades a que servem.

Concordo plenamente com o Secretário de Saúde quando
ele afirma que o erro está na falta de um gerenciamento programa
do, com avaliação periódica de desempenho. Isto, aliás, Sr. Presi
dente, ocorre com quase tudo neste País. Rara é a autoridade que
cobra resultado das ações que delega, como se o simples fato de
autorizar a execução de Unta obra ou a liberação de detenninada
verba fosse o suficiente para atendimento das reais necessidades
da população.

A Organização Mundial de Saúde e o UNICEF vêm baten
do pesado na questão da mortalidade infantil no Brasil, principal
mente depois que ficou constatado que ocupamos a 63" posição no
ranking das 145 nações ntais pobres do mundo. Com um Produto
Interno Bruto comparável ao do Chile ou da Venezuela, nossa taxa
de mortalidade infantil supera duas vezes os índices daqueles paí
ses, sem falar na nossa dianteira em relação, também. à Cuba.

Em boa hora, o Governo Federal acaba de lançar, através do
Ministério da Saúde, um amplo progranta de combate à desnutri
ção e à mortalidade infantil, no qual devemo ser aplicados, ainda
este ano, 2,1 bilhões de dólares, dos quais 50% direcionados para
saneamento e outras ações básicas de saúde. Com isso, cerca de
550 municípios brasileiros serão atendidos.

Portanto, Sr. Presidente, faço votos para que os 22 Municí
pios do Tocantins que integram o "Mapa da Fome" passem a inte
grar, também. esse Programa do Ministério da Saúde.

Vivemos, mesmo, no país dos contrastes, Sr. Presidente.
Arapoenta, por exemplo, um dos Municípios mais ricos de Tocan
tins, também está na lista da fome.

Não podemos permitir que os bolsões de miséria continuem

agravando nosso contexto social.
Registro o fato, em nome do valoroso povo de Tocantins,

que tenho a honra de representar nesta Casa, formulando veemente
apelo ao Ministro Adib Jatene, da Saúde, para que socorra as nos
sas populações, antes que essa situação se agrave ainda mais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputa-
dos.

o SR. JOSÉ ALDEMIR (pMDB - PB. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, um dos
fatos mais graves e desalentadores desses últimos anos tem sido o
envolvimento de certos institutos médico legais - que deveriam se
constituir em verdadeiros arautos na defesa dos direitos humanos
- no fornecimento de laudos periciais falsos.

Há denúncias comprovadas de que muitos desses documen:.
tos assinados por médicos peritos são, por tibieza ou interesses su
balternos, forjados ou desviadas de seu verdadeiro rumo para
beneficiar terceiros, particularmente policiais, em processo de cri
me ou de violência contra a pessoa humana.

A Medicina Legal deve ser entendida como um núcleo de
ciência a serviço da Justiça. O médico, nesse contexto, representa
os olhos da lei e não um pressuposto de ílutoridade policial.

Atualmente há Unta tendência tecnicista e burocrata-estatal
de chantar esses institutos de Polícia Científica ou Polícia Técnica.
Errado, porque não se pode admitir Polícia como ciência nem Me
dicina Legal como Polícia.

Hoje as repartições médico legais nada mais representam
. senão simples apêndices das centrais de Polícia, e os legistas, me
ros auxiliares subordinados à autoridade policial. Isso fez com que
se criasse um bom número de legistas brasileiros com Unta menta
lidade nitidamente policialesca, que se satisfazem com a exibição
de carteiras da Polícia ou portes de arntaS.

A Medicina Legal tem outra missão, mais ampla e signifi
cativa dentro da esfera do Judiciário, no sentido de estabelecer a
verdade dos fatos, na mais justa aspiração da lei.

Desse modo existe a necessidade premente de transforntar
esses institutos médico legais.

Foi com esse pensamento que a Comissão de Estudos do
Crime e da Violência, criada pelo Ministério da Justiça, propôs ao
governo a desvinculação dos institutos médico legais e da própria
Perícia Criminal dos órgãos de Polícia repressiva. O objetivo era o
de evitar a intagem de comprometimento sempre presente quando,
por interesse da Justiça, os institutos médicos legais são convoca
dos para participar de investigações sobre autoria de crimes atri
buídos à Polícia.

O Prof. Viana de Moraes já havia apresentado unia sugestão
vinculando os institutos médico legais aos departamentos das uni
versidades ou ao Ministério da Justiça e Secretarias de Justiça dos
Estados, baseado em trabalhos apresentados pelo Juiz João de
Deus Mena Barreto e pelo criminalista Serrano Neves.

Esses documentos que sugeriram as mudanças se apoiaram
nos processos de crimes atribuídos a policiais em que os laudos
elaborados por peritos oficiais subordinados às Secretarias de Se
gurança contestavam ou negavam autoria dos crimes por militares.

Ninguém de bom senso pode assegurar que dessa vincula
ção possa existir sempre qualquer fornta de coação física. Mas di
ficilmente se poderia deixar de aceitar a idéia de que, em alguns
casos, possa existir pressão, quando se sabe que os órgãos de re
pressão no Brasil trazem vícios antigos do tempo em que se envol
veram no arbítrio e na violência.

Enquanto o aparelho policial estiver comprometido nesses
lamentáveis episódios e os cargos de perito e diretores das reparti
ções médico legais forem sorteados entre os protegidos dos políti
cos ligados ao oficialismo haverá, pelo menos, dúvidas em alguns
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resultados. Aí~ o exemplo mais dignificante do Conselho Re
gional de Medicina, de Siío Paulo, que recentemente cassou o
exercício profissional médico de um legista, por favorecimento ilí
cito de laudos falsos.

Por este motivo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, e
diante da escalada da violência no País, na maioria com a presença
marcaute de policiais como protagonistas de cenas de horror, ve
nho a esta tribuna apresentar projeto de lei desvinculaudo os insti
tutos médico legais das Secretarias de Segurança Pública dos
estados e criando os departamentos de perícias e identificação, li
gados ao Ministério da Justiça, com o objetivo de executarem,
com independência, os trabalhos de perícias criminais, odonto le
gais e médico legais, bem como quaisquer outras de interesse pú
blico.

Espero a colaboração dos integrantes desta Casa no aperfei
çoamento da matéria para atender aos objetivos finais a que me
proponho.

PROJETO A QUE SE REFERE O ORADOR:

PROJETO DE LEI N°
(Do Sr. José Aldemir)

Dispõe sobre criação do Departamento de Pen
cias e Identificação, no Ministério da Justiça e dá outras
providências.

(Às Comissões de Legislação e Justiça,
de Administração e SelViço Público e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam instituídos os Departamentos de Perícias e

Identificação (DPI), em cidades com população superior a 500 mil
habitantes, polarizando área de atuação regional, com autonomia
administrativa e fmanceira, subordinados diretamente ao Ministé
rio da Justiça.

Art. 2°·0s Departamentos de Perícias e Identificação serão
dirigidos por um Perito Médico Legal, Perito Odonto Legal ou Pe
rito Criminal, de livre nomeação e exonemção do Ministro da Jus
tiça.

Art. 3° Os Departamentos de Perícias e Identificação têm
por fmalidade planejar, coordenar e executar as atividades de pen
cias médico legais e odonto legais, pencias criminais e quaisquer
outras de interesse público, bem como a identificação civil e cri
minal no âmbito de sua região.

Art. 4° A estrutum organizacional básica do Departamento
de Perícias e Identificação obedecerá ao seguinte plano:

I - Nível de Direção
1 - Diretor Geml- DAS 101.5
II - Nível de Execução Progmmática
3 - Coordenações-Gemis - DAS 101.4
Coordenador-Geml de Criminalista
Coordenador-Geml de Perícia em Clínica Médica
Coordenador-Gemi de Identificação
III - Nível de Execução de Ações - DAS 1013
Coordenação de Criminalistica
Coordenação de Perícia em Clínica Médica (Médico Legal)
Coordenação de Identificação
IV- Nível Intermediário - DAS 101.2
Criminalística
2 - Perícia Interna
2 - Perícia Externa
I - Perícia Especial
2 - Perícia Laboratorial
1 - Apoio Administrativo
Clínica Médica (Médico Legal)
2 - Perícia em Clínica Médica

2 - Perícia Tanatol6gica
2 - Perícia em Odontologia Legal e Antropologia Forense
2 - Perícia de Labomt6rio
1 - Apoio Administrativo
Identificação
2 - Identificação Civil e Criminal
2 - Perícia Datiloscópica
1 - Processamento e Informática
1 - Apoio Administrativo
V - Nível de Assessoramento - DAS 101.2
Gabinetes
3 - Secretarias
I - Seção de Pessoal
1 - Seção de Finanças
1 - Seção de Material e Patrimônio
1 - Seção de Tmnsportes
VI-NíveldeApoio-DAS 101.1
4 - Motoristas
3 - Serviços Gerais
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Um dos fatos mais gmves e desalentadores desses últimos
anos tem sido o envolvimento de certos institutos médico legais 
que deveriam se constituir em verdadeiros arautos na defesa dos
direitos humanos - no fornecimento de laudos periciais falsos.

Há denúncias comprovadas de que muitos desses documen
tos assinados por médicos peritos são, por tibieza ou interesses su
balternos, forjados ou desviadas de seu verdadeiro rumo para
beneficiar terceiros, particularmente policiais, em processos de cri
me ou de violência contra a pessoa humana.

A Medicina Legal deve ser entendida como um núcleo de
ciência a selViço da Justiça. O médico, nesse contexto, representa
os olhos da lei e não um pressuposto de autoridade policial.

Atualmente há uma tendência tecnicista e burocrata-estatal
de chamar-se esses institutos de polícia científica ou polícia técni
ca. Errado, porque não se pode admitir Polícia como Ciência nem
Medicina Legal como Polícia.

Hoje as repartições médico legais nada mais representam
senão simples apêndices das centrais de polícia e os legistas, me
ros auxiliares subordinados à autoridade policial. Isso fez com que
se criasse um bom número de legistas bmsileiros com uma menta
lidade nitidamente policialesca, que se satisfaz com a exibição de
carteiras da polícia ou seus portes de arma.

A Medicina Legal tem outra missão, mais ampla e signifi
cativa dentro da esfem do judiciário, no sentido de estabelecer a
verdade dos fatos, na mais justa aspiração da lei.

Desse modo existe a necessidade premente de se tmnformar
esses institutos médico legais.

Foi com esse pensamento que a Comissão de Estudos do
Crime e da Violência, criada pelo Ministério da Justiça, propôs ao
Governo a desvinculação dos institutos médico legais e da própria
perícia Criminal dos 6rgãos de polícia repressiva. O objetivo era o
de evitar a imagem de comprometimento sempre presente quando,
por interesse da Justiça, os institutos médico legais são convoca
dos para participar de investigações sobre autoria de crimes atri
buídos à polícia.

O professor Viana de Moraes já havia apresentado uma su
gestão vinculando os institutos médico legais aos departamentos
das universidades ou ao Ministério da Justiça e Secretarias de Jus
tiça dos estados, baseado em trabalhos apresentados pelo juiz João
de Deus Mena Barreto e do criminalista Serrano Neves.
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Esses documentos que sugeriram as mudanças se apoiara
ram nos processos de crimes atribuídos a policiais, onde os laudos
elaborados por peritos oficiais subordinado às Secretarias de Segu
rança, contestavam ou negavam antoria dos crimes por militares.

Ninguém de bom senso pode assegurar que dessa vincula
ção possa existir sempre qualquer forma de coação física. Mas, di
ficilmente se poderia deixar de aceitar a idéia de que, em alguns
casos, possa existir pressão, quando se sabe que os órgãos de re
pressão no Brasil trazem vícios antigos do tempo em que se envol
veram no arbítrio e na violência.

Enquanto o aparelho policial estiver comprometido nesses
lamentáveis episódios e os cargos de perito e diretores das reparti
ções médico legais forem sorteados entre os protegidos dos políti
cos ligados ao oficialismo haverá, pelo menos, dúvidas em alguns
resultados. Aí está o exemplo mais dignificaste do Conselho Re
gional de Medicina de São Paulo, que recentemente cassou o exer
cício profissional médico de um legista, por favorecimento ilícito
de laudos falsos.

Por esse motivo, diante da escalada da violência no País, na
maioria com a presença marcante de policiais como protagonistas
de cenas de horror, encaminho este projeto de lei desvinculando os
institutos médico legais das Secretarias de Segurança Pública dos
estados e criando os Departamentos de Perícias e Identificação, li
gados ao Ministério da Justiça com o objetivo de executarem, com
independência, os trabalhos, de perícias criminaic;, odonto legais e
médico legais, bem como quaisquer outras de interesse público.

Espero a colaboração dos integrantes desta Casa no aperfei
çoamento da matéria para atender aos objetivos fmais a que me
proponho. - Deputado José Aldemir.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR-SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a refor
ma da Previdência não está parada, está só esperando o momento
oportuno de retirar da Constituição todas as conquistas de 1988.

Mandar para a lei as aposentadorias e incluir a previdência
complementar no texto da Constituição (parece uma ironia); tirar
das receitas do orçamento da seguridade os recursos de loterias
(suprimir o item III do art. 195 da Constituição Federal); tirar dé
cimo-terceiro salário e a pensão da Constituição; acabar com a
aposentadoria das professoras, tudo isso está tramitando. Para isso
chamamos a atenção de V.Ex"s.

Queremos registrar o sétimo aniversário da Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Porto Ferreira e cumprimentar seu
Presidente, João José e Oliveira.

Também registramos a posse da Diretoria de Aposentados e
Pensionistas do Sindicato dos Motoristas em Guindastes de San
tos, nas pessoas do Presidente, Gilberto Prado, e do Secretário-Ge
ral, Milton Sacomã.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero elogiar a conduta da Direção Na
cional do PSDB que realizou na última sexta-feira, em Goiânia,
um encontro regional muito importante, no qual reuniram-se as li
deranças principais do nosso Estado, debatendo as reformas cons
titucionais. Acho que, desta forma, nosso partido vai ao
encontro da sociedade para esclarecer de vez as mudanças pre
tendidas na Constituição. Isso, com certeza, enaltece o PSDB e
o meio político.

O SR. WILSON BRAGA (PDT - PB. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o empobreci
mento das populações mais carentes do Nordeste, causado pela
política de desassistência do Governo Federal, tem concorrido ace
leradamente para aumentar o imenso contingente de indigentes, de
desempregados e de subnutridos na Paraíba.

O Conselho Regional de Economia da Paraíba, em amplo

estudo realizado no interior, constatou o índice elevado do cresci
memo da pobreza e da miséria nas populações não só rurais, mas
também urbanas de 160 Municípios paraibanos. Isso consta do do
cumento "A Fome Hoje", editado por aqueles órgão.

Dentro deste quadro, o Município de Remígio, situado no
brejo paraibano, é o que apresenta as taxas mais elevadas de indi
gência, com 91,4% da população sobrevivendo com renda mensal
entre Oe 1 salário mínimo. Dos 18 mil habitantes do Município,
16500 são indigentes, conforme revelam os estudos do Conselho
Regional de Economia do Estado da Paraíba.

Os que vivem na zona rural não têm condições de plantar,
de trabalhar nem de produzir porque tudo lhes faltam, desde traba
lho remunerado, crédito e sementes, e aos que vivem na periferia,
onde existemJrês favelas, falta tudo, do emprego, água, energia,
saneamento básico, educação à alimentação.

O senso do mesmo órgão técnico do Governo do Estado
aponta ainda que 46,2% das crianças da zona rural sofrem de gra
víssimos problemas de desnutrição. Esse Município vive um qua
dro desolador de fomes e de desemprego, estando inserido na
maioria dos Municípios paraibanos que não contam com nenhuma
ação do Governo, que se omite em todos os setores, principalmen
te as áreas de assistência aos trabalhadores rurais.

O novo Programa Comunidade Solidária, criada pelo G0
verno Federal para resolver o problema da fome e do desemprego
no interior do País e na periferia das grandes cidades, divulgou a
relação dos Municípios que irá atender no corrente ano, incluindo
a Paraíba, da qual constam João Pessoa, Camalaú, Congo, Dester
ro, Livramento, Passagem, Quixaba, Salgadinho, São José do Ti
gre, São Sebastião do Umbuzeiro, São José do Cordeiro e
Mamanguape.

Ora, Sr. Presidente, a relação não contemplou 10% dos Mu
nicípios pesquisados pelo Conselho Regional de Economia da Pa
raíba, que mostra alarmante índice de pobreza absoluta das
populações que vivem no interior do Estado.

Tem razão o sociólogo Betinho quando disse: 'Temos de
fazer tudo com muita urgência, porque não estamos diante de um
problema banal, porque a fome não espera".

Os 32 milhões de brasileiros espalhados pelas invasões, pe
las favelas, pela periferia dos grandes centros, pela grande zona
rural do interior do País excluídos de todas as atividades econômi
cas e produtivas, que estão passando fome, na verdade não podem
esperar porque a fome tem pressa.

Por estes motivos, Sr. Presidente, quero fazer um apelo à
ilustre e honrada Presidente do Programa Comunidade Solidária,
socióloga Ruth Cardoso, para que mande revisar e representar os
levantamentos feitos para o atendimento em primeira fase no Pro
grama Comunidade Solidária, principalmente no caso daqueles
Municípios como Remígio, cujos dados registraram alarmantes ín
dices de pobreza e miséria absoluta pelos estudos levantados ofi
cialmente pelo Conselho Regional de Economia da Paraíba e
amplie estes atendimentos para o restante dos Municípios pobres e
desassistidos do interior do Nordeste.

Era o que tinha a dizer, na confiança de que o nosso apelo
seja atendido.

O SR. ANTÔNIO GERALDO (Bloco'PFL - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero
deixar registrada nossa proposta no que concerne à possível priva
tização da CHESF - Companhia Hidroelétrica do São Francisco.

. Apelo para S. Ex', o Presidente da República, no sentido de
que os recursos arrecadados quando da privatização daquela esta
tal sejam aplicados no Nordeste, especialmente em recursos hídri
cos, a maior carência do povo nordestino, na duplicação de
estradas, na construção de novas rodovias, em escolas, em habita-
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ção e em hospitais. Assim, o dinheiro, que é do Nordeste, seria
reaplicado no próprio Nordeste, uma das regiões mais carentes do
nosso País.

Sr. Presidente, gostaria que V. Exa autorizasse a publicação
dessa proposta no programa "A Voz do Brasil" e no jornal Hoje
naCâmàra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (BlocdPTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Depu
tados, uma vez, venho a esta tribuna para alertar o Govemo sobre
a triste situação da nossa agricultura.

A falência ameaça graude parte dos produtores rurais, con
seqüência do somatório de erros da política econômica desde o
Plano Cruzado, que se agravou nas diferenças dos Planos Collor
como na implantação da URV e do Real.

Não se trata de salvar "produtores caloteiros", ao contrário
de certos noticiários que tenho lido, ou simples "choro de grandes
proprietários".

Na realidade, o que está ocorrendo é que os produtores ru
rais de todo o País estão vivendo uma situação que não pode per
durar, eis que se arrastam cumulativamente diferenças ilegais, que
na Justiça têm sido derrubadas, entre a correção do preço mínimo
e o custo dos [manciamentos. Além de tal acumulação, com o au
mento irregular e desproporcional da dívida, esgotado os prazos,
estará criado o impasse, e daí a onda de protestos dos produtores e
trabalhadores rurais, que se generaliza.

O Govemo e sua equipe econômica sabem que tanto a fome
quanto a estabilidade econômica do País dependem da produção
de alimentos e, portanto, não podem deixar que venha ocorrer um
quebra-quebra dos produtores, pois seriam por demais desastrosas
e imprevisíveis suas conseqüências.

É inClÍvel que o Presidente Femando Henrique Cardoso não
tenha lido o relatório e conclusões da CPMI da Dívida Agrlcola e
da importação de alimentos, pois se tivesse lido, teria melhor com
preensão dos problemas institucionais e conjunturais que cqmpro
metem a agricultura brasileira, e que poderá afetar a própria
manutenção e estabilidade do Plano Real.

Quando Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso
esteve reunido por três oportunidades com a CPMI, e chegou a
anunciar medidas até hoje não implementadas. Tampouco, o que
foi estabelecido no protocolo assinado pelo Ministro Rubens Ricu
pero, seu sucessor.

Se o Govemo resolver apoiar logo a produção de alimentos,
salvará o seu real e evitará confrontos piores, que ao contrário vi
rão. Aí será tarde demais.

Ainda é hora de apoiar a produção para salvar a própria
economia nacional.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputa
dos, uma das mais tradicionais e consagradas instituições de
ensino do Estado de Pernambuco é o Colégio Dom Bosco, de Pe
trolina.

Esse modelar educandário foi fundado pelo Bispo Dr. Anto
nio Malan, em 18 de outubro de 1926. Ao longo de 68 anos de
funcionamento, vem formando gerações e gerações, proporcionan
do formação integral a seus alunos, tendo como princípios a expe
riência de vida, a criatividade, a liberdade com responsabilidade, o
respeito mútuo, a descoberta dos reais valores sócio-culturais que
os ajudem a promover o exercício da cidadania com compromisso
e espírito construtivo, que contribua para a transformação da so
ciedade em algo mais justo.

Assim, o Colégio Dom Bosco vem efetuando a educação
infantil contextualizada, num am1;>iente de liberdade e estímulo à

criatividade, o que vem favorecendo o processo de alfabetização.
Os alunos do ensino fundamental são conduzidos ao domí

nio da leitura, da escrita e do cálculo, à compreensão das leis que
regem a natureza e as relações sociais, desenvolvendo atividades
de leitura ClÍtica da realidade para intervenção construtiva no mun
do, num exercício de participação no processo produtivo e de
construção da própria História.

No ensino médio, o Colégio Dom Bosco, procura aperfei
çoar as capacidades de pesquisa, de organização e sistematização

'.na produção de conhecimentos das diversas áreas, estimulando a
investigação científica, utilizando-se, para esses fms, de biblioteca
e laboratório.

A instituição tem sempre procurado enfatizar a dimensão
educativa das atividades esportivas, criando ainda oportunidades
que ampliem o horizonte cultural da ·comunidade escolar nas lin
guagens cênicas, plásticas,literárias e musicais.

Aliás, comprovando sua integração com a comunidade, o
Colégio Dom Bosco vai participar ativamente das comemorações
do Centenário de Petrolina.

Pretendem os dirigentes do estabelecimento de ensino, atra
vés de múltiplas atividades, ampliar os conhecimentos da realida
de sócio-política, econômica, histórico-cultural da região,
desenvolvendo habilidades que possam tomar os seus alunos mais
capazes de integrar-se à sociedade uma postura participativa, críti
ca e criativa.

Por isso, Sr. Presidente, desejamos expressar nosso integral
apoio ao Colégio Dom Bosco de Petrolina, Estado de Pemambu
co, congratulando-nos com seus dirigentes e seu corpo de educa
dores pelos relevantes serviços que vêm prestando à causa da
educação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PTB - RI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, é preciso
salvar o Plano Real. É imperativo que toda a sociedade, todos
quantos temos responsabilidades sobre as atividades do Estado e
do Govemo, serremos fileiras em tomo dessa bandeira comum,
autêntica obra de salvação nacional, que restituiu ao País e ao seu
povo a confiança na rigidez da sua moeda, nos resultados do traba
lho e do esforço produtivo, na economia do mercado.

Esta conclamação representa o mais crucial e emergente de
safio com que se defronta a economia brasileira na atualidade.

O Plano de Estabilização deflagrado desde o primeiro tri
mestre de 1994 constitui, hoje, uma das mais valiosas conquistas
do povo brasileiro. Não podemos assistir, passivamente, às amea
ças que vêm de dentro ou de fora do País, às ciladas que se armam
contra seus principais instrumentos de saneamento monetário, de
controle dos gastos públicos e de combate à inflação.

Os ataques, de variados matizes e intensidades, partem de
diferentes setores e interesses contrariados ou das ambições des
medidas e insaciáveis, daqueles que se acostumaram a entesourar
os ganhos fáceis e iníquos da ciranda financeira e do descalabro
inflacionário, são os artífices dos lucros exorbitantes, da geração
de riquezas sem trabalho ou sem produção, são aqueles que estão
no ápice da explosiva concentração de rendas e do acúmulo desen
freado de capital e de patrimônio no País, que colocam o Brasil
entre os mais deploráveis e injustos quadros de distribuição de
rendas no mundo.

As recentes medidas adotadas pelas autoridades govema
mentais com vistas a refrear o consumo, seja através de restrições
creditícias, aumento do recolhimento compulsório dos bancos, ju
ros elevados e gravames aos produtos importados, tomaram-se o
mal necessário.

Buscou-se, por seu intermédio, evitar a retomada da corrida
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dos preços sob pressão da demanda excessiva que nossa inJlÍ:;tria
e a agricultura ainda não conseguem atender, ou impedir a perda
acelerada de divisas na aquisição de produtos eletro-eletrônicos e
veículos, com similares nacionais, e tantos outros produtos ou
bens supérfluos, que s6 beneficiam as camadas de maior poder
aquisitivo.

Se estas providências se fizeram inadiáveis, por outro lado
são demonstrações inequívoca de que houve aumento real do p0

der de compra por parte da população em geral, os trabalhadores
estão ganhando mais, em termos absolutos, se comparada a sua si
tuação anterior ao Plano Real.

De seu turno, a flXação do novo salário mínimo em cem
reais, segundo cálculos estimados que a imprensa divulgou, impli
cará injeção adicional superior a um bilhão de reais na economia,
distribuídos essencialmente entre os trabalhadores de baixa renda,
por conseguinte com largos benefícios sociais decorrentes da me
lhoria das suas condições de vida.

Somente a conjugação desse dúplice fator, o aumento da
massa real de salários e a razoável estabilidade da moeda, explica
o inusitado crescimento da demanda, não só de bens e serviços
consumidos pelas classes de maior renda mas também de merca
dorias, vestuários e gêneros de primeira necessidade, evidenciando
que os efeitos salutares do Plano Real atingiram indiferentemente
todos os segmentos da sociedade.

Mas, não apenas as pessoas e as famílias experimentaram o
influxo positivo do panorama que se estabeleceu em todo o País,
com o advento do Plano Real. Igualmente as empresas e as organi
zações em geral puderam voltar a planejar investimentos, a reto
mar sua capacidade produtiva e até acrescê-la.

Multiplicaram-se os negócios, intensificou-se o intercâmbio
comercial com o exterior, pacificou-se, em certa medida, de forma
mutuamente proveitosa, o quadro das relações entre capital e tra
balho, as reivindicações dos trabalhadores têm sido comedidas e,
em boa parte, logram encaminhamento e acolhida nos acordos e
convenções coletivos.

Bem de ver que o mérito maior e inusitado de todas essas
conquistas, expressas em indicadores das mais prestigiosas fontes,
a refletirem o êxito que o País vem obtendo desde o ano passado,
foi o de terem sido realizadas sem o apelo aos "choques" aos paco
tes sucessivos, às medidas agressivas como o confisco de poupan
ça, os empréstimos compulsórios, os tabelamentos, a convocação
da política para administrar problemas das relações de consumo.

É também por isso que se faz imperiosa uma verdadeira
cruzada nacional, a movimentação da sociedade inteira para pou
par o País da desgraça de se ver mergulhar novamente no caos e
na espiral inflacionária, com todas as seqüelas sociais e econômi
cas que esse mal repreenta, raiz de quase todos os desequilíbrios e
desajustes que herdamos do passado remoto ou recente.

São impatri6ticas, neste momento, tanto as reações dos
meios fmanceiros ou empresariais ou mesmo da sociedade por in
teiro, ante as medidas de contenção ditadas pelo Governo, quanto
as movimentações grevistas disseminadas por vários Estados e en
volvendo diversas categorias, paralisações tidas por abusivas pela
Justiça especializada, ante a situação de intranqüilidade e os trans
tornos graves causados à população.

Não haja qualquer dúvida de que, se naufragar esse plano, ha
verá riscos incalculáveis para o País, tanto de ordem econômico-social
como na esfera político-institucional, sendo por demais incontroversa
a constatação de que as crises por que passou o Estado brasileiro e as
rupturas do regime democrático no País estiveram associadas, entre
outras c.ausas estruturais e conjunturais, à desorganização do sistema
produtivo e à derrocada da nossa moeda.

A sociedade brasileira, pela generalidade de seus repre-

sentantes e mandatários políticos no Congresso Nacional, tem a
indeclinável tarefa e até o dever primordial de emprestar todo seu
esforço e contribuição pessoal, assumindo, sem fugas ou evasivas,
e independente de agremiação partidária ou convicções políticas,
suas responsabilidades solidárias na preservação do sucesso do
Plano Real.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SALATIEL CARVALHO (pP - PE. Pronuncia o

seguinte Discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, gosta
ria, no dia de hoje, aproveitando este momento, de cumprimentar
S. Ex·, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, pelo seu programa de
rádio "A Palavra do Presidente", transmitido na quarta-feira.

E isto tem um motivo: vimos que o Governo Federal já co
meça a atender as famílias de baixa renda, conseguindo para elas,
pelo menos, um local decente para morar.

Significa que os mais pobres sofrerão menos a partir de
agora: um bilhão de reais aplicados na construção e reforma de ca
sas, regularização de terrenos, lotes com água, luz e esgoto, para
nossa P9pulação de até três salários mínimos.

É, sem dúvida, um grande passo dentro daquilo que o Presi
dente se pautou para cumprir.

Cumprimento S. Ex·, inclusive, por ter elevado as aplicaçõ
es do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no setor, de 5· para
27% - depois de uma paralisação das atividades por três anos.

No entanto, preocupa-me, a atual situação brasileira. Os um
bilhão de reais - quinhentos mil para habitação e outros tantos
para saneamento - parecem-me insuficiente à nossa realidade. E o
próprio Presidente sabe disso.

Em seu Programa de Governo, ele já previa aplicar três bi
lhões de reais no primeiro ano, para beneficiar as famílias de baixa
renda. Destes, 2,2 bilhões vindos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e os restantes 800 milhões de recursos de contrapartida
de Estados e Municípios.

Além do mais, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o cres
cimento da falta de habitação no Brasil é flagrante. Das dificulda
des no setor de saneamento, então, nem pensar...

Vários municípios brasileiros - e deles não se excluem nem
algumas capitais - ainda convivem com a falta de redes de esgotos
e abastecimento de águas, o que se torna um prejuízo enorme para
a população, exatamente onde ela mais se ressente, que é na saúde.

Claro que o Presidente deve seguir um cronograma para
evitar novos problemas com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço. Sabemos que o setor ficou enormemente prejudicado com
fatos acontecidos no passado, e ligados ao problema de habitações.

Mas estes mesmos fatos devem servir de alerta às nossas
autoridades para que exijam, como estão agora a exigir, uma
maioria rigidez no controle dos gastos públicos, um maior empe
nho na fiscalização dessas aplicações, para que os montantes des
pendidos não venham a se perder, no espaço e no tempo, em obras
que apresentem solução de continuidade.

O programa é excelente, pelas medidas de saneamento que
propõe nos dois sentidos: no básico para atendimento da popula
ção e no controle da distribuição de verbas, para atendimento da
moralidade.

Por isso mesmo acho que S. Ex·s o Presidente da Repúbli
ca, deve ao nosso povo um maior empenho dentro daquilo que
está previsto em seu Programa de Governo e que determina a apli
cação de três bilhões de reais nestes serviços no primeiro ano de
gestão.

Até porque foi pelo seu programa - adotado pela grande
maioria do povo brasileiro que o sufragou - que o Sr. Presidente
Fernando Henrique Cardoso foi eleito pela maioria de votos, dis
pensando o segundo turno do último pleito.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB-CE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, vol
to a esta tribuna para, mais uma vez, manifestar a minha preo
cupação ante a proliferação de cheques sem fundos no Brasil.
Realmente, a caracterlstica e o uso do cheque estão completa
mente desvirtuados, de tal sorte que, sendo um pagamento à
vista, o cheque passou a ser manipulado nas relações comer
ciais brasileiras como título de crédito, com tão desabusado
emprego, que muitos estabelecimentos chegam a ponto de colo
car cartazes em suas próprias portas, anunciando que aceitam
"cheques pré-datados".

A expressão "cheque pré-datado" não passa de eufemismo
comercial para disfarçar o caráter antijurldico da outra expressão
"cheque sem fundos". Antigamente, chegou a ser tão grave a emis
são de cheque sem provimento, que o Congresso Nacional, no Có
digo Penal, capitulou o fato como crime, processo desmoralizante
e de profunda repercussão negativa nos estabelecimentos bancá
rios e comerciais, e quem assim procedia terminava ficando sem o
crédito e até a honorabilidade.

Presentemente, a emissão do chamado ''pré-datado'', ou, na
realidade, "sem fundos", propagou-se com tamanha liberalidade e
insensatez que compete com a própria moeda circulante, ,não pas
sando, contudo, de moeda falsa, porque desse modo o é todo e
qualquer papel que não tenha poder liberat6rio imediato, consa
grado pela ordem jundica estabelecida.

Diante disso, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, conside
ro de suma importância para a valorização e credibilidade do che
que a aprovação do meu Projeto de Lei nO 2.230/91, que hoje se
encontra na Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o que,
data vênia, já devia ter sido apreciado por ambas as Casas do Con
gresso Nacional, não fosse a lentidão de nosso processo legislati
vo. O meu projeto tem como principal fundamento dar maior
segurança ao lojista e ao próprio emitente.

Insisto em afrrmar que seria muito importante que o Banco
Central do Brasil, através de sua área competente, estudasse como
alterar a nOlDla interna que trata do uso do cheque, a fim de se coi
bir o mecanismo usado,· indevidamente, por muitos correntistas,
que emitem o cheque e, em seguida, encaminham ao respectivo
banco uma contra-ordem, que só deveria ser atendida pela gerên
cia do banco no caso de roubo, extravio do talonário ou qualquer
causa superveniente à emissão, com motivo, indiscutivelmente,
justificável, como, por exemplo, o lapso, por parte do vendedor,
na entrega de mercadorias adquiridas mediante cheque. Em todos
esses casos, apurado o engodo, a represália legal deveria recair no
agente de má-fé. O Diário do Nordeste, de Fortaleza, Ceará, em
sua edição de 13 de abril de 1995, publica oportuna e judiciosa re
portagem sob o título "Mercado teme crescimento dos cheques
sem fundo". E diz, no texto: "A inadimplência verificada nos che
ques com data futura, mais conhecidos como pré-datados, nos pri
meiros três meses do ano, causou uma reversão na preferência de
vários segmentos da economia cearense por este instmmento des
burocratizado de crédito", deixando de fOlD1a clara a preocupação
de muitos clubes lojistas e associações comerciais deste País.

Não somente naquela cidade verificou-se o que o jornal tra
duz por uma reversão na preferência de vários segmentos da eco
nomia, promovida pela aceitação dos cheques pré-datados. Isso
está ocorrendo em todo o Brasil. Em um sistema econômico está
velo cheque pré-datado pode, talvez, funcionar nOlDlalmente, des
de que a emissão repouse em rendimentos nOlD1ais do emitente.
Não é o caso atual, em que o Poder Público procura, num grande e
acertado esforço, conter a inflação, mediante a alta, cada vez mais
crescente, das taxas de juros, com o propósito de conter o consu-

mo, o que não tem sido, ainda, entendido pelo grande público que
insiste, erradamente, em gastar até mesmo o que lhe resta de pou
pança.

Nas datas comemorativas, como "Dia das Mães", "Dia da
Criança", "Dia dos Pais', Natal e outras, desencadeia-se, na maio
ria das pessoas, um insopitado desejo de homenagear o ente ama
do com presentes, nem sempre à altura do seu poder aquisitivo.
Nesse delírio consumista, que antecede esses dias comemorativos.
entra o comerciante com o seu também desejo insopitado de ven
der, havendo, nesse caso, a junção da fome com a vontade de co
mer, optando-se, pois, pelo artificio do pré-datado, oferecendo-se
aos clientes incautos as vantagens falazes da venda a prazo. mas
sem que seja, devidamente, explicada a taxa astronômica de juros
praticada.

A entrada e a primeira prestação o devedor ainda termina
suportando. A partir, porém, da segunda parcela, começa a atrasar
os pagamentos, chegando à caracterização da inadimplência, pois,
de acordo com os juros cobrados, as últimas prestações. não raro,
ficam bem mais altas do que a inicial, dada como entrada. Tem ha
vido casos em que a última prestação é mais alta do que o valor to
tal inicial do objeto adquirido, o que. sem dúvida, fere o direito do
consumidor.

Aí temos a inadimplência, a quebradeira do comprador e, às
vezes, também, do vendedor, e observa-se, ainda, a corrida aos
cartórios de protestos, aos "SPCs", num processo de desmoraliza
ção e descrédito do cheque, o que reforça a validade de meu proje
to de lei acima referido e a defesa que fIZ, em 4 de maio de 1995,
de uma alteração da lei do cheque, como ocorreu. recentemente,
na Argentina.

Era o que tinha a registrar.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (BlocoIPTB-AL. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sn e Srs. Deputa
dos, na sessão do Senado Federal. do dia 28 de abril passado, o
eminente Senador Carlos Wilson proferiu importaute discurso,
abordando, em seus vários aspectos, assunto da maior relevância
para o País, concernente à proliferação, nos mais diferentes pontos
do território nacional, de obras públicas inacabadas.

S. Ex' Expôs fatos e situações concretas, meramente exem
plificativas, aludiu à extensão do problema e alinhou causas que
levam a esse quadro deplorável, que tem trazido prejuízos inco
mensuráveis para os cofres públicos e conseqüências altamente
ruinosas para a população em geral, além de focalizar a ação da
queles que extraem proveito do descaso ou da corrupção presentes
na gestão pública.

Ao cabo de sua momentosa intervenção na tribuna daquela
Casa, S. Ex' apresentou o requerimento no qual propõe a criação
de Comissão Temporária do Senado Federal com a fInalidade de
inventariar as obras inconclusas custeadas com recursos da União,
examinar sua situação e apresentar sugestões para a solução defI
nitiva desse grave problema nacional.

Concordo com a iniciativa do eminente Congressista e lou
vo o elevado espírito público que a inspirou. Ouso, apenas, apon
tar a necessidade de que tal proposta seja fruto do esfor';o
conjunto das duas Casas do Legislativo Federal, devendo, assim
constituir-se sob forma de Comissão Mista Temporária o colegia
do que irá examinar questão sobremaneira complexa, catalogar os
casos apurados e oferecer ao País o balanço da situação das referi
das obras inconclusas.

Sendo este um assunto que interessa muito perto a toda a
representação política com assento no Congresso Nacional, subli
nho a necessidade de sobre ele debruçar-se tanto Senadores como
Deputados, através do trabalho conjunto, se alcançar os resultados
esperados,
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PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

OBRAS INACABADAS, UMADOENÇA NACIONAL

Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senado-
res:

O assunto que me traz a esta tribuna, hoje, está na ordem do
dia do País. Parece haver chegado o momento histórico de darmos
um basta a uma prática que tem suas raízes mais profundas no des
caso e na corrupção.

Refiro-me, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, àqui
lo que costumo chamar de ''indústria da obra inacabada", um meio
imaginoso e desonesto, inventado por uns poucos para o seu pr6
prio enriquecimento, em detrimento de milhões de brasileiros.

Já imaginam Vossas Excelências do que se trata. Uma em
presa de construção civil vence uma licitação e se toma, como diz
o pr6prio pessoal desse ramo, "dona do contrato". A partir daí,
com a conivência de alguns dirigentes públicos, evita, sob os mais
variados pretextos e subterfúgios, fazer aquilo para a qual foi con
tratada: terminar a obra no tempo previsto. Com isso, consegue in
contáveis aditamentos contratuais e, em conseqüência, gordos
lucros, sangrando os cofres da Nação e impedindo o desenvolvi
mento do País,

Apenas para exemplifIcar o que digo, há um caso absurdo,
trazido a público, em que uma obra em Mato Grosso permanecia
inconclusa depois de nove anos, embora o prazo o prazo previsto
no contrato para a realização dos serviços fosse de 150 dias! 116
dos 133 quilômetros de construção e melhoria de estradas contra
tados custaram 12,3 milhões de d61ares ao erário, quando o preço'
no contraí? original era de apenas 736 mil d6lares! Como essa, há
incontáveis obras espalhadas por este Brasil. E quando não se trata
de corrupção, vemos alguns governantes, por pura vaidade, deixar
um hospital ou uma ponte inacabada apenas para não terminar'
uma obra começada por um antecessor.

Ao deixar a Secretaria Nacional de Irrigação, em novembro
de 1993, à frente da qual permaneci menos de um ano, encaminhei
correspondência ao Excelentíssimo Senhor Presidente Itamar

Franco, informando que a conclusão de trinta e sete obras, qu'e 'já
tinham entre 50% e 95% de seus cronogramas fisicos executiÍdos,
seria suficiente para, até o final do Governo, irrigar mais 70 ml
hectares de terras.

Dessas obras, quero destacar algumas cujos perCentuais de
execução e área irrigável situam-se entre as mais elevadas: o perí
metro de irrigação Caldeirão e o Açude PetrônioPortella, no
Piauí; os Açudes Trussu e Atalho lI, no Ceará; o Canal do Patax6
e o perímetro de irrigação Baixo Açu, no Rio Grande do Norte; o
sangradouro da Ban:agem, Nova Olinda e o perimetro de 'irrigação
Moxot6, no meu Estado; os perimetros de irrigação Formoso-A e
Brumado, na Bahia; o perimetro de irrigação J81'Oa, émMmasGe
Tais, e o perímetro de irrigação Flores, no Maranhão, como bem o
sabem os Senhores representantes daqueles Estados nesta Casa.

Para se ter umá idéia do que aqueles 70 mil hectares adiciO
nais representavam, Íl Companhia de Desenvolvimento do Vale do
Sãó Francisco (CODEVASF), em vinte anos de existência, havia
irrigado, até então, área idêntica, isto é, 70 mil hectares. Se a reco
mendação que fiz tivesse sido seguida, o Governo Itamar Franco
teria sido o recordista em realização no campo de irrigação em
toda a hist6riado País.

Para atingir esse objetivo, bastava, apenas, qué se cumpris
sem os contratos de contrapartida já assinados pelo Governo brasi
leiro com o Banco Mundial, o que representava 11m dispêndio d.ê
US$238 milhões. Esse valor, ressalte-se, é bastante inferior aos
quase dois bilhões de d61ares que o próprio Governo Itamar Fran
co desembolsou com as Frentes Produtivas de Trabalho, programa
emergencial de reconhecida necessidade, porém, quase sempre, dê
efeitos paliativos e improdutivos, concebido, recordo, para mino
rar as conseqüências' de mais uma das terríveis estiagens que se
abatém sobre o Semi-árido nordestino.

Esse quarto de milhão de d61ares, necessário à conclusão
dos projetos de irrigação em andamento, teria sido sufieientepara
mudar, de modo defmitivo, a vida de regiões inteiras do Nordeste,
evitando, para o futuro, a necessidade de dispendiosÇls program~s

emergenciais de combate à seca.
Entretanto, não se procedeu dessa forma. Preferiu-seconti

nuar pagando - e continuamos a pagar - as chamadas ''ÍaxaSde
permanência", com que o Banco Mundial apena seus inutúápo~

em caso de não libel'llção das contrapartidas nacionais, um veniâ2
deiro crime praticado por dirigentes públicos cOntra os cofresâa
Nação.

Quero deixar muito claro que não estou aquibuscan.do llin
çar dúvida sobre o Governo Itamar Franco, em que tive oprivilé~

giode servir. O que desejo destacar é essa prática perversáda
"indústria da obra inacabada", que atravessa Governos, a perpetuar
à miséria na vida brasileira. '- ,-

Prova disso é que, agora mesmo, apesar das prioridad~s es
tabelecidas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso; no sentj.
do de manter intactas as dotações orçamentárias para área de
irrigação, particularmente aquelas destinadas a obras inacabada~ e
às que tenham contrapartida de fmanciamentos externos, cessou o
fluxo de recursos dirigido às obras sob a responsabilidade <Ia Co
devasf, numa flagrante desobediência às detellllÍnaçães do Senhor
Presidente daRepública.' . .

Pior ainda, nem mesmo os recursos referentes a 1994,iÍ:ís
critos em ''Restos a Pagar", têm chegado àquela Autarquia. DG~sas
verbas não liberadas, cerca de noventa por cento se referem a con
tratos de empréstimos externos, já ameaçados de canCelam~ntope
los respectivos agentes fmanceiros por falta de cumprimento dos
acordos. --' -

Com isso, estão paralisados os Projetos Formosq-A ~ Bm
gem de Zabumbão, na Bahia; Marituba; em Alagoas: e taílja:'!e~
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Minas Gerais. Também estão paradas praticamente todas as pe
quenas obras nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe, bem como as atividades de operação, manuten
ção e assistência técnica em mais de vinte perímetros públicos de
irrigação, Semi-paralisados e sob ameaça de intenupção total es
tão os Projetos Formoso-H, Barreiras Norte, Estreito IV e Mirorós,
todos na Bahia, e Senador Nilo Coelho, em Pernambuco.

O prejuízo causado por essa falta de liberação de recursos
fmanceiros para a Codevasf pode ser sentido na redução das metas
estabelecidas para 1995, confoxme relatório daquela Companhia.
Cerca de dez mil hectares, cuja operação era prevista para este
ano, já tiveram sua implementação prejudicada.

Tenho me referido, até aqui, quase que exclusivamente a
obras hídricas e de irrigação, por se tratar de setor com o qual te
nho mais familiaridade, por força do cargo que exerci.

Entretanto, esse descalabro se repete nos mais diversos
campos da vida nacional. Exemplos não faltam: os Metrôs de Bra
sília e do Rio de Janeiro, a Barragem Pirapama e a Adutora do
Oeste, em Pernambuco, a BR 101 Sul, em seu trecho pernambuca
no, e muitas outras obras que seria exaustivo mencionar.

Tudo isso tem ocorrido a despeito da ação das autoridades
responsáveis. O Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri
cos e da Amazônia Legal, Gustavo Krause, por exemplo, tem
questionado junto ao Ministério da Fazenda nesse sentido - como
registra a cópia de Aviso que tenho em mãos e cuja transcrição
peço seja feita nos anais da Casa. Solicita, nesta correspondência
que os recursos devidos sejam efetivamente repassados à sua Pasta
de acordo com um fluxo programado de liberações.

Obra cara é obra parada. É sabido que uma no de paralisa
ção implica aumento de 50% nos custos de uma obra, sem falar na
riqueza que se deixa de produzir, em prejuízo do desenvolvimento
econômico e social do País.

Como se vê, há muito o que corrigir. E eu quero repetir que
parece haver chegado o momento histórico para isso. Há uma con
junção favorável de elementos que desponta e que me anima nesse
propósito, do qual, a partir de hoje, farei bandeira.

Além da iniciativa do Ministro do Planejamento e Orça
mento, José Serra, de inserir no Projeto de Lei de Diretrizes Orça
mentárias dispositivo proibindo novas obras, vejo levantarem-se
as vozes de muitos dos meus eminentes colegas de Senado, todos
clamando contra esse insuportável estado de coisas.

Desejo destacar aqui a do nobre Senador Pedro Simon, que
materializou seus propósitos no Projeto de Lei nO 39, em tramita
ção nesta Casa. O Projeto de Sua Excelência tem por objetivo as
segurar que obras públicas, uma vez iniciadas, não sofram solução
de continuidade. O nobre Senador Simon propõe que nenhuma
obra pública seja iniciada sem previsão no plano plurianual e no
orçamento.

Sugere, também, que os recursos para a continuidade de
uma obra já iniciada sejam incluídos nos planos plurianuais e nos
orçamentos dos exercícios subseqüentes, de acordo com cronogra
ma a ser juntado a esses instrumentos de planejamento e enviado
ao Legislativo.

Deseja mais, o eminente Autor do Projeto. que a não inclu
são nos planos e orçamentos dos recursos necessários, o retarda
mento da execução do cronograma, a paralisação da obra ou a não
liberação das verbas a ela destinadas impliquem em responsabili-
dade do agente infrator. '

O Projeto prevê, ainda, que a suspensão ou a paralisação de
obra pública prevista no plano plurianual e no orçamento depende
rá de autorização legislativa, com revisão do plano e do orçamen
to, se for o caso. Além disso, proíbe a paralisação de obra que
tenha atingido oitenta por cento de seu cronograma.

Por último, o Senador Pedro Simon deseja que. conforme
previsto no seu Projeto, o Poder Executivo encaminhe, juntamente
com a proposta orçamentária, relatório sobre as obras públicas pa
ralisadas, suspensas e em andamento, informando sobre o estágio
do cronograma de execução de cada uma, de modo que o Poder
Legislativo possa, com a colaboração do Executivo, decidir o des
tino das mesmas.

É precisamente neste ponto que desejo intervir. O Projeto
do Senador Simon, por mais meritório que seja, ainda tramitará na
Comissão de Infra-estrutura, a requerimento do eminente Senador
José Agripino, depois de examinado pela Comissão de Assuntos
Econômicos, onde se encontra. A seguir, irá à Câmara dos Depu
tados. Tudo isso consumirá precioso tempo, numa longa tramita
ção.

Assim, Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores
Senadores, quero pedir o apoio de Vossas Excelências ao requeri
mento que estou apresentando, no sentido da criação de uma Co
missão Temporária do Senado Federal, com a finalidade de
inventariar as obras inconclusas custeadas com recursos da União,
examinar sua situação e apresentar sugestões para a solução defi
nitiva desse grave problema nacional, Será fundamental para isso
o concurso do Tribunal de Contas da União e dos órgãos especiali
zados de Engenharia e Construções do Exército, que têm inestimá
vel contribuição a dar nesse sentido.

Além disso, desejo conclamar o Congresso Nacional a
aprovar o inciso I do artigo 13 da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
segundo o qual não poderão ser destinados recursos para a execu
ção de novas obras. Somente assim, e a partir de um levantamento
exaustivo das obras inacabadas - verdadeiros monumentos ergui
dos em homenagem à corrupção, às custas do suor de milhões de
brasileiros -, é que poderemos interromper de vez essa prática per
versa, que desmoraliza o Estado brasileiro.

Acredito nas intenções anunciadas pelo Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, assim como acredito na serie
dade do Congresso Nacional. É chegada a hora. A Nação não
suporta mais. Temos que mudar de vez a face deste País. Esta tare
fa é nossa, aqui e agora. Vamos construir um novo Brasil, em que
a esperança de dias melhores, no futuro. seja substituída, final
mente, por uma vida mais digna para todos no presente.

Muito obrigado.
O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocoIPSB - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o
administrador ignorante é uma calamidade pública como a guerra,
as epidemias e as enchentes. E não apenas uma calamidade mas,
talvez, a maior de todas.

O gestor público encastelado na ignorância é capaz de cau
sar danos irreparáveis à população, como a peste, o flagelo da seca
ou o furacão.

Por que então a passividade diante das conseqüências tre
mendas da gestão ignorante?

Srs. Deputados. faço essa pergunta e fiz a breve introdu
ção um tanto apocalíptica porque tenho uma grave denúncia a
fazer.

No sul do meu Estado, a Bahia, o Município de Nova Viço
sa pede socorro. O seu valioso patrimônio natural encontra-se
ameaçado pela ignorância e insensibilidade do Prefeito local.

O Sr. Antônio Odilar de Carvalho, em um ato ensandecido,
resolveu construir uma tresloucada rodovia na orla marítima, e
para tal pretende destruir a extensão de mais de cinco quilômetros,
da área natural da Mata Atlântica e ainda devastar a vegetação de
restinga, ferindo frontalmente noxmas previstas no Código Flores
tal, conforme portaria publicada no Diárlo Oficial da União, em
31 de janeiro deste ano, proibindo trânsito de veículos em área
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abrangida pelo Projeto TAMAR, local de desova da tartaroga ma
rinha, espécie em vias de extinção.

Nova Viçosa, Srs. Deputados, é um recanto tuústico visita
do por milhares de veranistas e turistas que buscam lazer em suas
praias tropicais e contato com a exuberância de uma vegetação na
tiva, que outrora foi a maior da costa atlântica.

E é exatamente esse valioso atrativo turístico que o Prefeito
local ameaça aniquilar com sua obra faraônica e desnecessária, tra
zendo prejuízos irremediáveis para a atividade turística da região,
setor gerador de, receita e empregos para o Município. Mas o Pre
feito insiste em ignorar, fato que lhe é peculiar, a legislação em vi
gor, a sociedade e órgão oficiais competentes. Isto porque não
apresentou o projeto de viabilização da pretensa obra, nem ao
CRA, nem ao IBAMA, nem a comunidade, nem ao Legislativo
Municipal.

Srs. Deputados, Nova Viçosa não necessita de rodovia a.
beira-mar, pois já existe avenida a cem metros da rn:la. Esta, sim,
precisa ser cuidada, calçada, pavimentada, asfaltada.

O ambientalista e escultor Franz Krajcberg, artista de reno
me internacional, residindo há 25 anos no Municipio e defensor
entusiasta da preservação dessa área virgem da Mata Atlântica,
lanço um apelo publicado nos principais jornais do país, pedindo
socorro para que às autoridades para que contenham este atentado
contra o valioso ecossistema da região.

Srs. Deputados, estamos encaminhando ao presidente do
IBAMA, solicitação de providências urgentes, no sentido de inter
ditar essa obra irresponsável exigir do Prefeito local o cumprimen
to das normas previstas no C6digo Florestal.

Notificamos também o Procurador-Geral da República,
Aristides Junqueira, para o flagrante crime de responsabilidade e
violação da lei, praticado pelo Sr. Antônio Odilair de Carvalho. E
estamos ainda mobilizando a comunidade, a Associação dos Ho
téis de Nova Viçosa, ambientalistas e lideranças pm;a embargar a
desastrada obra e impedir que a ignorância e a ganância pessoal do
Prefeito possa destruir esse invejável patrimônio natural da huma
nidade.

O SR. FRANSCISCO DORNELLES (PPR - RI, Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o
Brasil está precisando reformar a Constituição para retomar aos
caminhos do desenvolvimento acelerado, auto-sustentado e mais
justo.

A década de SO é reconhecida. merecidamente, como a da
democracia com desenvolvimento econômico. E assim o é porque
o Estado, consciente do atraso tecnológico brasileiro e da incipien
te capacidade interna de alavancar os investimentos necessários ao
desenvolvimento, não hesitou em recorrer aos investimentos exter
nos de risco. Naquela época eles muito contribuíram para a indus
trialização substitutiva de importações, que hoje se transfonna.ram.
inclusive, em apoio vigoroso à expansão das exportações de pro
dutos industrializados. O tempo provou que aquela foi uma aposta
vencedora. A Nação está até hoje saudosa daquela década.

Apesar disso, na Constituição de 1988 foram inseridos dis
positivos voltados para a direção oposta, como se o Brasil, o pró
prio Estado, já fosse auto-suficiente em tecnologia e recursos para
investir. nada mais falso.

O que se logrou com o esforço isolado do Estado na área de
telecomunicações foi uma densidade telefônica mais baixa do que
as existentes no México, na Argentina e no Chile, para citar so
mente exemplos da América latina. No Brasil 98% das proprieda
des rurais 75% das residenciais e SO% dos estabelecimentos
comerciais vão possuem telefone.

Pode-se mesmo dizer que o telefone é do Estado e o povo
não têm telefone.

Com todo o esforço da Petrobrás, o Brasil só dispõe hoje,
de 0,3% das reselVa5 mundiais provadas de petróleo, embora te
nha, 6% das bacias sedimentares do mundo.

Com o fechamento da produção mineral ao capital estran
geiro tudo o que conseguimos foi a redução acentuada dos investi
mentos na mineração, o desemprego e a desesperança para um
grande número de geólogos brasileiros, desperdiçando, com isso,
até mesmo, os recursos empregados pela Nação no treinamento
desses profissionais.

Para o partido, seu compromisso é com a construção de
u~ sociedade livre, pluralista e democrática, fundamentada no
respeito ao cidadãi e às leis; com sua vocação progressista, aponta,
através das reformas, os rumos que, como no passado, conduzirão
a sociedade a um futuro economicamente próspero e socialmente
justo.

Por isso, é preciso atualizar a Carta Magna.
Urge que tenhamos uma Constituição que propicie bases

para uma economia vigorosa, sob a vigilância de uma sociedade
disposta a enfrentar e vender os desafios do futuro.

Por estes motivos, o PPR apóia as propostas de reforma
econômica propostas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que, pela flexibilização dos monopólios do petróleo, das comuni
cações e do gás canalizado, pela mudança do conceito de empresa
nacional abriram o caminho para maiores investimentos privados
nacional e estrangeiro em áreas até hoje reselVadas para o Estado,
o que levará a um maior crescimento econômico com mais renda e
mais empregos.

O SR. SERAFIM VENZON (pDT - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a Federa
ção dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina
- FETIESC - realizou um seminário sobre política e sindicalismo,
em Florlanópolis, nos dias 5, 6 e 7 de abril. Ali se discutiu reforma
agrária, investimentos prioritários, política econômica - preços,
exportações, importação, política agrlcola - política salarial, parti
cipação nos lucros, previdência social, petróleo, telecomunicação
e outros refonnas constitucionais.

Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a FETlESC,
pela iniciativa de promover a discussão entre seus associados de
assuntos de tamanha relevância para o País. O Brasil passa por um
momento em que toda sociedade deveria se mobilizar, através de
associações de classe, clubes de serviço e outros agremiações, para
discutir o projeto de refonna e enviar aos seus Deputados, e, até
exigir que o Deputado vote conforme pensa a sociedade. O Depu
tado é representante do povo não na hora do voto, mas principal
mente durante o seu mandato, fazendo chegar ao Congresso os
clamores de seu povo. O Deputado necessariamente não precisa
ter opinião - é até melhor se não a tem - mas deve funcionar como
um bom espelho: refletir a opinião daqueles que representa.

Sr. Presidente, a FEfIESC nos encaminhou a conclusão ob
tida no seminário, através do Deputado Estadual Onofre Souto
Agostini. Passo a V. Ex" para que fique registrado nos Anais desta
Casa. Além da brilhante contribuição no campo de idéias, devo
ressaltar a justiça social que deseja ver como realidade neste País
que todos amamos.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS

TRIAS
DO ESTAOO DE SANTA CATARlNA - FETIESCH
SEMINÁRIO SOBRE POLÍI1CA E SINDICALISMO - S

a 7 DE ABRlL DE 1995 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SINDI
CAL

Proposta ao Governo e aos Parlamentares
1. Reforma Agrária
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Necessidade da implantação efetiva da Reforma Agrária,
como fundamental para a superação da injustiça social e dos dese
quilíbrios econômicos existentes.

2. Investimentos prioritário
Além da questão agrária, há necessidade de priorização dos

investimentos de educação, saúde, habitação, segurança e agricul
tura, setores vitais para a garantia para a garantia dos direitos so
ciais e da sobrevivência dos trabalhadores e de nossa população
carente.

3. Política Econômica
Preços: controle efetivo dos preços, maior rigor na fiscali

zação contra os abusos cometidos pelos grupos econômicos.
Exportação e importação: fortalecimento do mercado inter

no, com medidas econômicas que visem a garantia do acesso à p0
pulação aos bens e mercadorias com preços acessíveis. Incentivos
à política de exportação e restrições à política de importação.

Política AgIÍcola: Garantia de produtos agIÍcolas de quali
dade e acessíveis ao poder de compra do traballiador, com medi
das de sustentação fmanceira em favor dos mini, pequenos e
médios proprietários rurais, assim como de incentivo aos traballia
dores rurais.

4. Política salarial
Reposição automática mensal dos salários pelos índices da

inflação do mês anterior e unificação das datas-base de todas as
categorias.profissionais.

5. Participação nos Lucros
Alteração da Medida Provisória sobre participação dos tra

balhadores nos lucros e resultados das empresas, no sentido de ga
rantia da efetiva participação nas negociações com as empresas
através dos sindicatos representativos dos traballiadores.

6. Previdência Social
Garantia de nossas conquistas previdenciárias, em especial

a manutenção da aposentadoria Por tempo de selViço. O salário
mínimo não deve ser desvinculado do sistema de cálculos dos be
nefícios da Previdência Social, para evitar-se a perda do valor
aquisitivo mínimo aos trabalhadores. Igualdade no sistema previ
denciário para todos os segmentos sociais, eliminando-se as dife
renças injustas contrárias aos traballiadores.

7. Petróleo e Telecomunicações
Defesa do controle do Estado em relação ao petróleo e às

telecomuniqlções e a não privatização da Petrobrás e das empresas
estatais de telecomunicações.

8. Reforma Constitucional
A atual Constituição não é impeditiva que o Governo fede

ral possa promover as transformações necessárias em nossa econo
mia para superar os desníveis e injustiças existentes contra os
traballiadores e a popllação carente. As reformas constitucionais
dever ser adequadas ao princípio da defesa de nossos direitos so
ciais e da nossa soberauia nacional.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, é sau
dável obselVar e registrar que as duas Casas do Congresso Nacio
nal, depois de terem, praticamente, desobstruído suas pautas de
proposições em andamento e ootras tantas matérias da rotina legis
lativa, passam agora a concentrar esforços e atenções, çom muito
empenho e determinação, sobre as propostas de reforma da Cons
tituição de 1988, encaminhadas à sua apreciação pelo Poder Exe
cutivo.

Os últimos dez dias têm sido, nesse particular, extrema
mente produtivos, valendo destacar o enorme traballio desen
volvido nas Comissões Especiais e no Plenário da Câmara dos
Deputados, por onde começa ~ormalmente a tramitação das
propostas.

Percebe-se nitidamente que está passando a fase de reação
puramente emocional às mudanças.

A intransigência e o radicalismo dos primeiros momentos
cedem espaço e vez à racionalidade, ao equilíbrio, à busca nego
ciada das soluções que mais convêm ao País, nesta conjuntura em
que se toma imperioso deflagrar, sem mais tardança, as medidas
institucionais de profundidade indispensáveis para a garantia de
continuidade da eficácia do plano de estabilização da economia
nacional lançado na administração passada e mantido no atual Go
verno.

Nossa economia não mais suporta o sem-número de tera
pias de emergência que llie vêm sendo sucessivamente aplicadas
pelos diversos Governos, nem o adiamento indefinido da tomada
de decisões que a sociedade realmente espera, e reclama, aquelas
de caráter estrutural, de efeitos abrangentes, seguros e duradouros.

É sumamente importante, pois, que o Congresso Nacional
esteja demonstrando, a ollios vistos, a vontade política que parecia
faltar, em oportunidades anteriores, para decidir sobre o que real
mente importa ao futuro deste País.

E mais relevante ainda, a meu ver, é o fato de terem as mu
danças começado pelo flanco das reformas econômicas propria
mente ditas.

A nova postura do Parlamento começou a ser sinalizada, na
semana passada, com a aprovação desta Casa, em primeiro turno,
por esmagadora maioria, da quebra do monopólio da distribuição
do gás canalizado. Lamentavelmente, a versão aprovada acollieu
disposição transitória, não constante do projeto do Executivo, re
tardando os efeitos da decisão, na medida em que conselVa, por
prazo indeterminado, o monopólio da Petrobrás e de empresas es
taduais nessa distribuição. Meu partido, o PPR, deverá propor,
ainda hoje, na votação da proposta em segundo turno, a exclusão
do artigo que prevê a manutenção dos contratos, restabelecendo,
assim, o texto original encaminhado pelo Governo.

Outra importantíssima alteração da Carta Magna, no capítu
lo que dispõe sobre a ordem econômica, foi ontem aprovada, em
primeiro turno, nesta Casa, e diz respeito ao conceito de empresa
nacional, abrindo o mercado de capitais externos, atualmente ve
dado nos setores de mineração e metalurgia, e, sobretudo, retiran
do da letra expressa da Constituição um obstáculo injustificável à
aberturaeàmodemzaçãodaeconomi~

As Comissões Especiais, por sua vez, deflagraram outras
medidas igualmente relevantes, aprovando a flexibilização do mo
nopólio das telecomunicações e a abertura, a embarcações estran
geiras, da navegação de cabotagem.

É previsível, pois, que, em breve, tenhamos aprovada outra
mudança urgente e indispensável: a quebra do monopólio da Pe
trobrás na exploração do petróleo, dando liberdade a grupos em
presariais privados, nacionais e estrangeiros, de instalarem novas
refmarias no Brasil e contribuírem para antecipar consideravel
mente a nossa auto-suficiência nessa área.

Pareceria até dispensável, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
referir aqui fatos ocorridos tão recentemente, situações de que to
dos estamos participando, na rotina do nosso traballio parlamentar.

Entendo, contudo, Sr. Presidente, que estamos vivendo mo
mento decisivo na deftnição, dos rumos deste País.

Estamos todos, Governo e Congresso Nacional, com o res
paldo da opinião pública nacional, empreendendo o que se con
vencionou chamar de reengenharia do Estado brasileiro, mediante
o desmanche de monopólios estatais e impotentes e o restabeleci
mento da capacidade de investimento governamental nas áreas que
têm a ver, efetivamente, com a elevação do uível de bem-estar da
sociedade brasileira, tais como as de alimentação, saúde, educa
ção, habitação e segurança.



DISCURSO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Senhor Presidente do Senado, Senador José Sarney; Senhor
Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Fede
ral, Deputado Franco Montoro. Senhoras e Senhores Deputados e
Senadores, a consolidação defmitiva do Mercado Comum do Sul
MERCOSUL, é a novidade mais alvissareira das últimas décadas
para o comércio dos quatro países que formam o bloco '7.' Brasil,
Argentina, Paraguai e Urnguai.

Em 1991, a assinatura do Tratado de Assunção marcou o
início da redução progressiva, linear e automática das tarifas adua
neiras dos membros do Mercosul. Desde então, as trocas comer
ciais entre os países do Cone Sul triplicaram, atingindo 13 bilhões
de dólares no ano passado. A Argentina já é nosso segundo maior
parceiro comercial, atrás apenas <;los Estados Unidos, com mais de
8 bilhões de dólares em transações.

A partir de 10 de janeiro deste ano, Brasil, Argentina,
Urnguai e Paraguai constituem, formalmente, uma zona de li
vre comércio, Discute-se, agora, a fixação da tarüa externa e de
uma política comercial comum aos quatro parceiros. São esses
os passos que transformarão o Mercosul numa união alfandegá
ria, a princípio, e, posteriormente, em um verdadeiro mercado
comum.

Com isso o Brasil se integrará defmitivamente no processo
mundial de globalização da economia, em que nações unidas por
laços geográficos e culturais procuram cada vez mais agrupar-se
em blocos de livre comércio interno que aumentam sua competiti
vidade externa.

Embora as trocas entre os quatro membros do Mercosul
representem, hoje, menos de 5% do comércio mundial, o grupo já
é visto com respeito por outros blocos de nações, como a NAF
TA - Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e a União
Européia, que em dezembro assinou, na Bélgica, um protocolo
para futuras negociações sobre o livre comércio com o grupo do
Cone Sul.

Uma das maiores vantagens de pertencer a um mercado co
mum é a possibilidade de constituição das chamadas "alianças es
tratégicas" entre os países membros do bloco, ou seja, a
complementação de setores específicos da economia de cada um
dos países, o que aumenta a eficiência e a escala de suas atividades
produtivas.

Esse tipo de integração já está acontecendo entre os parcei
ros do Mercosul e tem atingido ramos inteiros da indústria. Um
caso exemplar é o da fábrica de calçados Incal, instalada nos arre
dores de Assunção, no Paraguai. Subsidiária de uma indústria gaú
cha, a Incal aproveita os incentivos fiscais e o baixo custo da
mão-de-obra paraguaia, utiliza as solas e as técnicas do Brasil e
leva os produtos químicos da Argentina.

O empresariado do meu Estado, Santa Catarina, tem de
monstrado uma enorme vocação para explorar essas possibilidades
abertas pelo Mercosul.

Em 1986 - cinco anos antes da assinatura do Tratado de
Assunção, portanto -, a malharia catarinense Hering associou-se a
uma rede de lojas argentinas e hoje já tem setenta e cinco lojas li
cenciadas com sua marca naquele país. A tecelagem Teka, de Blu
menau, comprou recentemente uma fábrica de fios paraguaios e
vai usá-los para produzir tecidos na matriz catarlnense.

Mas, Sr"s e Srs. Deputados, nem tudo nesse processo são
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O SR. GIOVANNI QUEIROZ (pDT - PA. Pronuncia o O SR. PAULO BORNHAUSEN (B1oco/PFL - SC. Sem
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, alguns revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex" transcrição nos
fatos ciue acontecem neste Governo fogem a qualquer julgamento Anais da Casa de discurso por mim proferido por ocasião de mi
racional. Um exemplo é a elevação da taxa de juros, com a institu- nha posse na Presidência da Comissão Parlamentar Conjunta do
cionalização da usura; outro é essa insistência suicida na manuten- Mercosul.
ção da taxa de câmbio. Mas há um fato que vai mais longe ainda,
nessa falta de bom senso da equipe palaciana: a teimosia em conti
nuar a implantação do Projeto do Sistema de Vigilância da Ama
zônia - o Projeto srvAM.

Ainda neste final de semana, ouvimos, em discurso transmi
tido de Londres, o Presidente Fernando Henrique Cardoso garantir
a manutenção do projeto e anunciar com toda a ênfase que a em
presa norte-americana Raytheon, forneced9fa dos equipamentos,
será mantida em qualquer circunstância. E uma confissão de fé
inoportuna, considerando que a Raytheon está sendo investigada
pelo governo norte-americano.

Ora, isso acontece mesmo depois que as mais respeitadas
autoridades nessa matéria levantam dúvidas sobre a lisura no pro
cesso de escolha das empresas que vão instalar o Sivam. No caso
da empresa brasileira Esca, escolhida sem concorrência para ge
renciar o projeto em nome do,Governo brasileiro, os indícios de
improbidade são muito fortes. E estranho que uma empresa em dí
vida com a Previdência, suspeita até de falsificar guias de recolhi
mento, continue recebendo o aval do Governo brasileiro. Está
claro também que a empresa Raytheon se habilitou mediante pres
sões do governo norte-americano via Eximbank, que vai fmanciar
o projeto.

Mais grave ainda é o que o Governo não leva em conta opi
niões abalizadas que põem em xeque a validade do Sivam. Ainda
na semana passada, na Comissão de Fiscalização e Controle da
Câmara, ouvimos o ex-Chefe do Estado Maior do Comando Mili
tar da Amazônia, General Thaumaturgo Sotero Vaz, qualificar o
Sivam de "elefante branco" e de "inoportuno". Além disso, o Ge
neral, um especialista em Amazônia, coloca em dúvida a necessi
dade de participação estrangeira nesse projeto.

Estamos falando de um projeto que vai consumir US$1,7
bilhão dos cofres públicos. Consideremos que é uma fábula em di
nheiro, que hoje falta à Educação, à Saúde, aos ~sporte e a l0
dos os setores da infra-estmtura pública no País. E dinheiro que
daria para integrar de fato toda a Amazônia, com a constmção de
mais de 17 mil quilômetros de estrada, gerando empregos, pemri
tindo o acesso ao desenvolvimento à milhares de comunidades.

Como se isso tudo não bastasse, agora a imprensa traz a de
núncia de que o Banco do Brasil terá de pagar, em julho, multa de
US$3,28 milhões ao Eximbank, pelo atraso no uso dos recursos
para a instalação do Sivam. A continuar o impasse, com a defmi
ção da empresa brasileira Esca, em dezembro o Banco do Brasil
teria de pagar outros US$3,28 milhões de taxa de administração
leia-se multa - sobre o dinheiro já repassado pelo fmanciador nor
te-americano.

Defmitivamente, esses fatos comprometem a imagem do
Governo. Essas multas a serem pagas pelo Banco do Brasil porum
fmanciamento que ainda não tem qualquer defmição de viabilida
de representam 65.600 salários mínimos, 656 quilômetros de es
trada pavimentada, mais de 900 casas populares - e, muito mais
do que isso, simbolizam o desperdício e a falta de respeito pelo di
nheiro público.

Esperamos que o Presidente Fernando Henrique Cardoso se
liberte das pressões ;}orte-americana e de outr~ interesses obscu
ros que insistem na manutenção desse projeto. E o mínimo que p0

demos esperar de um governante que tão galhardamente tem
exibido seu figurino de estadista em viagens ao Primeiro Mundo.

Era o que tínhamos a dizer.
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pomos, em projeto de lei apresentado nesta Casa, que as empresas
distribuidoras de GPL sejam obrigadas a colocar plaquetas nos lxr
tijões, indicando as datas de acondicionamento, de validade do
produto e da última revisão feita no recipiente, a flm de constatar o
estado geral dos botijões, especialmente as deformações em sua
estrutura, corrosão e pintura.

Temos certeza de que essas medidas assegurariio aos cida
dãos brasileiros, especialmente às donas-de-casa, a garantia de es
tarem adquirindo o produto em condições satisfatórias de consumo
e segurança. .

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS.. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo a
tribuna chamando a atenção desta Casa para. a paralisação da co
munidade universitária da Universidade de Santa Maria, no Rio
Grande do Sul. Aquela instituição de ensino, na comunhão de inte
resses deSl<Us, segmentos, paralisa suas funções em protesto contra
a aprova:çãô,G~Comissão de Educação do Senado, de substituti-.
vo do SenadõrDarcy Ribeiro ao projeto de lei aprovado aqui na
Câmara dos Deputados e que estabelece as diretrizes e bases da,
educação nacional.

Protestam, amda, contra a Medida Provisória n° 938, edita
da pelo Executivo, que dispõe sobre os Conselhos de Educação. O.
consenso elevado daquela comunidade gaúcha, que se soma a vá
rias outras instituições e ao próprio Conselho Estadual de Educa
ção do Rio Grande do Sul, deve sensibilizar este Parlamento
acerca dos riscos que envolvem a decisão do Senado.

As fundamentações do Senador Darcy Ribeiro apontam
para o deialhamento excessivo da LDB e para a transgressão de ar
tigos constitucionais que tornam privativas ao Presidente determi
nadas propostas. A busca da simplicidade, proposta pelo Senador,
proporcionou a aprovação no Senado de um substitutivo ambíguo
em vários artigos e omisso em outros tantos. Abre perspectivas
para o flm da educação pública no País e o retrocesso democrático
na comunidade escolar.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos
apoiando as mobilizações da comunidade santamariense em res
peito às suas justas reivindicações e ao proprio trabalho desta
Casa, que se debateu democraticamente durante quatro anos para a
aprovação de um texto inédito, orientador da educação nacional,
defmidor das fontes de fInanciamento e democratizador das rela
ções da comunidade escolar.

O SR. JOSÉ CRAVE8 (BlocoIPSB - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Municí
pio de Camaragibe, situado na região Metropolitana do Grande
Recife, com cerca de 130 mil habitantes e uma das cidades que
mais cresce no Estado de Pernambuco, comemora seus treze anos
de emancipação política.

Até chegar à condição de cidade, Camaragibe pertenceu aos.
Municípios de Igarassu, Olinda, Recife e fInalmente São Lourenço da
Mata, do qual se desligou em 13 de maio de 1982, após a realização
de um plebiscito, que consumou a vontade dos seus moradores.

A Terra dos Câmaras teve seu desenvolvimento acelerado
devido ~ instalação, em 1891, da Companhia Industrial de Per
nambuco (CIPER), uma organização que produzia tecidos. A Ci
per tinha uma visão social muito avançada para as empresas da sua
época. Criou em 1895 a Vila Operária e a primeira cÓOperativa de
trabalhadores da América Latina.

Em 5 de março de 1908, Camaragibe se torna Distrito de,
São Lourenço da Mata. Em 1963, a Assembléia Legislativa do Es-.,
tado votava pela primeira vez a emancipação do Distrito, porém
um mandado de segurança sustou esta iniciativa.

Camaragibe, como toda cidade metropolitana, enfrenta pro
blemas conjunturais sérios. A ausência de um ordenamento urbano
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promoveu seu crescimento desproporcional e o agravamento das
questões econômicas e sociais.

O principal problema da cidade é o desemprego. Por isso, é
considerada uma cidade-dormitório, pois uma parcela significativa
da população necessita ir a outras cidades para conseguir alguma
ocupação. Carências como falta de esgotamento sanitário em prati
camente 95% de sua área territorial, poucas ruas pavimentadas e
abastecimento d'água precário ou inexistente em alguns bairros
são alguns dos problemas crônicos.

Os dois últimos Governos Municipais têm dado atenção es
pecial às áreas de educação e saúde. Para se ter um exemplo deste
destaque, basta verificar a visita que o ExmO Sr. Presidente da Re
pública, Fernando Henrique Cardoso, fará àquela cidade para co
nhecer a experiência do sucesso do Programa Médico em Família,
para, a partir dele, estendê-lo para o resto do País. Isto sem citar o
combate à desnutrição e à miséria pelo aproveitamento do sangue
de boi na elaboração de derivados nutritivos.

Tenho orgulho de ter sido o Deputado Federal mais votado
daquela cidade, no último pleito. E aproveito este momento de fes
ta para parabenizar sua gente pacífica e trabalhadora, reafirmando
nossos compromissos para tentar minimizar os principais proble
mas de sua gente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ITAMAR SERPA (pDT - RJ. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o estado de
guerra civil que vive o Rio de Janeiro levou-nos a pedir ao Minis
tro da Justiça, Dr. Nelson Jobim, intervenção federal para conter a
violência no território fluminense. Defendo a medida extrema para
evitar que a situação dramática se tome coisa banal e termine iso
lando o Rio, pela sua guerra interna, das demais Unidades da Fe
deração.

Que não se pense que estou exagerando. Saibam todos que
o permanente estado de beligerância já tirou do Rio as diretorias
de companhias do porte de uma Cervejaria Brahma e de vários
conglomerados fmanceiros e está sendo responsável pela mudança
para Miami das famílias propri~tárias de, pelo menos, três redes
fluminenses de supermercados. E a inteligência que está indo em
bora.

Mas estas. Sr. Presidente, SI"" e Srs. Deputados, são as fu
gas visíveis. É que há também o processo de fugas invisíveis, da
queles que poderiam aumentar seus investimentos no Rio de
Janeiro, mas não o fazem e daqueles que já não pensam em expan
dir suas atividades produtivas ou de serviços de outros Estados
para lá. Ou seja, daqueles que já cortaram tal possibilidade dos
seus planos.

Como se vê, o clima de beligerância concorre diretamente,
como principal causa, para o processo de empobrecimento - este,
sim, dos mais visíveis - do Estado do Rio de Janeiro. Processo
que, obviamente, trará mais pobreza e mais violência, num círculo
vicioso que parece não ter fim.

Pois bem, diante dessa perspectiva das mais terríveis - onde
não há mais como se esconder que a nova Administração Estadual
vem claramente perdendo a luta contra o crime organizado - o
Governo Federal simplesmente se omite, como se o território flu
minense não fizesse parte da Federação, pertencesse a outro País.

Como disse antes, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, aos
pucos o Rio está ficando isolado do resto do Brasil, a viver tragi
camente a sua guerra interna.

Para reverter a situação, é preciso que assumamos toda a
verdade, que retiremos os panos quentes e outros paliativos e exi
jamos medidas defmitivas para reintegrar o Rio de Janeiro ao País.
Daí o meu pedido de intervenção federal.

Ele se baseia em fatos incontestáveis. O primeiro se con-

substanciaria no retumbante fracasso da chamada Operação Rio 1,
que, de outubro a dezembro do ano passado, só conseguiu prender
um único gerente importante do tráfico nos morros, quando o ob
jetivo era a prisão de trezentos.

Com isso, caiu o mito nascido durante a conferência inter
nacional Rio 92, de que somente as Forças Armadas teriam condi
ções de baixar a níveis toleráveis o índice de criminalidade no Rio.

Veio então a Operação Rio 2, iniciada em abril e que está
somando sua inoperância ao desespero da nova Administração Es
tadual, eleita por ter prometido um eficaz combate à violência,
mas que tem assistido, impotente, ao crescimento assustador das
ações do crime organizado.

Sem mooos e sem mitos, a bandidagem está ousando como
nunca. A guerra entre quadrilhas pelo controle do Morro dos Pra
zeres, em Santa Tereza, travada há poucos dias e que pode voltar a
qualquer momento, siguifica, para quem não conhece o Rio, a
mesma coisa que a ocupação armada da parte alta da cidade de
Olinda, que está a alguns quilômetros do centro de Recife.

A disputa nos morros do Andaraí, que desceu para o asfalto
e chegou a mais de um quilômetro pelas ruas do bairro, siguifica
ria, se fosse, por exemplo, na Cidade de São Paulo, uma luta arma
da de horas no bairro de classe média de Santana. Nos dois casos,
é bom"que se saiba, a Polícia só interveio horas depois, deixando a
população, por muito tempo, à completa mercê dos bandidos.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estou fazendo tais
comparações para mostrar a brasileiros que não conhecem o Rio
como é grande a nossa tragédia.

Tragédia que vive nos assaltos diários, a mão armada, na
Linha Vermelha, via expressa que, em São Paulo, corresponde à
Av. 13 de Maio, ligação entre o Centro e o Aeroporto de Congo
nhas.

Tragédia, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, que se repe
te nas falsas blitzen que bandidos poderosamente armados fazem
nas ruas do subúrbio em busca de policias para matar ou de carros
para roubar.

Tragédia que se multiplica nas favelas onde traficantes dis
putam o controle das bocas-de-fumo em guerras localizadas, sem
que a Polícia intervenha, como se o cidadão comum, que mora em
tais comunidades, não merecesse a proteção do Estado.

O Rio chegou a esse ponto e, honestamente, não vejo condi
ções para a atual Administração Estadual reverter o quadro. Logo
ela, que assiste impassível à proliferação dos bailes funks banca
dos por traficantes para vender maconha e cocaína diretamente ao
viciado, numa liberação disfarçada do consumo de entorpecentes.

Tais bailes, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, são suces
so de público na Zona Sul na cidade do Rio de Janeiro. No Morro
do Chapéu, Mangueira, no Leme, a menos de 500 metros da praia,
chegam a atrair mais de 2 mil jovens nas noites de sexta-feira. A
entrada é grátis, a aparelhagem sofisticada e o som ensurdecedor.

A mesma coisa acontece no Morro Dona Marta. em Botafo
go, no Morro Azul, no Flamengo, e em dezenas de outras comuni
dades carentes do Rio, como no Morro do Tuiuti, em São
Cristóvão, nas favelas que margeiam a estrada Grajaú-Jacarepa
guá, que liga a Zona Norte à Zona Oeste da cidade, e também na
favela Nova Brasília, em Bonsucesso, onde a quadra para ôs bai
les, como registrou o jornal O Globo de terça-feira, foi construída
pela organização criminosa Comando Vermelho.

Como os Srs. Deputados podem ver, o negócio do tóxico
segue sem problemas. Se houvesse vontade política para extingui
lo ou diminuir sua presença, as primeiras medidas visariam o sufo
co econômico à atividade.

Aqui faço uma ressalva: longe de mim ser contra todos os
bailes funks, que são uma expressão popular. Minha posição é
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pela repressão aos bailes cuja finalidade seja a venda de tóxico.
Mas como agir a~sim, sem ajuda externa, quando se sabe

que a Polícia fluminense está totalmente corrompida, o que é fácil
constatar até pelo noticiário dos jornais, nos quais a participação
de policiais militares ou civis é narrada em todas as grandes ações
do crime organizado e também em casos ridículos, como pequenos
furtos ou extorsão por pouca quantidade de dinheiro?

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não dá para esconder
que a situação do Rio, que já era das mais críticas no ano passado,
agravou-se nos quatro primeiros meses do Governo Marcello
Alencar. É impossível negar o fiasco das Operações Rio 1 e Rio 2.
É impossível negociar sobre a evolução da indústria do seqüestro,
que, sem dúvida, encaminha-se para bater seu recorde histórico no
ano corrente. É impossível tergiversar em relação à petulância do
crime em organização, que caça policiais em ônibus e percorré o
asfalto em grupos armados, verdadeiros co~boios de vândalos, no
que agora se denomina ''bondes do mal". E impossível qualquer
abstração para diminuir o horror da face dramática do cérco do
banditismo à sociedade carioca e fluminense.

É, portanto, chegada a hora de medidas mais consistentes,
que só poderão ser tomadas se houver intervenção federal no Rio
de Janeiro.

É que a intervenção, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
permitirá que a Polícia sofra um profundo processo depuratório;
permitirá a liberação de recursos para o aperfeiçoamento profissio
nal das duas corporações policiais do Estado; permitirá que se des
tine uma maior quantidade de verbas para a construção de novas
unidades penais e também permitirá que sejam investigados e pu
nidos Parlamentares, magistrados ou quaisquer outros servidores
públicos que, no uso de suas atribuições, tenham contribuído ou
negligenciado para o fortalecimento do crime em organização no
Rio.

A verdade é que o Rio está precisando, antes de ma~ nada,
da ajuda do Governo Federal no campo dos recursos humanos,
para melhor se equipar na luta contra o crime ou, em outras pala
vras, para moralizar o seu sistema de segurança, hoje totalmente
dominado por uma corrupção avassaladora, que faz a população
na maioria das vezes - e isto não é exagero - temer mais a Polícia
que os ladrões.

O sucesso da luta dependerá basicamente da capacidade dos
que nela forem chamados a intervir, num trabalho de médio prazo,
que prescindirá do exagero dos extennínios e das manchetes de
jornais. Temos de fugir das soluções no campo do marketing e do
abuso da violência para medidas efetivas, inteligentes, que não
busquem o noticiário dos jornais, mas que funcionem na prática.

Temos também de cuidar da recuperação dos órgãos do Es
tado, deteriorados pela inépcia e pelo descalabro administrativo e
moral. Nesse quadro, é preciso livrar o Legislativo da promiscui
dade com os grupos de extennínio e bandos assemelhados e apare
lhar a Justiça.

Para essa tarefa gigantesca, sem a qual o estado de guerra
permanecerá, se faz fundamental uma presença bem mais atuante
da Justiça e da Polícia Federal.

Em suma: está na hora de o Governo da União soconer o
Rio. Tem que ser agora, porque depois talvez seja tarde demais,
não haverá mais possibilidade de conserto.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, hoje de manhã, foi so
lucionado o seqüestro de uma menina de Além Paraíba, Minas Ge
rais. Seu cativeiro era em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e
entre os envolvidos no crime estão cinco policiais militares do Rio
de Janeiro. A situação é grave, temos de agir, não dá mais para es
perar.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (pMDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr"s e Srs. Deputados, a insen
sibilidade e a lentidão com que o Governo vem tratando a crise da
agricultura está causando prejuízos gravíssimos ao País, alguns até
irreversíveis.

No caso do Rio Grande do Sul, o interior do Estado está pa
rando. Os agricultores, principalmente os pequenos produtores,
não estão comprando mais nada. E o pior: começam a vender suas
terras a preços irrisórios e a se transferir para as cidades, engros-

, sando o cinturão de miséria.
, O comércio está totalmente parado. A agroindústria há mais
de 45 dias não vende seus produtos. O fantasma do desemprego
em massa começa a atingir centenas de localidades.

Hoje, diversas entidades e prefyitos gaúchos estão publican
do documento, intitulado "Alerta ao Rio Grande", chamando a
atenção do Governo para as terríveis conseqüências da crise na
agricultura.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs: Deputados, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso precisa apresentar soluções urgentes para o
atual impasse, que já se prolonga por mais de dois meses. O Go
verno não pode continuar adotando a política do "empurrar com a
barriga", porque a crise é séria e tem que ser tratada com serieda
de.

Peço a V.Ex·, Sr. Presidente, que autorize o registro nos
Anais da Casa e a divulgação no "Hoje na Câmara" e em "A voz
do Brasil" do referido documento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

ALERTA AO RIO GRANDE

Todos os Prefeitos do Rio Grande do Sul, através da FA
MURS, manifestam sua desconformidade com a lentidão com que
se processa a negociação da Política Agrícola entre o Congresso e
o Governo Federal.

A situação é gravíssima e não podemos ficar esperando.
O interior do Estado está parando. Os agricultores, particu

larmente os pequenos, não podem mais comprar nada e estão ven
dendo suas terras a preços irrisórios, com isto vindo a engrossar os
bo1sões de miséria das cidades. O comércio está parado, a agroin
dústria, que é a maior parte da indústria gaúcha, há mais de 45 dias
não vende seus produtos. O fantasma do desemprego em massa já
se materializa em várias localidades.

Logo, todo o Rio Grande e o Brasil estarão sofrendo as ter
ríveis conseqüências desse impasse. É uma situação insustentável.
Exigimos, de imediato, política agrícola que não inviabilize o pro
dutor e não acabe com a nossa agroindústria.

Contamos com o apoio do Governo do Estado e iremos,
juntos em busca de solução urgente é defmitiva em Brasília.

Convocamos toda a comunidade gaúcha a ficar alerta e a
manifestar-se sobre o assunto, pois interessa a todos.

O SR. AUGUSTO FARIAS (Bloco/PSC - AL. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o jor
nal Correio Braziliense, na edição de 7 de maio, estampou em
sua primeira página a seguinte manchete. I 'Retrato sem retoques de
uma família que perdeu o poder. Sobre esta abusiva matéria é que
venho, a essa tribuna, tecer as necessárias e relevantes considera
ções.

Nas oportunidades em que ocupei esta tribuna, busquei,
sempre que possível, defender idéias que trouxessem nova luz ao
problemas do meu Estado, Alagoas. Hoje. minha presença reflete
uma outra preocupação, que tentei contornar por várias maneiras.

Sr. Presidente, nobres Parlamentares, este é o meu segundo
mandato, que cumpro com orgulho e profundo respeito, buscando
honrar, a cada dia, a confiança expressa através do voto da gente
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da minha terra.
O povo nordestino soube, em tempos difíceis, separar o joio

do trigo, dando-me uma verdadeira lição de humanidade e impar
cialidade. Indiferentes às tenebrosas campanhas para barrar o meu
regresso a esta honrada Casa, creditaram-me novamente como o
seu representante legítimo. Isto para mim é o que importa de fato.

Todos aqui têm conhecimento dos tempos dificeis que mi
nha família e eu temos enfrentado. Talvez alguns até saibam das
tentativas frustradas de que fui alvo, com o intuito de ter denegrida
minha imagem de homem público, só e simplesmente porque sou
irmão de Paulo Cesar Farias.

Desde o estouro do caso Collor, vi-me constantemente asse
diado por pessoas das mais diversas áreaa da mídia que teimavam
buscar contato com Paulo Cesar através de mim, a flDl de municia
rem as distorções. Ressalto, todavia, que não estou generalizando.
Na imprensa existem pessoas sérias, que se mantêm fiéis ao exer
cício de sua profissão por puro talento e competência, livres do
sensacionalismo que alguns precisam para obter pequeno desta
que, respeitando os envolvidos nos fatos, como seres humanos,
atentando para a sua privacidade. À medida que esse segmento da
imprensa séria nos procurava, e estando Paulo Cesar, por movito
sóbvios, impedindo de conceder entrevistas, ou tecer qualquer co
mentário, coloquei-me como porta-voz dele, ganhando, assim, a
alcunha de seu "defensor".

Paulo Cesar jamais precisou de mim ou de qualquer outro
irmão para seu defensor. Jamais nenhum de nós cogitou isso. Tí
nhamos consciência da severidade da situação vivida por ele, e
concordamos, todos, em unirmos nossas parcas forças para pou
parmos, como pudéssemos, nossos filhos, nossas mulheres e nosso
pai. Tentávamos ao máximo proteger nossas famílias das situações
desagradáveis e constrangedoras que se seguiram, e nisto incluo
também os poucos mas abnegáveis amigos que se mostraram soli
dários com nosso pesadelo.

Sim, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, chamo de pesa
delo, pois foi tenivel sentir a discriminação e o escárnio que nos
sos filhos tiveram de encarar em seu dia-a-dia. Nada em nossas
vidas foi normal a partir daqueles difíceis momentos. Nossos ami
gos também tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo, seus
nomes foram alvo de insinuações injuriosas e graves que lhes cau
saram prejuízo moral tão grande quanto o nosso.

Todo esse processo tomou difícil enumerar as vezes em que
fui discriminado publicamente, quase perdendo o direito de ex
pressar-me livremente, por receio de que minhas palavras fossem
mal-interpretadas, como nalgumas vezes o foram. O direito de
transitar livremente por qualquer lugar expunha-me em contato di
reto com pessoas de índole duvidosa que, desejando a execração
de meu irmão, ofendiam a mim e a minha família.

De tudo ouvi e tomei conhecimento. As acusações mais es
tapafúrdias foram-se sucedendo. Naqueles tempos, parecia que o
mundo se fechavam a nossa volta e que todos os erros e pecados
nos seriam atribuídos, de uma só vez, através de Paulo Cesar. To
dos eram juízes. Pairava no ar aquela promessa de se fazer justiça
apenas para alguns poucos. Todos foram unânimes em condenar
Paulo Cesar, e assim a sociedade brasileira e seus juízes de última
hora cumpriram seus propósitos.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o motivo de estar
aqui, perante V.Ex"s, tem uma única intenção: a de expressar, de
viva voz, a minha indignação diante da infeliz matéria publicada
no Correio Braziliense do último dia 7 de maio. Não conheço a
autora da matéria em questão, Cooli Mendes, e creio que esta pes
soa também nada sabe sobre mim ou sobre qualquer um dos Fa
rias, como ela assim nos trata.

Durante algum tempo, atacar a família de Paulo Cesar faz

parte de um show, uma amostra do poder que a sociedade tem
todos sabemos que tem de condenar ou elevar alguém.

Os agentes de informação, muitas vezes, não checam a au
tenticidade de suas fontes. Querem vender, mostrar trabalho, não
lhes importando a quem atingem. Que atacassem Paulo Cesar não
seria nenhuma surpresa. Que tentem denegrir meu nome e meu
mandato também não me causa espanto, pois a minha resposta é
dada aqui, n~ dia-a-dia desta Casa e nas viagens pelo interior do
meu Estado. E lá e cá que devo e tenho que dar satisfações.

Desta vez, porém, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, fo
ram mais longe. Decidiram mexer também com um ser da minha
família que tem especial atenção de todos nós. Citaram de maneira
ingrata o nome de Gilberto Lopes Farias, meu pai. Nem mesmo os
mortos foram deixados em paz. Tiveram a capacidade de ousar a
tal ponto que não pouparam sequer quem não está mais aqui para
manifestar seu pensamento.

A pessoa que forneceu as chamadas "informações", para
ilustrar a tal matéria, com certeza deve ter sofrido com o nosso
descaso, a nossa indiferença, pois descobrimos a tempo de quem
se tratava. Em momentos dificeis, é justo que fiquem os verdadei
ros amigos e mais justo ainda que se dê o desprezo àqueles que
querem aparecer, mesmo às custas do sofrimento de terceiros.

A minha indignação poderia preferir o silêncio, não fosse a
maneira insinuosa e mal-intencionada de colocar a mim, aos meus
irmãos e a meu pai como manchete de jornal, expondo-nos ao ridí
culo de um título insinuadamente sarcástico, diante da opinião pú
blica e da realidade do País em que vivemos, no momento em que
todos atravessamos dificuldades, e ninguém está imuni de passar
por elas.

É aqui, neste ponto, que faço questão de esclarecer que o
único poder que os Farias conhecem e têm em mãos é o da união
entre si. Ou seja, o de unir-se ao outro no momento mais inglório.
É o de não abandonar quem já se vê abandonado, e assim darmos
forças para que se siga em frente, seja como for. Este é o poder
que os Farias conhecem. Vem deste poder a calma que nos susten
ta, fazendo-nos atravessar, não incólumes, mas serenos, todo esse
emaranhado processo de justiça. Esta nossa união tem sido con
quistada a duras penas, pois todos somos diferentes, todos temos
pensamentos próprios. Não somos gêmeos de nenhum outro. Pois
foi o consenso que nos uniu naqueles momentos difíceis e é este
mesmo consenso o que nos mantém alertas e perseverantes de que
a justiça surgirá a seu tempo.

Acredito que a justiça já está sendo feita, pois é impossível
que a verdade seja encoberta por toda vida. No que diz respeito a
Paulo Cesar, ele já está cumprindo sua parte. No que diz respeito à
família de Paulo Cesar, aqui representada por mim, estamos todos
conscientes do dificil caminho que temos pela frente.

Cada um de nós teve a própria vida devassada. Cada um de
nós amargou a discriminação, a intolerância e a crueldade da mí
dia. Raras foram as vezes, em minha vida política, nestes episó
dios, em que fui procurado para falar sobre assuntos de ordem
nacional que pudessem dar mostras de minha atuação parlamentar.

Conformei-me com a situação porque o momento exigia so
briedade. Continuei a trabalhar em prol do bem-estar de meu Esta
do, lutando para não deixar que nada de tudo isso obscurecesse
minhas intenções e meus objetivos, que na época sofreram severas
penalizações, dificultando, mas não obstruindo meu trabalho.

Quero por último dizer, Sr. Presidente, nobres Parlamenta
res, que minha atuação parlamentar, como membro desta Casa,
eleito pela expressão mais direta da democracia, que é o voto, con
tinuará, alheia a todas as intrigas e fiustadas tentativas de que isso
não se cumpra com hora, como almejam alguns poucos.

Exercerei meu mandato com a dignidade do voto pelo qual
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fui investido, e continuarei a ser também o innão Deputado de
Paulo Cesar Farias, doa isto a quem doer, ainda que queiram dimi
nuir ou mudar o que aprendemos nesses tempos difíceis, pois a
união estabelecida entre nós não nasceu de agora. Vem de há mui
to mais tempo. Caso essas pessoas não tenham atentado para um
simples detalhe, devo lembrá-las de que irmãos nascem juntos, se
jam em que tempo for de suas vidas. E que as tempestades pas
sam, deixando-nos, entretanto, fortalecidos ainda mais.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Osvaldo Biolchi.
O SR. OSVALDO BIOLCm (Bloco/PTB - RS. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o Brasil é
o País das prioridades. Cada governante que assume seu posto
anuncia: a nossa meta é a educação, a segurança, a agricultura.

Todos sabemos das dificuldades que estamos atravessando.
Tanto isso é verdade que estamos refolIDulando nossa Constitui
ção, ajustando-a, para que possamos encontrar o verdadeiro cami
nho para o desenvolvimento. O País, do ponto de vista econômico,
deu um salto de qualidade, embora ainda faltem alguns ajustes ur
gentes. Entretanto, em todas as discussões havidas entre as diver
sas facções politicas, não importando se a favor ou contra o
Governo, existe uma unanimidade nacional: a educação é o cami
nho do pleno desenvolvimento da sociedade. Por isso, priorizá-la,
a fim de que todos os brasileiros tenham garantido o direito de·
acesso à escola e nela encontrem a melhor e a mais adequada for
mação, é o grande desafio que deveria envolver não só o Governo,
mas o Congresso e, especialmente, a sociedade brasileiros.

Sr. Presidente, creio fielmente em que a verdadeira riqueza
de um País está nos indivíduos que nele habitam. A cultura e o de
senvolvimento de cada cidadão são um patrimônio por si só rico e
repleto de conhecimentos. Por entender esse conceito, tenho traba
lhado e pretendo lutar muito para que o meu mandato seja uma
bandeira a favor da educação no País.

Venho do interior do Rio Grande do Sul e conheço a situa
ção do homem do campo e do da cidade, a luta árdua da sobrevi
vência, os sonhos de melhor qualidade de vida. A falta de
oportunidade impede as pessoas de alcançarem seus objetivos, e a
solução para esse problema passa pela educação.

Quantas e quantas crianças, Srs. Deputados, não têm opor
tunidade de estudar, porque precisam ajudar seus pais na lavoura,
pegando no cabo da enxada, colhendo milho ou pastoreando va
cas, numa luta diária pelo sustento famíliar? A riqueza de um país
está na qualidade dos ftlhos. Portanto, temos obrigação de dar-lhes
condições para seu desenvolvimento.

Queremos neste dia, através do horário destinado ao Grande
Expediente, apresentar algumas propostas para a nossa educação.

Uma delas é a municipalização do ensino básico. O Municí
pio por conhecer seus problemas, seus cidadãos, adequaria o ca
lendário escolar à sua realidade. Essa medida teria conseqüências
imediatas. Destaco, de pronto, o empenho da população em criar
condições para que o Município cumpra com seu dever. Além do
mais, diminuiria sensivelmente o índice de repetência, que em al
guns casos chega a 30% da população escolar matriculada e 48%,
no Nordeste rural, da população de baixa renda. Tais dados mos
tram claramente que o sistema educacional está equivocado.

Outro dado impressionante é o fato de que 40% das nossas
crianças levam doze anos para cursar os oito anos do 1° grau. Ade
mais, a cada ano mais crianças abandonam as escolas, chegando o
índice de evasão escolar a atingir os 13% nos primeiros anos de
estudo. Não é difícil imaginarmos os milhões de reais que se per
dem anualmente no País, apenas levando-se em consideração os

índices de repetência e de evasão escolar, que chegam às raias do
absurdo.

Por essas razões, Srs. Deputados, volto· a afumar: o ensino
básico deve ser municipalizado. Tal proposta precisa receber o
apoio dos Governos estaduais, mesmo porque, das 194 escolas
existentes no ensino primário, 70% pertencem à rede municipal.
Há por parte das Prefeituras o anseio de não precisarem vir a Bra
sília pedir esmolas para a educação. Dessa forma, a solução ficará
no próprio Estado, bem perto da sua comunidade.

Outra proposta referente ao ensino básico é o aumento das
horas/aulas. Em vez dos quatro anos, seriam nove anos. Com isso,
a criança, que começa a estudar aos 6 anos de idade, teria mais um
ano de educação básica, aumentando seus conhecimentos. O ensi
no no nosso País tem uma das menores cargas horárias do mundo
e, conseqüentemente, o aluno tem menor tempo de aprendizado.

O Brasil é o único País integrante do Mercosul que tem oito
séries primárias. Por isso, é importante a municipalização do ensi
no primário.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, também vejo grande neces
sidade de reformular o ensino secundário.

Estou apresentando uma emenda que propõe que o ensino
de 2° grau seja obrigatório e gratuito. E vou mais longe: desejo
transfolIDar todo o 2° grau em ensino profissionalizante. O grande
objetivo da escola, como já disse desta tribuna, não é só a fOlIDa
ção intelectual, moral e cívica do jovem, mas também a prepara
ção de mão-de-obra qualificada.

Srs. Deputados, o ensino de 2° grau precisa ser terminal, e
não um trampolim para a faculdade. Quer dizer, que seja realmen
te a escola que prepare o jovem para a vida. Muitas e muitas ve
zes, na história da democracia brasileira, Deputados defendem
desta tribuna um salário mínimo digno. Entendo, Srs. Deputados,
que, no momento em que a Nação investir em educação e o 2°
grau, especialmente o ensino público, tornar-se profissionalizante,
haverá mão-de-obra para competir no mercado. E o jovem, poden
do competir no mercado, terá condições de exigir um justo salário,
pondo fim à discussão cruciante de país subdesenvolvido: a ques
tão do salário mínimo. Estou apresentando uma emenda no sentido
de que todo o 2° grau seja passado para o Estado. Cada estado vai
atender aos reclamos e anseios da população quanto ao 2° grau,
disseminando, especialmente no interior, como falei há pouco, as
escolas profissionalizantes e técnicas. Onde a região for agrícola,
vamos implantar escolas agrícolas. Assim, vamos evitar a evasão
do nosso interior.

Nós, que só pensamos em soja, trigo, milho, vamos encon
trar uma solução para nossa agricultura. Está na hora de a escola
preparar o jovem para a mão-de-obra, especialmente o jovem do
campo, para diversificar a agricultura. Daí, a importância do 2°
grau profissionalizante.

Quanto ao 3° grau, isto é, o curso universitário, vivemos em
um país onde impera o paternalismo. Estamos acostumados a rece
ber tudo de mãos beijadas. Mas o jovem moderno não quer favo
res, não quer nada de graça.

Muitas e muitas vezes nos queixamos de que não aplicamos
dinheiro na educação. O dinheiro é aplicado, mas desviado. Te
mos da educação uma concepção imobiliária. Para muitos gover
nantes, executivos especialmente, educar é construir mais e
maiores obras. Essa concepção está totalmente errada. Por isso,
precisamos remodelar o curso universitário, fazer uma reavaliação.
Temos de acabar com o curso universitário gratuito. O jovem não
quer nada de graça, repito. Devemos estabelecer mecanismos para
que o jovem vá à escola, utilizando recursos como, por exemplo, o
crédito educativo.

A lei de crédito educativo, instituída em 1990, de autoria do
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Deputado gaúchó' Victor Faccioni, merece não somente a aprova
ção, mas a regulamentação pelo Banco Central, para que o com
pulsório, que o Banco é obrigado a recolher, seja destinado, em
parte - 2%, como prevê a lei - ao crédito educativo, devido à im
portância que tem para o País.

Existe a necessidade de as instituições fmanceiras também
se enganjarem nesse trabalho de educação. E a oportunidade é o
crédito educativo, que depois será reposto pelo estudante.

Esses conceitos gerais de ensino do 10 e 2° graus do ensino
universitário devem modificar nossas tendências, nossas idéias.

Fala-se muito hoje em flexibilização abertura de mercado,
quebra dos monopólios. Entretanto, não ouço falar na flexibiliza
ção do ensino.

O nosso ensino tem uma história que começa na casa dos Je
suítas, no ensino particular. Lamentavelmente, é um patrimônio incal
culável- especialmente em alguns estados. No meu Estado conheço
esse patrimônio profundamente, e ele, hoje, está sendo relegado.

Precisamos fazer um grande mutirão na educação; aplicar o
que estabelece a Constituição, dos arts. 205 ao 215, especialmente,
o § lOdo art. 213, que prevê a destinação de bolsas de estudo aos
carentes. Hoje, o pobre, aquele que não tem recursos fmanceiros,
se vê confmado à escola pública; e o rico, que paga impostos, tam
bém é injustiçado, porque tem de pagar as mensalidades altas das
escolas particulares. Precisamos fazer justiça, especialmente na
educação.

Fala-se muito em liberdade, mas a liberdade deve começar
na educação do ser humano, na opção da escola. Isso é importante.
Precisamos reavaliar nossos conceitos de educação e de ensino, e,
de repente, até nossa ftlosofia de vida.

Nas escolas comunitárias, confessionais e cooperativas pre
cisamos também de uma alavanca em favor do ensino.

Portanto, Srs. Deputados, nesta tarde, conclamo a todos, in
dependentemeilte de cor partidária, para refletirmos um pouco o
crescimento econômico e social deste País, que dependem princi
palmente da educação, a fim de que essa profunda desigualdade de
riquezas desapareça. A alavanca de tudo isso chama-se ensino e
educação. A plena realização de uma nação, de um povo, só será
alcançada com o tão sonhado desenvolvimento socioeconômico. E
isso só será conseguido diminuindo as injustiças e gerando rique
zas, com ordem, paz social, alimentos, emprego, segurança e edu
cação, como nos países mais adiantados. Vamos, com muito
desprendimento e união, priorizar a educação!

Durante o discurso do Sr. Osvaldo Biolchi, o Sr.
Wilson Campos,]O Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Braga, 40 Su
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A Mesa informa
aos Srs. Parlamentares que se encontram nos seus gabinetes e de
mais dependências da Casa que a pauta da Ordem do Dia de hoje
contém matérias importantes para votação. Pede, assim, a presença
de todos em plenário.

Com a palavra o nobre Deputado Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (pMDB - PI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, é com sa
tisfação que ocupo a tribuna hoje para, em primeiro lugar,
congratular-me com a Direção do meu partido, nas pessoas de
nosso Presidente Luiz Henrique e do Líder Michel Temer e de ou
tros companheiros, pela feliz iniciativa de promove um encontro
em Goiânia, onde o PMDB irá recolher a opinião de líderes do se
tor da agricultura para afinal elaborar um documento com reco
mendações essenciais para salvar o setor agrícola, em vias de
liquidação em nosso País.

Não há dúvidas, St's e Srs. Deputados, de que não temos
uma política para a agricultura brasileira. Cada ano, ao aproximar
se a época do plantio, é aquela angústia dos produtores rurais à
procura dos recursos bancários, quase sempre do Banco do Brasil,
necessários ao custeio da safra.

Via de regra, a escassez destes recursos é evidente. O Ban
co nunca dispõe do dinheiro necessário. Quando o tem, é um di
nheiro tão caro, com obrigações tão leoninas, que o agricultor
brasileiro não tem condições de pagar; e para o armazenamento,
transporte e comercialização, a coisa ainda é pior••

Por isso, repito: está de parabéns o PMDB por empunhar a
bandeira da salvação da agricultura brasileira, com a criação de
um Fundo Agrlcola, com recursos suficientes para garantir, em
tempo hábil, volume suficiente para todas as fases da produção
agrícola em nosso País.

A proposta do PMDB envolve muito mais que a criação do
Fundo Agrlcola, e sim a aprovação de medidas outras que assegurem
ao produtor brasileiro principalmente dos pequenos. A garantia de que
trabalho na agricultura não é suicídio e sim meio de vida digno para a
família de cada um deles. Só assim o Brasil, com a dimensão conti
nental que tem e terras capazes de garantir alta produtividade, só as
sim repito, o Brasil sairá desta modesta safra de 70 milhões de
toneladas de grãos, que não aumenta há mais de dez anos.

St's e Srs. Deputados, os países mais adiantados do mundo
têm sua economia alicerçada na agricultura, quase sempre subsi
diada a produção agrícola naqueles países.

Os Estados Unidos, por exemplo, produzem 400 milhões de
toneladas de grãos, que garantem alimentar o país inteiro, e desta
sobra expressivo volume para exportação.

O Brasil tem que expandir essa fronteira agrícola se quiser
garantir alimentos para esta legião de famintos em todos os Esta
dos brasileiros.

As áreas escolhidas para esta expansão devem obedecer a
critérios técnicos que assegurem transporte barato e seguro em
qualquer época do ano.

Por oportuno, iráormo aos nobres Deputados para que
transmitam aos produtores de seus Estados que no Piauí existem
extensas áreas agricultáveis, terras de cerrado, com caractensticas
especiais para o plantio de grãos, principalmente a soja. Mais ain
da, St's e Srs. Deputados, estas terras estão ao lado de um grande
rio navegável, o Parnaíba.

Para que V. Ex"s tenham uma idéia do que isto representa,
basta lembrar que a grande dificuldade enfrentada pelos produto
res de soja, por exemplo, de Mato Grosso é a impossibilidade de
escoamento da safra por falta de estradas e pela grande distância
entre a zona de produção e os portos de exportação, importando
fretes de até 60 dólares por tonelada, tomando quase impossível
ao produtor competir no mercado internacional.

No Piauí, ao contrário, a soja do cerrado pode chegar à cidade
industrial de Teresina por no máximo 25 dólares por tonelada.

Além disso, o produto industrializado em Teresina pode
chegar aos Portos de Itaqui, no Maranhão, Luiz Correia, no Piauí,
e Mucuripe, no Ceará, por via ferroviária.

Agora, St's e Srs. Deputados, uma informação que conside
ro oportuna levar ao conhecimento da Casa: trata-se do processo
de privatização que está em marcha e que no momeJito atinge a
Companhia Vale do Rio Doce.

Por que esta pressa de privatizar esta Companhia, orgulho
de empresa brasileira, que o ano passado apresentou um lucro de
cerca de 600 milhões de dólares?

E tem mais, St's e Srs. Deputados, a Companhia Vale do
Rio Doce é a maior empresa de mineração do mundo e, mais que
isso, possui a segunda maior frota de navios de grande porte, com
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capacidade superior a 150 mil toneladas por unidade e que garan
tem o transporte do minério brasileiro a custos tão baixos que as
seguram alta competitividade no mercado internacional.

O mais importante, Sr"s e Srs. Deputados, vem agora: os
gmndes navios da Vale podem transportar toda a produção de grã
os dos cermdos piauienses, baianos, maranhenses e goianos, até os
mercados do Pacífico, a custos tão baixos que a soja brasileira será
altamente competitiva naqueles mercados.

Assim, proponho que este Poder assuma uma posição clara
e defInida contra a privatização apressada de uma das maiores em
presas brasileiras.

Se o Governo insiste em obter recursos através da privatiza
ção de suas empresas, que se assegure pelo menos que o controle
acionário da Vale fique em mãos de capital brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Os oradores do
Grande Expediente concluíram seus discursos antes do término da
hora regimental.

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Agnal
do Tim6teo.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer um comunicado. Es
tive nesta Casa ontem até às 15 boras e, ao tomar conhecimento da
morte violenta de um cidadão no Rio de Janeiro, pai de meus fim
cionários, tive que me ausentar. Por isso, deixei de votar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDEN1E (Wilscn Braga)-Seráregistrado em ata.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra

pela ordem, ao Deputado Paes Landim.
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PL) - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, na gmve crise em que vive o sistema educacional
brasileiro, é sempre importante destacar fatos que animam as nos
sas esperanças a respeito da educação brasileira. O Estado de S.
Paulo, Sr. Presidente, no dia 30 de abril, no editorial sobre as
perspectivas - animadoras, por sinal - dizia que o crescimento
econômico da África do Sul, que se prenuncia, vai proporcionar
uma maior desconcentmção de rendas, maior oportunidade social,
e, conseqüentemente, a consolidação das instituições democráticas
estará garantida.

Entre os gargalos sociais que impedem uma alvorada defI
nitiva na África do Sul - e o Presidente Nelson Mandela, com
muito bom senso, tem preservado e respeitado todo o arcabouço
institucional mantido pelo Partido Nacional, ou o partido das cha
madas minorias brancas - encontra-se o problema da educação.
Trinta por cento dos africanos são iletrados e, destes, todos são
pretos. Isso é froto do apartheid.

Ora, Sr. Presidente, no Brasil, onde não temos apartheid
pelo menos declamdo, de natureza racial, econômica ou social, há
a estupidez das nossas elites em não dar à educação o destaque
que ela merece na tessitura nacional.

Hoje, o Jornal do Brasil tmz um belo manifesto da Facul
dade da Cidade do Rio de Janeiro, que, a exemplo da Associação
Brasileiro de Educação, mostra seu compromisso com a livre ini
ciativa, particularmente com a qualidade do ensino, o que é a filo
sofIa básica do Governo Fernando Henrique Cardoso, e vem
sendo o objetivo principal do Ministro Paulo Renato de Souza, em
sua gestão à frente da Pasta da Educação, cuja liderança pública
no setor entreabre grandes esperanças quanto aos graves proble
mas que afligem o nosso sistema educacional.

Mas presenciei, Sr. Presidente, e era esse o fato que queria
registar, sexta-feira passada, em São Paulo, à noite, no Parlatino,
com a presença do Sr. Ministro da Educação, a instalação do 5°
Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento da Educação, coor
denado pelo "grupo", assim chamado, das cinqüenta principais es-

colas de 1° e 2° graus do Estado de São Paulo. Durante três dias,
sábado~ domingo e segunda-feira, cerca de três mil professores se
reuniram para debater questões ligadas ao futuro da educação em
nosso País. Assisti a algumas dessas sessões, destacando-se a ex
celente conferência desse extmordinário pensador brasileiro que é
José Pastore - que devia estar aqui no centro das decisões nacio
nais com a sua rica imaginação, com a sua rica inteligência a ser
viço do País - em que ele falou sobre o futuro que reserva a
educação e o educador em nosso País no próximo século. Também
presenciei a mesa redonda que teve como centro principal a fIgura
histórica de um bravo lutador da educação, ainda que eventual
mente divirja dele. que é Paulo Freire. Em todas elas, mostrou os
gmvíssimos problemas que espera o Brasil no próximo século se
as elites brasileh:as, sem preconceitos quanto se o ensino é particu
lar ou público, não enfrentarem de vez o ensino de 1° e 2° gmus
com a coragem de cumprir o dispositivo constitucional que exige
priorização pam o 1° e 2° graus, hoje penalizados em detrimento
das falsas elites ricas que mandam seus fIlhos às escolas públicas,
gmtuitas, com isso prejudicando crianças da classe média, os po
bres deste País.

Quero aqui, Sr. Presidente, da tribuna, parabenizar os orga
nizadores do congresso, sobretudo o Colégio Magno, em Santo
Amaro, que o sediou, pelo entusiasmo, pela vocação, pelo idealis
mo. mostrando os avanços tecnol6gicos em relação às metodolo
gias do ensino, mas preocupados com a valorização do magistério,
com a valorização salarial e, ao mesmo tempo, profissional dos
educadores; a fim de que motivados possam cumprir uma das mis
sões mais nobres da nossa sociedade, que é a educação, que é o
magistério, sobretudo, magistério das crianças e dos jovens, dos
adolescentes deste País.

Mostrou que a iniciativa privada deste País precisa ser in
centivada, apoiada pelo Governo Federal, a exemplo do que fazem
todos os países, desde que elas cumpram os objetivos traçados
pelo Governo Federal e, sobretudo. respeitem a avaliação, qualifi
cação permanente do ensino, que é um objetivo constitucional.

Sr. Presidente, manifestações. como as da Faculdade da Ci
dade, da Associação Brasileira de Educação e, agora, do chamado
"Grupo" que congrega cinqüenta escolas particulares do Estado de
São Paulo mostram que a livre iniciativa, quando responsável,
consciente do seu papel nesta sociedade tem muito a oferecer ao
desenvolvimento e progresso da nossa educação e, conseqüente
mente, ao enriquecimento social de nosso País. É importante que a
deixemos livre, Sr. Presidente. mas com responsabilidades. Exem
plos como o do Colégio Magno, nenhuma escola pública, nenhum
conglomerado de escolas públicas de 2° gmu teria condições de
oferecer, e com entusiasmo, dada a inércia, o desperdício de recur
sos públicos neste País. cotidianamente. com relação ao ensino de
1° e 2° gmus.

Eram estas as considerações. Sr. Presidente, que não pode
ria deixar de fazer, nesta tarde. na certeza de que com iniciativas
desta natureza o futuro democrático de nosso País e o desenvolvi
mento nacional, que repousam na qualidade de sua educação, esta
rão no pr6ximo milênio assegurados.

O SR. CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Magno) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Carlos Mosconi.

O SR. CARLOS MOSCONI (pSDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, na última se
gunda-feira estive em Belo Horizonte em reunião com a Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Ali estive convidado pelo
seu Presidente, Sr. Stefan Salej, juntamente com outros Deputados
Federais de outros partidos do meu Estado de Minas Gerais.
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A reunião foi realizada para que pudéssemos fazer, junta
mente com a direção da Federação das Indústrias do Estado de Mi
nas Gerais - FIEMG, uma avaliação 11 respeito da si1nação política
e econômica em que vive o País. Ficou evidenciado desde o início
o apoio daquela instituição ao Plano Real e a sua continuidade,
bem como o apoio às reformas apresentadas ao Congresso Nacio
nal pelo Governo.

No entanto, logo de início, lIma grande preocupação tam
bém ficou evidenciada: a questão dos juros cobrados no País, que,
segundo a visão da classe trabalhadora de Minas Gerais, e também
a nossa, chegaram a níveis praticamente insuportáveis, quase que
inviabilizando a atividade econômica e produtiva do País.

Por esta razão, depois de uma discussão extremamente po
sitiva, depois de argumentos absolutamente procedentes e oportu
nos, resolvemos manlfe·star essa nossa preocupação ao Governo
Federal - o que estou fazendo agora desta tribuna - solicitando
uma audiência com as principais autoridades econômicas do Go
verno, Ministros da Fazenda e do Planejamento e o'Prosidente do
Banco Central, para que esta preo\"'Upação dos principais grupos
empresariais do Estado de Minas Gerais possa ser apresentada e
possamos ouvirmos uma explicação, que, de antemão, entendo
não deve ser plausível. Portanto, vamos lá muito mais para fazer
uma solicitação ao Governo Federal, através de suas autoridades
econômicas, no sentido de que revejam esse procedimento que pe
naliza todos os setores da atividade econômica do País.

Eu, que vivo no interior de Minas Gerais e convivo pratica
mente todos os fIns de semana com pequenos empresários e com
produtores rurais, posso afiançar a V. Ex" e ao Governo Federal a
enorme dificuldade por que passa o setor produtivo brasileiro, gra
ças a este procedimento que surpreende a todos; li elevação insu
portável dos juros no Brasil. Entendo que medidas econômica têm
de ser duras nestes ou naquele momento, mas esta situação invia
biliza em termos definitivos os setores produtivos do País.

. Portanto, apresento a V. Ex" essa informação, esperando
que ela chegue ao Governo. Além disso, comprometo-me a levar a
preocupação às autoridades econômicas, retornando à direção da
FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais,
para expor os fatos RCssoahnente.

O SR. oSMÂNIO PEREJRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (\Vilson Brnga)- Tem V. Ex" a palavra.
O SR. OSMÂNIO PEREIRA tPSDB - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"8 e Srs. Deputados, gostaria de tra
zer à consideração desta Casa o andan1ento das negociações que a
Comissão de Seguridade Social e Família vem fazendo, no sentido
de colaborar com o Sr. Ministro da Saúde na busca de uma solu
ção para a grave crise por que passa hoje o Sistema Único de Saú
de e todo o setor de saúde nacionaL

Temos recebido Íllformaçôes de que, nas áreas pública e
privada e no setor ftlantrópko. aí incluídas as Santas Casas. a cada
dia, leitos estão sendo desativados, alguns hospitais estão sendo
fechados e inúmeros outros estão cancelando o convênio com o
SUS. Com isso, a população carente. aquele que depende do Siste
ma Único de Saúde, é a mais prejudicada.

Não existem recursos na área econômica do Governo e or
çamento deste ano destinado ao Ministério da Saúde s6 permitirá
que ele tenha recursos até o mês de setembro. Foi diante desse
quadro que resolvemos apresentar à Presidência desta Casa a su
gestão de se criar uma Comissão Especial para examinar a propos
ta de emenda à Constituição, dos Deputados Eduardo Jorge e
Carlos Mosconi, que procura encontrar uma solução detinitiva
para o problema caótico da saúde.

Ao lado das sugestões da Comissão de Seguridade Social e

Família, o Sr. Ministro trás também à consideração desta Casa a
proposta de se recriar o IPMF, transformando-o numa contribui
ção financeira destinada não só à recuperação do setor, como tam
bém à conclusão de mais de 1.700 obras paralisadas por este País
afora.

Sabemos que esta Casa tem uma responsabilidade enorme
de propor soluções para os problemas da saúde. Gostaria, Sr. Pre
sidente e Srs. Deputados, de fazer um apelo a todos os partidos po
líticos e a todas as lideranças desta Casa para que cerrem fileiras
élD tomo da nossa proposta, que já se encontra com essa Comissão
Especial da Saúde.

Pedimos também a este Congresso que apoie a proposta do
Sr. Ministro da Saúde, para que possamos encontrar uma solução,
seja através dessa nova contribuição financeira, seja por intermé
dio de outras medidas. O que não pode é esta Casa permanecer in
sensivel diante da grave crise que estamos vivendo. Temos de
tomar uma decisão que possa atender aos anseios de toda a socie
dade brasileira, em especial daqueles que dependem do Sistema
Único de Saúde.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, aqui fica o nosso ape
lo, em nome da Comissão de Seguridade Social e Família, da
Frente Parlamentar de saúde e de toda população sofrida deste
País, que já não suporta mais ser tão desassistida, especiahnente
quanto à questão da saúde.

Portanto, vamos dar apoio a esta fIgura que tem todas as
credenciais para liderar este trabalho. O Congresso Nacional preci
sa dar todo apoio ao Sr. Ministro da Saúde, para que possamos en
contrar, nos próximos dias e em tomo desta Comissão Especial, a
resposta que a sociedade brasileira precisa para esta grave crise
que estamos vivendo.

Aproveito ainda para convidar todos os Parlamentares da
Comissão de Seguridade Social e da Frente Parlamentar da Saúde
para a reunião que faremos realizar na pr6xima terça-feira, às 14
horas, no Plenário nO 15, quando ouviremos os representantes das
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, as entidades, o Go
verno, a fun de que apresentem, emergenciahnente, uma solução
para os nossos problemas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Sr"s e Srs. Deputa

dos, estando presente em plenário o Sr. Rican:Io Feitosa Rique, pri
meiro suplente da coligação PPRlPMDBIPSC/PP/PSD/PRP/PSDB
representante do Estado da Paraíba, em virtude do afastamento do
ti1nlar, Deputado Roi:>erto Paulino, convido S. Ex" a prestar o com
promisso regimental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Ricardo Feitosa Rique e presta o
seguinte compromisso):

''PrOOleto manter, defender e cumprir a Consti1nição,
observar as leis, prOO1over o bem-estar geral do povo, sus

.tentar a união, a integridade e a independência do Brasil."

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Declaro empossa
do o Sr. Deputado Ricardo Feitosa Rique. (pahnas.)

O SR. WILSON BRANCO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. WILSON BRANCO (PMDB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, mais uma vez, ve
nho a esta tribuna para trazer a palavra dos pescadores do Brasil e
do meu Rio Grande do Sul. .

Foi com muita tristeza que visitei meu Rio Grande, cidade
histórica do Rio Grande do Sul, onde encontrei, em quilômetros e
quilômetros de praias, milhares de peixes mortos. Indaguei aos
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pescadores o que estava acontecendo; disseram-me eles que os
barcos e os navios estrangeiros estão destruindo a costa gaúcha, o
nosso litoral, ao usar - vejam, que tristeza! - até dinamite para re
mover os peixes dos seus cardumes.

Levei ao conhecimento do Ministro Gustavo Krause, on
tem, em audiência concedida a este humilde Deputado Federal
pescador, e ao meu Governador, que hoje se encontra em Brasília,
o que está acontecendo na minha cidade, e pedi-lhes que tomas
sem providências em benefício desses pescadores, que sofrem
como todos os trabalhadores deste País.

Sn e Srs. Deputados, a fome é nmito grande neste País. É in
concebível ver milhares e milhares de toneladas de peixes mortos, na
praia! É alimento jogado fora. Ora, esses invasores cometem esse cri
me no Brasil, mas não o fazem em seus países. Temos notícias recen
te de que quando tentaram entrar em águas uruguaias foram
metralhados pela Capitania dos Portos do Uruguai, país que, embora
tenha tenitório menor do que o de Porto Alegre, mantém a fiscaliza
ção a qualquer hora do dia e da noite, lá existe um Ministério de Pes
ca, há subsídio para o 6100, para o material pesqueiro, portanto,
traf&.se de um país que valoriza nmito o setor pesqueiro, ao contrário
do que ocorre neste País tão grande onde vivo, que é tão rico, mas
deixa seu povo passar fome de manhã à noite.

Sr. Presidente, o Ministro garantiu-me que vai conversar
com o Presidente da Repíblica e com o Ministro da Agricultura, a
quem o setor está subordinado. Na verdade, não vejo por que a
pesca é tratada }Into com a agricultura, um setor já tão sacrificado,
tão abandonado pelo Governo.

Sr. Presidente, creio que deveria existir uma Secretaria, de
âmbito nacional, ou um Instituto Nacional da Pesca, para valorizar
esse setor tão importante, que leva à mesa dos brasileiros um ali
mento com grande teor de proteína e cria mais empregos para os
trabalhadores.

Para se ter uma idéia, no meu Estado, o Rio Grande do Sul,
havia 21 indústrias pesqueiras, hoje temos quatro, porque estão
destmindo o peixe no mar. Se não forem tomadas providências.
Sr. Presidente, em um ano não haverá peixes nem para vender aos
restaurantes. Eu posso falar de cadeira, porque nasci no mar, fui
criado no mar e aposentei-me no mar.

Talvez hoje, nesta Casa, eu seja o único Deputado pesca
dor; devo dizer aos Srs. Deputados que preciso da ajuda de todos
para tirar os pescadores dessa situação dramática que atravessam
no País interro, e não s6 meu Rio Grande do Sul.

Esse crime que estão cometendo contra os pescadores tem
de acabar; do contrário, quem acaba é a pesca, definitivamente. Por
isso, Sr. Presidente, precisamos criaruma frente parlamentar em defe
sa da pesca, e convidarei diversos Deputados para, juntos, procurar
mos, em praw bem curto, resolver os problemas do setor pesqueiro.
Temos nmitas dificuldades a vencer, quanto à agricultura e aos portos
do País. O nosso porto atravessa grandes dificuldades.

É preciso, Sr. Presidente, que os Deputados desta Casa me
ajudem a tirar os pescadores desse sofrimento tão grande. Senão,
deixaremos um futuro muito triste para os nossos filhos e netos, e
por eles seremos criticados.

Atribuo todo esse descaso aos Governos Municipais, Esta
duais e Federal, que nada fazem por um setor tão importante. Le
vantando esta bandeira, pedimos encarecidamente 'aos Srs.
Deputados que nos ajudem para, pelo menos, amenizannos a si
tuação dessa classe tão importante e tão penalizada, como outras
tantas no nosso Brasil.

O Sr. Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ronaldo Perim, ZO vice-presidente.

VI - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTAPOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa - Bloco - PTB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Ro
bério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB; Eraldo Trindade - PPR; Fá
tima Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Mu
ruo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB;
Valdenor Guedes - PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra 
Bloco - PrB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Olávio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB;
Raimundo Santos - PPR; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Cor
rêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João
Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Pauderney
Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Euópedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB; Silvemani Santos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Qlicão Bógido
- PMDB; João Maia - PSDB; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon
Santiago - PSD; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Osvaldo Reis - PP; Paulo
Mourão - PPR; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; Costa Ferreira - PP; Davi Alves Silva - Bloco - PFL; Do
mingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana
- PSDB; José Carlos Sab6ia - Bloco - PSB; Magno Bacelar 
PDT; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - Bloco - PFL;
Nan Souza - PP; Pedro Novais - PMDB; Remí Trinta - PMDB;
Roberto Rocha - PMDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Cea.!'á

Anibal Gomes - PMl)B; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
Inacio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Tei
xeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto
Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente Arruda - PSDB; .



9762 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Maio de 1995

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá 
PSDB; Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; He
raclito Fortes - Bloco - PFL; João Henrique - PMDB; Júlio Cesar
- Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Blo
co-PFL.

Rio Grande do Norte

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

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir-PMDB; José Luiz Clerot- PMDB; Wilson Braga-PDT.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB; José Jorge
Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio .
Monteiro - Bloco - PFL; Luiz Piauhylino - Bloco - PSB; Men
donça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco - PMN; Os
valdo Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PFL;
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto Fontes - Bloco - PFL;
Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PP; Sérgio
Guerra - Bloco - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Vi
cente André Gomes - PDT; Wilson Campos - PSDB; Wolney
Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - Bloco 
PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernan
do Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr Andrade
PPR; Olavo Calheiros - PMDB; Talvane Albuquerque- PP.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPR; José
Teles - PPR; Marcelo Deda- PT.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco
PTB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jai
me Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Car
neiro - 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 - PfB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luís Eduardo
- Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Manoel Castro - Blo
co - PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Negromonte - PSDB;
Nestor Duarte - PMDB; Pedro hujo - PMDB; Prisco Viana
PPR; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio
Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery - PMDB;
Ubaldino Junior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardi
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; Lael Varella - Blo
co - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Márcio Reinaldo:'"
PP; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oli
veira - PP; Mauócio Campos - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL;
Newton Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão
- PP; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Hes
lander - Blobo PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul
Belém - Sem Partido; Roberto Brant --; Bloco - PTB; Romel Aní
zio - PP; Ronaldo Perim - PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva
Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Si
las Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago 
PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

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

Rio de Janeiro

Agnaldo Timoteo - PPR; Alcione Athayde - PI:; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Carlos Santana
PT; Cidii:J.ha Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Eze
quiel- PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda
PPR; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco 
PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Fran
cisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Balsonaro - PPR; Jan
dira Feghali - PCdoB.

São Paulo

Beto Mansur- PPR.

Rio Grande do Sul

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

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 301 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vai-se passar à
apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante da Or
dem do Dia.

-1-
Projeto de Decreto Legislativo nO 75-A, de 1995

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 75, de 1995, que aprova o texto do Acordo-Quadro de Coo-
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-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 435-A, DE 1994
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nO 435, de 1994, que aprova o texto da Ata
retiftcação do Protocolo Adicional sobre Navegação e
Segurança ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hidro
via Paraguai-Paraná (porto de Cáceres-Porto de Nova
Palmira, lavrada em 23 de junbo de 1993, em Monte
vidéu; tendo pareceres das Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção (Relator: Sr. Luciano Pizzatto); de Economia, In
.dústria e Comércio, pela aprovação (Relator: Sr.
Renato Johnsson); de Viação e Transportes, pela
aprovação (Relator: Sr. Aparicio Carvalho); e de
Constituição e Justiça e de redação, pela cOnstitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Sr; Jairo Carneiro).

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Não havendo
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar a votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vou submeter a

Aprova o texto do Acordo-Quadro de Coope.
ração Financeira entre a República Federativa do
Brasil e o Banco· Europeu de Investimento, assinado
em Luxemburgo, em 19 de dezembro de 1994.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo-Quadro de Coope

ração Financeira entre a República Federativa do Brasil e o Banco
Europeu de Investimento, assinado em Luxemburgo, em 19 de de
zembro de 1994.

§ 1° Ficam sujeitos à apreciação do Congresso Nacional
quaisquer atos que impliquem modiftcação do Acordo, bem como
quaisquer atos que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constitui
ção Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pa
trimônio nacional.

§ 2° Ficam sujeitas à apreciação do Senado Federal, nos ter
mos do inciso vn do art. 52 da Constituição Federal, as operações
de crédito externo, derivadas do Acordo, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e demais
entidades controladas pelo poderpúblico federal.

§ 3° Ficam sujeitas à apreciação do Senado Federal, nos ter
mos do inciso VlII do 3rt. 52 da Constituição Federal, as operaçõ
es de crédito externo, derivadas do Acordo, que tiverem a garantia
da União.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Nilson Gibson,

Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Os Srs. que a

aprovam queiram permanecer como estão. (pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
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peração Financeinl" entre a República Federativa do Brasil e o O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Os Srs. que o
Banco Europeu de Investimento, assinado em Luxemburgo, em 19 aprovam queiram permanecer como estão. (pausa.)
de dezembro de 1994. Pendente de pareceres das Comissões de Fi- Aprovado.
nanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Há sobre a mesa

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Na ausência do e vou submeter a votos a seguinte redação ftnal:
nobre Deputado Manoel Castro, concedo a palavra para oferecer
parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Nilson Gibson.

O SR. NJLSON GmSON (Bloco'PMN - PE. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador. Sr. Presidente, SÔ e Srs. Deputa
dos, o Projeto de Decreto Legislativo nO 75-A, de 1995, de autoria
da Comissão de Relações Exteriores, aprova o texto do Acordo
Quadro de Cooperação Financeira entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Europeu de Investimento, assinado em Luxem
burgo, em 19 de dezembro de 1994.

Em cumprimento ao Regimento Interno, cabe à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação examinar as preliminares
de conhecimento quanto à constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa.

Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça é pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa ê, no
mérito, pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Em substituição
ao Deputado Manoel Castro, solicito ao Deputado Arnaldo Faria
de Sá a fidalguia de oferecer parecer ao projeto em substituição à
Comissão de Finanças e Tributação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V.
Ex· pela ftdalguia e o saúdo na direção dos trabalhos, pela primei
ra vez presidindo a sessão no período da Ordem do Dia.

Sr. Presidente, o Projeto de Decreto Legislativo n° 75-A, de
1995, da Comissão de Relações Exteriores, atende aos princípios
constitucionais f} aos interesses do País. Portanto, o nosso parecer
é favorável à sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - O parecer da Co
missão de Finanças e Tributação é favorável pela adequação.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Não havendo
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vou submeter a

votos o Projeto de Decreto Legislativo n° 75 de 1995.
O CongJ,'Csso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo-Quadro de Coopera

ção Financeira entre a República Federativa do Brasil e o Banco
Europeu de Investimento, assinado em Luxemburgo, em 19 de de
zembro de 1994.

§ 1° São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quais
quer atos que impliquem modiftcação do Acordo, bem como
quaisquer atos que, nos termos do artigo 49, inciso L da Constitui
ção Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pa
trimônio nacional.

§ 2° São sujeitas à apreciação do Senado Federal, nos ter
mos do 3rt. 52, inciso VII, da Constituição Federal, as operações
de crédito externo, derivados do Acordo, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e demais
a entidades controladas pelo poder público federal.

§ 3° São sujeitas à apreciação do Senado Federal, nos ter
mos do art. 52, inciso VIII, da Constituição Federal, as operações
de crédito externo, derivados do Acordo, que tiverem a garantia da
União.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3° Revogam-se às disposições em contrário.
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votos o Projeto de Decreto Legislativo nO 435 de 1994
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o texto da Ata de retificação do Protoco

lo Adicional sobre Navegação e Segurança ao Acordo de Trans
porte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (porto de
Cáceres-Porto de Nova Palmira). Lavrada em 23 de junho de
1993, em Montevidéu.

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem modificação da Ata de
Retificação, bem como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio
nal.

Art. 2° Este decreto legislativo entm em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Os Srs. que o

aprovam queiram permanecer como estão. (pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Há sobre a mesa

e vou submeter a votos a seguinte redação [mal:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 435-B, DE 1994

Aprova o texto da Ata de Retificação do Proto·
colo Adicional sobre Navegação e Segurança ao
Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Para·
guai.Paraná (Porto de Cáceres - Porto de Nova Pal·
mira), lavrada em 23 de junho de 1993, em
Montevidéu.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto da Ata de Retificação do Pro

tocolo Adicional sobre Navegação e Segurança ao Acordo de
Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (porto de Cáce
res - Porto de Nova Palmira), lavmda em 23 de junho de 1993, em
Montevidéu.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem modificação da referida
Ata, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Fedeml, acarretem encargos
ou compromissos gmvosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entro em vigor na data de
sua publicação.

Art. 30Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Nilson Gibson, Re-

lator.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Os Srs. que o

aprovam queiram permanecer como estão. (pausa.) - Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 64-A, DE 1995
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nO 64, de 1995, que aprova o texto do Proto
colo Adicional ao Tmtado de Assunção sobre a Estrutu
ra Institucional do MERCOSUL - Protocolo de Ouro
Preto, Minas Gemis, no dia 17 de dezembro de 1994;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr.
Régis de Oliveira)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Há omdor inscrito.
,Concedo a palavra, para discutir a matéria, ao ilustre Depu

tado Miguel Rossetto.
O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Sem revisão do

omdor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero levantar alguns
pontos a respeito dessa importante discussão que trata verdadeira
mente do desdobramento do Tratado de Assunção, marco institu
cional do Mercosul.

O nosso entendimento é que haja uma reflexão sobre esse
tratado por parte do Plenário.

Em 17 de dezembro de 1994 foi aprovado pelo Executivo
dos quatro Países - Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai - o cha
mado Protocolo de Ouro Preto, que dentre outras questões, sinali
za essa nova estrutum institucional, que tem, como objetivo dar
conta de todas-as questões necessárias aó aperfeiçoamento e a
construção de integração desses quatro países. Um dos elementos
constituídos ou aperfeiçoados é a Comissão Parlamentar Conjunta.
E é para isso que peço a atenção dos Srs. Parlamentares.

Um dos instrumentos institucionais, portanto, a Comissão
Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, tem suas atribuições defi
nidas nos arts. 24 e 25 do referido Protocolo.É o que diz os art. 24
e 25 do referido Protocolo, defmido, portanto, os marcos de atua
ção e de competência dos Poderes Legislativos dos quatro países?

"Art. 24. Com o objetivo de facilitar a implemen
tação do Mercado Comum estabelecer-se-á a Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul. Os Poderes Executi
vos dos Estados partes manterão seus respectivos Pode
res Legislativos informados sobre a evolução do
Mercado Comum, objeto do presente tratado."

Que referência faz art. 25?
No art. 25, Srs. Deputados, o referido Protocolo faz uma

profunda definição dos Poderes Legislativos.

"Art. 25. A Comissão Parlamentar Conjunta pro
cura acelerar os procedimentos internos correspondentes
nos Estados partes.

Da mesma forma, coadjuvar na harmonização de
legislações tal como requerido pelo avanço do processo
de integração. Quando necessário, o Conselho do Mer
cado Comum solicitará à Comissão Parlamentar Con
junta o exame de temas prioritários."

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,. a nosso ver, a experiên
cia de quatro anos de processo de integmção, que teve como base
no Tratado de Assunção, e as duas tarefas que temos pela frente,
no sentido de construirmos uma verdadeiro espaço integmdo nes
ses quatro países, exigem que o papel do Poder Legislativo não se
resuma num papel homologatório dos Poderes Executivos. Esta,
portanto, é uma questão chave que merece uma discussão dos Par
lamentos.

É fundamental que os Poderes Legislativos dos quatros países
assumam, efetivamente, suas responsabilidades como agentes cons
trutores do processo de integmção. Não é possível, portanto, Sr. Presi
dente, Srs. Parlamentares que o Parlamento brasileiro não se coloque
à altum daquilo que entendemos ser não só um dever político, como
também verdadeiramente, uma demonstração da compreensão da s0

berania desse Poder em relação ao PoderExecutivo.
Concluindo, Sr. Presidente, informo também aos nobres

Parlamentares que essa mesma discussão é travada neste momento
tanto no Parlamento pamguaio quanto no argentino e no uruguaio.
Nestes quatro países, essa mesma questão, que se refere a atual
concepção de integmção que estamos construindo, está sendo ob
jeto de discussão e de cótica.
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Chamo a atenção, portanto, dos Srs. Parlamentares para a
posição do nosso partido, pela forma como se pronunciou através
de voto em separado, na Comissão de Relações Exteriores. Por en
tender que a posição do Parlamento é muito maior do que uma su
balterna e submissa posição às iniciativas do Poder Executivo; por
entender que este Parlamento não se furta à sua responsabilidade,
solicitamos votação contrária a esse Protocolo. Somos pela reaber
tura de discussão, junto ao ltamaraty, com os demais países, de tal
forma que possamos corrigir esse instrumento e garantir, de fato,
um processo de integração no qual os Poderes Legislativos assu
mam., efetivamente, suas responsabilidades históricas.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra, como segundo e último orador inscrito para discutir a matéria,
ao ilustre Deputado Sérgio Carneiro.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, matérias como
esta são tratadas por este Plenário sem a devida importância. Em
sessão como a de hoje, com uma Ordem do Dia em que se apre
ciam decretos legislativos e tratados internacionais, há uma praxe
na Casa de se votar de comum acordo. Entretanto, a matéria diz
respeito ao Mercosul, um dos itens mais importantes da pauta de
debates no Brasil, nos dias de hoje.

Queremos dizer que:
a) a estrutura institucional do Mercosul não é condizente

com a importância e o significado deste tratado histórico.
As limitações da estrutura institucional do Mercosul ficam

patentes quando a compararmos com a da Comunidade Européia.
O Parlamento europeu exerce um controle rigoroso sobre a

Comissão (órgão executivo da Comunidade), podendo, inclusive,
através de uma "moção de censura", destituir todos os seus mem
bros. Além disso, ele aprova o orçamento àa Comunidade, poden
do reformulá-lo completamente. De fato. o poder do Parlamento
Europeu é de tal ordem que ele já obrigou o próprio Conselho de
Ministros (órgão máximo da comunidade) a rever algumas de suas
politicas.

Em contrapartida, a Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul. de acordo com °que consta no art. 26 do Protocolo de
Ouro Preto, pode apenas fazer recomendações ao Conselho do
Mercado Comum (órgão politico máximü do Mercosul composto
dos Ministros da Economia e de Relações E.detiores dos Estados
Membros) através do Grupo Mercado Comum (órgão executivo
do Mercosul). Tais recomendações poderão ser ou não acatadas
pelo Conselho, uma vez que a Comissão Parlamentar Conjunta, ao
contrário do Parlamento europeu, não poderá exceder controle al
gum sobre as atividades do Conselho e do Grupo Mercado Co
mum.

Assim sendo, nota-se. através da romp.rração com a Comu
nidade Européia, um claro desequillbdo entre os Pooeres Executi
vo e Legislativo na estrutura institucional do Mercosul, como bem
destacou o eminente Relator no seu ar:guto pare.cer;

b) limitações do Foro Consultivo Econômico e Social do
Mercosul.

Portanto, não parece que a criação de tal foro vá modificar
o atual quadro de alijamento das questões sociais nas discussões
que ocorrem no Mercosul e da restrita participação da sociedade
civil em suas atividades.

De tal forma que a atual estrutura institucional não facilita o
tratamento dos aspectos sociais do processo de integração privile
giando os fatores econômicos.

Nós, do PDT, somos pela rejeição da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ronal Perim) - Não havendo mais

oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vou submeter a

votos o seguinte requerimento:
Senhor Presidente.
Requeremos a Vossa Excelência. nos termos regimentais o

adiamento da votação do PDL 64195. constante da pauta da sessão
de hoje, por (2) sessões.

Sala das Sessoos. 11-5-95. - Marcelo Deda - Sérgio Caro
neiro.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. requeiro a V. Ex" a retirada do requerimen
to. E um requerimento de adiamento?

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - O requerimento
solicita o adiamento da votação.

O S~• .MARCELO DEDA - Subscrito por esta Liderança?
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sim pelo PDT.
O SR. MARCELO DEDA - Tanto o PT quanto o PDT re

querem a V. Ex" a retirada do requerimento da mesa.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Retirado o re

querimento.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vou submeter a

votos o Projeto de Decreto Legislativo n° 64 de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I ° É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Trata

do de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul- Pro
tocolo de Ouro Preto - assinado em Ouro Preto, Minas Gerais, em
17 de dezembro de 1994.

Parágrafo único. Semo sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão ao referi
do Protocolo, assim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal. acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio
nal.

Art. 2° Este decreto leg,islativo entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a vota~;ão.

O SR. PRESIDEl'7E (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA (PR - SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Deputados. se esta Casa
esteve atenta ao processo de discussão, observou as posições
defendidas pelo ilustre Deputado Miguel Rossetto, do PT do
Rio Grande do Sul. S. Ex" advertia a Casa de que o Protoco
lo que ora estamos a discutir e iniciamos a votar traz em seu
bojo uma posição política que desqualifica profundamente o
papel dos Parlamentares dos países que subscrevem o
acordo.

Es!!C{ papel subalterno reservado ao Poder Legislativo pelo
acordo celebrado em Ouro Preto tem sido objeto de discussão pe
los Parlamentares do Paraguai, da Argentina e do Uruguai.

Nesse sentido, inclusiVE' com o objetivo de entender que de
veria ser reservado ao Poder Legislativo brasileiro um papel insti
tucional à altura daquele que lhe destina a Constituição da
República, o Partido dos Trabalhadores questiouou os termos em
que o Protocolo foi fOIlllulado, Da forma como está escrito, o Pro
tocolo desqualifica esta Casa de leis e, em contrapartida, o poder
soberano que ela represema: o povo brasileiro.

Nesse sentido, o Parlido dos Trabalhadores encaminha o voto
"não", contrário à aprovação do acordo que está sendo apreciado.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Como votam os
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demais Líderes?
O SR. PAULO BORNHAUSEN (BlocoIPFL - se Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de tecer breves consi
derações sobre o Protocolo e a forma como a questão está sendo
interpretada por esta Casa. Talvez existam menos atribuições ine
rentes ao Parlamento brasileiro do que gostaríamos. Tenho certeza
de que todos os Parlamentares têm a mesma opinião.

Como Presidente da Comissão Mista que representa o Par
lamento brasileiro no Mercosul, gostaria de promover essa discus
são com os Parlamentos membros, para que, juntos, possamos
pleitear o que for necesGário e, num futuro próximo, alcançar
maiores prerrogativas. Para isso, torna-se urgente a aprovação do
Protocolo, porque precisamos dar a contrapartida, a exemplo de
outros Parlamentos que já o aprovaram.

Assim, somos favoráveis à votação.
O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s, e Srs. Deputados, o PSDB é fa
vorável à aprovação do Protocolo por esta Câmara dos Deputados.

Devo lembrar que realmente a es1Iutura proposta para o
Mercosul deixa a desejar no que se refere à participação do Poder
Legislativo. Isto é reconhecido por todos e foi objeto de debate na
Comissão. Não podemos desconhecer que estamos diante de uma
estrutura que está sendo criada de forma gradual. Há um processo,
digamos, de cerca de cinco anos, de instalação do sistema Merco
sul, enquanto na Comunidade Econômica Européia, mencionada
como exemplo a ser seguido, temos um processo de vinte e cinco
anos. Trata-se de UlTh1 instituição que foi sedimentada e construída
no decorrer do tempo.

Creio que, a partir dos dados que temos, levando em conta
que a esta Casa cabe simplesmente aprovar ou rejeitar o acordo,
não há possibilidade de modificação, inclusive porque outros paí
ses já o aprovaram. Cabe-nos tão-somente, neste instante, aprovar
o acordo, em face da importância da criação dos mecanismo do
Mercosul para a América do Sul e não apenas para o Brasil.

Quem esteve recentemente na Argentina, ou no Uruguai, ou
no Paraguai, sente a importância que a população daqueles países
está dando à estrutura do Mercosul. Há uma identificação da p0

pulação com o sistema de integração regional.
Estamos dando um importante passo ao consolidar e apro

var o acordo e temos de ter presente - creio que o alerta da Depu
tada Sandra Starling, dos colegas Deputados do PT, vale como
lembrança de'que temos de avançar - que a estrutura do Mercosul
necessita de uma participação mais ativa dos Parlamentares. E
cabe aos Parlamentos, no decorrer do processo, fazer uma estrutu
ra de acordo com o ideal levantado pela própria Deputada, Depu
tada, próximo àquilo que tem a Comunidade Econômica Européia.

Ainda estamos em uma fase prellminar. Nela, é fundamen
tal que a Câmara, neste momento, não derrube um acordo da im
portância que tem o Mercosul para todo o continente
latino-americano.

Daí por que o voto do PSDB é pela aprovação do acordo,
nos termos em que está redigido, com a observação de que temos
consciência de que o tempo é necessário para melhorar e aprofun
dar a participação do Legislativo. Portanto, o voto do PSDB é
"sim", favorável ao acordo.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço fi palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PC do B - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Comunista do Brasil tem uma
grande preocupação com os acordos feitos pelo nosso País, que
são remetidos ao Parlamento e normahnente têm discussão limita-

díssima. Aprovamos acordos sem muitas vezes saber absoluta
mente o que estamos votando. Assim aconteceu com o acordo do
GATI. Praticamente nosso País foi obrigado a votar o acordo, no
Parlamento, sem termos conhecimento do que estávamos votando.
E a maioria dos Deputados até hoje não sabem o que votaram, não
conhecem o texto do acordo do GATI. As próprias assessorias
dos partidos também desconhecem os termos dos acordos feitos
entre o Brasil e diversos países do mundo. Os americanos impuse
ram restrições ao acordo, incluíram essas restrições no texto e nós
tivemos de aprová-lo às carreira.

Estamos questionando, chamando a atenção da Oposição
nesta Casa, se devemos trabalhar qualquer acordo internacional,
seja o Mercosul ou o Merconorte, como já foi proposto aqui, ou a
integração desses mercados numa ampla discussão com a socieda
de.

O que acontecerá com a agricultura no Rio Grande do Sul
ou em Santa Catarina? Como ficará a batata nos outros países?
Que compensação nosso País terá? Será compensação industrial,
será compensação no setor de serviço? Toda essa discussão passou
ao largo, tanto no GATI como agora no Mercosul.

É evidente que poderemos dizer que estamos tratando mera
mente da organização administrativa, de como funcionará o Mer
cado Comum do Sul no caso da participação brasileira e desses
três países. Mas é preciso que o Parlamento brasileiro tome cons
ciência de que o papel de legislar, atribuído àqueles que têm a res
ponsabilidade máxima de determinar as normas e as regras de
existência na sociedade, ficará relegado a segundo plano no Parla
mento Comum que se estabelecerá no Mercosul.

Por isso, a posição do PC do B é contrária à matéria, no
sentido de que possamos - com certeza já recebemos o sinal verde
do PSDB - em futuras discussões, ampliar o debate, não apenas
com o Parlamento, mas como a sociedade brasileira, para que ela
saiba efetivamente que acordo é esse, que benefício nosso País
terá e que benefícios as outras nações poderão usufruir do acordo
que se prepara, que não seja apenas nos termos da comunicação
feita por Bill Clinton ao Presidente Fernando Henrique Cardoso:
que S. Ex· prepare o Mercado Comum do Sul, porque eles garan
tem o Nafta do lado de lá.

Não é esse o acordo que desejamos para o Brasil e para os
países vizinhos, Sr. Presidente.

A posição do PCdoB é de voto contrário à matéria.
O SR. M.ARCONI PERILLO (pP - 00. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PP encaminha recomendando voto fa
vorável ao Protocolo de Ouro Preto, entendendo que este protoco
lo adicional ao Tratado de Assunção, sobre a es1Iutura
institucional do Mercosul atende a todos os requisitos e à nossa
bancada. O PP recomenda o voto "sim".

O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, antes de mais nada, eu gostaria de
destacar a sensibilidade das lideranças do PT e do PDT, que retira
ram o requerimento para que não votássemos esta matéria hoje,
porque este seria praticamente um ato inócuo, já que se postergás
semos a discussão desta matéria, quando ela voltasse a plenário te
ríamos que aprovar ou simplesmcLlte rejeitar o projeto, uma vez
que não podemos fazer nenhuma alteração no texto deste acordo.
No entanto, as observações feitas em relação à não-participação
ativa do Poder Legislativo devem ser levadas em consideração.

O nobre Deputado Paulo Bornhausen, quando usou da pala
vra, deixou claro que a Comissão de Parlamentares que cuida do
Mercosul está atenta para esta matéria, para a participação do Le
gislativo. O nobre Deputado Arnaldo Madeira fez referência à ex
periência que houve com relação à Comunidade Européia. Iremos
marchar para que no futuro o Parlamento tenha, como é necessá-



ANTÔNIO BRASIL - Requerimento ao Ministério do Pla
nejamento e Orçamento para fornecimento de cópias dos estudos
sobre o programa de Privatização da Companhia Vale do Rio
Doce.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados so
bre fomecimento de c6pia do resumo de votação nominal das pro
postas de emenda constitucional do Poder Executivo.

ILDEMAR KUSSLER - Projeto de lei que disciplina a pu
blicidade de produtos derivados do álcool e do tabaco através dos
meios de comunicação social e da imprensa, e dá outras providên
cias.

JOSÉ JANENE - Projeto de lei que altera a redação do art.
75 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a or
ganização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio. e dá ou
tras providências.

ANTÔNIO JOAQUIM - Projeto de lei que altera o art. 5°,
inciso I, da Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regula
menta o art. 159, inciso I. alínea c, da Constituição Federal.

NELSON MARCHEZAN - Requerimento de informações
ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre im
portações de arroz.

IBERÊ FERREIRA E ournos - Proposta de emenda à
Constituição que elimina exigência de segundo turno nas eleições
de Govemador e Vice-Governador, de prefeito e de Vice-Prefeito.

JOSÉ ALDEMIR - Projeto de lei que dispõe sobre criação
do Departamento de Perícias e Identificação, no Ministério da Jus
tiça e dá outras providências.

OSVALDO BIOLCm - Projeto de lei que altera a Lei n°
4.504, de 30 de novembro de 1964, a fim e de defInir as hipóteses
de utilização dos Títulos da Dívida Agrária. conforme prevê o art.
104 da Constituição Federal.

LUCIANO ZICA - Requerimento ao Presidente da Câmara
dos Deputados para inserção nos Anais da Casa de artigo intitula
do "Sentença à brasileira", do jornalista Jânio de Freitas, publicado
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rio, uma participação mais ativa na discussão de matéria importan- APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
te como esta. Mas, diante da realidade, a Liderança do Governo ELIAS MURAD - Projeto de lei que dispõe sobre a instala-
encaminha recomendando voto favorável à aprovação do acordo. ção e o funcionamento de estabelecimentos que tratam de depend-

O SR. LUIZ BUAIZ (BlocoIPL - ES. Sem revisão do ora- entes de drogas de abuso.
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota favoravelmente ao acordo que ra- Projeto de lei que dispõe sobre a discriminação, nas emba-
titica o Protocolo de Ouro Preto, conhecido por Mercosul. lagens de produtos do tabaco, dos teores de substâncias que espe-

O SR. WELSON GASPARINI (pPR - SP. Sem revisão cmca.
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota a favor desse projeto de Projeto de lei que dispõe sobre pagamentos de indenizações
decreto legislativo, homologando o acordo feito. pelas Sociedades Seguradoras autorizadas a operar em seguros pri-

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do vados, e dá outras providências.
orador.) - Sr. Presidente, muitas vezes, nos debates travados nesta CLÁUDIO CAJADO - Projeto de lei que estende a isenção
Casa, discutimos o papel da globalização da economia e vamos do Imposto de Renda e do PIS à receita brutal anual de até
chamar as nações fortes que poderiam ser recolocadas com um pa- 250.000 UFIR da microempresa.
pel de certa hegemonia nesse campo. Em nossa primeira experiên- RÉGIS DE OLIVEIRA - Projeto de lei que dispõe sobre a
cia, quando conseguimos fazer um mercado comum de países regulamentação da profissão e criação do Conselho Federal e Con
situados na América Latina, n6s mesmos, que o estamos defenden- selhos Regionais dos Instrumentadores Cinírgicos.
do, começamos a fazer restrições. Considero essa posição um ver- NÍCIAS RIBEIRO E ournos - Proposta de emenda à
dadeiro absurdo e sou favorável ao atual acordo no sentido de que Constituição que dá nova redação ao art. 101 da Constituição Fe
a construção de um mercado na América Latina, nesses termos, é deral.
processual, se dará por avanços no interior das instituições de cada LUIZ MAINARDI - Requerimento de informações à Se
um dos países. É possível ser construída uma política comum entre cretaria-Geral de Políticas Regionais sobre iniciativas concretas
os países que possa resolver os problemas que estamos expondo. para reverter o processo de empobrecimento da região sul do Esta
Por isso, o Partido Popular Socialista vota favoravelmente ao acor- do do Rio Grande do Sul, bem como sobre medidas adotadas para
do. diminuir o impacto negativo da economia globalizada nas realida-

O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco'PSB - ES. Sem des microrregionais.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PMNIPSB encami- AGNELO QUEIROZ - Requerimento de informações ao
nha recomendando voto contrário à aprovação. Ministério dos Transportes sobre a tramitação dos processos licita-

o SR. NILTON BAIANO (pMDB - ES. Sem revisão do t6rios do DNER para abertura de novas linhas de ônibus interurba-
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB recomenda o voto "sim". nas.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Os Srs. que o
aprovam queiram permanecer como estão. (pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Há sobre a mesa

e vou submeter a votos a seguinte redação final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 64·B, DE 1995

Aprova o texto do Protocolo Adidonal ao Tra.
tado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do
Mercosul - Protocolo de Ouro Preto - assinado em
Ouro Preto, Minas Gerais, em 17 de dezembro de
1994.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo Adicional ao

Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul
Protocolo de Ouro Preto - assinado em Ouro Preto, Minas Gerais,
em 17 de dezembro de 1994.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referi
do Protocolo, assim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Nilson Gibson,
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Os Srs. que a
aprovam queiram permanecer como estão.(pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Apresentação de

Proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen

tar poderão fazê-Io.
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no jornal Folha de S. Paulo, edição do dia 11 de maio corrente.
TELMO íGRST - Requerimento ao Presidente da Câmara

dos Deputados para desarquivamento da Proposta de Emenda à
Constituição nO 195, de 1995.

MARIA LAURA - Requerimento ao Presidente da Câmara
dos Deputados solicitando esclarecimento sobre o Ato da Mesa nO
122, de 19 de janeiro de 1995 e propondo alternativas em relação
ao mesmo.

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre a queda nos valores das
cotas do FPM e FPE.

ARLINDO CHINAGLIA - Projeto de lei que dispõe sobre
medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência por
ocasião de competições esportivas e dá outras providências.

VALDIR COLATIO - Requerimento de informações ao
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre servidores do Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda so
bre servidores dos bancos federais.

SÉRGIO CARNEIRO - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda sobre aumento do Imposto Territorial Ru
ral.

NILSON GIBSON - Recurso ao Presidente da Câmara dos
Deputados para reforma de decisões do Presidente da Comissão
Especial incumbida do exame da Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 7-A que desconsiderou questões de ordem levantadas pelo
recorrente e denegou o recebimento de recurso, sem efeito suspen
sivo, interposto por escrito.

TELMA DE SOUZA
Recurso contra a decisão do Presidente da Comissão Espe

cial destinada a apreciar a Emenda Constitucional nO 7, de 1995.
CONFÚCIO MOURA - Requerimento de informações ao

Ministério dq Planejamento e Orçamento sobre projetos aprovados
pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
para o Estado de Rondônia.

JAQUES WAGNER E JAIR MENEGUELLI - Requeri
mento de informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre
atuação do referido Ministério na condução da política de amplia
ção de investimentos estrangeiros no setor produtivo nacional.

O Sr. Ronaldo Perim, ]0 Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto
Mansur, 2° Vice-Presidente.

O SR. JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex' a pala-
vra.

O SR. JOSÉ PRIANTE (pMDB - -PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção de todos os
meus pares para um grave problema que ameaça o Estado do Pará.

Surgiram em meu Estado denúncias de que os Municípios
de Acará, Altamira, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, itupi
ranga, Medicilandia, Paragominas, Rondon do Pará, São Domin
gos do Capim, Tomé-Açu e Umará estariam envolvidos em
fraudes no último censo, de 1990/1991. Por isso, o Pará está sendo
ameaçado de, a partir deste mês, não receber os repasses do Fundo
de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Muni
cípios e também o referente ao SUS.

Sr. Presidente, gostaria de merecer a solidariedade de V.
Ex" neste protesto. Na verdade, o Pará está sendo apenado anteci
padamente, pois não houve um exame mais aprofundado da ques
tão. Isto resultará, com certeza, em graves problemas para o nosso
Estado, particularmente para aqueles Municípios.

Faço um apelo ao IBGE no sentido de que revise essa deci
são, que pode trazer profundos danos ao Estado do Pará.

O SR. WELSON GASPARINI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex". a pa
lavra.

O SR. WELSON GASPARINI (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, desejo fazer um apelo à Presidência
desta Casa no sentido de que realize junto ao Presidente da Repú
blica negociações para que seja enviado a esta Casa um dispositi
vo legal que permita aos Municípios brasileiros wna compensação
financeira dos débitos e créditos com o INSS.

Hoje, recebi informações de que mais de mil Municípios
brasileiros estão à beira da falência, em virtude de não estar sendo
cumprida decisão desta Casa. Todas as leis têm de ser respeitadas.
Caso contrário, esta Casa não serve para nada.

Há um dispositivo na Constituição que garante aos Municí
pios que criaram institutos de previdência e efetivaram seus fun
cionários, obedecendo a uma determinação desta Casa para
estabelecer um sistema único de previdência, a compensação do
débito pelo INSS, o que não está ocorrendo.

Hoje, o Município é que paga aposentadoria a funcionários
que recolheram ao INSS durante quinze, vinte anos. E esta Casa
decidiu que o INSS deve compensar esse débito.

Sr. Presidente, apelo para V. Ex' no sentido de que busque
sensibilizar o Governo para esta causa.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Vai-se passar ao
horário de

Vll-COMUNICAÇÔESPARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Aguelo Queiroz, pelo PCdoB.
O SR. AGNELO QUEIROZ (pCdoB - DF. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados, no li
miar do século XXI, o domínio da tecnologia das telecomunicaçõ
es e seu controle pela sociedade constituem um verdadeiro
passaporte para o ingresso na nova era que se descortina para o fu
turo da humanidade.

Os países que Integram o mundo desenvolvido destinam
recursos crescentes para a expansão deste setor de sua econo
mia e se organizam para proteger tais investimentos contra os
interesses estranhos à sua soberania. Assim vêm procedendo a
França, a Alemanha e quase todas as demais nações da Europa
Ocidental. Em todas elas, à exceção da Inglaterra, as socieda
des se opuseram à privatização das suas telecomunicações,
mantendo-as na condição de atividade estatal, considerando seu
interesse social inquestionável.

Não é por acaso que os Estados Unidos ameaçaram adotar
sanções econômicas contra os doze países da Comunidade Euro
péia, em represária à sua legislação que favorece as empresas eu
ropéias nas licitações para venda de equipamentos de
telecomunicações e geradores de energia às empresas estatais da
Europa, conforme noticiou o Jornal do Brasil, em 20 de março
do corrente ano.

É preciso, pois, analisar com mais cuidado e, sobretudo,
com maior profundidade, a famigerada investida que se desfecha
atualmente contra as telecomunicações brasileiras, visando elimi
nar o monopólio estatal dessa área, a ftm de que as empresas do
setor sejam entregues à sanha lucrativa dos que se locupletam do
bem público, através da negociata eufemisticamente denominada
de privatização. É preciso conhecer muito bem os reais interesses
em jogo nesta manobra que se articula em nome da modernização
e do progresso.

Em primeiro lugar, é essencial que se considere a verdadei
ra origem da proposta de fim do monopólio estatal e de privatiza-
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ção das nossas telecomunicações. Para compreendê-la melhor é
mister não isolá-la do conjunto de medidas fonnuladas fora do
País e que compõem a receita indigesta apresentada à nossa socie
dade a título de revisão constitucional.

Com efeito, a quebra deste monopólio estatal já vem sendo
reclamada pelos Estados Unidos há mais de quinze anos, desde o
momento em que decidiram acabar com o monopólio privado que
dominava suas telecomunicações e preparar suas poderosas em
presas para se lançarem na guerra pela conquista desta preciosa
área de outros países. As nações da América Latina não têm con
seguido resistir à pressão norte-am:ric~ete~capi~lando.

As grandes exceções são o Urngual, CUja populaçao se manifestou
plebiscitariamente contra esse atentado à sua soberania e o Brasil,
cuja sociedade conseguiu conter, até hoje, as forças que conspiram
contra a sua independência nessa questão.

Em segundo lugar, é indispensável reconhecer a ele~ada

função social das atividades executadas pelas e~~sas estatais .~e
telecomunicações que, independentemente do cnténo de rent~bili

dade, asseguram, à maioria da população, o acesso ao benefic.lO~
informação, fundamento moderno de todo processo de conSCIenti
zação libertadora. Neste sentido, as experiências de privatização
realizadas em outros países têm sido desastrosas. Os novos pro
prietários, buscando unicamente o lucro no funcionamento das
empresas de que se apoderaram. restringem os investimentos.an~s
destinados às telecomunicações para os segmentos populaclOnalS
menos favorecidos, excluindo-os por completo desse direito. A
conseqüência grave de tal excrosão é a brutal elinlinação das bases
em que se sustentam as sociedades democráticas. Aliás, o Prof.
Herbert Schiller da Universidade da Califórnia, alerta com razão:
"A privatização da infOrnlação conduz a uma sociedade autoritária
e exclui do progresso largas parcelas da população".

Finalmente, cumpre desmistificar as alegações de inc~~
tência das empresas estatais do setor, apontadas como defiCItáriaS
pelos porta-vozes de um paraíso neoliberal, a ser construído com a
apropriação oligárquica do patrinlônio público, portanto, às custas
do esforço de todo o povo brasileiro.

Na verdade a Telebrás e a Empresa Brasileira de Telecomu
nicações, a Embratel, foram, de fato, as responsáveis pelo gigan
tesco salto dado pelo nosso País em matéria de telecomunicações.
Vale lembrar que quando o setor estava totalmente ~as .mãos da
iniciativa privada, há algumas décadas apenas, o Brasil situava-se
entre os países mais atrasados nessa tecnologia.

A pr0p6sito, a Embratel tem sido considerada a melhor em
presa pública brasileira, conquistando este título durante sete anos
consecutivos. Em 1992, realizou uma receita de 1 bilhão e 400 mi
lhões de dólares, com lucro líquido de 300 milhões ~e dólares.
Nesse mesmo ano, pagou, a título de impostos, a Mumcípios, Es
tados e União 457 milhões de dólares. A situação da empresa, nos
anos subseqüentes, manteve excelente desempenho econômico.

Era o que tinha a dizer.

Durante o dis~urso do Sr. Agnelo Queiroz, o Sr.
Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Braga, 4°
Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a pala
vra ao Deputado Franco Montoro, pelo PSDB.

O SR. FRANCO MONTORO (PSDB - SP.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e S1'8. Deputados, a Câmara dos Deputados apro~a,

hoje, projeto da maior importância para a integração da Aménca
Latina. É preceito constitucional do art. 4° da Constituição que:

"A República Federativa do Brasil buscará a inte
gração econômica, política, social e cultural dos povos

da América Latina, visando à formação de uma comuni
dade latino-americana de nações. "

Este objetivo representa a integração do Brasil e da Améri
ca Latina no processo histórico contemporâneo. O Mercosul é o
ponto de partida para esta grande realização.

Hoje, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar o Protoco
lo de Ouro Preto, que defme os órgãos fundamentais para a condu
ção do processo de integração, no Cone Sul, da América Latina.

Entre as modificações propostas, há uma para a qual quero
chamar a atenção dos S1'8. Parlamentares. Quero lamentar o voto
contrário daqueles que deveriam estar a favor de uma participação
da população neste processo.

Entre os órgãos instituídos no Protocolo de Ouro Preto está
um fórum da sociedade civil. Sob o nome de Conselho Consultivo
Econômico e' Social, estabeleceu-se um Fórum. no qual estarão
representados trabalhadores, empresários, universidades e institu
tos de tecnologia, mulheres - que representam a metade da popu
lação do Continente - e a juventude, a grande interessada no
processo de integração em marcha. Não se pode pretender que, de
forma perfeita e completa, se decida sobre esta matéria de uma s6
vez. O passo dado é da maior importância. Abriu-se, com esse
protocolo, a possibilidade de participação desses setores rep~

sentativos da população. Esse processo é para nós um passo deCI
sivo na obra importante de integração da América Latina. Não se
trata apenas de uma integração econômica para negócios e inter
câmbio, mas também de uma integração FlSica. As hidrovias, por
exemplo, que representam uma riqueza extraordinária abandona-
da, passariio a ser aproveitadas. .

A área cultural é igualmente outro ponto fundamental na ID

tegração. A obrigatoriedade do ensino do espanhol no Brasil e do
português nos países de fala espanhola é outro passo para abrir o
caminho para uma integração cultural mais intensa.

A integração política, por sua vez, se dará inclusive com o
futuro Parlamento do Mercosul ou com a Comissão Parlamentar
Permanente que se constitui, por esse protocolo. Há ainda a inte
gração social, com os movimentos ambientalistas e com os movi
mentos de setores da sociedade, que se unem para participar desse
processo.

A integração não pode ser apenas um ato de governo ou um
conjunto de protocolos. O documento de fundação das Nações
Unidas diz que não se trata de governos que se unem, mas de na
ções. Por isso, há necessidade imperiosa da participação de toda a
população.

O Congresso Nacional e, hoje, a Câmara dos Deputados
dão um passo decisivo de apoio a esse processo que representa o
caminho da justiça, da libertação e da paz para a América Latina.
(palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao Deputado Gonzaga Patriota, pelo Bloco Parlamentar (PSB/PMN).

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e S1'8. Deputados, gosta
ria de registrar a presença em Brasília de policiais civis do meu
Estado, Pernambuco, que fazem· um trabalho importante no que
diz respeito à manutenção dos avanços sociais na área de seguran
ça pública da nossa Constituição.

Nossa fala, hoje, é de solidariedade, de apoio aos ferroviá
rios e metroviários que estão em greve em todo o Brasil. Fui ferro
viário durante nove anos e tenho acompanhado a decadência do
trem, do metrô, dos ferroviários, dos metroviários e, prillcipalmen
te, da sociedade brasileira. Um país que busca o crescimento, o de
senvolvimento não pode deixar fora do seu programa de ferrovias,
de transporte ferroviário, os trens suburbanos, transporte de massa
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que custa dez centavos de real, que leva para o trabalho a grande
massa trabalhadora 'subempregada, ou até desempregada. Infeliz
mente, esse sistema perverso de governo, esse Governo republica
no, autoritário, faz com que o transporte ferroviário, praticamente
seja extinto em nosso País. Mas extinta também está a classe ferro
viária. Os ferroviários ganham uma miséria; trabalham com amor,
dia e noite, mas nem o Governo, nem os Presidentes da Rede Fer
roviária Federal e da CBlU estão vendo o suor, o trabalho, a dedi
cação dessa classe.

Hoje, 3 milhões de trabalhadores paulistas se encontram
sem trens, sem metrô para se dirigir ao trabalho. Estão deixando
de ganhar o leite de seus fIlhos porque não são empregados, mas
mascates que fazem a intermediação de produtos no centro da ci
dade. E o Governo está insensível. O Presidente da Rede Ferroviá
ria Federal não demonstra nenhum interesse em negociar, e o
resultado, então, é que em São Paulo mais de 3 milhões de empre
gados, subempregados e desempregados estão sem trens. No Reci
fe, 300 mil pernambucanos não têm trens para seu transporte. No
Rio de Janeiro, mais de 500 mil pessoas estão sem transporte. Sr.
Presidente, faço um apelo ao Congresso Nacional, ao Presidente
da República, aos Presidentes da Rede Ferroviária e da CBlU no
sentido de negociarem com os grevistas, pagando-lhes um salário
melhor.

O Plano Real tem nosso apoio, mas não vamos deixar os
trabalhadores e suas famílias morrerem de fome em nome da esta
bilização de um País que vem na bancarrota há muitos anos, por
irresponsabilidade dos governos, principalmente dos ''milicos'' que
estiveram no poder por mais de vinte anos.

Queremos. Sr. Presidente, juntar nossa voz à da Deputada
Laura Carneiro, à do Deputado Carlos Santana e de tantos outros
patriotas que usaram os microfones para fazer esse apelo.

Trazemos nossa solidariedade a todos os ferroviários, a t0
dos os metroviários, extensiva também aos petroleiros em greve 
e a Petrobrás se acabando por irresponsabilidade do'Governo.

Queremos, portanto, Sr. Presidente Wilson Braga - J;losso
eterno Govemador da Paraíba - fazer um apelo a V. Ex": vamos
juntar as forças do Congresso Nacional no sentido de fazer com
que o Governo negocie com os grevistas ferroviários, petroleiros e
metroviários.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao Deputado Adelson Salvador, pelo Bloco Parlamentar
(psBIPMN).

O SR. ADELSON SALVADOR (BlocdPSB - ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, a violência se alastra no País. Ela se reflete nas imagens
diárias dos principais telejornais, sem falar nas fotos estampadas
diariamente nos jornais.

Várias são as causas dessa violência. Inúmeros estudos
apontam os indicadores sociais como responsáveis por essas cifras
alarmantes. Guardo inteira concordância com essas opiniões. E,
para nossa infelicidade, sou obrigado a afmnar que a política ec0

nômica e social do Governo Fernando Henrique não consegue
apresentar nenhuma alternativa para esse quadro assustador, muito
pelo contrário, reaftrma velhas políticas que já demonstraram o
seu insucesso, seja no Brasil ou no mundo.

Vejamos a onda de privatizaçães. Até aqui, das empresas
privatizadas, muito pouco entrou em dinheiro para o caixa do Go
verno. A promessa de investimentos maciços em saúde, educação,
moradia e saneamento não passam disso: promessas. Hoje, esses
setores têm sido alvo da redução dos investimentos, como pode
ser atestado através dos cortes no Orçamento, impostos pelo Mi
nistro José Serra, do Planejamento. O Fundo Social de Emergên
cia, criado para assistir a essas áreas, hoje é solenemente

desrespeitado, usado para financiar solenidades, compra de goia
bada cascão, camarões e viagens internacionais dos ministros.

À violência, a única resposta do Governo tem sido a repres
são, necessária, mas usada de forma exagerada, provocando tam
bém a reação mais violenta dos marginais.

Esse quadro de violência, Srs. Deputados, pode ser assistido
em todo o País. Em meu Estado, o Espírito Santo, vemos organi
zações clandestinas de extermínio atuando de dentro da própria
Polícia. Extermínios e assassinatos têm sido denunciados, executa
dos por um autodenominado ''Esquadrão Le Cocq".

No Rio de Janeiro, tomamos conhecimento há alguns dias
da morte de quatorze pessoas na favela Nova Brasília. A imagem
dos corpos estendidos, mortos, revelam a banalidade com que a
vida humana ali vem sendo tratada. Soube-se depois que a Polícia,
na verdade, exterminou aqueles homens, constatado inclusive pelo
fato de dois deles estarem com as mãos amarrados. Lamentável é
que o próprio Presidente Fernando Henrique tenha se solidarizado
com o Governador Marcello Alencar, alvo de justas críticas de or
ganizações de direitos humanos que o acusam de estar incentivan
do a ação desmedida da Polícia, que já chega nas favelas atirando
e matando inocentes.

Ainda ontem, soube-se da morte de um garoto, menor de
idade, ocorrido quando ele se escondia embaixo da sua cama.

A reação dos setores democráticos a essa onda de violência
deve se voltar também contra esses extennínios deliberados. A
responsabilidade das autoridades, incluindo a do Presidente Fer
nando Henrique e a do próprio Governador Marcello Alencar, é de
defender a vida, fazendo respeitar a legislação do País e o direito
de todo brasileiro de ser julgado antes de ser condenado. Hoje, as
sistimos a aplicação da pena de morte, pura e simplesmente, e isto
não podemos aceitar.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao Deputado Matheus Schmidt, pelo PDT.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ontem o Governo obteve uma enorme
vitória no Congresso Nacional, em número de votos, quando apro
vou sua proposta de emenda constitucional que retira da Constitui
ção o conceito de empresa brasileira de capital nacional.

Dizíamos, na discussão da matéria, que nenhum país desen
volvido do mundo deixa de defender suas empresas, mas que aqui
estávamos fazendo algo inusitado para favorecer interesses não
brasileiros, mas alienígenas, interesses de outros países do mundo.

Não nos demos conta ontem, quando votávamos a matéria,
que naquele momento se feria uma guerra de gigantes no comércio
internacional: Japão e Estados Unidos brigavam pelo comércio de
automóveis no Japão. O presidente Bill Clinton anunciou ontem
que retaliaria o Japão, por este não permitir a importação de auto
móveis americanos. Por que o Japão não permite que se importem
carros americanos? Porque defende sua economia, porque defende
suas empresas, seu empresariado e não quer concorrência no terri
tório japonês. Os Estados Unidos, defendendo, pelo seu lado, sua
economia, seu empresariado, passaram a retaliar o Japão fazendo
subir as alíquotas de importação de carros japoneses de 2,5% para
100%.

Veja, Sr. Presidente, como os países desenvolvidos agem:
todos defendem suas respectivas economias. Agora nós, aqui, não.
Como já disse alguém no passado, o que é bom para os Estados
Unidos é bom para o Brasil. E a nossa economia? E esse capitalis
mo fraco que temos aqui, sem proteção nenhuma do Estado, no
que vai resultar? E estamos praticando, passo a passo, a política
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso resolveu seguir
cópia da política de Fernando Collor. Não só apagamos da Consti
tuição, na votação do primeiro turno, a figura salutar para um capi-



Maio de 1995 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sexta-feira 12 9771

talismo nascente de defesa da empresa de capital nacional, como
também estamos abrindo toda a economia, em todos os seus seto
res: mineração, petróleo, a distribuição de gás e hidrelétricas, que
queremos privatizar.

Enfim, Sr. Presidente, irresponsavelmente, nosso Governo
está trilhando o caminho do neoliberalismo, comprometendo o fu
turo do País. O que vamos legar às gerações vindouras? Como va
mos enfrentar, amanhã ou depois, nossos netos, nossos bisnetos?
Como vamos enfrentar a História, quando nos cobrarem os dias
que estão se passando hoje no Brasil? Desde entreguismo desen
freado e violento dos setores governamentais vai surgir uma Pátria
que não é nossa, uma terra em que todos vêm e, como a mais legí
tima casa da sogra, todos mandam, e ninguém se entende. O patri
mônio público não mais existirá. Amanhã ou depois, venderão a
Amazônia e o resto que ainda temos de patrimônio público neste
País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra

ao Deputado Sérgio Carneiro, pelo PDT.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo Fer
nando Henrique Cardoso tem sempre alegado ter o apoio da socie
dade brasileira para implementação das reformas que propôs a esta
Casa. Entretanto, quero negar que isso seja verdadeiro. Tenho em
mãos documento da Ordem dos Advogados do Brasil, que, em um
seminário sobre a reforma constitucional, realizado nos dias 28 e
29 de março último, condena as reformas propostas ao Congresso
Nacional.

Diz o documento da OAB com relação à exploração do
subsolo:

"Aplica-se, com especial pertinência à questão da
exploração do subsolo, o exame da compressão sofrida
pela empresa de capital nacional.

As corporações mundiais estão fazendo voltar o
padrão do sOOlo XIX e início do século XX, qual seja o
de assegurar-se a exploração direta dos recursos naturais
em países como os latino-americanos. Não há, portanto,
área mais estratégica do que a do subsolo.

Em conclusão, não cabe oficializar essa situação,
danosa-ao País, retirando da Constituição Federal a atri
buição exclusiva das concessões a empresas com maio
ria de capital nacional".

Comrelação à navegação de cabotagem, diz:

"A evidência internacional mostra que, na grande
maioria dos países, (inclusive nos Estados Unidos e nos
nossos parceiros do Mercosul), a navegação de cabota
gem e de interior são privativas de empresas nacionais
do País. Este preceito está nas Constituições brasileiras
de 1934, 1937, 1946 e 1988.

A proposta do Executivo deve ser rejeitada, dada
a importância da navegação de cabotagem e de interior
para a segurança e soberania nacionaL"

Com relação ao monopólio estatal do petróleo, diz:

''Não faz sentido pôr por terra uma política que
vem dando resultados vitoriosos há 41 anos, e isso sem
sequer apresentar qualquer dado na justificação.

Há um processo idêntico em toda a América Lati
na visando a tomar disponíveis as reservas deste conti
nente para suprir os países q:ntrais que consomem 75%
do petróleo produzido e não têm reservas. O Oriente
Médio é uma área conturbada, onde manter os fomece-

dores sob controle está custando cerca de US$90,OO/bar
ril.

A emenda é um cheque em branco que se tenta
fazer assinar pelo Congresso.

Não há, tampouco, a garantia de que a Petrobrás
não será destroçada como foi a YPF argentina. As reser
vas, que lá, também, pertenciam à União fossem vendi
das por US$24 a US$2,87 por barril, o que, acrescido o
custo da produção, daria menos de US$5,OO por barril,
quando o preço internacional era de US$20,OO por bar
ril.

Nos quarenta anos de existência, a Petrobrás in
vestiu no País US$80 bilhões, enquanto que as 6311
multinacionais, em cem anos, investiram US$72,5 bilhõ
es, conforme estudo da Unicamp."

Diz ainda:

"A América Latina é alvo preferido. Nesta parte
do mundo, situam-se 20% das reservas de petróleo do
mundo. Suas instituições são relativamente frágeis. O
México tomou-se refém da nova ordem mundial."

Fala de uma publicação americana que "afirma que um bar
ril de óleo importado pelos Estados Unidos custa ao consumidor
americano não 18, mas 90 dólares, em vista dos custos necessários
para manter o aparato militar exigido para conservar o livre acesso
às reservas dos países árabes produtores de petróleo".

Com relação aos serviços de gás canalizado, a OAB tam
bém condena a modificação do monopólio, uma vez que esse setor
é tipicamente monopolizado.

Faz ainda críticas à quebra do monopólio das telecomunica
ções, citando dados da União Internacional de Telecomunicações,
que afmna que "O Brasil foi o segundo país em crescimento de
terminais para cada cem habitantes (densidade telefônica desde a
criação do Sistema Telebrás - um".

Discorre também sobre a unanimidade nacional em tomo da
idéia da reforma tributária, por conta do nível elevado de evasão,
situado em 50% da base tributária, segundo estimativas oficiais.

Fica muito claro que ao invocar o apoio da sociedade, o Go
verno não é verdadeiro, haja vista ser a OAB uma das entidades
mais representativas da sociedade civil.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao Deputado Inacio Arruda, pelo PC do B.

O SR. INACIO ARRUDA (PC do B - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero manifestar ao Plenário a nossa in
dignação com fatos ocorridos hoje na Câmara Federal.

Na verdade, foi ficando mais claro, mais evidente, o verda
deiro fundamento das reformas apresentadas pelo o Governo Fer
nando Henrique Cardoso. Trata-se, na verdade, de um big
business. O alvo da reforma é um big business, um grande negó
cio, só comparável ao estardalhaço do Big Bang, que nos garantiu
a existência hoje neste plenário.

Sr. Presidente, é vergonhoso saber que, na verdade, por trás
da quebra dos monopólios, seja do gás - e o gás representa apenas
2,5% da nossa matriz energétiça -, seja das telecumunicações,
exista esse tipo de interesse.

Calcule o que significa quebrar o monopólio estatal do pe
tróleo, que alcança 36% da matriz energética brasileira. Calcule o
valor da liquidação do monopólio das telecomunicações, abrir a
Banda-B da telefonia celular. E negócio vivo, é muito dinheiro.

Quantos milhões estão por trás da jogatina da quebra do
monopólio das telecomunicações, Sr. Presidente? Quantos milhões
estão por trás da quebra dos monopólios?

Anunciou-se nas páginas da Folha de S. Paulo que o que
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oconeu por trás da votação da quebra do monopólio do gás foi di
nheiro, foram os dólares, foram os cifrões. Aqui não se pensa no
Brasil, na Nação;;'pensa-se em cifrões. É isto que está em jogo: a
negociata.

Este Congresso não pode aceitar que empresas ou setores
da economia nacional, que significam um esforço de décadas de
um povo, sejam enlameados, jogados no lixo, negociados da for
ma que vem sendo anunciada no Brasil.

Sr. Presidente discutimos, fomos às Comissões, cobramos
do Governo que apresentasse argumentos mais sólidos do que al
guns parágrafos pífios, sem nenhum número, sem nenhum dado,
sem nenhuma infonnação, sem que representassem um projeto
para esta Nação. O que se propôs pura e simplesmente foi a liqui
dação.

Hoje, no tumulto gerado pelo anúncio de que o balcão de
negócios estava funcionando, na verdade transformando a reforma
numa bandalheira, o Lider do próprio PSDB, ao concordar com a
suspensão da discussão da emenda constitucional referente ao gás
canalizAdo, fIrmava uma posição talvez mais clara, a qual o Go
verno não teve a hombridade de anunciar de pronto. O Executivo
declarou antes que queria apenas flexibilizar monopólios, que que
ria apenas flexibilizar a economia brasileira. Mas hoje vai ficando
claro que não se trata disso, mas de pegar os ativos dessas empre
sas para transfonná-Ios num caixa do Governo. Sr. Presidente, te
mos de lamentar, de nos indignar. Imaginem V. Exas. se a
população descobrisse que esse é o fundamento da refonna, que
lhe fosse permitido saber o que de fato está por trás da reforma!

Recentemente, ouvi um líder nacional dizer que o Presiden
te precisa anunciar de maneira clara a verdade sobre a refonna.
Queria que o Presidente dissesse isto: parece que a verdade sobre a
reforma está surgindo em conta-gotas. Hoje, apareceu uma das
verdades da reforma na Folha de S. Paulo, e é preciso que o povo
saiba do que se trata.

Para concluir, Sr. Presidente, proponho ao Senador Pedro
Simon, que aqui esteve participando de um movimento chamado
Ética na Política, que encaminhe o projeto de criação da CPI das
Empreiteiras, adicionando a CPI das reformas constitucionais pro
movidas por esta Casa neste momento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra

ao Deputado Augusto Carvalho, pelo PPS.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS - DF. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há alguns
dias, nesta tribuna abordei a tese de que não tem sentido as Forças
Annadas Brasileiras, em tempos de paz, permanecerem detentoras
de grandes áreas de terra, principalmente pr6ximas às cidades do
porte de Brasília e de outras capitais do País. Não temos inimigos
internos, muito menos nossos vizinhos nos ameaçam.

Daí vem todo o conjunto de idéias que embasou a doutrina
de segurança nacional. Os militares, que por vinte anos domina
ram o País, voltaram a praticar uma política de verdadeira obses
são, em nome da segurança nacionaL Em nome da defesa de certas
cidades, em especial de Brasília como Capital do País, construíram
um campo de treinamento perto de Formosa. Esse campo de trei
namento, Sr. Presidente, foi feito com a expulsão de 425 famílias
de produtores rurais e pequenos camponeses pioneiros ou de
scendentes de pioneiros que dali tiravam o sustento de suas famí
lias. Mas, em razão da decisão de fazer esse campo de treinamento
no Município de Formosa, às margens da BR que faz a ligação en
tre Brasília e Barreiras, foi também construída na área uma base
de lançamento de foguetes Astro 11, tudo para proteger Brasília de
eventuais ataques, certamente dos inimigos internos que os milita
res, naquela ocasião, imaginavam existir tão bem annados, a ponto

de necessitar desse aparato militar nas proximidades da Capital.
Sr. Presidente, em decorrência de Brasília se consolidar

como Capital do País e do Centro-Oeste se consolidar como uma
região produtora de cereais, principalmente, grandes contingentes
populacionais migraram e continuam migrando para o entorno de
Brasília, especialmente para a 9dade de Formosa, em Goiás, que
faZ divisa com o Distrito Federal, e suas proximidades, como os
Municípios de Cabeceiras e Bezerras. O fato, Sr. Presidente, é que
não tem sentido, na minha opinião, o Exército, que desapropriou
125 mil hectares de terra, conservar essa reserva a pretexto de uti
lizá-la como campo de treinamento de militares e como base de
lançamento de foguetes. Não tem sentido que essa, situação penna
neça, quando do outro lado da estrada há um acampamento de cer
ca de trezentos sem-terra, de camponeses expulsos pelo latifúndio,
de camponeses vindos de diversas regiões do País e daqui mesmo,
do entorno de Brasília. Essas pessoas há aproximadamente cinco
meses vivem nas condições mais adversas; com problemas graves
de epidemias, com absoluta carência de alimentos e de saúde.

Por isso, Sr. Presidente, tenho feito apelos desta tribuna e já
me dirigi ao Ministro do Exército, no ano passado, para solicitar
que o Ministério do Exército revisse a sua posição e examinasse a
possibilidade de ocupar outras áreas, inclusive mais montanhosas,
mais acidentadas e mais adequadas para o treinamento militar do
que esta de 125 mil hectares, plana, de grande capacidade de pro
dução de alimentos, de alta fertilidade, segundo análises feitas pela
Embrapa. Enfim, que se resgate a vocação agócola daquela área.

Que se procure - se é necessário que haja, em tempo de
paz, esse treinamento militar e esse campo de lançamento de fo
guetes - uma outra área que não essa próxima à Capital do País.

Sr. Presidente, faço este apelo ao Ministro do Exército e ao
próprio Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso 
em boa hora Sua Excelência retomou o projeto de refonna agrária,
quando desapropriou um milhão de hectares no Estado do Ceará-,
no momento em que o Governo apresenta a esta Casa e ao povo
brasileiro uma agenda de reformas políticas.

Espero que as autoridades eclesiásticas do Distrito Federal,
de Goiás e as demais autoridades representantes da sociedade civil
dessas duas unidades da Federação e mesmo do País - por que
não? - possam apoiar essa nossa iniciativa, dirigindo-se às autori
dades militares, no sentido de que aquela área seja disponível para
fms de refonna agrária, inclusive sendo analisada a hipótese de re
tomo dos remanescentes das famílias que de lá foram expulsas,
após o recebimento de uma indenização pífia, que de maneira al
guma deu para que aqueles camponeses pudessem adquirir um ou
tro pedaço de terra para tirarem o sustento. Pude constatar. com a
reportagem do Correio BraziHense, em visita à área e cooversan
do com os remanescentes dessas famílias, as dificuldades que
aquelas pessoas atravessam, a violência cometida contra aquele
povo humilde, simples, que foi obrigado a abandonar suas terras,
abandonar seus mortos, ali enterrados, e que, no entanto, não teve,
até hoje, o reconhecimento da importância do seu trabalho para a
produção de alimentos, não s6 para o Estado de Goiás. como tam
bém para o Distrito Federal.

A todas essas questões, Sr. Presidente, gostaria de aduzir
que corr.e na 15" Vara da Seção Judiciária de Brasília ação movida
pelos Municípios de Cabeceiras, em Goiás, e de Arinos, Buritis e
Unaí, em Minas Çerais, buscando a reintegração em servidão pú
blica de trânsito. E que quando decidiu pela criação dessa área de
treinamento militar, o Exército dinamitou duas pontes - uma sobre
o rio Cabeceiras e a outra sobre o rio Preto - que faziam a ligação
entre o Distrito Federal e essa região de grande produtividade,
constituída por cerca de vinte Municípios, todos eles e as respecti
vas populações prejudicados por essa decisão anti-social, justif1ca-
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da na época como necessária à segurança nacional.
Espero que essa reportagem feita pelo Correio Braziliense

e este nosso apelo possam surtir resultado, e que, em breve, àquela
área possa ser resgatada a sua vocação de produtora de alimentos.
É o que desejamos para todo este País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra

ao De{Xltado Theodorico Ferraço, pelo Bloco Parlamentar
(PFLIPTB).

O SR. THEODORICO FERRAÇO (BlocolPTB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. De{Xltados, o Jornal
do Brasil é um dos mais conceituados em nosso País, e sua leitura
diária soDios obrigados a fazer, pela expressão das verdades e pe
las matérias importantes da vida nacional. No entanto, cabe-me,
em nome da verdade, fazer um reparo com relação a uma matéria
publicada no dia 9 de maio de 1995, em que o jornal, naturalmente
não tendo recebido informações corretas da sucursal ou de tercei
ros, fez publicar uma matéria em que o Desembargador Pedro
Valls Feu Rosa teria sido nomeado, pelo próprio pai, aos 25 anos
de idade. Devo dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o De
sembargador Pedro Feu Rosa é uma das figuras mais inteligentes
não apenas do Espírito Santo, mas do Brasil; fala quatro idiomas e
é capaz de citar até os pontos e vírgulas de jurisprudências do Su
premo Tribunal Federal, não s6 nos tribunais, como também para
colaborar com seus amigos.

Sobre esse rapaz, cuja conduta ilibada dispensa qual
quer comentário, cito apenas o que ouvi de um Desembarga
dor: "foi a melhor aquisição, até hoje, do Tribunal de Justiça
do Espírito Santo, não s6 pela sua mocidade, mas por se tra
tar de um Desembargador que ensina e ajuda os seus pares a
elucidar vários problemas ligados à jurisprudência atual ou
do passado". Foi juiz dos mais conceituados, e eu estava em
Vit6ria quando ele foi não apenas nomeado, mas escolhido
por um Tribunal. Dos vinte Desembargadores, obteve o voto
de dezesseis, ou seja, da maioria esmagadora - apenas qua
tro não votaram em S. S'. Daí por que o seu mérito é reco
nhecido por todo o Tribunal. Não há contra S. S' outra
contestação, a não ser pela idade com que foi Desembarga
dor: aos 28 anos; co mais jovem do País.

O fato de ter um pai presidente de tribunal não deve impe
dir a um filho ou a um parente qualquer mostrar sua inteligência, a
fim de alcançar os objetivos que a sua carreira e o seu destino tra
çaram. Hoje, se Rui Barbosa estivesse vivo, por certo se sentiria
honrado de ter uma inteligência tão lúcida como a do Desembar
gador Pedro Valls Feu Rosa. Queremos pedir esse reparo ao con
ceituado Jornal do Brasil, que sem dúvida alguma é um jornal
que merece todo crédito.

Passo a ler uma carta que o Presidente da Amages, Desem
bargador Alemer Ferraz Moulin, enviou àquele conceituado jor
nal:

''Prezado senhor:
A propósito da reportagem publicada nesse con

ceituado jornal, na data de hoje, na qualidade de Presi
dente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo
- AMAGES, coloco-me no dever de rogar a V. S' que
proceda à retificação do registro, na parte que pelo me
nos eu conheço, no que se refere ao ''Espírito Santo".

A bem da verdade, o Desembargador Pedro Valls
Feu Rosa foi escolhido por maioria esmagadora de de
zesseis votos num plenário de vinte Desembargadores.

Não hoove, por conseguinte, voto de desempate.
Apenas quatro (4) votos contrários.

Também, quando o mesmo assumiu, contava com

vinte e oito (28) anos de idade e não vinte e cinco (25),
como consta da nota.

Contava o Desembargador com seis (6) meses de
antigüidade na entrada e todos os que estavam à sua
frente contavam com 10 meses, também na entrância,
onde nenhum dos colegas possuía o chamado interstício.

Por fim, não é a Presidência do Egrégio Tribunal
de Justiça que nomeia Desembargador e sim o próprio
Tribunal.

Com estes esclarecimentos, e agradecendo desde
já a gentileza de sua publicação, o que por certo restabe
lecerá a verdade dos fatos, coloco-me à inteira disposi
ção de V. S' para quaisquer outras informações.

Respeitosas saudações,
Desembargador Alemer Ferraz Moulin, Presiden

te daAmages."
Com essa nota, Sr. Presidente, fica esclarecido o episódio

que não vai tirar nenhum mérito da nomeação do Desembargador
Pedro Valls Feu Rosa, porque é jovem, mas tem direito de ser de
sembargador.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra

ao nobre De{Xltado José Priante, pelo PMDB.
O SR. JOSÉ PRIANTE (pMDB - PA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Srs. poucos Deputados presentes a esta
sessão, ainda há pouco conversava com o Deputado Gerson Peres
a respeito de todas essas ações no âmbito do Governo Federal, al
gumas anunciadas, outras contraditoriamente recuadas, mas, prin
cipalmente, aquelas relacionadas com a venda da Companhia Vale
do Rio Doce.

N6s que vivemos num Estado como o Pará, que seguramen
te é a maior província mineral deste País, quiçá do mundo, temos
uma relação muito especial com a Companhia Vale do Rio Doce,
que explora o minério na Serra de Carajás, ferro, bauxita, caulim,
enfim nossas riquezas minerais. É bem verdade que a relação do
Estado do Pará com a Companhia Vale do Rio Doce não é tão fa
vorável quanto a relação que a Vale tem como Estado de Minas
Gerais. Até pouco tempo, a Companhia Vale do Rio Doce manti
nha no seu estatuto um fundo de investimento, salvo engano, da
ordem de 8% do faturamento da companhia, reinvestido no cha
mado Vale do Rio Doce, que abrange os Estados de Minas Gerais
e Espírito Santo.

Tivemos uma luta tenaz no Pará, com a participação da
classe política, a fnn de trazer para o Estado o tratamento igualitá
rio que a Vale do Rio Doce vinha mantendo com Minas Gerais e
Espírito Santo.

Conseguimos avanços, conquistando um espaço para o Pará.
Conseguimos incluir o Pará, e os demais Estados onde a Vale mantém
exploração mineral, na participação proporcional daquilo que é fatu
rado no Estado através deste fundo de investimento.

Faço este breve relato, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para
ressaltar, como paraense e representante do Pará, que há necessi
dade de se rever a relação da Vale do Rio Doce com o nosso Esta
do. Existem graves problemas com relação à sociedade paraense e
a Vale do Rio Doce.

Enquanto brasileiro, não posso deixar, em momento algum,
de ressaltar que se existe uma empresa ligada ao Governo, que
funciona bem, especialmente no que diz respeito ao gerenciamento
e à exploração mineral, o que deve ser motivo de orgulho para esta
Nação, essa empresa é a Vale do Rio Doce.

Portanto, fico profundamente preocupado quando verifico
que, no cenário internacional, a Austrália detém determinado gru
po empresarial que monopoliza de certa forma quase 40% do mer-
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cado internacional de ferro.
A partir dessa visão, a Vale do Rio Doce detém uma boa fa

tia desse mercado. É evidente que, se houver a intenção materiali
zada do Governo Federal de vender a Vale do Rio Doce, o
principal comprador é esse grupo australiano, conforme já foi de
nunciado pelo Deputado Gérson Peres. Evidentemente, isso nos
causa uma profunda preocupação. A Nação brasileira sabe da im
portância e do significado da Vale do Rio Doce. Se a Nação sou
besse funrlamentarlamente que se trata de venda não inteligente,
que vai entregar a empresa a um verdadeiro oligopólio internacio
nal, a uma companhia australiana que, a partir da sua aquisição,
controlará todo mercado internacional, com certeza iria às mas de
fender esse patrimônio nacional construído à custa do suor do
povo brasileiro.

Portanto, ressalto, ao fazer todas essas considerações, que é
preciso que este Poder esteja atento ao que está por trás de todas
essas propostas que estão sendo discutidas. Ainda hoje mesmo vi"
vemos um momento que nos remete a essa reflexão. Fomos indu
zidos por uma denúncia de última hora ao maior debate no que diz
respeito à questão de uma emenda constitucional encaminhada
pelo Governo Federal. Não podemos deixar de debater assuntos
que estão palpitando na Ordem do Dia desta Casa, como a privati
zação da Vale do Rio Doce. Privatizá-la é virar as costas para a
história e cometer um equívoco irreversível para a Nação.

Portanto, faço essas considerações para que façamos uma
reflexão mais profunda sobre a venda da Companhia Vale do Rio
Doce.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Gerson Peres, pelo PPR.

O SR. GERSON PERES (pPR - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, li todas as matérias que
pude, oriundas da Presidência da República, sobre as reformas na
Constituição. Quero lembrar aos que operacionalizaram essas re
formas que o Presidente Femando Henrique Cardoso sempre teve
um cuidado muito especial ao usar a expressão "presença do Esta
do no controle de assuntos considerados estratégicos".

Pois bem. não sentimos esta mesma preocupação nos ho
mens que acompanham as reformas.

Temos dado a nossa modesta colaboração, nossa opinião
sensata nas Comissões, ressaltando que as reformas têm de ser fei
tas de maneira transparente, com cuidado. O vírus da corrupção
que cerca o Governo - todos os Governos, melhor dizendo - é
permanente, está vivo, é presença constante em todas as fases de
transição, de mudanças e de reformas no Estado. Daí termos a
preocupação de lembrar que o Brasil é dirigido por um processo
de ordem jurídico-constitucionaI. As normas inseridas na Consti
tuição determinam as diretrizes, o norte, a fnn de que o povo não
sofra as funestas consequências da mudança.

O País tem regiões periféricas, algumas mais desenvolvidas,
outras menos desenvolvidas e outras subdesenvolvidas. Por isso
mesmo, o tratamento na reforma constitucional tem de ser também
de acordo com a realidade nacional. Não podemos mudar a Cons
tituição por mudar, com frases jogadas ao ar.

O Estado do Pará é um dos mais ricos do Brasil, com a
maior reserva mineral do mundo, assim como os Estados de Ron
dônia, Acre, Amazonas, Roraima e Maranhão, regiões periféricas
que precisam ser levadas em consideração neste momento. O art.
43 da Constituição, que trata da redução das desigualdades regio
nais não pode ser modificado sem que se tenha sempre presente a
importância dessas regiões.

Hoje nos assustamos quando vimos um artigo na emenda
que trata do gás canalizado. Vamos reformar, sim. Vamos abrir e
permitir a participação do capital privado - é o Presidente da Re-

pública quem diz - não s6 para o gás, mas também para as teleco
municações. A proposta possibilita a entrada de capital privado
nas atividades, mantendo o regime de concessão da União que ga
rante o controle do Estado sobre o setor.

É o Presidente da República que diz; não sou eu. Os que se
guem aqui o Presidente da República - e agora o meu partido está
apoiando o Governo - devem pegar essa diretriz e inseri-la na nor
ma, e não proceder de maneira incorreta, como no caso do gás,
quando se pretendeu, no art. 2°, constitucionalizar instrumentos de
outorga, ou seja, os contratos entre as partes. Isso é um absurdo,
IlOrque aquelas normas contratuais seriam perenes se ficassem na
Constituição, uma vez que as leis que regem os contratos passa
riam a ser delimitadas por aquele dispositivo constitucional.

Portanto, Sr. Presidente, o momento que vivemos é impor
tante para o País, mas temos de redigir as normas visando, sobre
tudo, o bem-estar do povo, da sociedade e das regiões, não
esquecendo da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste, áreas
que precisam da constante vigilância do Estado, para que se apro
ximem em igualdade às outras mais desenvolvidas.

Não se pode, portanto, prever a arrecadação de dinheiro
com essas reformas pura e simplesmente para garantir fundos de
reserva. Não! As reformas devem prever, de maneira normativa,
clara, que a distribuição desses recursos deve ser destinada às
áreas que reproduzam melhoria de qualidade de vida, de desenvol
vimento, enfnn, do bem-estar da sociedade.

Sr. Presidente, pedi a palavra no horário das Comunicações
Parlamentares para lembrar aos colegas que, na próxima semana,
possivelmente, estaremos aqui votando a emenda das telecomuni
cações. Teremos oportunidade de falar na ocasião e verificar que
há áreas amplas - dois terços do território brasileiro - ainda não
totalmente integrados. Devemos não s6 integrar essa região, como
fazer das comunicações um direito da cidadania, um direito de t0
dos, dos mais humildes, a fnn de que possam usufruir do bem-es
tar social que as telecomunicações proporcionem à humanidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Chico Vigilante, pelo PT.
O SR. cmco VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados, estive hoje, às
9h30min, em audiência com o Ministro dos Transportes, nosso
companheiro Odacir Klein. Fui àquele Ministério em companhia
de um empresário do transporte interestadual, proprietário de uma
pequena empresa que faz a linha Águas Lindas a Taguatinga, de
nunciar a corrupção ocorrida no Departamento de Transporte Ro
doviário, órgão que faz parte da estrutura do DNER.

Levamos uma fita gravada em que uma funcionária do DTR
denuncia que alguns funcionários daquele Departamento estariam
recebendo dinheiro de grandes empresas de transporte interesta
dual brasileiro. E não é pouco dinheiro! Segundo esta funcionária,
são envelopes polpudos, distribuídos principalmente na época do
Natal e <il? aniversários dessas pessoas. E a fita diz ainda que re
centemente, com o fnn de autorizar uma linha de Campinas para
Curitiba, determinado funcionário do DTR teria recebido um carro
de presente. Temos a cópia do documento de um carro Uno Mille,
cuja proprietária é a Santo Antônio, empresa de transporte interes
tadual, com sede no Distrito Federal.

Este funcionário sofreu um acidente na cidade mineira de
Juiz de Fora, quando viajava para o Rio de Janeiro. O carro, dirigi
do por um servidor do DTR, Sr. Sebastião José Marques Filho, ca
potou em Juiz de Fora, e a ocorrência foi registrada na Polícia
Rodoviária de Minas Gerais.

Na audiência, o Ministro Odacir Klein telefonou ao Minis
tro da Justiça Nelson Jobim, que, em contato com o Diretor-Geral
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da Polícia Federal, pediu fosse formalizada a denúncia para a apu
ração dos fatos. Foi dada entrada na representação.

Dentre alguns nomes de funcionários do D1R envolvidos
nessas falcatmas, destacam~se o dos SIS. Ítalo Mazzoni da Silva,
Israel Fernandes de Oliveira, Luís Cláudio dos Santos Varejão,
Luís Carlos de Freire Batista e Sebastião José Marques Filho.

A fita dá conta, inclusive, de que o Sr. Sebastião José Mar
ques Filho, além de ser funcionário do Departamento de Transpor
te Rodoviário também desenvolve a função de Consultor do
Expresso Nacional, que atua no ramo de transporte de passageiros,
de cargas e encomendas.

Já havíamos tomado conhecimento dessas denúncias há
muito tempo. Sempre se falou nos corredores do Congresso Na
cional e no próprio DTR, órgão do DNER, que ali existe conup
ção.

Acreditamos, portanto, que este é o momento de se fazer
uma profunda investigação para apurar a realidade dos fatos.

Senti, no Ministro Odacir Klein, a vontade e a determinação
de ir fundo na apuração das denúncias apresentadas. É preciso que
alguns maus funcionários públicos não continuem enriquecendo
ilicitamente, às custas de subornos pagos por detellllinados empre
sários.

É preciso ter cuidado para que empresários não continuem
pagando suborno a detenninados servidores plÍblicos. Temos in
formação de que, na lista das pessoas citadas, alguns têm um patri
mônio incompatível com o salário de funcionário do
Departamento de Transportes Rodoviários. Têm im6veis no Rio
de Janeiro, carros etc. Também temos conhecimento do envolvi
mento do Prefeito de Santo Antônio do Descoberto.

Portanto, a denúncia está feita, a representação encaminha
da à Polícia Federal e o Ministro Odacir Klein comprometeu-se a
investigar o fato para que a verdade venha à tona, a fim de que os
maus funcionários sejam punidos. O fato é da maior gravidade, e é
preciso quebrarmos esse monopólio para que empresários não
continuem pagando esse tipo de suborno a determinados emprega
dos.

No meu gabinete, encontra-se a fita na qual se ouve clara
mente a secretária falar dos subornos que são pagos. Diz que, prin
cipalmente no mês de dezembro, detenninado advogado no Grupo
Amaral se desloca para a empresa e distribui envelopes recheados
de algo em torno de 2 mil reais para cada um, que são imediata
mente depositados nas contas dos envolvidos.

Esta é a denlÍncia que está sendo apurada pela Polícia Fede
ral. Que desta vez consigamos desmontar a máfIa da conupção
instalada no Departamento de Transporte Rodoviário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Jarbas LinJa, pelo PPR.

O SR. JARBAS LIMA (pPRlRS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o nome do Estado brasi
leiro é ReplÍblica Federativa do Brasil, um estado de direito, de
mocrático, feito a partir das suas leis, desde as mais importantes às
mais modestas e que, de 1988 para cá, foi reorganizado num pro
cesso constituinte, não exclusivo como desejava a maioria da Na
ção, mas num processo constituinte congressual, no qual se tratou
de dar uma nova inJagem legal à realidade que vinha se alterando
profundamente.

O que aconteceu em 1988, pode-se dizer, foi o ajustamento
entre a realidade social brasileira e nova legalidade exigida por
essa realidade social. Tivemos uma Constituição - a de 1988 -,
chamada de Constituição Cidadã, pr6diga em preocupações, prin
cipalmente com os direitos individuais, os direitos públicos, as li
berdades públicas. A tal ponto de - e disto nos orgulhamos 
tennos conseguido inserir na Constituição, como que abrindo-a,

no art. 5°, nada menos que 67 incisos arrolando, exaustivamente
direitos.

Não ficamos devendo nada a qualquer constituição demo
crática do mundo. E essa Constituição, principalmente no que se
refere aos seus direitos e garantias individuais, apresentou interes
santes e preciosas inovações. Diria que o Constituinte brasileiro
tratou de recolher de todas as constituições modernas do mundo o
que havia de novidade: mandado de injunção, mandado de segu
rança coletivo.

Entre as coisas trazidas para Constituição com muito orgu
lho pelos Constituintes de 1988 está uma de que desejo ocupar
me: as medidas provisórias permitidas ao Presidente da ReplÍblica
pelo art. 62 da Constituição federal.

Essas medidas provisórias, que foram colocadas na Consti
tuição como alguma coisa que realmente mudava a fisionomia
constitucional brasileira, a legalidade brasileira, vinham ao mesmo
tempo como maneira de mostrar a repulsa da sociedade brasileira
àqueles expedientes pr6prios do perlodo militar que arbitrariamen
te castravam o povo nos seus direitos de detenninar, por lei, o seu
futuro, os seus dias.

Então, o famoso decreto legislativo veio a ser substituído,
com grande vantagem, por essas medidas provisórias com força de
lei, no art. 62 da Constituição federal. Não tivemos originalidade
alguma no processo porque se trata de matéria copiada da consti
tuição italiana. E mal copiada, porque a constituição italiana é par
lamentarista, por isso, a medida provisória com força de lei
compatibiliza-se com sua natureza. A nossa tellllinou sendo uma
Constituição parlamentarista com medida provisória.

Faço, agora, a análise do crime que se vem cometendo con
tra a democracia brasileira a partir da instituição da medida provi
sória. Isso é monstruoso, pois estamos praticamente destruindo a
estrutura do processo legislativo brasile::-ç a partir do uso dessa
medida.

Pelo levantamento que procedi, tenho idéia de que editamos
mais de mil medidas provisórias, que estão sendo reeditadas seis,
sete, vezes. E o que é pior. O Projeto de Resolução n° 1, que tratou
de dar disciplina rígida ao uso desse instrumento, tem sido igual
mente maltratado pelo processo legislativo, os prazos são cumpri
dos de forma a desconsiderar a natureza do expediente e o que
deveria ser realmente medida excepcional, detenninada apenas por
motivos de urgência declarada e de relevância pela natureza da
matéria, passou a ser um instrumento maldosamente usado pelo
Poder Executivo em qualquer área do conhecimento humano, fa
zendo com que praticamente o processo legislativo passasse a ser
alguma coisa absolutamente secundarizada pelo uso arbitrário, im
próprio, maldoso da medida provisória com força de lei.

Sr. Presidente, voltarei a tratar do assunto porque acho que
a sociedade brasileira precisa se dar conta de que a grande razão
dessa inversão de valores em termos de processo legislativo que
estamos tendo hoje se deve ao fato de o Poder Legislativo, que
tem obrigação constitucional de fiscalizar os gastos públicos fun
damentalmente, de aprovar leis, principalmente as leis de meio,
está hoje totalmente marginalizado no processo, porque a realida
de do dia-a-dia brasileiro está accntecendo em todos os sentidos e
em todas as áreas através da famigerada medida provisória com
força de lei.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao Deputado Benedito Domingos, pelo PP.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (pP - DF.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez uso a tribuna desta
Casa para lamentar a situação precária em que se encontra a BR
070, que liga Brasília a Cuiabá, dentro do Distrito Federal.

A BR-070, continuação da Via Expressa Estrutural, liga o
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Plano Piloto à cidade de Taguatinga.
Ocorre que a Via Estrutural, como disse via expressa de alta

velocidade, composta por três faixas de rolamento em cada senti
do, perfazendo seis faixas, bifurca no fInal, prosseguindo em uma
única via, início da BR-070, transformou-se, por circunstância do
crescimento das cidades de Taguatinga e de Ceilândia, numa ver
dadeira avenida perimetral daquelas cidades.

Com o advento do núcleo populacional do Parque da Barra
gem, no Município de Santo Antônio do Descoberto, que tem
crescimento vertiginoso, chegando a ter hoje cerca de 60 mil habi
tantes, o tráfego naquela rodovia é intenso e seu estado de conser
vação é precaríssimo. Raro é o dia ou a semana em que não ocorre
acidente - e o que é mais lamentável - acidentes com vítimas fa
tais, onde vidas humanas, às vezes prematuramente, são ceifadas e
pessoas são vitimadas, fIcando talvez aleijadas, sem poder exerci
tarem o seu trabalho, trazendo tragédia para a sociedade, principal
mente para seus faJJlilill~"

Otegou hoje ao meu conheciIT'~'1to que mais um grave aci
dente ocorreu naquela rodovia, com consequências trágicas e vá
rias vítimas.

Desde 1992 - aqui chegando em 1991 para meu primeiro
mandato - minha preocupação tem sido inserir no Orçamento da
União recursos para a recuperação e duplicação daquela rodovia
do Distrito Federal.

Ocorre que o descaso das autoridades, principalmente da
área econômica, tem sido muito grande; fazem cortes nos orça
mentos sem saber o que estão fazendo.

Do Orçamento de 1994, conseguimos, já no fmal daquele
ano, através de entendimento com o ex-Ministro Bayma Denis, a
liberação de 500 mil reais, autorizada pela Medida Provisória nO
710. E o Governo do Distrito Federal, na pessoa do então Gover
nador Joaquim Roriz, :L. ~.Al também uma contrapartida de 150
mil reais.

No Orçamento aprovado para 1995, temos mais um milhão
de reais destinados àquela rodovia. Foi assinado um convênio en
tre o DNER e o DER do Distrito FederaL Foi feita a concorrência.
A fuma já assinou o contrato, mas até agora os serviços não foram
iniciados. A insensibilidade do setor econômico do Governo é
muito grande. Vidas humanas estão sendo perdidas; desgraças es
tão sendo lançadas nos lares das pessoas mutiladas pelos aciden
tes, mas não vemos empenho por parte das autoridades na
liberação de recursos.

Estivemos recentemente com o Ministro Odacir Klein. S.
Ex& nos propôs que, tão logo tivesse recursos disponíveis, autori
zaria a sua liberação para o início daquela obra. Agora, tomo co
nhecimento pela imprensa de que o Secretário da Fazenda do
Distrito Federal alega ter em caixa 300 milhões de reais. Ora, ne
nhuma obra foi iniciada pelo Governo que assumiu. Não temos
nenhum projeto de trabalho do Governo Cristovam Buarque. Se o
Governo tem 300 milhões de reais, não devemos esperar só pela
iniciativa da União. Se a rodovia está no Distrito Federal, o Gover
no poderia tirar parte doas recursos da cidade e aplicá-la na dupli
cação daquela via, a fIm de se dar tranqüilidade aos seus usuários,
poupando-se vidas preciosas.

Faço apelo ao Governador Cristovam Buarque e ao secretá
rio da fazenda Wasney de Roure, no sentido de liberarem recursos
para aquela rodovia, a fIm de que, somaudo-os aos do DNER, pos
samos ver, até o fmal deste ano, aquela rodovia duplicada, dando
mais tranqüilidade à população que a utiliza diariamente e evitan
do os acidentes que têm enlutado muitos lares brasilienses.

Para fmalizar, Sr. Presidente, quero abordar outro assunto
de suma importância, fazendo um alerta ao Ministro da Fazenda
Pedro Malan e ao Ministro do Planejamento José Serra, para o ar-

rocho que está sendo imposto à economia brasileira, que atinge,
principalmente, os assalariados. O cheque especial, criado para
ajudar o assalariado, está se convertendo em verdadeira tragédia.

Em Brasília, cerca de 91 mil servidores do GDF são deve
dores do cheque especial no BRB. Também os servidores do Exe
cutivo, do Legislativo e do Judiciário devem dinheiro, ao Banco
do Brasil, à Caixa Econômica Federal e a outros bancos, pela utili
zação do cheque especial. Mas com a taxa de juros elevadíssima
que estão cobraudo, a dívida dos servidores tomou-se praticamen
te impagável. Talvez possa haver uma fonna de parcelamento des
ta dívida concedendo-se ao usuário do cheque espeCial a
oportunidade de pagar mensalmente, parte dos débitos. Também
será oportuna a revisão da taxa de juros, sendo estabelecida uma
mais justa, já que os salários estão congelados e não se justifIca
cobrarem-se do assalariado juros elevados.

O mais grave, Sr. Presidente, é que os vencimentos dos fun
cionários públicos são depositados nos bancos, e estes sendo con
fiscados para pagar os débitos do cheque especial.

Ao fInal deste mês poderá haver verdadeira calamidade pú
blica em Brasília, se os bancos não liberarem os salários para que
os trabalhadores possam dele fazer uso. Se o salário for confIscado
para pagamento do saldo devedor dos cheques especiais haverá
verdadeira calamidade.

Por isso, deixamos nosso apelo às autoridades da Fazenda,
no sentido de que estudem uma medida mais justa, humana, para a
questão, a fIm de não causar mais sacrificio àqueles que acredita
ram e acreditam no Plano Real. Se temos uma moeda estabilizada,
com índice inflacionário de menos ou pouco mais de 2%, não se
justifIca cobrarem-se 16,18% de taxa de juros pelo cheque espe
cial. Isso é crime de usura contra a economia popular e, principal
mente, contra aqueles que vivem do seu trabalho e precisam do
salário para manter as despesas de suas famílias.

Faço, mais uma vez, uma alerta às autoridades da Fazenda e
do Planejamento, a fim de que olhem com cuidado e carinho tão
grave situação e estudem uma maneira de parcelar o débito dos
cheques especiais, para que os servidores públicos possam honrar
seus compromissos, sem sacrificar as despesas do dia-a-dia.

Era o que tinha a dizer.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a Sessão.

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Paraíba

Ricardo Rique - PMDB.

Rio de Janeiro

João Mendes - Bloco - PTB; José Carlos Coutinho - PDT;
José Carlos Lacerda - PPR; José Maurício - PDT; Laprovita Viei
ra - PP; Laura Carneiro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Márcia
Cibilis Viana - PDT; Mareio Fortes - PSDB; Milton Temer - PT;
Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; Nilton Cerqueira
- PP; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto
Campos - PPR; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina
- Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR; Syl
vioLopes-PSDB; VanessaFelippe-PSDB.

São Paulo

Alberto Goldmau - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino
Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Car
los Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo China-



Ceará

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB.

Acre

Francisco Diógenes - PMDB.

Tocantins

Melquiades Neto - PPR.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL; Sarney Filho - Bloco -

DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:

Amapá

Sérgio Barcellos - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR.

Sergipe

Jerônimo Reis - Bloco - PMN; Wilson Cunha - Bloco -

Zé Gerardo - PSDB.

PFL.

Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sexta-feira 12 9777

glia - PT; Arnaldo Faria de Sã - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; nardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Joonsson 
Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apoli- PP; Ricardo Gomyde - PCdoB; Vilson Santini - Bloco - PTB;
nário-PMDB; Carlos Nelson-PMDB; Celso Daniel-PT; Celso WemerWanderer- Bloco-PFL.
Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha
Lima - PDT; Delfim Netto - PPR; Duilio Pisaneschi _ Bloco _, Santa Catarina
PSB; Edinho Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Mar- Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
tello - PPR; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco
Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique
João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Aníbal- PMDB; Mário Cava1lazzi - PPR; Milton Mendes - PT; Paulo
PSDB; José Coim1:n - Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Bauer - PPR; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea
Genoíno - PT; José Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Juran- Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafun Venzon - PDT;
dyr Paixão - PMDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos - ValdirColatto-PMDB.
PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Mar- Rio Grande do Sul
quinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Mauncio Na-
jar - Bloco - PFL; Michel Temer - PMDB; Nelson Marquezelli _ Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta
Bloco - PTB; Paulo de Velasco _ Bloco _ PSD; Paulo Lima _ - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Cardi
Bloco - PFL; Régis de Oliveira - PSDB; Ricardo Izar _ PPR; 00- PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Robson Toma - Bloco - PL; Salvador Zimbaldi _ PSDB; Silvio Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Gennano Rigotto ~ PMDB;
Torres - PSDB; TeIma de Souza _ PT; Ushitaro Kamia _ Bloco _ Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares
PSB; Vadão Gomes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; -Bloco-PFL;JarbasLima-PPR;JoséForlImati-PT.
Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPR; Welson Gas-
parini - PPR; Zulaiê Cobra- PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT; Roberto Fran
ça - PSDB; Rodrigues 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.

GoiáS

Aldó 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; PFL.
Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flã
vio Derzi - PP; Marilu Guimarlies - Bloco - PFL; Marisa Serrano
- PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PDT;
Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Sem
Partido; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco
- PFL; Basilio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT; Dilceu
Sperafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flãvio Ams - PSDB;
Hennes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João
Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene 
PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly ~ PSDB;
Mauricio Requião - PMDB; Max Rosenmann - PDT; Nedson Mi
cheleti - PT; Nelson Meurer - PP; Padre Roque - PT; Paulo Ber-

Bahia

Fernando Gomes - PMDB; Luiz Moreira - Bloco - PFL.

Rio de Janeiro

Candinho Mattos - PMDB; Jorge Wilson - PMDB; José
Egydio - Bloco - PL.

Ó SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Encerra a Sessão,
convocando outra para arnnhã, sexta-feira, dia 12, às? horas.



9778 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Maio de 1995

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

I-Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO·
MISSÃO ~ ART. 24, 11 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58, § 1° INIERPOSIÇÃO DE RECURSO: 58.
§ 3° combinado com Art. 132, § 2°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS'

PROJETOS DE LEI:

N° 2.490-C~2 (DO PODER EXECUTIVO) - Concede
pensão especial a Ayres Câmara Cunha, porseus relevantes serviços
prestados à causa indígena brasileira.

Prazo _10 dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N°2.744-~2(PODEREXECUTlVO)-Dánovaredação

aos artigos 1°, 2°,7° e 20, e revoga o 3rt.. 6° da Lei nO 7.102, de 20
de junho de 1983.

Prazo _10 dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 3.s23-B~3 (poDER EXECUTIVO) - Reajusta pensão

especial concedida pela Lei nO 3.233, de 29 de julho de 1957, a
Rosália Maria de Almeida da Conceição, viúva do ex-servidor
federal Vital da Conceição.

Prazo _1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 57-eJ9l (NILSON GmSON)-Dispõe sobre o transporte

de empregados, fornecido pelo empregador, ao local de serviço.
Prazo _10 dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 5.999-JVJO (SENADO FEDERAL) - Regulamenta o

inciso LXXVII do 3rt.. 5° da Constituição. dispondo sobre a gratui
dade dos atos necessários ao exercício da cidadania.

- Apensos a este os PLs noS 1.313, de 1988; 1.719, 2.3.35,
2595 e 3310, de 1989; 174,948 e 2.066, de 1991 (ver 12)

Prazo _1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95

PROJETOSDEDECRETOLEG~LAT1VO

N° 302·M3 (COMISSÃO DE CfflNCIA E TECNOLO.
GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁ']JCA) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Caparaó Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.. na cidade
de Carangola, Estado de Minas Gerais.

Prazo _1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 3l8-M3 (COMISSÃO DE CfflNCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Treze de Junho S/A, atual
mente denominada Rádio Treze de Junho Ltda.. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mantena,
Estado de Minas Gerais.

Prazo _1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95

N° 359·MJ3 (COMISSÃO DE CfflNCIA E TECNOLO
GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)- Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à TV do Amazonas S/A para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de
Macapá, Estado do Amapá.

Prazo _1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 380-MJ3 (COMISSÃO DE CfflNCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)- Aprova o ato que
renova a penn.issão da Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Ltda.,
para explorar Serviço de radiodifuSão sonora em freqüência modu
lada.. na cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Prazo _1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95 .
N° l7·MJ5 (COMISSÃO DE CmNCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)- Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Educadora de Ipiaú Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Ipiaú, Estado da Bahia.

Prazo _1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 21·MJ5 (COMISSÃO DE CmNCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
renova permissão à Rádio Emissora Fandango Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.. na cidade
de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Prazo _10 dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 24-MJ5 (COMISSÃO DE CmNCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)- Aprova o ato qu'e
renova a concessão outorgada à Televisão Cruz Alta Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade Cruz Alta. Estado do Rio do Sul.

Prazo _10 dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 28-MJ5 (COMISSÃO DE CmNCIA E TECNOLO·

GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Televisão ItapoanS/A para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Salvador.
Estado da Bahia.

Prazo _10 dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 453-MJ5 (COMISSÃO DE CfflNCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FMCanavial Ltda., para explorarserviço
de Radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Redenção, Estado do Ceará.

Prazo _la dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95

1,2 COMPARECERES. OUANTO AO MÉRITO CONJRÁRlOS
(Art. 133)

PROJETOS DE LEI:
N° 6.084190 (KOYU mA) - Dispõe sobre o valor de pensão

devida aos dependentes de servidores públicos e determina outras
providências.
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prazo - 2° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 4.280})3 (WALDOMIRO FlORAVANTE) - Modifica

o artigo 494 e seu parágrafo único da CLT- Consolidação das Leis
do Trabalho. proibindo a suspensão do trabalhador comestabilidade
no emprego decorrente de mandato eletivo. durante. o inquérito para
a~ração de falta grave.

prazo - 2° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95

PROJETOS DE LEI:
N°1.313188(DASO COIMBRA)-Regulamenta o disposto

no inciso LXXvn do art. 5° da Constituição. - Apenso ao PL n°
5.999/90 (ver 1.1)

Prazo - 2° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 1.719189 (GEOVANI BORGES) - Regula a gratuidade

de ações previstas no inciso LXXVll do art. 5° da Constituição. 
Apenso ao PL n° 5.999/90 (ver 1.1)

Prazo _1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 2.335189 (FREIRE JÚNIOR) - Regulamenta o inciso

LXXVll do art. 5° da Constituição. dispondo sobre gratuidade de
custas judiciais para o habeas corpus e habeas data. - Apenso ao
PL n° 5.999190 (ver 1.1)

Prazo _1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 2.595189 (JUAREZ MARQUES BATISTA) - Regula

menta a gratuidade das ações estabelecidas no incisoLXXVll doart.
5° da Constituição Federal. - Apenso ao PL n° 5.999/90 (ver 1.1)

Prazo _1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N°3.310189 (COSTA FERREIRA) - Regulamenta o inciso

LXXvn do art. 5° da Constituição FederaL - Apenso ao PL n°
5.999/90 (ver 1.1)

Prazo - 1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 174191 (COSTA FERREIRA) - Regulamenta o inciso

LXXVll do art. 5° da Constituição Federal. - Apenso ao PL n°
5.999/90 (ver 1.1)

N° 948191 (MATEUS lliNSEN)- Dispõe sobre a gratuidade
dos atos necessários ao exercício da cidadania. - Apenso ao PL n°
5.999/90 (ver 1.1)

Prazo _1° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95
N° 2.066191 (VlRMONDES CRUVINEL) - Regulamenta

o inciso LXXVll do art. 5° da Constituição Federal. dispondo sobre
as ações judiciais gratuitas e dá outrasprovidências. - Apenso ao PL
nO 5.999/90 (ver 1.1)

Prazo _l° dia: 12-5-95
Último dia: 18-5-95

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS
SÃO - ART. 54 @UJEITAS A DELffiERAÇÃO DO PLENÁRIO
EM APREClAÇAO PREliMINAR. NOS TERMOS DO ART.
144. § l°) PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS:

.ART. 58. § 1° INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58. § 3°
combinado com Art. 132. § 2°

2 ! PEI IA INCONSnruClONAIIDADE EIOU INruRIDICl
DADE

PROJETOS DE LEI:
N° 1.500J89 (HÉLIO ROSAS) - Dá nova redação ao artigo

196 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Prazo - 2° dia: 12-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 1.636189 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre licença

especial para a empregada adotante de menor de 2 (dois) anos.
(Apensados PLs. n,:, 306/91. do Dep. CARLOS CARDlNAL;
1.037/91. do Dep. LUCIA BRAGA; 2.$57/92. do SENADO FEDE
RAL; 2.894192. do SENADO FEDERAL; 3.416/92. do FREIRE
JúNIOR; 4.016193. do Dep. ARY KARA.

Prazo - 2° dia: 12-5-95
Último dia: 17-5-95

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
- ART. 164, § 1° (SUJEITOS A DEliBERAÇÃO DO PLENÁRIO.
APós OUVIDA A CCJR. NOS TERMOS DO ART. 164. § 2"E § 3")
PRAZO PARA APRESENfAÇÃO DE REO.JRSO: ART. 164. § 2"

PROJETOS DE LEI:
N° 682J88 (CÉSAR CALS NETO) - Proíbe a util.izllção de

clorofluorcarbonetos como propelentes em aerosol do tipo "spray"
e dá outras providências.

Prazo - 2° dia: 12-5-95
Último dia: 17-5-95 .
N" 2.375/89 (1lIEODORO MENDES) -Farolta a inscrição

dos prefeitosmunicipais naPrevidênciaSocialedáoutrasprovidências.
Prazo - 2° dia: 12-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 3.992J93 (JACKSON PEREIRA) - Altera a legislação

do Imposto de Renda, para restabelecer a dedução dos tributos e
contribuições pelo regime de competência.

Prazo - 2° dia: 12-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 4.328193 (VALDIR COLATO) - Permite a aquisição.

por usucapião. de im6veis rorais na faixa interna de 150 quilômetros
de largura. paralela à linha divisória terrestre do tetritório nacionaL
alteIlUldo a Lei nO 6.969. de 10 de dezembro de 1981, e dando outras
providências.

Prazo - 2° dia: 12-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 4.525194 (SENADO FEDERAL) - Regulamenta o

inciso V do artigo 203 da Constituição Federal e dá outras
providências.

Prazo - 2° dia: 12-5-95
Último dia: 17-5-95
N° 4.666J94 (MAX ROSENMANN) - Prorroga a vigência

da Lei n° 8.199. de 28 de junho de 1991.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 244190 (pAULO PAIM) - Suspende a Portaria nO 3.435.

de 19 de junho de 1990. do Ministro de Estado do Trabalho e da
Previdência Social.
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Prazo - 2° dia: 12-5-95 17:30 Gonzaga Patriota
Último dia: 17-5-95 17:55 Edson Queiroz

SUJEITO A DEVOLUÇÃO DO AUTOR, nos tennos do 18:20 Padre Roque

artigo 137. § IOdo RI. Prazo para apresentação de recurso artigo 137. 16 3a-feira 15:00 João Pizzolatti

§ 2° (5 sessões) 15:25 Betinho Rosado

PROJETOS DE LEI: 17 4a-feira 15:00 Davi Alves Silva

N° 218f95 (RICARDO IZAR) - Reduz o horário gratuito
15:25 Danilo de Castro

para a difusão dos programas dos Partidos Políticos pela emissoras
18 5a-feira 15:00 Coriolano Sales

de rádio e televisão e dá outras providências.
15:25 Humberto Costa

Prazo - 2° dia: 12-5-95 19 6a-feira 10:00 Francisco Rodrigues

Último dia: 17-5-95
10:25 Roberto Valadão

N0 309195 (EDINHO ARAÚJO) - Denomina "Ponte Rodo- 10:50 CunbaLima

ferroviária de Integração Nacional - Deputado Roberto Rollem- 11:15 Osvaldo Reis

berg" a ponte sobre o rio Paraná que interliga os municípios de 11:40 José Chaves
Rubinéia, no Estado de São Paulo. e de Aparecida do Taboado, no
Estado do Mato Grosso do Sul.

12:05 Marta Suplicy

Prazo - 2° dia: 12-5-95
12:30 Ubaldino Júnior

Último dia: 17-5-95
12:55 Fernando Ferro

N° 310r'95 (LAIRE ROSADO) - Torna obrigatória a inclu-
13:20 Arlindo Cbinaglia

são do ensino da língua francesa nos cuIDculos plenos dos estabe- 22 2a-feira 15:00 Jackson Pereira

lecimentos de ensino de 1° e 2° graus.
15:25 Welson Gasparini

Prazo - 2° dia: 12-5-95
15:50 Wigberto Tartuce

Último dia: 17-5-95
16:15 Nilton Cerqueira

N° 312J95 (ROMEL ANíSIO JORGE) - Cria a Loteria
16:40 Arnaldo Madeira

Salve-Saúde.
17:05 Antônio Brasil

Prazo - 2° dia: 12-5-95
17:30 Theodorico Ferraço

Último dia: 17-5-95
17:55 Hugo Biehl

N° 316195 (RICARDO IZAR) - Dispõe sobre a obrigatorie-
18:20 Socorro Gomes

dade do exame de prevenção do câncer ginecológico para as funcio-
nárias públicas.

Prazo - 2" dia: 12-5-95
Último dia: 17-5-95 23 3a-feira 15:00 Adylson Motta

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO:
15:25 Marcelo Barbieri

N° 117195 (ANA MIA) - Solicita infonnações ao Minis-
24 4a-feira 15:00 José Fritsch

tério Público Federal acerca da Medida Provisória n° 932, de 10 de
15:25 José Genoíno

março de 1995, que trata do reajuste das mensalidades escolares.
25 5a-feira 15:00 Luiz Carlos Hauly

Prazo - 2" dia: 12-5-95
15:25 Tete Bezerra

Último dia: 17-5-95
26 6a-feira 10:00 João Leão

10:25 Augusto Carvalho
10:50 Valdenor Guedes

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS

11:15 Edinho Bez
11:40 Ricardo Barros

NO GRANDE EXPEDIENTE DO Mts DE MAIO 12:05 Nelson Marchezan

Data Dia Hora Nome
12:30 Feroando Torres

12 6a-feira 10:00
12:55 FeuRosa

Ubaldo Corrêa 13:20 Paulo Cordeiro
10:25 Domingos Dutra 29 2a-feira 15:00 San<b:a Starling
10:50 Roberto Fontes 15:25 José Priante
11:15 Annando Abilio
11:40 Leonidas Cristino

15:50 Confúcio Moura

12:05 Tilden Santiago
16:15 LeonelPavan

12:30
16:40 Jaime Martins

Luciano Castro 17:05 Rommel Feij6
12:55 Agnelo Queiroz
13:20 Paulo Paim

17:30 Manoel Castro-

15 2a-feira 15:00
17:55 Gilney Viana

Chico Vigilante 18:20 ndemar Kussler
15:25 Melquiades Neto 30 3a-feira 15:00
15:50 Paudemey Avelino

Wagner Rossi

16:15 B.Sá
15:25 Adhemar de Barros Filho

16:40 Wilson Cignachi
31 4a-feira 15:00 Helio Rosas

17:05 Jair Siqueira
15:25 Carlos Mosconi
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

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: 5a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA 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 PRETTO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO

Sala 1, Anexo 11

A V I S O N° 16/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

!nício.: 09.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

A • Da Análise da Constitucionalitiade, Juridicidade e Mérito

1 - PROJETO DE LEI N° 4.424/94 - do Relator - que "dispõe sobre a
incidência de correção monetária nos pagamentos- efetuados em cartório
de protestos".
RELATOR: Deputado NEY LOPES

A V I S O N° 17/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 11.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso:-1 8 Sessão

A· Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

1 - PROJETO DE LEI N° 4.018-A/93 - do Senado Federal (PLS nO 78/92) 
que "dispõe sobre a arbitragem"
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA

A V I S O N° 18/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 11.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 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 - PROJETO DE LEI N° 4.865/94 - do Poder Executivo (Mensagem n°
1.134/94) - que "dispõe sobre as custas uevidas à União, na Justiça
Federal de primeiro e segundo graus".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT



-COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

A V I S O N° 13/95
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RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 05/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 5a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENT~ RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 5.673-A/90 - 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: 4a 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

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 PIZZATTO
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A V I S O N° 16/95

Maio de 1995

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 11/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 -PROJETO DE LEI N° 319/91 - do Sr. Fábio Feldmann - que "disciplina a
prestação alternativa de serviços pelos que se eximirem da obrigação da
prestação de serviço militar, por motivo de convicção religiosa, filosófica ou
política, nos termos do inciso VIII do artigo 5° da Constituição
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala 16-A, Anexo 11

A V I S O N° 10/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 12.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 4.259/93 - do Poder Executivo - MSG N° 743/93 - que
"Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição
nacional e dá outras providências". ..
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAS NONÓ

2 - PROJETO DE LEI N° 328/95 - do Sr. Eduardo Mascarenhas - que "dispõe
l?obre a instituição, nos Estados federados e no Distrito Federal, sob a
6gide do artigo 144 da Constituição Federal, de Fundos Privados de Auxílio
ao Combate à Criminalidade, destinados à melhoria do exercício da
atividade policial, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

A V I S O N° 03/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.:05.05.95 Prazo.: 05 Sessões
Horário.:09:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 Decurso: 58 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 299/95 - do Sr. Ricardo Heráclio - que "dispõe sobre
os critérios a serem observados na definição de localização das novas
destilarias no Território Nacional".
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.982/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre o financiamento do setor de turismo pelos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

- ,
COMISSAO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E

COMÉRCIO
Sala 110 - Bloco das Lideranças

A V I S O N° 7/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 05/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.890/89 - do Sr. Max Rosenmann - que "concede
isenção do Imposto 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



9786 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1995

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 uso 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 PESSÓA

7 - PROJETO DE LEI N° 2.924/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "autoriza a
abertura de contas de depósitos. banpários, 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

9 - PROJETO DE LEI N° 3.310/92 - do Sr. Carlos Santana - que "proíbe a
utilização de areia nos serviços de jateamento 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 "torna
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, segunao especifica"
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
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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 JOH~SSON

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 condiç~es que
especifica"
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

14 - PROJETO DE LEI N° 3.460/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "concede
isenção dos Impostos sob're Produtos Industrializados e sobre Il1)portação
de Produtos Estrangeiros aos equipamentos de segurança para veículos,
quando importados pelas montadoras"
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

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 ANGHINETTI

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

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 Pe,reira - que "dispõe sobre
a comercialização, por remessas postais, de bens de origêm estrangeira,
adquiridos sob o regime aduaneiro especial da Zona Franca~Manaus"
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVillNO

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
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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 ANTÓNIO 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"
(Apenso o PL nO 333/95)
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 n° 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
extrajudicial, os empreendimentos financiados por agentes do Sistema
Financeiro da Habitação - S.F.H."
RELATOR: Deputado SEVERINO CAVALCANTI

28 - PROJETO DE LEI N° 216/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "assegura aos
portadores de deficiência física o direito de aquisição de veículos
automotores com as 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
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30 - PROJETO DE LEI N° 276/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO 374/95) 
que "dispõe sobre a transferência do controle acionário da Companhia
Siderúrgica da Amazônia - SIDERAMA e 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 n° 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 - d,o Sr. Pauderney Avelino - que "cria área de
livre comércio no Município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do
Amazonas, e dá outras providências.
RELATOR: Deputado 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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-B, Anexo 11

A V I S O N° 22/95

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 11/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 18 Sessão
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A S PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTA
DOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 84/95 - do Sr. Anízio Jorge - que "dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Prodútos Industrializados (IPI) na aquisição de
automóveis movidos a álcool por professores de 1° e 2° graus".
RELATOR: Deputado Eurico Miranda
PARECER: favorável, com emenda

2 - PROJETO DE LEI N° 193/95 - do Sr. Alvaro Valle - que "institui o Prêmio
Padre José de Anchieta".
RELATOR: Deputado Carlos Alberto
PARECER: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala 361, Anexo 1\

A V I S O N° 7/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 8/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A· ADEQUAÇÃO 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 N° 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 173 Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
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3 - PROJETO DE LEI N° 4.582-A/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 relativas ao
custeio".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATII
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COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

Maio de 1995

Sala 15-B - Anexo 11

A V I S O N° 04/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 05.05.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 58 Sessão

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: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 303/95 - do Sr. Fernando Lopes - que "modifica o
artigo 27 e seus par~grafos 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, n° 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
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíliA
Sala 103 B - Anexo 11

AVISO N° 10/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 05/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 1St)

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5a 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 "dispõe
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 comprovação do tempo de serviço para efeito de aposentadoria".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

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 interesta iuais".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
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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 "di~põe 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".
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

11 - PROJETO DE LEI N° 338/95 - da sra. Fátima Pelaes - que "acrescenta
parágrafo ao artigo 48 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que "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" e V, do artigo 55 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o Plano de
Custeio, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CIDINHA CAMPOS

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: 58 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA·EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.626194 - 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
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A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 12/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

1 - PROJETO DE LEI N° 3.879/93 - dos Srs. Paulo' Rocha e Aloízio
Mercadante - que "altera dispositivos da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de
1990, para ampliar o período de concessão do seguro-desemprego e
reduzir o tempo de exercício de atividade necessário para obtê-lo".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

2 - PROJETO DE LEI N° 133-A/95 - do Sr. Elias Murad - que "institui a
obrigatoriedade da instalação de fornos crematórios em centros urbanos
com população superior a um milhão de habitantes e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

3 - PROJETO DE LEI N° 348/95 - da sra. Ana Júlia - que "altera a redação do
"caput" do artigo 5°, da Lei nO 6.168, de 9 de dezembro de 1974, que "cria o
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

4 - PROJETO DE LEI N° 4.916/95 - do Sr. Pauderney Avelino - que "institui o
Programa Habitacional para o idoso e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

A V I S O N° 13/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 12/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - P'ROJETO DE LEI N1> 2.147/91 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a redação
do parágrafo 4° do artigo 41 da Lei de Benefício e Custeio da Previdência".
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA

2 - PROJETO DE LEI N° 3.065/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "assegurq às
pessoas portadoras de deficiência física locomotora o direito de receber do
Governo cadeira de rodas". .
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
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3 - PROJETO DE LEI N° 131/95 - das sras. Maria Laura e Marta Suplicy - que
"dispõe sobre a indenização à concubina, no caso de acidente do trabalho
do companheiro.
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Sala 13-8 - Anexo II

A V I S O N° 13/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 5/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 4.731/94 - do Sr. Aldo Rebelo - qlie "regulamenta a
profissão de Tecnólogo 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: 28 sessão

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 - CLT".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO

2 - PROJETO DE LEI N° 124/95 - do Sr. Paulo Pair;n - que "altera a redação
dos artigos 47 e 120 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 155/93 - Imunidade Parlamentar

Sala 124A - Anexo II

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 02/05/95

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões

Decurso: 88 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".

111- COMISSÕES MISTAS:

-COMISSAO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
, -

PUBLICOS EFISCALIZAÇAO
Sala 115-8, Anexo 11

A V I S O N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.:0210S/95 Prazo.: 15 dias
Horário.:9:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 Decurso: 11 0 dia

1 - PROJETO DE.LEI N° 03/95-CN (LüO/96), que "dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentaria para o exercício de 1996 e dá
outras providências".
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A V I S O N° 03/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 10/05/95
Horário.:9 às 12hs e 14 às 18hs.

Prazo. :08 dias
Decurso: 3° dia

1 - PROJETO DE LEI N° 05/95-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 N° 06/95-CN. Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, 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 N° 07/95-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 específica.

4 - PROJETO DE LEI N° 08/95-CN. Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 298.849,00, para os fins que específica.

NOTA: AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO PRÓPRIO ADISPO-
SIÇÃO NAS SECRETARIAS DAS COMISSÓES ~/ .. . .

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 15 minutos)
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ATOS DO PRFSIDENTE

ATO DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, nos termos do arl
38 do Regimento Interno, decide constituir Comissão Externa, for
mada pelos Deputados TELMA DE SOUZA (PT - SP), VICEN
TE CASCIONI (PTB - SP), BEfO MANSUR (pPR - SP) e
KOYU IHA (pSDB - SP), destinada a verificar in loco as possí
veis conseqüências da iminente desativl;\ção do Entreposto de Pes
ca do Município de Santos, na Ponta da Praia, no dia 19 de maio
próximo.

Brasília, 11 de maio de 1995.- Luís Eduardo, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados resolve, de acordo

com o artigo 18 da Lei nO 1.087, de 29 de dezembro de 1982, colo-;
car à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas,
IPC, o servidor PAULO RIBEIRO, Técnico Legislativo - atribui
ção Agente de Transporte Legislativo, ponto nO 2.185.

Câmara dos Deputados, 5 de maio de 1995. - Deputado
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar a pedido, de
acordo com o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nO 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, VERA LÚCIA DE SOUZA, ocupan
te de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri
buição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nO 3620, da função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do
Líder do Partido Democrático Trabalhista, a partir de 2 de maio do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 11 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

PORTARIAS

PORTARIA N° 1~5

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo
com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11
do arl 1° do Ato da Mesa n° 205, de 1990, resolve, credenciar o
Senhor JOSÉ WISTON MARINHO VASCONCELOS como Rep
resentante da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Tele·
visão - ABERT.

Câmara dos Deputados, 11 de maio de 1995. - Deputado
Wilson Campos, Primeiro Secretário.

PORTARIA N° 13/)5

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo
com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11
do arl 1° do Ato da Mesa n° 205, de 1990, resolve, credenciar a
Senhora VALÉRIA TAVARES MAGALHÃES como Repre
sentante da Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS.

Câmara dos Deputados, 11 de maio de 1995. - Deputado
Wilson Campos, Primeiro Secretário.

PORTARIA N° 14195

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo
com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11
do arl lOdo Ato da Mesa nO 205, de 1990, resolve, credenciar o
Senhor NELSON BRASIL DE OLIVEIRA como Representante
da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina - ABIFI·
NA.

Câmara dos Deputados, 11 de maio de 1995. - Deputado

Wilson Campos, Primeiro Secretário.

PORTARIA N° 15195

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo
com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11
do arl 1° do Ato da Mesa n° 205, de 1990, resolve, credenciar o
Senhor Dr.DELILE GUERRA DE MACÊDO JÚNIOR como
Representante da Associação Brasileira da Indústria de Auto Peças
-ABIPEÇAS.

, Câmara dos Deputados, 11 de maio de 1995. - Deputado
Wilson Campos, Primeiro Secretário.

PORTARIA N° 16195

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo
com o arl 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11
do art. lOdo Ato da Mesa n° 205, de 1990, resolve, credenciar a
Senhora VIVIANE DA ROSA como Representante da Associação
Nacional dos Censores Federais - ANACEN.

Câmara dos Deputados, 11 de maio de 1995. - Deputado
Wilson Campos, Primeiro Secretário.

PORTARIA N° 17195

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo
com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11
do art. 1° do Ato da Mesa n° 205, de 1990, resolve, credenciar o
Senhor Dr. GASTÃO LOBOSQUE NEVES como Representante
do Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Estanho.

Câmara dos Deputados, 11 de maio de 1995. - Deputado
Wilson Campos, Primeiro Secretário.

PORTARIA N° 18195

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo
com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11
do art. 1° do Ato da Mesa nO 205, de 1990, resolve, credenciar o
Senhor Dr. DELILE GUERRA DE MACÊDO como Repre
sentante do Sindicato Nacional de Componenetes para Veículos
Automotores - SINDIPEÇAS.

Câmara dos Deputados, 11 de maio de 1995. - Deputado
Wilson Campos, Primeiro Secretário.

PORTARIA N° 19195

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo
com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11
do art. lOdo Ato da Mesa n° 205, de 1990, resolve, credenciar o
Senhor ANTONIO ERNESTO WERNA DE SALVO como Rep
resentante da Confederação Nacional da Agricultura - CNA.

Câmara dos Deputados, 11 de maio de 1995. - Deputado
Wilson Campos, Primeiro Secretário.

PORTARIA N° 20195

O P.rimeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo
com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11
do art. 1° do Ato da Mesa nO 205, de 1990, resolve, credenciar o
Senhor JOSÉ ANTONIO NUNES DA SILVA como Repre
sentante do Conselho Federal dos Detetives Profissionais - CFDP.

Câmara dos Deputados, 11 de maio de 1995. - Deputado
Wilson Campos, Primeiro Secretário.

DIVERSOS

INSTITUTO DEPREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS

PORTARIA N° 40195

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas
- IPC, no uso de suas atribuições, resolve desligar da função de
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Assessor o selVidor CLÁUDIO DA COSTA BERNARDO, Ana
lista Legislativo do Quadro PelIDanente do Senado Federal, Matri
cula nO 2142, à disposição do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, designando-o para a funçao de Auxiliar Ad
ministrativo "C", a partir de 29 de abril de 1995.

Brasília, 8 de maio de 1995. - Deputado Heráclito Fortes,
Presidente.

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas
- IPC, no uso de suas atribuições, resolve designar a selVidora
DIIZE MARIA MACHADO lEIXEIRA, Analista Legislativo,
Matrícula n° 3.800, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputa
dos, à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas 
IPC, para exercer a função de Assessor, a partir de 29 de abril de
1995.

Brasília, 8 de maio de 1995. - Deputado Heráclito Fortes,
Presidente.

PORTARIA N° 42J95

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas
- IPC, no uso de suas atribuições, resolve desligar da função de
"Apoio Administrativo B" o selVidor PAULO RJBEIRO, Técnico
Legislativo - Agente de Transportes Legislativo, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, Matrícula n° 2185, à disposi
ção do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC,
desigIÍando-o para a função de Auxiliar Administrativo "A", a par
tir desta data.

Brasília, 8 de maio de 1995. - Deputado Heráclito Fortes,
Presidente.

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕEi

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULlURA E DESPORTO

10"Reunião (Ordinária) realizada em 3 de maio de 1995.

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia três de maio de mil
novecentos e noventa e cinco, no plenário n° 14 do anexo II da Câ
mara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura
e Desporto. Presentes os Srs. Deputados Severiano Alves - Presi
dente; F~rnando Zuppo e Marisa Serrano - Vice-Presidentes; Al
varo Valle, Carlos Alberto, Elias Abrahão, Esther Grossi, Eurico
Miranda, Expedito Júnior, Flávio Aros, Lydia Quinan, Lindberg
Farias, Maria Elvira, Maurício Requião, Nelson Marchezan, Pedro
Wilson Ricardo Barros, Silvio Torres, Ubaldino Júnior, Adelson
Salvador, Rita Camata, Simara Ellery, Wolney Queiroz e Mendon
ça Filho. Deixaram de registrar suas presenças os Deputados Ale
xandre Santos, Augusto Nardes, Mário de Oliveira, Paulo Lima e
Ricardo Gomyde. Justificou a ausência o Deputado Osvaldo Bio
lchi. Ata: Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, em virtude de terem sido duas cópias distribuídas
para conhecimento prévio. Em votação, foi ela aprovada unanime
mente. Expediente: O Senhor Presidente informou que no dia 25
de abril foram feitas a Distribuição de Proposições n° 15/95 e a
Redistribuição nO 1195 e no dia 27-4 a Distribuição nO 16195, con
forme cópias distribuídas. Comunicações: a) solicitação aos Depu
tados relatores de matérias na Comissão, a flID de que obselVem os
prazos de exame regimentais, para agilizar o processo legislativo;
b) a assessoria do Ministro Extraordinário dos Esportes, Dr. Edson
Arantes do Nascimento, ainda não COnfllIDOU a sua vinda a esta
Comissão, amanhã, dia 4-5-95. Caso apresente justificação ade
quada de sua ausência em teI11po hábil, a dada da reunião será

transferida para o dia 11-5-95. Do contrário, serão aplicadas as
sanções pertinentes; c) recebimento de Fax do Secretário de
Acompanhamento Econômico, Dr. José Milton Dallari, confir
mando a sua participação na Reunião de Audiência Pública marca
da para o próximo dia 9-5-95, às 10 horas, no plenário nO 9. O
Deputado Carlos Alberto ponderou sobre a reunião da qual a Co
missão participará em Porto Alegre, no dia 8-5-95, indagando se a
Audiência Pública do dia 9-5-95 ficaria prejudicada. A dúvida foi
esclarecida pelo Senhor Presidente; d) infOlIDOU sobre a reedição
da Medida Provisória nO 988/95, no dia 29-4-95; e) participou aos
parlamentares a presença de membros da Comissão de Educação
da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia à reunião, ressal
tando a importância dos debates e das sugestões apresentadas à
LDB, durante o encontro deste Órgão Técnico com aquela Comis
são. Dando prosseguimento, o Presidente convidou os Senhores
Deputados a participarem, juntamente com os membros da Assem
bléia Legislativa, da audiência com o Senador Darcy Ribeiro,
hoje, às dezessete horas. Concedeu a palavra, pela ordem, ao De
putado Pedro Wilson, que requereu o encerramento da reunião,
para que se possa acompanhar a votação da LDB, no senado Fede
ral. Antes de colocar em votação o requerimento, o Senhor Presi
dente concedeu a palavra à Deputada Maria José Rocha, Membro
da Comissão de Educação da Assembléia Legislativa da Bahia,
que fez referências ao encontro entre as Comissões de Educação
da Câmara dos Deputados e da Assembléia Legislativa da Bahia,
ressaltando a importância dos debates e das sugestões elaboradas
por reitores, secretários de educação e professores à LDB. Foi
concedida a palavra à Deputada Esther Grossi, que saudou os visi
tantes e agradeceu a contribuição trazida com o estudo elaborado,
cujo significado traduz-se na tentativa de mudança da escola brasi
leira. O Senhor Presidente comunicou ao plenário o recebimento
do Fax enviado pelo Chefe de Gabinete do Ministro Extraordiná
rio dos Esportes, justificando o seu não comparecimento à reunião
de 4-5-95 para a qual foi convocado. Com a anuência dos presen
tes, foi determinado o dia 11 de maio para a realização da Reunião
de Audiência Pública, esperando-se que não sejam apresentadas
novas justificativas. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou
em votação o requerimento do Deputado Pedro Wilson, para en
cerrar a reunião. Encaminharam contra os Senhores Deputados
Carlos Alberto e Alvaro Valle; a favor, os Senhores Deputados
Elias Abrahão e Lindberg Farias. Emvotação, aprovado o requeri
mento, após a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nO
57/95, extrapauta, em regime de urgência. Ordem do Dia - Propo
sição sujeita à apreciação pelo Plenário da Casa: Urgência: 1 
Projeto de Decreto Legislativo n° 57/95 - da Comissão de Relaçõ
es Exteriores (Mensagem nO 558/94, do Poder Executivo) - que
"aprova o texto do Acordo para a Manutenção do Centro Intera
mericano de Comercialização, entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados
Americanos, celebrado em Belém do Pará, em 9 de junho de
1994". Relator: Deputado Alvaro Valle. Parecer: Favorável. Em
votação, aprovado unanimemente o parecer do relator. Proposiçõ
es sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões: Tramitação Or
dinária: 2 - Projeto de Lei nO :'.792/93 - do Sr. Fábio Feldmann
que "dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacio
nal de Educação Ambiental e dá outras providências". Relator:
Deputado Maurício Requião. Parecer:Favorável, com Emendas.
Adiada a discussão. 3 - Projeto de Lei nO 4.870/94 - do Sr. Wag
ner Rossi - que "dispõe sobre a instituição do Dia do Tecnólogo".
Relator: Deputado Sílvio Torres. Parecer: Contrário. Adiada a dis
cussão. 4 - Projeto de Lei nO 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". Re-
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lator. Deputado Alvaro Valle. Parecer. Favorável. Adiada a dis
cussão. 5 - Projeto de Lei nO 67/95 - do Sr. Mendonça Filho - que
"Altera o parágrafo 20 do artigo 16 da Lei n° 5.540, de 28 de no
vembro de 1968, que "fixa normas de organização e funcionamen
to do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá
outras providências". Relator: Deputado Pedro Wilson. Parecer:
Contrário. Adiada a discussão. 6 - Projeto de Lei n° 4.917/95 - do
Sr. Nilson Gibson - que "denomina 'Cecílio Galvão' a Escola
Agrotécnica Federal de Belo Jardim, no Estado de Pernambuco".
Relator: Deputádo Expedito Júnior. Parecer: Contrário. Adiada a
discussão. Após conceder a palavra aos Deputados Ricardo Barros
e Esther Grossi, para algumas considerações, o Senhor Presidente
convocou reunião ordinária para o próximo dia dez de maio, quar
ta-feira, às dez horas. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e
quarenta minutos, o Senhor Presidente agradeceu a presença de r0
dos e encerrou os trabalhos. E, para constar, eu, Célia Maria de
Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida, dis
cutida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e publica
da no Diário do Congresso Nacional. - Deputado Severiano
Alves, Presidente.

118 Reunião (Audiênda Pública), realizada em 9 de maio de 1995

Aos nove dias do mês de maio de mil novecentos e noventa
e cinco, às dez horas e trinta e cinco minutos, no plenário n° 9 do
anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, sob a Presidência do Deputado Seve
riano Alves. O livro de presença registrou o comparecimento dos
seguintes Senhores Deputados: Fernando Zuppo, Rita Camata,
Carlos Alberto, Ricardo Gomyde, Expedito Junior, Lydia Quinan,
Maria Elvira, Nelson Marchezan, Padre Roque, Eurico Miranda,
Alexandre Santos, Marisa Serrano, Mauricio Requião, Silvio Tor
res, Ubaldino Junior, Elias Abrahão e José Coimbra. Deixaram de
registrar suas presenças os Deputados Alvaro Valle, Flãvio Aros,
Lindberg Farias, Mário de Oliveira, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima,
Pedro Wilson e Ricardo Barros. Tiveram as ausências justificadas
os Deputados Esther Grossi, Augusto Nardes e Lindberg Farias.
Compareceram também, os convidados Basile Arastassakis, Rep
resentante da Confenen; José Otãvio Tomelin, Representante do
CRUB; Edson Franco, Presidente da Associação Brasileira de
Mantenedoras; Yugo Okida, Representante da ANUP; Hebe Tolo
sa, Presidente da Federação de Pais; e Oswaldo Saenger, Presiden
te da FIEP. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos,
convidando para compor a Mesa o Dt. José Milton Dallari, Secre
tãrio de Acompanhamento Econômico. A seguir, informou que a
Comissão estava reunida em razão do requerimento de autoria do
Deputado Ricardo Oomyde, solicitando a presença do Senhor Se
cretãrio para prestar esclarecimentos acerca do aumento das men
salidades escolares. Foi dada a palavra ao expositor. Após a sua
explanação, deu-se início aos debates, tendo falado, pela ordem de
inscrição, os Senhores Deputados Fernando Zuppo, Ricardo 00
myde, Maria Elvira, Rita Camata e Padre Roque. Em seguida, par
ticiparam do debate os convidados, que se pronunciaram na
seguinte ordem: Dt. Hebe Tolosa e Dt. Edson Franco. O Presiden
te agradeceu a presença do Senhor Secretãrio, dos Parlamentares e
dos convidados, antes comunicando que a presente reunião foi
gravada e, após taquigrafada, traduzida e datilografada, passará a
fazer parte integrante desta ata. Nada mais bavendo a tratar, às
doze horas e trinta e cinco minutos, o Presidente encerrou a reu
nião. E, para constar, eu, Célia Maria de Oliveira, Secretãria, la

.vrei a presente Ata que depois de lida, discutida e aprovada, será
assinada pelo Presidente e publicada no Diário do Congresso Na.
cional- Deputado Severiano Alves, Presidente.

128 Reunião (Ordinária) realizada em 10 de maio de 1995.

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia dez de maio de
mil novecentos e noventa e cinco, no plenário n° 16 do anexo II da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultu
ra e Desporto. Presentes os Srs. Deputados Severiano Alves - Pre
sidente; Fernando Zuppo, Marisa Serrano e Paulo Lima 
Vice-Presidentes; Alvaro Valle, Augusto Nardes, Carlos Alber
to, Elias Abrahão, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio Ams,
Lydia Quinan, Maria Elvira, Mauricio Requião, Nelson Mar
cbezan. Ricardo Gomyde, Ubaldino Júnior, José Linhares, Si
mara Ellery, Ubiratan Aguiar e Wolney Queiroz. Deixaram
de registrar suas presenças os Deputados Alexandre San
tos, Mário de Oliveira, Osvaldo Biolchi, Pedro
Wilson, Ricardo Barros e Silvio torres. Justificaram
suas ausências os Deputados Lindberg Farias e Expedito Júnior.
Ata: Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura das Atas das
reuniões anteriores, realizadas nos dias 3-5-95 e 9-5-95, em virtu
de de terem sido suas cópias distribuídas para conhecimento pré
vio. Em discussão, o Senhor Presidente concedeu a palavra do
Deputado Eurico Miranda que apontou omissão contida na Ata da
Reunião Ordinária realizada em 3-5-95, solicitando à secretaria fa
zer nela constar a aprovação do dia 11-5-95 para a vinda do Minis
tro Extraordinário dos Esportes. Dt. Edson Arantes do
Nascimento, não sendo admitida a marcação de uma nova
data para o seu comparecimento, o que importaria a aplica
ção das sanções regimentais pertinentes. Em votação, apro
vação unânime da Ata da reunião do dia 9-5-95 e aprovação,
com ressalvas, da Ata da reunião do dia 3-5-95. Expe
diente: a) o Presidente informou que no dia 3 de maio foi
feita a Redistribuição nO 'lJ95, conforme cópias distribuídas; b)
informou sobre o estudo elaborado pela Assessoria Legislativa,
solicitado pelos Deputados Elias AbraMo e Carlos Alberto, relati
vamente aos critérios a serem adotados para a transformação de
escolas superiores isolads em universidades federais. Em seguida,
concedeu a palavra à De" Heloisa Lobo, Assessora Legislativa,
para prestar esclarecimentos acerca do estudo. Dando prossegui
mento, o Senhor Presidente esclareceu ao plenário que a matéria
possuía caráter informativo, não sendo, portanto, objeto de delibe
ração. Parabenizou a Assessoria Legislativa pelo trabalho
realizado e concedeu a palavra aos Deputados Maria Elvira,
Flávio Aros, Elias Abrahão e Carlos Alberto. Após encerrar
a discussão, o Presidente sugeriu a realização de uma reu
nião informal no gabinete da presidência para um debate
mais detido sobre o tema. O Deputado Elias Abrahão
questionou, pela ordem, sobre os critérios a serem adotados
quanto à apreciação dos Projetos de Lei referentes à transformação
de escolas superiores federais isoladas em universidades federais.
O Senhor Presidente esclareceu que o relator pode ampliar seu pa
recer, baseado naquilo que a legislação permite; c) conforme o Ato
da Mesa nO 4/91, foi submetido á consideração dos presentes o
curriculum vitae da ])r" Helena Silva Braga, para ocupar a função
de Assessor Técnico Adjunto nesta Comissão. Em votação, aprc
vado unanimemente; d) recebimento do FAX nO 176/95, do Chefe
de Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes, Dt. Agemar
de Mendonça Santos, informando que no dia 11-5-95 o
Ministro estará cumprindo missão agendada no exte
rior, fixando a d<:}ta de 18-5'-95 para o seu compa
recimento li este Orgão Técnico. O Senhor Presidente
concedeu li palavra ao DI}putado Eurico Miranda, que
ressaltou a decisão da Comissão no sentido de não
aceitar novos adiamentos, concordando, porém, com a data fIxa
da, com a ressalva da inadmissibilidade de nova justificativa. Em



9802 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1995

seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Deputado
Ubaldino Júnior, que endossou as palavras do Deputado Eurico
Miranda, frisando a falta de reciprocidade do Ministro Extraordi
nário dos Esportes em relação a este Órgão Técnico. Comunica
ção: a) o Senhor Presidente solicitou aos Deputados relatores de
matérias na Comissão que observem os prazos de exame regi
mentais, para agilizar o processo legislativo. Ordem do Dia 
Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:
Tramitação Ordinária: 01- Projeto de Lei nO 1.394/91 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "Institui o regime especial das espe
cializações em medicina na forma de treinamento em
serviço sob supervisão, cria Comissão Nacional de Es
pecialização Médica e dá outras providências". Relator: Depu
tado Elias Abrahão. Parecer: Favorável, com substitutivo.
Discutiram a matéria os Senhores Deputados Maurício Re
quião. Carlos Alberto, Marisa Serrano e Eurico Miranda. O
relator, Deputado Elias Abrahão solicitou a retirada de pau
ta. Em votação, aprovada a solicitação, contra os votos dos
Deputados Esther Grossi e Maurício Requião. 02 - Projeto
de Lei n° 3.792/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que "'dispõe sobre a
educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Am
biental e dá outras providências". Relator: Deputado Maurí
cio Requião. Parecer favorável, com emendas. Concedida
vista à Deputada Maria Elvira. O Deputado Eurico Miranda
requereu a inversão de pauta. Em votação. aprovado unani
memente o requerimento. 03 - Projeto de Lei nO 10/95 - do
Sr. Aldo Rebelo - que "dispõe sobre a instituição do ano de
1995 emo o 'Ano Zumbi dos Palmares', em homenagem ao tricen
tenário de sua morte". Relator: Deputado Alvaro Valle. Parecer:
Favorável. Discutiram a matéria os Deputados Elias AbraMo, Eu
rico Miranda, Ricardo Gomyde e Aldo Rebelo, Líder do PCdoB e
autor do projeto. Em seguida, o Senhor Presidente parabenizou o
relator, Deputado Alvaro Valle, pelo brilhante parecer. Em vo
tação, aprovado unanimemente o parecer do relator. 04 - Proje
to 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. Em votação, aprovado unani
memente o parecer do relator. 05 - Projeto de Lei nO 160/95 - do
Sr. Alexandre Ceranto - que "Institui a Cartilha de Alfabetização,
e dá outras providências". Relator: Deputado Elias Abrahão. Pare
cer: Contrário. Concedida vista ao Deputado Carlos Alberto. O
Senhor Presidente concedeu a palavra, pela ordem, ao Deputado
Carlos Alberto, que requereu verificação de quomm. 06 - Projeto
de Lei nO 4.870194 - do Sr. Wagner Rossi - que "Dispõe sobre
a instituição do Dia do Tecnólogo". Relator: Deputado Sílvio
Torres. Parecer: Contrário. Adiada a discussão, por
falta de quorum. 07 - Projeto de Lei nO 67/95 - do Sr.
Mendonça Filho - que "Altera o parágrafo 2° do artigo 16
da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, que 'fixa
normas de organização e funcionamento do ensino superior
e sua articulação com a escola média, e dá outras providências".
Relator: Deputado Pedro Wilson. Parecer: Contrário. Adiada a dis
cussão, por falta de quomm. 08 - Projeto de Lei nO 4.917/95 - do
Sr. Nilson Gibson - que "Denomina 'Cecílio Galvão' a Escola
Agrotécnica Federal de Belo Jardim, no Estado de Pernam
buco". Relator: Deputado Expedito Júnior. Parecer: Contrá
rio. Adiada a discussão , por falta de quorum. O Presidente
anunciou a presença em Plenário dos Vereadores da Câmara
Municipal de Várzea Paulista, Senhores Silas Zafani, Ivan Ribeiro,
Antônio Carlos dos Santos e Roque Alzza. Antes de encerrar os
trabalhos, o Presidente deu conhecimento aos presentes de convite
formulado pelo Ministro da Cultura, Dr. Francisco Correa Wef
fort, para uma solenidade a realizar-se no Palácio do Planalto, dia

17 de maio, às 17 horas, quando serão anunciadas alterações na
Regulamentação do Programa de Incentivo à Cultura (Lei Roua
net) e convocou, em seguida, reunião orúinária para o próximo dia
17 de maio, quarta-feira, às dez horas. Nada mais havendo a tratar,
às doze horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E, para cons
tar, eu Célia Maria de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata
que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente e publicada no Diário do Congreso Nacional. - Deputado
Severiano Alves, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

12& Reunião (Ordinária), realizada em 10 de maio de 1995.

Aos dez dias do mês de maio de mil novecentos e noventa e
cinco, às dez horas e cinco minutos, no Plenário número 9, do ane
xo II da Câmara dos Deputados, realizou-se a Décima Segunda
Reunião (ordinária) da Comissão de Seguridade Social e Família.
O Livro de Presença registrou o comparecimento dos seguintes
Senhores Deputados: Roberto Jefferson, Presidente: Mauri Sérgio,
Iberê Ferreira e Sebastião Madeira, Vice-Presidentes; Ale
xandre Ceranto, Carlos Magno, Ceci Cunha, Fernando Gol
çalves, Jair Soares, Jonival Lucas, José Coimbra, Ursicino
Queiroz, Chicão Brígido, Elcione Barbalho, Euler Ribei
ro, José Pinotti, Laire Rosado, Rita camata, Saraiva Feli
pe, Carlos Mosconi, Osmânio Pereira, Ayres da Cunha,
Célia Mendes, Eduardo Jorge, Humberto Costa, José Augusto,
Marta Suplicy, B. Sá, Jofran Frejat, José Unhares, Cidinha
Campos, Serafim Venzon, Luiz Buaiz, Nilton Baiano, Luiz Piau
hylino, Sérgio Arouca, Jandira Feghali, Antônio Joaquim Araújo,
Duílio Pisaneschi, Fátima Pelaes, Márcia Marinho, Confúcio
Moura, Darcísio Perondi, José Aldemir, Lídia Quinan, Remi Trin
ta, Eduardo Barbosa, Elias Murad Feu Rosa, Jovair Arantes, AI
cione Athayde, Laura Carneiro e Aguelo Queiroz; e deixaram de
registrar as suas presenças os seguintes Senhores Deputados: Ru
bens Cosac, Amon Bezerra, Cipriano Correia, Tuga Angerami,
Arnaldo faria de Sá, Ronivon Santiago e Viente André Gomes.
Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a reu
nião destinada à apreciação de proposições. Em votação foram
aprovadas as Atas da Décima e Décima Primeira reuniões. O
Presidente informou que faria sugestão ao Presidente da Câma
ra dos Deputados, para que se procedesse à fusão das duas Co
missões Especiais da Saúde, e solicitou aos membros que
discutissem o assunto com os Líderes. Discutiram sobre o tema os
Deputados: Eduardo Jorge, José Pinotti, Alexandre Ceranto, José
Linhares, Jofran Frejat, Chicão Brígido, José Augusto e Carlos
Mosconi. O Presidente comunicou aos membros que esta Comis
são recebeu oficio da Diretoria da Coordenação de Apoio Parla
mentar, informando que as convocações oriundas das Comissões
não têm sido procuradas nos escaninhos pelos gabinetes dos
Senhores Deputados, e informou também que recebeu
ofício da Senhora Deputada Marta Suplicy infonnando os
nomes dos Parlamentares que se dispuseram a acompanhar em
seus Estados a implantação do Programa Integral à Saúde da Mu
lher - PAISM O Deputado Euler Ribeiro solicitou a retirada de
pauta do Projeto de Lei n° 3.932-C/89, item 5 da Pauta. O Deputa
do Feu Rosa solicitou que a indicação de sua autoria, que trata da
alimentação fonnulada, fosse debatida pelo Plenário da Comissão.
Ordem do Dia: 1) Projeto de Lei Complementar nO 105/92 - do
Sr. Luiz Carlos Hauly - que "acrescenta dispositivo à Lei Comple
mentar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, que "institui contribui
ção para o financiamento da Seguridade Social, e eleva a alíquota
da contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras e dá
outras providências". Relator: Deputado José Linhares. Parecer: fa-
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voráve1. Concedida vista à Deputada Fátima Palaes. 2) Projeto de
Lei n° 3.718/93 - do Poder Executivo (MSC n° 212/93) - que
"dispõe sobre a transformação da Central de Medicamentos 
CEME, e dá outras providências". Relator: Deputado Fernando
Gonçalves. Parecer: favorável, com substitutivo,
acatando as emendas de Plenário de nOs: 3, 9, 11 e
12, acatando parcialmente a emenda de n° 1, e rejeitando as emen
das de nOs 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Discutiram a matéria os Deputados:
Jandira Fegbali e Sérgio Arouca. Retirado de pauta a requerimento
do relator. 3) Projeto de Lei nO 3.934193 - do Senado Federal
(PLS n° 28/92) - que "estabelece as hipóteses e condições
em que o poder público dará assistência aos herdeiros e
dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime dolo
so". Relatora: Deputada Rita Camata. Parecer: contrário. Discu
tiu a matéria o Deputado Humberto Costa. Em votação foi
aprovado o parecer da relatora, rejeitando o projeto. 4) Projeto de
Lei nO 4591194 - do Senado Federal (pLS nO 94/93) - que "dispõe
sobre a Política Nacional de Drogas e dá outras providências".
(Apensos: PL nOs 1.873/91,2.454191 e 3.901193). Relator: Deputa
do José Coimbra. Parecer: contrário, a este e ao de n° 3.901193,
apensado, e favorável, com substitutivo, aos de nOs 1.873/91 e
2.454/91, apensados. Discutiram a matéria os Deputados:
Elias Murad, Humberto Costa, Laura Carneiro, Eduardo
Jorge e Jofran Frejat. Retirado de pauta para aguardar a
realização do seminário sobre drogas. 5) Projeto de Lei nO
3.932-C/89 - do Senado Federal (PLS nO 107/88) -que '~or

na obrigatória a reserva, no Serviço Público, de empregos para
pessoas portadoras de deficiência, fixa percentual e dá outras pro
vidências". (Apensos: PL nOs 4.316/84, 4.696/90, 4.804190,
5557/90,5.625/90,32/91,806/91, 1.121191,2.024191 e 3.441192).
Relator: Deputado Euler Ribeiro. Parecer: favorável, a este e aos
de nOs 4316184, 4.696/90, 4.804190, 5.557/90, 5.625/90, 32/91,
806191, 1.121191, 2.024191 e 3.441192, apensados. Retirado de
pauta a requerimento do relator. 6) Projeto de Lei nO 2.765/92 - do
Senado Federal (PLS n° 203/91- que "altera a Lei n° 6368, de 21
de outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e re
pressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpe
centes ou que determinem dependência física ou psíquica" e
dá outras providências. Relator: Deputado Eduardo Jorge.
Parecer: favorável, com substitutivo. retirado de pauta para aguar
dar a realização do Seminário sobre drogas. 7) Projeto de Lei n°
4.128/93 - do Poder Executivo (MSC n° 551193) do Poder Exe
cutivo (MSC nO 551193) - que "dá nova redação ao § 1° do arti
go 6° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a
organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio".
(Apenso: PL n° 2.144191). Relator: Deputado Euler Ribeiro. Pare
cer: favorável, com substitutivo, a este e ao de nO 2.144191 apensa
do. Retirado de pauta a requerimento do relator. 8) Projeto de Lei
n° 2.418/91- do Sr. Jackson Pereira - que 'Permite ao menor, en
tre 16 e 21 anos de idade, celebrar contratos bancários e dá outras
providências". Relatora: Deputada Rita Camata. Parecer contrá
rio. Em votação, foi rejeitado unanimemente o projeto. 9) Projeto
de Lei n° 2.787/92 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre apli
cações fmanceiras de entida?es filantrópicas e sem fms lucrativos
que participem do Sistema Unico de Saúde (artigo 199 da Consti
tuição Federal)". Relator: Deputado José Linhares. Parecer: favo
rável, com emenda. Discutiram a matéria os Deputados: José
Pinotti, Laura Carneiro, Serafim Venzon e Darcísio Perondi.
Acolhendo sugestão, o relator ofereceu emenda ao § 2° do
artigo 2° acrescentando a expressão "a outras", após "entida
de ou"m e reformulou o caput da emenda de sua autoria. Em
votação foi aprovado unanimemente o projeto com emendas,
ressalvado o destaque. Destaque n° 1195, do Sr. Eduar-

doJor..ge,pelasupres sãodoartig02°dotexto.Emv otaçãofoi
aprovadonanimementc:lestaque. 10) Projeto de Lei n°
3.525/93 - da Sr" Jandira Feghali - que "dispõe sobre a
produção de medicamentos pelo Estado e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Sebastião Madeira. Parecer: fa
vorável, com substitutivo. Em votação, foi aprovado
unanimemente o projeto, com substitutivo. 11) Projeto de Lei nO
3.953/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "concede pensão especial

. a Antônio Gonçalves da Silva, o ''Patativa do Assare". Relator:
Deputado José Pinotti. Parecer: favorável, com emenda. Discuti
ram sobre a matéria os seguintes Senhores Deputados: Carlos
Magno, Ayres da Cunha, Eduardo Jorge, Jandira Feghali e Sebas
tião Madeira. Em votação, foi aprovado o projeto. com emenda, e
com voto contrário do Deputado Ayres da éunha. 12) Projeto de
Lei nO 4.765194 - do Sr. Valdir CoIlato - que "altera o artigo
77 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe so
bre os registos públicos e dá outras providências". Relator: Depu
tado Chicão Brígido. Parecer: pela incompetência da Comissão
para se pronunciar sobre a matéria. Discutiu a matéria o Deputado
Eduardo Jorge. Concedida vista à Deputada Ceci Cunha. Nada
mais havendo a tratar,o Presidente encerrou a reunião às treze bo
ras, antes convocando reunião ordinária para o dia. 17 de maio, às
dez horas. E, para constar, eu Miriam Maria Bragança Santos, Se
cretária, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada será assinada
pelo Presidente, Deputado Roberto Jefferson.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 4, DE 1995, DO PODER EXECUTIVO

"Altera o § 2° do artigo 25 da Constituição fe.
deral" (Concessão e distribuição do gás canalizado).

3& Reunião (Audiência Pública), realizada em 22·3-95.
Aos vinte e dois dias do mês de março de mil novecentos e

noventa e cinco, às quatorze horas e trinta minutos, na sala nO 11,
do Anexo n, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão em
referência. Compareceram os senhores Deputados: Airton Dipp,
AnivaIdo Vale, Ary Kara, Augusto Nardes, Domingos Dutra, Ed
son Queiroz, Enivaldo Ribeiro, Feu Rosa, Hélio Rosas, Herculano
Anghinetti, Hermes ParcianeIlo, Inácio Arruda, João Leão, Jorge
Tadeu Mudalen, José Chaves, José Machado, José Fritsch, José
Mauricio, Luciano Pizzatto, Manoel Castro, Marcos Lima, Marilu
Guimarães, Marquinho Chedid, Moisés Lipnik, Renato Johnsson,
Theodorico Ferraço. membros titulares. Arnaldo Madeira, Francis
co Silva, Freire Júnior, José Coimbra, Jovair Arantes, Luciano
Zica, Roberto Fontes, Robério Aráujo, Rogério Silva, Vittório
Medioli, membros suplentes. Compareceram também os Senhores
Deputados Chico Ferramenta, Eduardo Mascarenhas. O Senhor
Deputado Saulo Queiroz justificou a sua ausência. deixaram de
comparecer os senhores Deputados: Benedito de Lira, Davi Alves
Silva, Francisco Diógenes. Abertura - Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. Expediente:
Ofício recebido: ofício n° 362/95, de 20-3-95, do Sindicato dos
Trabalhadores nas Índústrias Urbanas do Rio de Janerro. creden
ciando o Sr. Antônio Gerson F. de Carvalho para prestar esclareci
mentos técnicos a esta Comissão. Ofícios expedidos: ofícios nOs
1195 e 2/95-Pr, desta Presidência, datados de 10 e 17 de março do
corrente, respectivamente, solicitando assessoria técnica aos traba
lhos da relatoria e convidando o Sr. Joel Mendes Rennó a proferir
palestra nesta reunião de audiência pública. ATA: tendo em vista a
distribuição antecipada a todos os membros presentes, de cópias
da Ata da reunião anterior, foi dispensada a sua leitura, a pedido
do Deputado José Machado. Em discussão, não bouve oradores.



9804 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1995

Em votação, a Ata da reunião anterior foi aprovada por unanimi
dade. O Deputado Freire Júnior solicitou que constasse na Ata da
2" Reunião, a autoria do seu requerimento de convocação do Dr.
Jool Mendes Rennó, Presidente da Petrobrás. Aviso: O Sr. Presi
dente deu conhecimento aos presentes, do convite da Petrobrás
para visitar às áreas de produção de gás esclarecendo que os se
nhores membros interessados em participar deste evento, deveriam
se inscrever junto à Secretaria da Comissão. Ordem do Dia: o se
nhor presidente concedeu a palavra, inicialmente, ao presidente da
Petrobrás e em seguida ao representante do Sindicato dos Urbani
tários. Participaram dos debates os senhores Deputados: Freire Jú
nior, Luciano Zica, Jorge Tadeu Mudalen, Domingos Dutra,
Augusto Nardes, José Machado, Robério Araújo, Hélio Rosas, josé
Mauricio, Marcos Lima, Inácio Arruda, José OIaves, Eduardo Mas-.
carenhas, MJisés Lipnik. Às quinze horas e cinco minutos, o Deputà
do Luciano Pizzatto passou a direção dos traballios ao Deputado
Manuel Castro, reassumindo a Presidência às dezesseis horas e trinta
minutos. O senhor presidente suspendeu a reunião por dez
minutos, às dezesseis horas e quarenta e dois minutos, para que os
Deputados fossem ao Plenário votar, reiniciando os trabalhos da
Comissão às dezessete horas. Foi aprovado por unanimidade o se
guinte cronograma de audiências públicas: quarta-feira, vinte e
nove de março do corrente, às quatorze horas, comparecimento
dos senhores Bruno Armbrost, ex-Presidente da CEG (Companhia
Estadual de Gás do Rio de Janeiro) e Fernando Siqueira, Presiden
te da AEPET (Associação dos Engenheiros da Petrobrás); quarta
feira, dia cinco de abril do corrente, às quatorze horas,
comparecimento do Dr. Robert Gross, Presidente da ABEGÁS
(Associação Brasileira das Empresas Distribuidora de Gás Canali
zado), e Dr" Iêda Correia Gomes, Presidente da COMGÁS (Com
panhia de Gás de São Paulo); Sr. Ministro das Minas e Energia em
data a ser acertada e posteriormente comunicada. Nada mais ha
vendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião às de?Qite
horas e vinte e dois minutos, antes convocando para a próxima
quarta-feira, dia 29 de março do corrente, reunião com a pauta da
audiência já aprovada.

Tendo sido gravada a prsente reunião, as notas taquigráfi
cas, contendo a íntegra dos debates, quando transcritas, revisadas e
datilografadas, constituirão parte integrante desta ata. E, para
constar, eu Francisco da Silva Lopes Filho, Secretário, lavrei a
presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Pre
sidente e irá à publicação.

Aprovada.
Expediente.
Comunicamos o recebimento do Ofício n° 362, de 20 de

março de 1995, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Urba
na do Rio de Janeiro, credenciando o Sr. Antônio Gerson de Car
valho para prestar esclarecimentos nesta Comissão. Foram
também expedidos os Oficios nO 1 e 2 desta Presidência aos Srs.
presidentes da Petrobrás e do Sindicato dos Urbanitários do Rio de
Janeiro.

Antes de passarmos à Ordem do Dia, lembro aos Srs. mem
bros que, de acordo com o art. 202, §§ 2° e 3°, do Regimento In
terno da Casa, o prazo de dez sessões para apresentação de
emendas iniciou-se no dia 13 de março próximo passado.

Comunico ainda aos Srs. Deputados que iremos realizar vi
sita técnica a áreas de produção e distribuição de gás da Petrobrás,
a convite da empresa, em data a ser marcada, preferencialmente
em dia que não prejudique as sessões. Os Deputados que deseja
rem participar desse grupo, por favor, depois ou durante a semana,
deixem seus nomes com o Dr.Francisco, Secretário desta Comis
são, que também entrará em contato com todos para confl1D1ar
quem deseja ir. Se o número de Deputados for muito elevado, fa-

remos duas visistas. Se for um número aceitável, será feita apenas
uma visita com todo o gropo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURÍCIO - Devido ao apelo,
Sr. Presidente, já me inscrevo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - O De
putado José Mauricio já se inscreveu. Depois os Srs. Deputados,
por gentileza, passem seus nomes ao Dr.Francisco.

Convido a compor a mesa o Sr. Relator desta Comissão De
'putado Jorge Tadeu Mudalen.

Antes de'iniciarmos a Ordem do Dia, c,onvido os Srs. Jool
Mendes Rennó e Antônio Gerson de Carvalho a tomarem assento
à mesa.

Antes de passar a palavra aos expositores, chamo a atenção
dos deputados presentes para as seguintes normas estabelecidas no
Regimento Interno da Casa: o tempo concedido aos expositores
será de 20 minutos para cada um, não sendo permitido apartes du
raute a exposição. Esse tempo será um pouco flexível, mas gosta
ria que, se possível, utilizassem os 20 minutos. Após a exposição,
será concedida a palavra aos Srs. Deputados, respeitada a ordem
de inscrição, tendo preferência os membros da Comissão. Antes
de franquear a palavra aos membros da Comissão, darei a palavra
ao Sr. Relator para que faça os primeiros questionamentos, se as
sim o desejar. Cada Deputado inscrito terá o prazo de 3 minutos
para formular suas considerações ou pedir esclarecimentos, dis
pondo o expositor de igual tempo para respostas, facultadas a re
plica e a tréplica pelo mesmo prazo.

Esclareço ainda que esta reunião está sendo gravada. Por
tanto, solicito a todos os Srs. Deputados e aos demais presentes
que, ao fazerem uso da palavra, declinem inicialmente seu primei
ro nome para transcrição taquigráfica.

Concedo a palavra ao Dr. Jool Mendes Rennó.
O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Sr. Presidente da Comis

são Especial encarregada de dar parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nO 4, de 1995, Deputado Luciano Pizzatto, Srs. mem
bros da Mesa, Srs. Deputados, Srs. empresários, Srs. dirigentes
sindicais e jornalistas, senhoras e senhores, recebemos, com satis
fação, o convite-convocação do Presidente desta Comissão, Depu
tado Luciano Pizzatto para aqui comparecer neste dia e nesta hora.
Devo dizer que cheguei um pouco antes do tempo estabelecido 
14 horas -, para apresentar a V. Ex"s o nosso ponto de vista, ou
melhor, o ponto de vista da administração da Petrobrás com refe
rência à Proposta de Emenda à Constituição n° 4, que trata, como
já foi praticamente alcunhado, do gás canalizado.

A proposta de emenda constitucional, como é de conheci
mento de todos, estabelece uma modificação no atual § 1° do art.
25 da Constituição Federal, que atribui aos estados, hoje em dia, a
distribuição, com exclusividade, diretamente ou mediante conces
são à estatal, do gás natural nas suas respectivas áreas. A proposta
modifica, portanto, a redação ao art. 25, que passaria, dependendo
da decisão do Congresso, a estabelecer que os estados, na condi
ção de distribuidores do gás nas suas respectivas áreas, poderão
assegurar às empresas concessionárias, conforme decidirem os es
tados, essa distribuição, sem exclusividade à empresa estatal,
como estabelece hoje o art. 25.

8rs. Deputados, acho que será muito mais produtivo, como
já mencionou o presidente da Comissão, o denominado debate, a
troca de perguntas e respostas, as informações. Dessa forma, infor
mo rapidamente a V. Ex"s que a Petrobrás, única empresa nacional
que o Governo detém 51% do controle acionário, é a empresa es
tatal incumbida da produção de gás natural, acredito que, nos últi
mos dez, quinze anos, essa tarefa de sua competência, ou seja, a
execução do denominado monopólio da exploração do petróleo,
vem sendo cumprida da melhor maneira possível. Pode ser que se
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diga que o volume de gás poderia ser maior, tanto o volume pro
duzido como o volume a descobrir. Todas esses aspectos depen
dem muito, principalmente no caso do volume a descobrir, da
geologia brasileira. Mas a companhia está empenhada em realizar,
em teImOS de pesquisa, em teImOS de exploração e em termos de
produção, um grande esforço. A empresa, através dos seus técni
cos, tem feito em todo o País um grande esforço - e acho que vem
sendo coroada de êxito -, para produzir cada vez mais gás nalllIal
e tomar parte, sempre que convidada, como tem sido, pelos esta
dos, nas respectivas empresas estaduais de distribuição, empres
tando a experiência que tem através de sua subsidiária BR na
distribuição e no estudo de mercado deste produto, a gás natural.
Hoje em dia, a produção de gás natural no Brasil está em torno de
21 milhões 249 mil metros cúbicos por dia. A Bacia de Campos,
no Estado do Rio de Janeiro, é a maior área produtora de gás natu
ral do País. Em seguida, vêm Bahia, Rio Grande do Norte, Sergi
pe, Cearã, Alagoas, São Paulo, e assim por diante, totalizando os
21 milhões e 249 mil metros cúbicos diários de produção de gás
natural. E a nossa previsão, já para o corrente ano, 1995, é uma
produção de 25 milhões e 900 mil metros cúbicos por dia de gás
natural. A Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, por ra
zões geológicas, deverá continuar sendo a maior área produtora,
seguida da Bahia, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, totalizan
do, então, 25 milhões e 900 mil metros cúbicos por dia.

Todos esses dados que estou rapidamente transmitindo ao
Presidente da Comissão e aos Srs. Deputados, deixarei, natural
mente, à disposição de todos tão logo termine essa primeira apre
sentação.

Desse volume de gás hoje produzido no País, com esforço
das empresa estaduais, diria agora, com esforço das empresas esta
duais de distribuição também, cerca de 87 a 90% são dirigidos a
diversos setores. Perguntariam alguns dos Srs. Deputados, por que
não l00%? É muito simples de responder. Há uma pequena produ
ção em determinados campos, na própria Bacia de Campos e em
campos da Bahia também, que não se mostra economicamente
vantajosa utilizar instalações para juntar essa produção, que hoje
corresponde a cerca de 10 a 13%, e tomá-la também suscetível de
ser aproveitada nos diversos segmentos. Por essa razão, ainda não
podemos exibir um aproveitamento total. Isso é comum no mun
do. Temos de, pouco a pouco, como fIzemos no nosso País, ano a
ano, período a perlodo, aumentar o aproveitamento do gás produ
zido no nosso País. Acreditamos que esses 10 a 13% que ainda
não podem ser aproveitados por razões econômicas, com o passar
do tempo, com a descoberta, nessas áreas ou em áreas contíguas,
de maiores e melhores reservas, serão aproveitados, fazendo com
que todo o volume de gás produzido no País, praticamente 100%,
venha a ser aproveitado. Para que fInalidade? Para a venda ao co
mércio, às residências, às indústrias, para o consumo interno da
companhia, das diversas unidades industriais da empresa que ne
cessita, por exemplo, de energia, porque em muitas delas utiliza
mos o próprio gás que produzimos como matéria-prima ou como
combustível. Uma outra utilização importante do gás natural pro
duzido pelo País, através da Petrobrás: injeção nos poços. Sabem
V. Ex"s - é um fato bastante corriqueiro - que na produção de pe
tróleo, além de se aproveitar muito pouca quantigade do óleo e do
gás que lá se encontra, aproveitam-se 20 a 35%. E quase um recor
de hoje em dia. Muito menos do que isso; fIca impregnado nas ro
chas, com difIculdade para fluir naturalmente.

Então reinjetamos, em vários dos nossos poços de produ
ção, o próprio gás que produzimos para manter a quantidade de
gás e de óleo produzidos, dando, enfim, continuidade a essa ativi
dade. Então, as utilizações mais importantes de gás natural em
nosso País e no mundo, em média, injeção em poços para manter a

pressão, venda para consumo industrial, residencial, comercial,
consumo interno nas dependências industriais da empresa.

À medida que o Brasil foi descobrindo quantidades mais
signifIcativas de gás natural, depois de tê-lo descoberto e colocado
à disposição para utilização nos Estados da Bahia, Sergipe, Ala
goas e mais tarde na Bacia de Campos. Em São Paulo houve o
único contrato de serviços com cláusula de risco que deu certo até
hoje em nosso País; uma área contratada com a Shell norte-ameri
cana, denominada Pecten, descobriu uma quantidade de gás que
permitiu uma produção comercial, hoje em plena utilização pelo
mercado do Estado e da capital de São Paulo. À medida que esses
volumes foram aumentando, é natural que o mercado para o con
sumo desse produto foi aumentando também. Trata-se de um pro
duto utilizado em larga escala em vários países do mundo, Estados
Unidos, países da Europa, nossa vizinha Argentina, que utiliza há
muitos anos grandes volumes para distribuição do gás natural. E
por que não no Brasil? Por- que nós não tínhamos, até o fInal da
década de 70, volume sufIciente de gás descoberto. E pensaram,
naquela época, em eventualmente importá-lo de algum país vizi
nho, da Bolívia, da Argentina ou do Peru. Aos preços em que na
ocasião se encontrava o petróleo, não haveria competividade eco
nômica de nenhuma maneira. Então, à medida que íamos propor
cionando instalações para sua utilização, tanto que já temos, hoje
em dia, como porcentagem de utilização, um número que transmiti
a V. Ex"s, cerca de 90%.

Crescendo o mercado, entendeu o Ministério de Minas
Energia que seria da maior importância, para aperfeiçoar nossa
matriz energética, estabelecer uma verdadeira política de Governo
já estabelecia. De tal maneira que o gás natural hoje é responsável
apenas por cerca de 2% de nossa matriz energética. O petróleo é
responsável por 32%, para que V. Ex's tenham uma idéia de com
paração. A energia hidráulica, fonte primária na nossa eletricidade,
por exemplo, 35 a 36%.

Então, por esses poucos números aqui exibidos, 2 a 2,5%, é
muito pouca ainda a participação do gás em nosso consumo ener
gético total. Pela razão que expliquei há pouco. Mas, tendo em
vista a perspectiva de crescimento do consumo desse gás em vá
rias áreas de nosso País, o Governo tomou, através da Petrobrás, a
iniciativa de celebrar há dois anos, contrato comercial com a
YPFB, da Bolívia, para importação de volumes de gás natural da
quele país para as áreas de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Le
vando em conta que temos confIança em que o nosso País vai ca
minhar estavelmente, cada vez mais, para o crescimento e que a
energia ainda vai continuar sendo um dos principais fatores, ofere
cendo condições para que esse desenvolvimento venha de fato a
ser estável e contínuo, é da maior importância teImOS o gás natural
entre os produtos para esse desenvolvimento nacional, em particu
lar no setor energético.

Com essa fmalidade foi celebrado esse contrato. Depois,
talvez, com alguma pergunta que me seja transmitida eu possa dar
um pouco mais de detalhamento.

Sr. Presidente, falar um pouco mais desse produto, dar nú
meros, fazer comparações, talvez possa ser um pouco enfadonho,
tanto para V. Ex', como para os Deputados e todos aqui presentes.
Eu preferia, concluindo em dois ,minutos, a partir deste momento,
esta primeira parte da explanação, deixar V. Ex' e seus Pares à
vontade para todas as dúvidas que eu puder eventualmente escla
recer.

Mas quero dizer, ao fmal, que, do ponto de vista da admi
nistração da empresa, do nosso ponto de vista, com a confiança
que temos na competência, no esforço, no progressivo aumento de
efIciência e produtividade da Petrobrás, a Proposta de Emenda à
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Constituição nO 4, conta com o nosso integral apoio.
Nós participamos, hoje em dia, de onze empresas estaduais

convidadas pelos respectivos governos, como minoritários, através
de nossa subsidiária BR, para contribuir para o aumento, o incre
mento da distribuição de gás natural à disposição dos diversos seg
mentos nesses estados. Várias dessas empresas já começam a dar,
apesar de termos feito essa parceria há pouco tempo, em média,
seus primeiros dividendos para os acionistas. Isso nos deixa muito
satisfeitos. E, mais uma vez, certos de que nossa participação está
sendo positiva e há de ser ainda mais, com a compreensão estadual
e com o esforço da nossa subsidiária.

Queremos crer que a modificação proposta pelo Governo
ao Congresso Nacional, a V. Ex·s poderá ensejar a oportunidade
de empresas, já constituídas na dependência de decisão dos esta
dos, permaneceram como se encontram, ou se os estados decidi
rem por outra forma evidentemente dentro da nossa condição
federativa, nossa subsdiária como empresa, estaremos absoluta
mente de acordo, porque nosso papel é fomentar o desenvolvimen
to, para o qual temos feito um grande esforço e, acho, coroado de
muito êxito em todos esses anos. Se, porventura, não houver mais
em qualquer época, em alguma área, o desejo de que participemos,
teremos de nos curvar diante da decisão estadual, a quem cabe
hoje e continuará cabendo a maior responsabilidade pela distribui
ção de gás natural nos respectivos estados do nosso País.

Muito obrigado. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE - Deputado (Luciano Pizzatto) 

Com a palavra o Sr. Antônio Gerson de Carvalho, representante
do Sindicato dos Urbanitários.

O SR. AmÔNIO GERSON DE CARVALHO - Bem, se
nhores, é com. satisfação que estamos participando deste encontro,
cujo convite agradecemos em nome do Sindicato dos Urbanitários.

Trabalho há 25 anos na Empresa Concessionária de Gás, no
Estado do Rio de Janeiro. Tentarei, de uma forma breve, pinçar os
pontos que considero mais importantes, para mostrar o motivo
pelo qual queremos manter como se encontra o art. 25 da Consti
tuição.

Iniciaria minha abordagem, dentre os pontos pinçados, di
zendo que o que temos verificado é que nas propostas apresenta
das em várias ocasiões, no sentido da modificação do art. 25 da
Constituição, tem sido feita uma abordagem puramente economi
cista. Tem-se deixado de lado a questão estratégica da energia do
gás e a questão social do gás, que, no nosso entendimento, são ex
tremamente importantes.

Obviamente, todos sabem que a energia é primordial para
as nações. E os números mostram que o gás natural cresce a cada
dia em todo mundo quanto à sua importância, não só em função
das novas descobertas, mas por um assunto que hoje o mundo
todo reclama: a questão ambiental.

Pelo motivo dessa importância estratégica, inclusive, é ver
dadeiro que existe uma forte presença do Estado nas empresas de
gás de todo mundo. Por exemplo: o maior consumidor mundial de
gás natural, hoje, é a Comunidade Européia. Na França, a Compa
nhia Gás de França é a principal produtora de gás e é uma empresa
estatal. Na Itália, a ENI, é também empresa estatal. Na Espanha,
Enagás é empresa estatal. Essas empresas possuem em seus braços
em formação, aí sim, empresas privadas em parceria com outras
que trabalham em diferentes países. Então, essas companhias eu
ropéias de gás que citei formam empresas, participam ativamente
do mercado e atuam ativamente em diversos outros países, tama
nha a importância que se dá, nesses países, à questão do gás.

Outro grande produtor e consumidor de gás natural do
mundo são os Estados Unidos da América do Norte. Nos Estados
Unidos da América do Norte, o dado é totalmente diferente do res-

to do mundo, porque lá existe uma infmidade de empresas que tra
balham nesse setor. São cerca de 1300 empresas distribuidoras
que atuam. E, na verdade, na América do Norte nunca houve real
mente um monopólio, na essência da palavra, no setor de gás.

No Reino Unido, na Inglaterra, até bem pouco tempo,
1986, a British Gás era uma empresa estatal e foi a que impulsio
nou e realmente desenvolveu o setor de gás na Inglaterra. Foi pri
vatizada em 1986 e dentro de dois ou três anos já começaram a ser
sinalizados os problemas que ocorreriam com isso, em função do
aumento das tarifas de gás. Verificou-se, então, que o monopólio
estatal passou para o monopólio privado. Então hoje, na Inglaterra,
o que se percebe é que as empresas, entre elas a British Gás, toma
ram-se monopolistas também e controlam esse mercado.

Na América Latina, o Presidente Jool Mendes Rennó citou
o caso da Argentina que é, sem dúvida, um país extremamente de
senvolvido nessa área. A privatização foi feita em 1992. Esse mer
cado da Gás Del Estado foi distribuído entre oito empresas em
diferentes regiões. O que já se verifica na Argentina é que, após a
privatização, o gás natural passou a um preço de dois dólares por
milhão de BTU, para seis dólares por I)l.i1hão de BTU. Este foi o
resultado da privatização argentina para os consumidores residen
ciais.

Isso é fácil de ser constatado porque, na verdade, a questão
do gás, e está na moda utilizar-se esse termo, parece muito com
um monopólio natural, uma vez que, instalada uma rede numa rua
de uma cidade, ninguém vai imaginar que possa haver naquela
mesma rua uma segunda ou terceira rede e que o consumidor pos
sa, então, optar entre qual delas usar. Isso não acontece em lugar
algum do mundo. Uma vez instalada uma rede e ligado um consu
midor a determinada empresa, aquele consumidor permanece liga
do àquela empresa. Ele pode ter como opção, sim, e isso já existe
hoje.

Apesar de ser um monopólio estadual a distribuição do gás
há competidores. O consumidor pode hoje optar por outros ener
géticos, como, por exemplo, o gás engarrafado, o gás de botijão, o
GLP. E nesse ponto é, inclusive, interessante abordar um pouco
melhor. Há grande confusão, principalmente porque são poucos os
estados que possuem distribuição canalizada entre esses dois siste
mas. É bom esclarecer que o sistema de gás canalizado é um. pra
ticado hoje por empresas concessionárias estaduais, o sistema de
gás engarrafado, o GLP, é outro, praticado por empresas privadas
e que são concOlTentes.

O que verificamos também são números que o Dr. Rennó
mencionou sobre a participação do gás na matriz energética, é que
realmente ela ainda é no Brasil bastante pequena, insignificante. E
isso ocorreu fundamentalmente, apesar de ser pequena. Ela cres
ceu bastante nos últimos anos, conforme foi citado. No Brasil, na
maioria das ocasiões, tem ocorrido que o gás vem associado ao pe
tróleo. Então, à medida que a Petrobrás intensificou seus esforços
para retirar mais petróleo para a Nação, o gás passou a brotar jun
tamente com ele. Então, esse crescimento foi em função da inten
sificação dos trabalhos da Petrobrás na exploração do petróleo.

Sobre a questão do gás, há um desconhecimento, uma de
sinformação muito grande, no sentido de como isso aconteceu no
passado. É importante citar que até 1969, podemos considerar as
sim, a distribuição de gás canalizado era um serviço prestado por
empresas privadas. No Brasil, há 140 anos, a primeira concessio
nária começou seus trabalhos com o gás canalizado e era uma em
presa privada. Depois existiu uma outra empresa, também privada,
criada no Estado de São Paulo. Na verdade, nove outros estados
brasileiros já tiveram suas concessionárias privadas de distribuição
de gás canalizado. Na década de 60, essas nove empresas deixa
ram de existir. Foram à falência, em função da concorrência que
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passou a existir não só da eletricidade, porque no passado o gás
era utilizado para iluminação pública, mas ao longo do tempo hou
ve essa adaptação e passou-se à utilização com outras fmalidades,
na cocção de alimentos, por exemplo, desenvolvendo-se, assim,
esse mercado nessa área. Mas, a partir da grande expansão que
houve na década de 50 da utilização do GLP, gás liquefeito engar
rafado, as nove empresas faliram, em virtude desse fator.

No caso do Rio e São Paulo, esses sistemas, em 1969, esta
vam a ponto de também serem fechadas. As pessoas que lembram
as marchinhas de carnaval, diziam: ''Rio de Janeiro, Cidade que
me seduz, de dia falta água, de noite falta luz". Faltava também
gás àquela época, porque o serviço era muito ruim. Não havia inte
resse em expandir-se o sistema, nem mudar a produção de gás que
naquela ocasião era feita a carvão, o que provocou a deterioração
dos sistemas. E não fosse o Estado ter assumido isso, não telÍamos
hoje cidade nenhuma no Brasil com gás canalizado.

Em 1983, fmalmente o gás natural de Campos passou a ser
distribuído no Rio de Janeiro, havendo, a partir daí, uma expansão
bastante significativa do seu uso.

O Estado de São Paulo passou a receber gás natural e havia
uma expectativa muito grande de crescimento do setor. Mas, pela
continuação desses problemas, principalmente com relação a pre
ços de gás, isso não ocorreu como era esperado. Continuou haven
do a grande competição, principalmente no mercado residencial
com a questão do GLP. É extremamente importante ressaltar essa
questão, porque todos lembram, não ocorreu há muito tempo, os
jornais noticiaram bastante a questão das fraudes no transporte do
GLP, que foi motivo de várias denúncias. Trata-se de uma questão
delicada, pois envolve um aspecto social forte. Mas, como estou
dizendo, com relação ao gás natural canalizado, se o País pretende
expandir sua utilização, a questão do preço é primordial.

É importante citar, para conwaração, que no Brasil isso
chega a assumir números bastante siguificativos. Por exemplo,
hoje no País; na distribuição total de gás combusÚvel, o gás lique
feito de petróleo, o envasilhado, participa com 81,5%, o gás natu
ral canalizado participa com 10,5%. Os outros, 8% são gases de
refmaria. Na América do Norte esses números mostram a gravida
de da distorção existente em nosso País. Noventa ponto dois por
cento na América do Norte é de gás natural; 9,8% é GLP, gás li
quefeito de Petr61eo. Na Inglaterra, 83,4% é gás natural, 4,1% é
GLP. Na França, 72% é gás natural; 16% é GLP. Na Itália, 79% é
gás natural, 11,4% GLP.

Esses números mostram a distorção que houve nessa ques-
tão,

O SR. PRESIDEN1E (Deputado Luciano Pizzatto) - Vou
pedir ao Dr. Gerson Carvalho a gentileza de aguardar, enquanto
passo a Presidência ao Deputado Manoel Castro, nosso 1° Vice
Presidente, por alguns minutos. Logo após retomarei.

Continua com a palavra o Sr. Antônio Gerson de Carvalho.
O SR. ANTÔNIO GERSON DE CARVALHO - E para se

entender como tem sido a atuação das concessionárias estaduais
nessa área. Vou citar números bastante recentes da CEG, Compa
nhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro.

A CEG, Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro,
atende 55 mil consumidores. Desses 55 mil, 546 mil são residen
ciais. Portanto, a predominância dos consumidores residenciais é
bastante significativa. Em São Paulo, a questão é um pouquinho
diferente em função de que o referido Estado é privilegiado no que
se refere à indústria. Trata-se de um mercado muito maior que o
do Rio de Janeiro.

Quanto à modificação do art. 25, no nosso entendimento,
devo dizer que traria como grave conseqüência, como grave pro
blema, sem dúvida alguma, o privilégio, o trabalho, no sentido de

que esse mercado, que já é em nosso País extremamente elevado
em comparação com outros países do mundo, ele seria ainda mais
aumentado em prejuízo da União, uma vez que o GLP e o 61eo
diesel são produtos que obrigam a Petrobrás a aumentar o volume
de imp<?rtacão de petr6leo.

É importante também lembrar que, além do artigo 25 da
Constituição, há uma outra legislação em vigor atuando na área de
gás, que é a Portaria nO 1.061 de 1966, do antigo Ministério de Mi
nas e Energia. Essa portaria, no seu ar!. 5°, de uma forma até bas
tante inteligente, tentava fIxar como obrigatório que na expansão
das redes de distribuição de gás canalizado o .atendimento fosse
feito de forma proporcional..Isto é, na medida em que grandes
consumos fossem conseguidos de grandes indústrias, também ob
rigatoriamente essa concessionária teria de agregar consumidores
residenciais de menor porte, mas onde se substituiria então esse
energético gás liquefeito de Petróleo que a Nação tem interesse em
substituí-lo. Parece-me 6bvio que essa atuação sendo feita por
uma empresa privada e tendo conhecimento de que os números
não deixam enganar de que este mercado não é rentável, esse mer
cado obviamente seria deixado de lado. É importante ainda acres
centar, a respeito dessa legislação existente, dos pontos
importantes existentes, que quando em 1983 se iniciou a distribui
ção de gás no Rio de Janeiro, o setor também foi regulamentado
imediatmente, porque era iminente a expansão do consumo, pela
Resolução n° IJI83, do antigo CNP, que dizia: "A política energéti
ca do Governo Federal deve promover a substituição do consumo
automotivo de 61eo diesel e do GLP". Ela já tentava direcionar
quais deveriam ser as prioridades de utilização do gas. E aí acres
centava inclusive nas áreas em que essa distribuição se mostre in
viável ou antieconômica. Está na portaria do CNP. E no art.l° da
portaria, conforme falou o Dr. Renn6, está especificamente citado
também que o gás deveria ser usado na recuperação secundária
dos poços de petr61eo, porque há o interesse de se extrair o maior
volume possível de petr6leo.

É claro que quando uma concessionária estadual- inclusive
trabalhei muitos anos na área de planejamento -, elabora o seu
planejamento de const.rução de uma rede de gás, o projeto é feito
levando-se em consideração todos os consumidores ao longo dessa
rede. O projeto é feito tentando utilizar as principais vias de aces
so. Observamos naquela área os principais pontos de consumo que
vão viabilizar a construção da rede, mas levantamos todo o merca
do ao seu redor para que esses consumidores também entrem no
sistema. E é nessa conta de maior lucratividade com os grandes
consumidores e de prejuízo nos consumidores menores é que a
empresa estadual trabalha, que a empresa de Estado trabalha, um
compensando o outro

Com a Constituição em vigor - também foi objeto da expla
nação do Dr. Renn6 -, e os números também mostram, já é possí
vel e tem sido feita a associação do Estado com a Petrobrás BR e
com empresas privadas na criação de outras empresas. Então, com
a art. 25 em vigor, de forma como está, o capital privado já tem
atuado e isso tem crescido no setor de gás. Portanto, Estados como
Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Ceará etc. já têm suas empre
sas instituídas e alguns deles já estão até distribuindo o gás.

Eu tive acesso a um documento distribuído e foi feito pela
Assessoria Legislativa, que tem o título "Análise das Propostas de
Emendas à Constituição, "referente a concessão dos serviços de
distribuição de gás canalizado e à flexibilização do monopólio es
tatal de petr6leo. Este material foi distribuído aos Srs. Deputados.
No item In desse material verifiquei. consta: "caso aprovadas as
mudanças propostas ao texto constitucional, pode haver um au
mento no número de empresas interessadas em investir em tal ati
vidade, ampliando-se a rede de distribuição de gás canalizado e o
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número de consumidores atendidos, diversificando a afeita e ge
rando aumento na concorrência, que poderia, eventualmente, oca
sionar uma baixa nos preços ao consumidor pela prestação desse~

serviços". Nesse documento que foi distribuído está escrito isso. E
interessante observar que a que§tão não se processa mui
to bem assim. Não vão existir, como falei, duas ou três re
des de gás na mesma rua em que o consumidor possa
optar por uma ou outra. Uma vez ligada a uma rede de um
concessionária, dificilmente o consumidor sairá dela
para consumir gás canalizado. Ele pode até optar por outro energé
tico, mas não sairá. Esse mesmo estudo, mais adiante. diz: ''vale
notar que após a promulgação da Constituição de 1988, cresceu o
interesse em vários Estados do País pela criação de empresas dis
tribuidoras de gás canalizado. sendo que várias delas foram cons
truídas pela associação de capitais privados dos Governos
Estaduais e da Petrobrás Distribuidora BR," conforme falei ainda
há pouco. Reconhece, portanto, esse trabalho, que sem nenhuma
alteração na constituição é possível essa participação e ela tem
sido crescente. Agora é paradoxal que neste trabalho também,
mais adiante, ele conclui quando fala da questão especifica do se
tor petróleo - e o trabalho a que estou me referindo é este da Câ
mara dos Deputados -, ''no entanto não se deve esperar que "
nesse caso falando de alteração da Constituição - "mesmo
com aumento das reservas e da produção petrolífera no País,
haja, automaticamente, a redução dos preços finais ao con
sumidor para os derivados de petróleo. Ao contrário, deve
se prever um aumento generalizado desses valores, de
forma a equilibrá-los com a realidade do mercado internacional,
pois atualmente o preço do petróleo produzido no Brasil pela Pe
trobrás situa-se bem abaixo daquele nível, e nenhuma companhia
privada nacional ou estrangeira teria interesse em se estabelecer no
País para trabalhar num regime de preço controlado pelo Governo
e defasados no mercado internacional. ''Este mesmo trabalho tem
esse parágrafo falando da questão do petróleo. E essa questão, pe
tróleo e gás está muito interligada em particular no Bra
sil pelo aspecto que falei do gás associado. Há algum
tempo também o Governo Federal instituiu uma comis
são específica para o estudo da questão do gás, a Co
missão do Gás, conforme foi chamada. Essa Comissão
do Gás - também esse material está aqui disponível
- concluía, e esse trabalho foi enviado à Presidência da República.
que o gás natural deve, preferencialmente, substituir os derivados
de petróleo críticos para o País: óleo diesel e GLP, bem como óleo
combustível. onde indicado pela necessidade de melhoria ambien
tal de maior eficiência dos produtos industriais e de melhoria da
qualidade de produtos. Então, a Comissão do Gás já tinha detecta
do essa questão da prioridade de substituição dos energéticos de
que o País necessitava realmente: óleo diesel e GLP. Também essa
Comissão do Gás, mais à frente no item rv. tinha um item que di
zia: a Petrobrás e a Eletrobrás devem detalhar. num menor prazo
possível, os estudos de previabilidade realiza,::1os. visando ao apro
veitamento das reservas de gás natural já descobertos na região
Norte para a geração termoelétrica nas cidades de Manaus e
Porto Velho. Quer dizer, essa Comissão também já tinha detec
tado a extrema necessidade de entendimento entre os setores
principais da Nação, petróleo e energia elétrica, para
que realmente algo seja feito de forma econômica e que o gás
entre onde realmente a Nação necessita. Então, há necessidade de
um planejamento entre os dois grandes setqres. Mais à frente ain
da, a própria Comissão concluía: recomenda-se que o Governo Fe
deral, a partir de entendimentos entre o Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento. e o Ministério da Infra-Estrutura, na épo
ca, sul.m1eta ao Conselho Monetário Nacional proposta de excep-

cionalidade à resolução do Banco Central, permitindo que o
BNDES [mancie a implantação de sistema de transporte e distri
buição de gás natural. Por quê? Porque também o setor de gás, o
setor estatal, as concessionárias estaduais de gás ficaram impossi
bilitadas de expandir s suas redes com financiamentos
do BNDES, porque uma resolução do Banco Central
bloqueou isso. Quer dizer, passou de um determinado
momento a não ser mais permitido esse financiamento.
E essa questão da falta de financiamento do
setor, da falta de recursos do setor, também é uma das questões
que sempre é citada como primordial, como fundamental.
Por isso tem de ser privatizada. E aí, sempre quando falo
nesses números eu percebo risos, principalmente do
pessoal da Petrobrás e do pessoal que lida com núme
ros, porqu~ realmente a coisa é bastante impressionante.
Quando verificamos o que seria necessário de recursos, por exem
plo, para o setor de gás canalizado do Rio de Janeiro se expandir,
os planos de expansão de gás canalizado do Rio de Janeiro con
templam recursos da ordem de cem milhões de dólares. Quando
vemos os grandes números para o setor petróleo e elétrico, parece
me óbvio que a questão fundamental não é recurso do setor de gás
canalizado. Para que o setor de gás canalizado do Rio de Janeiro
possa ampliar significativamente o seu volume, incorporando al
gumas redes que hoje a Petrobrás faz a distribuição, seria necessá
rio valor da ordem de 20 milhões de dólares somente. Então, quer
dizer que esses números mostram que onde existe o setor implan
tado isso não é verdadeiro. A questão não é a falta de recurso. No
passado, como falei, o BNDES conseguiria, e a CEG se utilizou
disso, financiar, tinha linha de crédito, e [manciou a expansão da
rede de gás dentro do Rio de Janeiro, para Municípios afastados da
rede principal. Para tentar concluir, imagino, vejo, que sem
alteração nenhuma do art. 177 e do art. 25, § 20 da Constitui
ção, a Petrobrás continuará tendo o monopólio de explora
ção e produção do petróleo e do gás. Ela pode associar-se a
empresas privadas até para importação e o próprio transpor
te como está em estudo na questão do gasoduto Brasil/Bolí
via. Na distribuição do gás natural os Estados que têm os
direitos sobre essa distribuição também podem associar-se a
empresas privadas para formação de outras empresas, conforme os
exemplos já citados, ou mesmo para ampliar esses mercados de
uma forma inteligente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, há algum
tempo, foi tentado e nenhuma empresa privada apareceu interessa
da nesse serviço. Na área de Resende, uma região onde existem
grandes empresas de porte interessadas no gás, que essas empresas
utilizem seus recursos para a construção das redes, e o gás que vai
ser fornecido a elas não seria pago durante um determinado tem
po. Esta é uma forma também, que já foi tentada, de participação
privada no setor.

Creio que já me expressei e, para reservar o tempo maior
para as discussões, ficaria por aqui. (palmas.)

O SR PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Agrade
cemos ao Sr. Antônio Gérson de Carvalho, representante do Sindi
cato dos Urbanitários do Estado do Rio de Janeiro, a a exposição
feita e as informações prestadas, que certamente ajudarão bastante
o trabalho desta Comissão.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Tem V.
Ex·. a palavra.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente,
apenas para obter informação de V. Ex·. Já foi colocada em vota
ção a ata da segunda reunião?

O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Já. Eu
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não estava presente porque a reunião estava sendo presidida pelo
Presidente Luciano Pizzatto, que precisou ausentar-se que a ata já
tinha sido votada.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Pergunto à Mesa e
a V. Ex" se é possível algum tipo de reparo ainda com relação a ata
ou uma vez aprovada é assunto encerrado.

O SR. PRESIDENIE (DePItado Manoel Castro) - Normal
mente, um assunto aprovado é fato consumado. A observação p0
deria ser feita como uma correção suplementar na próxima ata.
Poderia fazer-se um registro dessa sua observação. Mas gostaria
que fosse feito na presença do próprio ,Presidente.

O SR. DEPUTADO FREIRE JUNIOR - Agradeço a V. Ex"
O SR. PRESIDENIE (DePItado Manoel Castro) - Vamos

dar início aos debates. Seguindo a norma regimental da Casa, tem
prioridade, nessas situações de Comissões Especiais, o Relator
para ser o primeiro interveniente por parte da Câmara dos Deputa
dos. Temos uma lista a seguir. Após a intervenção do Relator, há
quinze Srs. Deputados. inscritos. Em função disso, teremos que
ser rigorosos em relação ao tempo regimental para cada questão,
que é de três minutos, como também pedir aos Srs. expositores
que colaborem, buscando atender a cada solicitação no prazo esta
belecido de três minutos.

Neste instante passo a palavra ao Sr. Relator, o Deputado
Jorge Tadeu Mudalen.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - Sr.
Presidente, Deputado Manoel Castro, Sr. Presidente da Petrobrás,
Dr. Joel Mendes Rennó, gostaria de perguntar ao Presidente da Pe
trobrás qual é a participação das empresas e da inciativa privada
que fazem parte hoje, desse acordo Brasil-Bolívia, tanto do lado
brasileiro quanto do lado boliviano.

Em segundo lugar, indago quanto ao traçado desse gasodu-
to

Em terceiro lugar, parece-me que há gestões, por parte da
Bolívia, no tocante ao preço já acertado com o Brasil no sent;ido de
reajuste.

Devo perguntar por etapas, Sr. Presidente, ou posso fazer
todas as perguntas de uma vez?

O SR. PRESIDENTE (DePItado Manoel Castro) - Todas
de uma vez.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - A se
gunda pergunta seria qual é a posição da Petrobrás quanto à priva
tização das empresas distribuidoras de gás.

Sabemos que a Petrobrás tem investido muito, sempre dire
cionando-se à extração do petróleo. Participando de algumas reu
niões na Comissão de Minas e Energia, sentimos que os
Parlamentares do Norte e do Nordeste, principalmente os do Nor
te, têm sofrido muito com o problema da geração de energia na
quela região. E sabemos que a Petrobrás descobriu, em UIDCU, e
também numa outra bacia, petróleo e gás. Portanto, a possibilidade
de utilização desse gás para a geração dessa energia está previsto?
E, caso previsto, para quando é o investimento nessa região que
tem sofrido muito com o problema energético.

Portanto eu gostaria que V. Ex" tecesse comentários a res
peito desse problema que tem afligido muito a Região Amazônica
e me resquardo para algumas perguntas a posterlori.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Consul
to O Sr. Relator se S. Ex" tem alguma pergunta a ser endereçada
ao representante dos Urbanitários, Antônio Gerson de Carvalho.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - Vou
fazê-las brevemente.

O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Agradeço ao Deputado
Jorge Tadeu a pergunta aliás não é uma pergunta mas várias per
guntas que demandariam na verdade, Deputado, um tempo muito

mais extenso do que aquele que nos recomendou o Presidente da
Comissão. Espero tentar respondê-la à altura.

Eu começaria dizendo a V. Ex" que, com relação ao contra
to que a Petrobrás celebrou com a YPPB da Bolívia para importa
ção de oito milhões de metros cúbicos por dia de gás natural
daquele País; oito milhões até o sétimo ano de duração do contrato
de vinte anos e dezesseis milhões a partir do sétimo até o vigésimo
ano. O traçado básico já estabelecido para esse gasoduto terá iní
cio numa localidade chamada Rio Grande, próximo a Santa Cruz
de La Sierra, onde o gás é produzido. Passando por Santa Cruz de
La Sierra, o gasoduto, ainda do lado boliviano, deverá alcançar
Porto Soares, na divisa da Bolívia com o Brasil, no Estado de
Mato Grosso do Sul. De Puerto Suarez, atravessando o rio, come
ça o trecho nacional em Corumbá, em direção a Campo Grande,
em direção ao Estado de São Paulo, região de Araçatuba e Campi
nas, nos Estados do Paraná, em Curitiba, de Santa Catarina, em
Florianópolis, e do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Esse será
o traçado básico do gasoduto já defmido por estudos anteriores e
praticamente consagrado entre os técnicos da Petrobrás da YPPB e
das companhias estaduais de gás, que utilizarão o produto a ser
transportado nos respectivos Estados para distribuição.

Quanto à sociedade que está sendo organizada para a cons
trução da obra e realização do empreendimento, do lado do nosso
País, a Petrobrás terá, tal como estabelece a nossa Constituição,
51% do controle do empreendimento, sendo que os restantes 49%
se distribuirão entre a YPPB - nossa acionista aqui -, e nós, Petro
brás/Brasil, acionista do gasoduto do lado boliviano. Um grupo de
empresas internacionais é composto pela British Gas, maior em
presa de comercialização de gás do mundo; BHP, maior grupo in
dustrial da Austrália; e a Tenneco, dos Estados Unidos. Essas três
empresas internacionais formaram um pequeno consórcio BTH.
São nossos acionistas do lado brasileiro, além de um grupo de em
presários do Estado de São Paulo e basicamente de Minas Gerais
que organizaram um pequeno núcleo, intitulado por enquanto, de
Brasilgás. Esse é o esquema de sociedade do nosso lado, sendo
que a nossa participação no lado boliviano levará também conosco
essa participação internacional e a dos empresários brasileiros.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - Qual é
a participação do nosso lado?

O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Estamos ultimando um
total de 20 a 25%.

V. Ex" mencionou a preocupação Boliviana com os preços
estabelecidos no contrato, contrato esse firme, com cláusulas de
penalidades e fórmulas eventuais para reajuste, o preço estabeleci
do é o que nós aceitamos, evitando-se qualquer modllcação even
tual que se pretenda fazer enquanto essa obra não é iniciada, não é
desenvolvida e não comece a funcionar. Temos comentado com os
nossos companheiros da Bolívia que não deve ser oportuno, de
forma alguma, no nosso entender, modillcar esse preço, porque, se
foi exaustivamente negociado, se foi estabelecido no contrato, an
tes até do início da sua implementaçãO, não deve, no nosso ponto
de vista, sofrer qualquer modllcação, especialmente que nos diz
respeito a um aspecto dessa importância. Entendemos o interesse
da YPPB em procurar modificar esse preço, certo de que essa mo
düicação significaria um pequeno anmento, mas não estamos de
acordo com ele e continuaremos defendendo esse ponto de vista.
Vamos começar a obra e fazer com que esse gasoduto comece a
transportar e permitir a distribuição desse produto. A partir do
eventual aumento de volumes, poderemos sentar-nos novamente,
como sempre fazemos, com nossos sócios, com nossas empresas
para verificar se existem condições, particularmente de ordem eco
nômica, para que esse preço seja modüicado.

O SR. DEPUTADO LUCIANO zrCA - Sr. Presidente,
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peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Só um

minuto, por gentileza,
O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - O Relator tinha

pedido a palavra para uma complementação da resposta.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Um momento, por

favor. Estamos começando um debate agora. A primeira interven
ção foi do Relator. O Relator tem prioridade para esclarecer os as
suntos. S. Ex· fez um conjunto de questões e ainda está no seu
direito de intervir. Depois, será obedecida à lista de presença.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Mas estou levan
tando uma questão de ordem, Sr. Presidente, que gostaria que a
Mesa a ouvisse e analisasse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Ouvirei
a questão de ordem depois da intervenção do Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - Queria
saber qual o prazo para o início dessas obras e se a Bolívia pode
fazer o seu gasoduto antes do Brasil. Parece-me que, neste contra
to, há uma sanção também: uma vez terminada a obra do gasoduto
boliviano, se o Brasil não iniciar a sua obra, passará a pagar o con
sumo, mesmo não utilizando este gás.

O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Não há tal cláusula no
contrato, Sr. Deputado o contrato prevê esta construção integrado
o lado boliviano e o lado brasileiro. Por isso, a companhia, através
de seus técnicos, que sabem negociar muito bem - pode V. Ex· fi
car tranqüilo concordou em celebrar este acordo, porque previa
exatamente uma construção integrada.

Agora pretendemos, apesar dos prazos um pouco apertados
que por volta de maio e junho, próximos, os editais para a constru
ção da obra sejam divulgados para as empresas interessadas. De
verão ser editais que estarão prevendo uma concorrência
internacional, porque o Banco Interamericano de Reconstmção e
Desenvolvimento o BlRD já está absolutamente de acordo em
examinar profundamente sua participação com recursos fmancei
ros. Neste caso, serão concorrências internacionais.

Se de fato esses prazos exíguos, mas factíveis, entre maio
junho, para a divulgação dos editais forem respeitadas e tudo cor
rer de acordo com a nossa expectativa e a expectavia do lado boli
viano, poderemos consierar por volta de setembro ou outubro do
corrente o início efetivo desta construção. De modo que, até o fi
nal de 1997, no máximo, no princípio de 1998, os primeiros volu
mes do.gás da Bolívia podem chegar ao mercado de São Paulo.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presidente,
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Pois
não.

O SR•. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Regimentalmente,
esta sessão da Comissão terá que ser suspensa às 16h, porque se
dá o início do penodo da Ordem do Dia. A minha preocupação é
no sentido de que, no ritmo das questões levantadas pelo Deputa
do Relator e das respostas do Sr. Joel Rennó, provavelmente, os
inscritos estarão prejudicados.

Em função disso, gostaria de fazer uma proposta de encami
nhamento, que foi praticada ontem, na Comissão que analisa a
PEC nO 6, de que combinássemos a continuidade dos debates após
os encerramento da sessão ordinária, dando oportunidade à eluci
dação de temas de relevante importância para o esclarecimento de
todos os interessados nesta matéria.

Então, proponha à Mesa, nesta questão de ordem, que não
restringíssemos o debate ao limite regimental do início da Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - A posi
ção da Mesa é que podemos, sem prejuízo da observância do Re-

gimento e da nonnatização, pelos quais deveríamos suspender for
malmente para irmos à sessão ordinária, dar continuidade aos nos
sos trabalhos. Perguntei ao Sr. Presidente da Petrobrás se havia
uma limitação de tempo, pois tinha esta informação anteriormente,
mas acredito que a disposição do Sr. Antonio Gerson de Carvalho
é a mesma d~ continuar. podemos continuar podemos dar conti
nuidade à sessão e só à suspenderemos se houver votação em ple
nário. Se não houver, o registro poderá ser feito individualmente.
Nós daremos continuidade à sessão normalmente.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Nós contrariare
mos o Regimento no que determina o art 95? Estaremos desrespei
tando o Regimento?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - desres
peitando em t~nnos, se não houver votação, não há prejuízo de
continuidade. E um procedimento habitualmente adotado na Casa.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Mas o regimento
é claro e estabelece, como norma da Casa, que nenhuma Comissão
poderá funcionar paralelamente ao cumprimento da Ordem do
Dia.

O SR. DEPUTADO AlRTON DIPP - Sr. Presidente, pela
ordem, Gostaria de dar uma sugestão. Há quinze inscritos. A cada
cinco Deputados que fizerem as perguntas, o Presidente o Rennó
poderá responder às suas perguntas, o Presidente Rennó podera
responder às suas perguntas consecutivamente. Assim, vamos agi
lizar e objetivar a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Se não
houver inconveniente para os demais parlamentares, não há impe
dimentos quanto a isso. Agora, quanto à questão de natureza regi
mental, o Regimento foi feito e existe para disciplinar no momento
em que existe controvérsias, quando existe dúvida. Não há ne
nhum impedimento formal a que se dê continuidade aos trabalhos.
Isso é um procedimento adotado na Casa. Eu assumo a responsa
bilidade pela decisão. V. Ex· pode recorrer depois a quem de direi
to. Agora, fonnalmente não há impedimento. Podemos continuar a
sessão ou podemos suspendê-la pro-fonna, dando-lhe seqüência,
qualquer que seja o procedimento.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, eu
levantei a questão de ordem porque pretendo participar das discus
sões aqui pretendo participar das discussões do Plenário. Acho que
é meu dever, enquanto Parlamentar, estar presente nos dois mo
mentos, mas é impossível estar dois lugares ao mesmo. tempo. É
por essa razão que estou levantando essa questão de ordem. Acho
extremamente grave o descumprimento do Regimento. Temos que
tomar providências no sentido de impedir o seu descumprimento.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Caro Deputado, se
V. Ex· tem, por razões que não importam, necessidade de estar
presente no plenário, nós seremos forçados a cumprir o Regimen
to. Nonnalmente não há impedimento que as duas coisas sejam
feitas. Nós não vamos desejar a onipresença de V. Ex· ou de quem
quer que seja, mas não há impedimento de que V. Ex· vá eventual
mente ao plenário, atendendo às suas necessidades, e que os outros
Deputados estejam aqui cumprindo o dever. Não necessariamente
a Comissão deve funcionar com a presença de todos. O Presidente
precisou se ausentar, vai votar e não vai prejudicar os trabalhos.

Acho que particular, é apenas uma exigência do ponto de
vista formal. V. Ex· tem razão mas, do ponto de vista do bom sen
so, não implicação maior.

O SR. DEPUTADO FREIRE JUNIOR - Sr. Presidente, sal
vo melhor juizo, a questão de ordem levantada pelo nobre Deputa
do foi decidida pela Mesa. V. Ex· decidiu em continuar a sessão.
Caso haja algum descontentamento, alguma discordância por parte
de quem quer que tenha levantada a questão, que recorra a quem
de direito. Eu queria solicitar à Mesa que dê continuidade às dis-
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cussões, uma vez que a matéria está vencida e deliberada pela
Mesa.

O SR. DEPUTADO MOISÉS LlPNIK - Sr. Presidente,
gostaria de fazer uma pergunta ao Presidente da Petrobrás •

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - V. Ex'
está inscrito ou é uma questão de ordem?

O SR. (DEPUTADO MOISÉS LlPNIK - É questão de or-
dem.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - A ques
tão de ordem não pode interferir.

O SR. DEPUTADO MOISÉS LlPNIK - É só para comple
mentar aquilo que o Presidente estava falando antes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) Lamento
muito, mas não, posso atend~lo, porque todos poderiam fazer a
mesma coisa, o que causaria um tumulto. A questão de ordem é
feita sobre questão de natureza regimental ou outras de relevância,
mas não pode interferir na ordem dos trabalhos. Questão de ordem
rejeitada.

O SR. DEPUTADO MOISÉS LlPNIK - Sr. Presidente, eu
gostaria de pedir o Relator que complementasse uma posição que
ele abordou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - O Rela
tor só terá a palavra, neste exato momento se tiver' alguma pergun
ta formulada a outro expositor. Com relação ao Presidente da
Petrobrás, S. S' vai esperar e pode intelVir no fmal da reunião, se
não falaria todo o tempo. Então, também não procede essa segun
da questão de V. Ex' Eu consulto o. Relator se tem alguma
pergunta ao Sr. Antônio Gérson de Catvalho agora.

O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Tendo em vista a deter
minação do Presidente, que eu acato e a S. Ex' agradeço, porque
me permitirá concluir as respostas às perguntas transmitidas pelo
Deputado Jorde Tadeu. Se naturalmente os senhores desta nobre
assistência estão de acordo, eu diria, com relação às descobertas de
gás natural na Região Norte do nosso País, nas áreas denominadas
Juruá e Urncu que, de fato, a empresa trabalhando há muito anos
em pesquisa e exploração na região amazônica, descobriu, há mais
de dez anos, importantes reselVas de gás natural não associados
em Jurná e, na região de Urocu, gás natural associado.

Lamentavelmente, para todos nós, brasileiros, trantando-se
de reselVas importantes em tennos de energia, gás natural, em face
da distância dessas áreas em relação aos nossos centros de consu
mo, até o momento não pudemos desenvolver projetos que fizes
sem com que esse gás natural abundante pudesse ser aproveitado
para diversas fmalidades, como produção de metanol, uréia, gera
ção de energia elétrica ou outra fmalidade importante. Mas, a
companhia, sempre atenta ao desenvolvimento das tecnologias e
as necessidades de energia, mesmo considerando as distâncias de
Juruá e Urocu, há tempos estuda essa perspectiva de a produção
do gás daquelas áreas vir a ser útil e utilizada, por exemplo, para a
futura geração de energia elétrica em locais onde sabemos que
existem diflculdades para essa mesma geração, tendo em vista as
pectos ambientais, que não mais se recomendam pensar em áreas
tão planas, com a Região Norte, para ediflcação de usinas hidrelé
tricas.

Temos desenvolvido, através da nossa área de planejamen
to, uma série de trabalhos em conjunto com técnicos da Eletrobrás,
no sentido de apresentar sugestões concretas de alternativas para
que se decida se elas valeriam a pena economicamente, sempre le
vando em conta esse aspecto numa empresa e num País ainda, la
mentavelmente, pobre de capital. É muito importante saber-se
quanto custará e o que pode ser economizado em termos de custos.
Então levando em conta esses aspectos fundamentais, estamos
apresentando brevemente à eletrobrás algumas sugestões de alter-

nativas que, aprovadas ou não resultarão em projetos que dêem fi
nalidade melhor a esse gás de Juroá e especilamente da região de
Urncu.

Urocu é uma província petrolífera muito importante. Lá o
gás associado tem sido tão valioso e é tão abundante que ao produ
zirmos um volume de 61eo vêm associados cinco volumes de gás.
N6s, que temos necessidade primordial de aumentar a produção de
petróleo, sendo lá produzidos hoje cerca de 17 mil barris por dia,
que já são transportados à refmaria de Manaus, não tão distante
pela relações amazônicas, estamos contendo essa produção propo
sitamente, porque a produção de gás que vem em volume cinco
vezes maior. tem um limite de utilização. Não temos absolutamen
te nenhum volume de gás desperdiçado na área. Temos uma pro
dução de 61eo, como disse, ainda um pouco contida. estamos
produzindo GLP em Urocu e reinjetando-o nos postos. Produzi
mos também algum outro produto necessário àquela área tão dis
tante da região amazônica.

Então, concluindo a resposta a pergunta do Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, digo que estamos a par de todas essas necessida
des e estamos estudando-as. Agora, é importante, quando apresen
tannos essas nossas alternátivas, que o aspecto econômico e de
custos seja sempre examinado com o maior cuidado.

O nosso País tem hoje reselVas - acho que falei a V, Ex' ra
pidamente na apresentação - de cerca de 145 bilhões de metros
cúbicos de petróleo, reselVas provadas. Só nessas duas áreas po
demos considerar uma reselVa em tomo de 60 bilhões de metros
cúbicos. De fato, é uma reselVa muito importante para o futuro,
particularmente do nosso setor de energia.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Vamos
dar seqüência à lista de inscrição. O primeiro inscrito é o Deputa
do Luciano Zica, a quem concedo a palavra.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZlCA - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, acho importantíssimo termos um representante do Go
verno na abertura dessa série de depoimentos a esta Comissão e
queria já dirigir ao Dr. Renn6 algumas perguntas, para que S. S'
pudesse esclarecer o nosso debate no sentido de produzirmos o
melhor para o nosso País.

Queria saber primeiro se S. S· tem dados efetivos sobre as
reselVas de gás natural da Bolívia e seus valores em comparação
com as reselVas brasileiras; essas reservas semo suficientes para
quantos anos de abastecimento no projeto do gasoduto; e a partir
de quando se espera alteração - e de que forma - da matriz ener
gética, em função do aumento; que tem sido até agora gradativo,
da produção da PETROBRÁS, pois entraria de uma única vez um
volume de gás não previsto na matriz energética brasileira. Queria
saber como isso se daria.

A outra questão que gostaria de expor seria: a PETRO
BRÁS até hoje, n6s sabemos,em função do cartel das distribuido
ras de gás envasilhado, não conseguiu através da PETROBRÁS
Distribuidora, entrar no fllé mignon do mercado da distribuição
de GLP por razões razoavelmente conhecidas. Gostaria que V. S·
pudesse esclarecer as razões pelas quais ela não entrou, mas prin
cipalmente se ela pretende entrar, caso seja aprovada a emenda ao
art. 25 na distribuição de gás canalizado.

Outra questão que gostaria de levantar é a seguinte: há na
França uma empresa estatal de gás que representa o interesse do
consumidor. Nos Estados Unidos, as Public Utilities Comissions,
em cada Estado, controlam e fiscalizam os selViços de gás. inclu
sive os índices das tarifas de todos os selViços elétricos. No Brasil.
quem controla esses selViços?

Gostaria se saber se existe legislação estadual regulamenta
dora dessa fiscalização, quem determina o preço ao consumidor e
em que base, no caso de se abrir a exploração da forma como dis-
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põe a emenda do Governo. Não sei se foi clara a minha pergunta.
O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Muito obrigado, Deputa

do. Procurandq.,como disse há pouco, cumprir a recomendação do
Presidente da Comissão, Deputado Manoel Castro, queria ser mui
to breve na resposta e vou tentar fazê-lo. Mesmo tendo sido a sua
pergunta extensa, ela me dá a oportunidade de esclarecê-la ade
quadamente.

Pode estar tranqüilo, Deputado, com relação ao contrato
que a companhia celebrou com a companhia de petróleo boliviana
para a importação desse volume de gás. A PETROBRÁS, Deputa
do, tem uma longa tradição de ter equipes técnicas muito cuidado
sas e preocupadas em procurar fazer para o nosso País, em
primeiro lugar, como sua representante, os melhores negócios no
setor de energia e jamais concordaria em celebrar em época ne
nhuma, qualquer contrato de compra de um produto se tivesse dú
vidas quanto à existência desse produto da parte do vendedor.

Há sempre comentários ainda muito presentes, de que as re
servas bolivianas de gás poderiam não ser tão importantes ou sufi
cientes para o cumprimento do contrato que celebramos. Não é
verdade. Temos certificação, inclusive internacional, a respeito e
confiamos em que esses números sejam corretos. Recentemente,
dado o interesse do Banco Mundial e do BID em fmanciar o em
preendimento para os dois países, esse empreendimento integrado,
empresas também de consultoria estão em contato com o lado
boliviano para se certificar mais uma vez de que o volume de gás,
hoje já suficiente, no nosso entender, para os vinte anos de contra
to será confumado. Não tenha essa preocupação. Na época deve
remos ter na nossa matriz energética o maior incremento. Esse
incremento, como V. Ex& sabe, será gradativo - está hoje em tomo
de 2 ou 2,5%. Tem melhorado um pouquinho, mas apenas déci
mos por cento ao ano. A determinação do Governo na sua progra
mação energética que estamos procurando cumprir dentro de
nossa fmalidade de executora do monopólio, prevê que por volta
da primeira década do próximo século, esses 2, 2,5% devemo pas
sar a 9, 10% de participação do gás na nossa matriz energética.

Não sei se com relação à Bolívia, há mais alguma indaga
çãodeV.Ex&

Com referência à segunda parte de sua intervenção V. Ex&
falou do preço e fez um comentário sobre os empreendimentos de
distribuição desenvolvidos na França pela estatal francesa. Na
França, como V. Ex& está a par, a energia elétrica, a energia nu
clear e os gás natural são de responsabilidade do Estado.

Por favor, Deputado, gostaria, que V. Ex& repetisse sua in
dagação para tentar esclarecê-Ia.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Sobre a questão do
controle de tarifaS, de preços públicos nessas áreas. Hoje nos Esta
dos Unidos, por exemplo, são os Conselhos Comunitários, eleitos
pela sociedade, que controlam apesar de ser iniciativa privada.

, Inclusive, na resposta anterior faltou a questão da PETRO
BRAS no mercado de distribuição de GLP, em que ela não tem
conseguido entrar por motivos que mencionei. Ela pretende entrar
no mercado?

O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Pois não. Houve, na ver
dade, Deputado, há vários anos, não diria uma tentativa, mas uma
aproximação da BR - Distribuidora, que é o nosso braço comer
cial, a empresa que compete livremente e detém mesmo competin
do com toda essa liberdade, a maior parte do mercado de
distribuição do nosso País, com determinada empresa distribuidora
de GLP para virmos a ter uma participação conjunta.

Esses entendimentos não progrediram. Mais tarde, por volta
de 1992, quando voltei à companhia na condição de seu Presiden
te, tentei um contato, porque conhecia a empresa, a direção da em
presa, e poderia eventualmente haver interesse em ceder uma

participação à BR, para a BR entender também como funciona
esse sistema de distribuição. Seria interessante, já que temos tanta
possibilidade e tanta articulação como setor de distribuição de
combustíveis. Foi tentado, mas naquela ocasião os próprios diri
gentes da empresa, que é uma empresa de capital internacional,
acharam que eles mesmos não estavam tão empenhados em pro
·gredir distribuindo GLP. Então sentimos que não era oportuno cui
dar dessa matéria, mas ela está sempre latente. Se um dia houver
interesse, não temos o menor preconceito. Pode ser um bom negó
cio. Examinaremos na ocasião oportuna.

Com relação a preços, à fiscalização, à regulamentação, De
putado, no nosso País, tudo isso depende do Departamento Nacio
nal de Combustíveis do Ministério de Minas e Energia.

Nossa empresa, embora executora do monopólio, única
empresa existente no País para cuidar desse assunto, oferece sem
pre que possível, sempre que solicitada e pelD1anentemente, suas
chamadas planilhas de custos infoImando o que está acontecendo,
o que importamos, quanto custa para transportar, produzir, refmar
e colocar nas nossas onze refmarias do País todos os combustíveis
que as distribuidoras, dali em diante, compram de nós, distribuem
e entregam aos postos de revenda. Essa é a nossa responsabilida
de. Mas a fIXação dos preços, por força naturalmente de uma polí
tica econômica global do Governo, depende do Ministério de
Minas e Energia e do Ministério da Fazenda.

OSR. DEPUTADO DOMINGOS DUTRA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Tem V.
Ex& a palavra.

O SR. DEPUTADO DOMINGOS DUTRA - Para agilizar
os trabalhos, sugiro que sejam feitas pelo menos três inscrições se
guidas, porque facilita o trabalho da Comissão e do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Pois
não, a sugestão já tinha sido dada. Esqueci-me diante do primeiro
debatedor, mas vamos agora já que não houve nenhuma manifes
tação contrária de seguir a sugestão apresentada, concedendo a pa
lavra sucessivamente aos Deputados Augusto Nardes, José
Machado e Herculano Anghinetti. Depois, os dois expositores da
rão as respostas e continuaremos comum novo grupo de três.

Com a palavra a Deputado Augusto Nardes.
O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES - Presidente,

gostaria de direcionar o debate para a questão do fornecimento de
gás no nosso País. É evidente que há atraso. Nosso País, segundo
a exposição feita, está muito atrasado em relação aos outros países.
Sabemos que isso se deve à falta de investimentos por parte do Es
tado.

Com a nova Constituição dando participação e maior auto
nomia para os Estados - e sabemos que existem catorze Estados
organizados com empresas para explorarem -, gostaria de fazer o
seguinte questionamento: a Petrobrás junto com as empresas esta
tais, teria condições, num prazo de cinco anos, de fornecer junto às
principais cidades brasileiras que representam 70% da população?
Existe essa possibilidade ou ficaremos ainda dependendo dos in
vestimentos, que são muitos pequenos nos Estados, como tam
bém em relação à Petrobrás e ao gás?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Conce
do a palavra ao Deputado José Machado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
gostaria de declarar, sem que isso seja interpretadq como posição
principista, que sou totalmente favorável à manutenção do mono
pólio do petróleo pela Petrobrás. O que me preocupa é o seguinte:
hoje pelo que eu pude conhecer da matéria, existe um planeja
mento integrado global, no setor energético e, particu1alDlente na
questão do petróleo e do gás. Nesse sentido, a flexibilização do
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monopólio do gás canalizado pode conduzir a sua privatização.
Também há indicios de que se fome monopólio privado e não
uma conco.rrência. tendo em vista o que aconteceu em outros paí
ses. particularmente na Argentina, onde há controle de uma deter
minada empresa norte-americana.

Portanto a minha questão é a seguinte: se houver um pro
cesso de privatização e de monopolização do gás, em que medida
isso compromete o planejamento global da Petrobrás? Entendo
que a questão do petróleo é estratégica. Hoje há planeamento no
setor do gás canalizado. Na medida em que esse planejamento fica
comprometido de alguma f01D1a. a minha dúvida é se a expansão
do gás, que é necessária sob um planejamento estratégico, em que
medida a privatização iria. de alguma maneira, provocar o dese
quihôrio nesse planejamento? De que maneira isso pode compro
meter uma política energética de longo prazo no País? Essa é a
questão chave, porque a emenda transfere a decisão para os Esta
dos. Os estados podem não entregar a nenhuma empresa privada.

Há indícios de que isso venha a acontecer. porque há inte
resses declamdos na exploração desse negócio.

V. S· não teme que isso venha a acontecer? Não teme que a
privatização de um energético que hoje não ocupa um papel desta
cado. mas pode vir a ocupar. não tire da Petrobrás e do Estado.
num país nas condições como o nosso. a capacidade de planear o
seu futuro?

O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Depu
tado José Machado. muito obrigado pela exposição de V. Ex·

O SR. DEPUTADO EDUARDO MASCARENHAS - Sr.
Presidente, V. Ex· não poderia, após anunciar o nome do Parla
mentar.dizer o partido ao qual pertence?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Terei
que consultar a lista.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MASCARENHAS - Não
tem a lista dos partidos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Tenho
uma lista de inscrição. Vou ter que fazer a consulta fomal.

O DepItado Herculado Anghinetti não estando presente, o
terceiro orador inscrito. para complementar o grupo inicial de três
é o nobre Deputado Robério Araújo, do PSDB. a quem concedo a
palavra.

O SR. DEPUTADO ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente.
Sr. Presidente da Petrobrás. gostaria de voltar ao assunto em que o
Relator interveio a respeito do problema energético dos Estados
do Norte do Brasil. Sabemos que principalmente o nosso Estado.
Roraima, faz fronteira com a Venezuela, um País que exporta deri
vados de petróleo. No entanto basicamente, o desenvolvimento do
nosso Estado está vinculado à falta de uma matriz energética.

- Em primeiro lugar. gostaria de saber do Presidente da Pe-
trobrás qual a extensão da rede de gasoduto que integrará os Esta
dos brasileiros, no caso do contrato com a Bolívia. Faço esta
pergunta porque a Capital do Estado de Roraima dista apenas 200
quilômetros da Venezuela, e nós estamos lá à mercê dessa matriz
energética, desse estímulo para o desenvolvimento do nosso Esta
do.

Pergunto também qual a diferença entre o preço do gás na
tural. fornecido ao consumidor, e o gás engarrafado. E, numa esca
la de um para dez, qual a prioridade econômica e qual a prioridade
social neste caso. segundo a sua visão?

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHAOO - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro)- Tem V.
Ex· a palavra. ,

O SR. DEPUTAOO JOSE MACHADO - Quero pedir a V.
Ex· que tenha condescendência comigo no sentido de petmitir que

a mesma pergunta que dirigi ao Presidente da Petrobrás possa ser
respondida pelo Dr. Gerson.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Com
certeza.

Concedo a palavra ao Presidente da Petrobrás para as res
postas a ele dirigidas. Depois, ouviremos a intervenção do nosso
ilustre expositor. Antônio Gerson, para atender à solicitação do
Deputado José Machado.

O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Acho que a decisão do
Presidente de que três Deputados façam as suas perguntas para
tentarmos esclarecer fará certamente com que eu tenha que me es
forçar mais ainda por ter uma boa mem6ria. Vamos ver se serei
capaz de me lembrar das perguntas, porque o nosso desejo é escla
recer, de fato. cada um dos Srs. Deputados a respeito dessa maté
ria.

Recursos para a distribuição de gás no País seriam suficien
tes? Acho que é I) resumo da pergunta do Deputado Augusto Nar
des. Entendo que não conheço a situação dessas cem maiores
cidades mencionadas pelo Deputado no que diz respeito à capaci
dade que deveria ter uma rede de distribuição para atendê-las,
como disse o Deputado. num prazo de cinco anos. Acho. na verda
de, um prazo de cinco anos muito pequeno para a disseminação de
redes de distribuição de gás num País que não tem ainda essa tra
dição. a não ser no Rio de Janeiro. em São Paulo, ou seja. em não
mais do que doze Estados brasileiros.

O nosso desejo, como produtores do gás natural, é de que
esse produto possa ser distribuído da maneira mais rápida e opor
tunamente para que se constitua receita da empresa. A empresa,
embora estatal. pode ficar seguro o Deputado,tem muita preocupa
ção com o aspecto oc-Onômico e fmanceiro e tem mais de 150 mil
acionistas particulares. Portanto, queremos sempre. como seus ad
ministradores, que esses acionistas fiquem contentes ao receberem
os seus dividendos e vendo que a empresa está sendo, no míni
mo.satisfatoriamente bem administrada no aspecto de resultados
econômico-fmanceiros.

Para nós, fazer com que I) gás seja distribuído o mais rapi
damente possível é da maior importância econômica e social,
como foi perguntado. Temos essa preocupação. Agora, uma em
presa como a nossa. não pode perder de vista o aspecto econômico
e empresarial.

Não sei responder objetivamente à indagação de V. Ex·. ou
seja, se haveria recursos suficientes. Entendo que. à medida que se
possa contar com mais recursos, seja de que fonte for, de interesse
da empresa, de interesse do País. serão sempre bem-vindos para
aumentar. como disse, ao final, a nossa receita. Entendo que tais
recursos serão sempre bem-vindos.

O SR. DEPUTAOO AUGUSTO NARDES - Sr. Presiden
te, só para ajudar. Essas cem cidades maiores. às quais me refrro,
representam 70% da população. digo isso para o seu conhecimen
to. Isso mostra, então, que não existe plenejamento nem a médio
nem a longo prazo por parte do Governo, infelizmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Com
preendendo a intervenção do Deputado Augusto Nardes, estou um
pouco preocupado. já que temos outros Deputados inscritos. Se
houver apartes em cada resposta ficará comprometido o andamen
to dos trabalhos, Vamos considerar essa intervenção uma excep
cionalidade. pedindo que seja observado o Regimento.

O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Agradeço. a V. Ex· a sua
observação e vou tentar concluir a resposta.

A distribuição estadual, como V. Ex· sabe, é de competên
cia dos Estados. A Constituição Federal, no art. 25, e a Proposta
de Emenda n" 4. a qual estamos tentando esclarecer nesta oportu
nidade, prevêem uma modificação. Exatamente o art. 25 continua-
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rá conferindo aos Estados a maior responsabilidade pela distribui
ção de gás nas suas respectivas áreas. Então,se essas cem cidades
correspondem a cerca de 70% da nossa população, muito bem.
Nós estaremos ao lado delas se formos conclamados, convidados
ou partícipe, para ajudar no que for possível, inclusive com nossos
recursos nessas redes de distribuição, que poderão atender a essa
centena de localidades que constituem 70% da nossa população,
sem dúvida alguma.

RefIro-me, agora, ao planejamento global do setor, mencio
nado pelo Deputado José Machado. A companhia, através da sua
subsidiária, Deputado, nos Estados, entra, como V. Ex" está a par,
como sócia, e sempre minoritária, a convite dos Estados, junto
com uma empresa particular, como elemento indutor e elemento
de colaboração no desenvolvimento do mercado para a distribui
ção do gás natural.

Não entendemos, inicialmente, que poderia haver qualquer
comprometimento, em termos de planejamento global, nesse caso,
se houvesse, como disse V. Ex", uma privatização desenfreada
dessa distribuição, a partir de uma eventual aprovação da Emenda
n° 4. Não entendemos assim. Qualquer que seja a decisão do Con
gresso Nacional com referência à Emenda nO 4, sempre estaremos
participando de empresas de distribuição de gás estaduais ou res
ponsáveis pelo abastecimento nacional de petróleo e gás com toda
a competência possível e sempre estaremos a serviço do nosso
País ou dos Estados do qual ou dos quais continuaremos ou sere
mos novos sócios. não temos nada a temer nesse sentido. Acho,
pessoalmente, contrariando talvez, em parte, uma observação que
V. Ex" fez logo no início da sua manifestação, no nosso ponto de
vista, como empresa que tem competência, que tem experiência,
que tem um corpo técnico,como certamente V. Ex" conhece, da
melhor qualidade, que o maior trunfo da Petrobrás em toda a sua
existência tem sido, sobretudo, a competência, a seriedade, o es
forço da grande maioria de seus técnicos e empregados. Por isso é
que ela tem dado tanta satisfação aos seus acionistas atendendo em
todo o nosso País, indiscriminadamente. aos consumidores. Agora,
o modelo que o Governo estabelecer, através do Congresso, são V.
Ex"s que vão decidir. Para o caso do petróleo, como V. Ex" men
cionou, ou do gás natural, qualquer que seja esse modelo, estou
absolutamente seguro de que a companhia continuará competente,
séria, efIciente, produtiva, mostrando cada vez mais do que é ca
paz. através do seu eminente corpo técnico.

A última pergunta foi formulada por V. Ex", não é? Sei que
a preocupação de V. Ex" é muito justa com o Estado que repre
senta neste Congresso. mas também é uma preocupação nossa.
Veja V. Ex". por outro lado, que a única empresa distribuidora,
competindo livremente no mercado, capaz de ter chegado até o seu
Estado, em que pese algumas vezes, em que pese algumas pou
quíssimas vezes, com alguma dificuldade de operação. foi a subsi
diária da Petrobrás. a BR. Esse mercado continua livre, continua à
disposição de todas as empresas nacionais e internacionais, que
aqui estão. para distribuir produtos. V. Ex" é testemunha de que a
única capaz de chegar até lá e de estar atendendo dentro de suas
efetivas possibilidades, levando em conta problemas fluviais e de
estradas é a BR Distribuidora. Temos, Deputado, V. Ex" pode ficar
seguro desta afumação, a maior intenção, atenção e desejo de con
tinuar presentes no seu Estado, com muito melhor capacidade,
para evitar a repetição de fatos tão rec.entes, que preocupou tanto a
população que V. Ex" representa. Temos essa intenção. Lamenta
mos que isso possa ter ocorrido por pouquíssimo tempo e quere
mos,colaborando com o seu esforço de representante da sociedade
de seu Estado, conclamar os nossos concorrentes para que nos aju
dem e evitem que fatos como esse não mais se repitam.

Só para concluir, lembro agora uma preocupação de V. Ex"

quando mencionou o gasoduto Brasil-Bolívia, do Rio Grande, na
Bolívia, até Porto Alegre, que terá cerca de 3.400 quilômetros de
extensão. Sua capital, Boa Vista, está apenas a 200 quilômetros da
fronteira com a Venezuela. Entendemos tudo isso e estamos intei
ramente de acordo com as iniciativas que têm sido trazidas e leva
das. não só a Petrobrás como à sua subsidiária, para tentar uma
equação fmal, permitindo, com facilidade e com a presteza de que
os consumidores do seu Estado precisam, o atendimento com pro
dutos que, às vezes, têm difIculdades até para serem transportados
à capital do Estado. V. Ex" pode crer que esse assunto, hoje, está
sendo objeto de reunião da Diretoria da BR, buscando uma solu
ção, para que nunca mais, se for o caso e se Deus assim o permitir,
venha a faltar alguma quantidade de diesel ou mesmo de gasolina
ou de álcool no seu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Com a
palavra o Sr. Antônio Gerson. que foi solicitado pelo Deputado
José Machado e vai complementar a resposta sobre a pergunta for
mulada.

O SR. ANTÔNIO GERSON DE CARVALHO - Em pri
meiro lugar, queria fazer uma consideração rápida sobre um ponto
que me parece primordial e comum a todos os representantes dos
Estados não atendidos com gás. Para que possa existir um atendi
mento às populações desses Estados, com rede de gás, há um pas
so inicial, que pode ser dado já, sem o qual a rede de gás nunca vai
conseguir sucesso na atuação nesses Estados. Refrro-me às instala
ções internas apropriadas ao uso do gás. Então, essa é uma questão
primordial. Os Estados podem e devem trabalhar desde já. Aliás,
no Rio de Janeiro, isso é uma lei e é obrigatório segui-la. Acho
que os Estados poderiam obter cópia de como é essa lei para ado
tá-Ia, obrigando que as novas edificações tenham a instalação in
terna apropriada para o uso do gás. Digo mais: essa instalação
interna serve tanto para uso do gás canalizado, do gás natural,
quanto para o uso do gás liquefeito de petróleo envasilhado, que,
nesse caso, ficaria fora da residência e seria abastecido via canali
zação, o que, inclusive, é um aspecto de segurança extremamente
favorável.

Então, esse é um passo inicial que imagino que os Estados
deveriam começar a dar, deveriam trabalhar fortemente para con
seguir incluir nos seus códigos de obras essa obrigação.

Quanto à questão específica da matriz energética, o que o
gás pode fazer para promover alguma modifIcação disso, acho que
é preciso entender que o gás natural é um combustível substituto.
Onde o gás natural entrar irá deslocar outro energético.

Então, se o gás natural entra numa indústria, desloca, basi
camente, óleo combustível. Se entra numa residência, desloca Gás
Liquefeito de Petróleo e eletricidade. Se entra no setor automotivo,
desloca diesel. De modo que entendo que isso mexe, sim, com a
matriz, provoca alterações na matriz.

Se é vftrdade - e está escrito na Portaria nO 1.061, que citei
aqui, legislação que faz menção a essa questão -, que a prioridade
é reduzir a participação do Gás Liquefeito de Petróleo, de que o
País necessita importar, e do diesel principalmente, é importante
que isso esteja sob um controle, sob um planejamento governa
mental. É fundamental isso. Caso contrário, o que vai acontecer é
que se vai priorizar a utilização entre os grandes consumidores. Aí
a substituição será de óleo combustível e a redução da participação
do gás nos mercados residencial e de transportes vai provocar uma
importação maior de GLP e de diesel e, conseqüentemente, de pe
tróleo para produzir isso.

Então, mexe com a matriz, além do fato de o gás poder ser
utilizado na própria geração de eletricidade, que é uma questão
bastante discutida. E os volumes são bastante grandes. Todos nós
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sabemos que o Brasil é um País de base hídrica e vai continuar
sendo. Isso mexe, sim, repito, com a matriz.

No meu entendimento. é fundamental que tudo esteja plane
jado, coordenado. como. aliás, a própria Comissão do Gás con
cluiu quanto à necessidade de planejamento e a própria Assessoria
Parlamentar, no trabalho que distribuiu, também assim concluiu.

Acho que essa questão é importante. mexe. sim, com a ma-
triz.

O SR. PRESIDENIE (DeJXltado Manoel Castro) - Muito
obrigado. Antônio Gérson.

Seguindo os debates, vou conceder a palavra agora ao De
putado Domingos Dutra, do PT.

O SR. DEPurADO DOMlNGOS DUfRA - Sr. Presidente
da Comissão, Sr. Presidente da Petrobrás. Sr. Presidente, do Sindi
cato dos Urbanitários do Rio de Janeiro. começaria por uma inda
gação em termos gerais.

A nossa Constituição estabelece em seu art. 3":
"Constituem objetivos fundamentais da República

Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre. justa e solidá-

ria;
II- garantir o desenvolvimento nacional;
m - erradicar a pobreza e a marginalização e re

duzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem-estar de todos. sem precon

ceitos de origem. raça, sexo. cor. idade e quaisquer ou
tras formas de discriminação."

Já o art. 170. que trata da Ordem Econômica. estabelece,
entre outros princípios. o seguinte: "soberania nacional. defesa do
consumidor. redução das desigualdades regionais e sociais e busca
do pleno emprego".

A pergunta que faço para os dois debatedores é: qual a im
portância que tem esta emenda para a economia nacional e para a
poJXllação? O que a população ganhará com a alteração desse tex
to?

Em outras palavras, em que o texto constitucional obstrui o
desenvolvimento do País? Quais os males que esse texto causa à
nossa Nação? Isso significa dizer, de forma contrária. o que a p0

pulação pode ganhar com essa alteração do texto constitucional?
A segunda indagação é que, se passar essa emenda, abre-se

ySpaçe para a privatização. E pergunto: esse processo de privatiza
ção não levará as empresas interessadas a optarem por aquelas ati
vidades lucrativas. como. poc exemplo. servir a indústria e o
comércio e desprestigiar o atendimento aos domicílios da popula
ção? Isso pode fazer com que o Estado fique. mais uma vez. como
disse o Presidente do Sindicato dos Urbanitários do Rio de Janei
ro. em condição semelhante à do passado, quando as empresas pri
vadas vieram a falir, ou seja, aquilo que der lucro ficará para a
empresa privada, aquilo que não der lucro o Estado voltará a assu
mir. causando-lhe prejuízo.

A terceira pergunta é:Que interresses estão por trás dessa
emenda?

O Governo justifica o conjunto de emendas como sendo
para tirar o País do atraso e fazer com que entre em fase de desen
volvimento.

Os expositores afIrmaram que apenas 2,5% do gás canaliza
do compõem a matriz energética. Portanto. qual a importância que
tem essa alteração para o contexto do conjunto de emendas do Go
verno? Ou seja, quem pressiona, são os fornecedores do óleo die
sel, são os transportadores do gás engarrafado, que têm sua
atividade subsidiada, é a SHELL. que, conforme informações. tem
uma reserva próxima ao gasoduto da Bolívia e que, portanto. tem
interesse de entrar no mercado. porque controlará tudo?

Gostaríamos que os debatedores pudessem identificar as
pressões que estão sobre o Governo para alterar esse artigo.

A última pergunta é a respeito do gasoduto. V. S· mencio
nou que temos reservas de 145 bilhões de metros cúbicos, ou seja,
o País tem gás suficiente para atender à demanda. Pergunto-lhe:
Qual a necessidade. portanto, de se trazer gás de outro país com
investimentos no transporte da mina até o centro consumidor?

E mais: querem quebrar o monopólio, mas o Presidente do
Sindicato dos Urbanitários do Rio de Janeiro informou que, qual
quer que seja a empresa, será monopólio, porque será apenas uma
rede, o cidadão não vai ter oportunidade de usar três redes de con
sumo do gás canalizado. Quer através do Estado, quer através de
várias empresas, o consumidor terá apenas uma empresa para se
utilizar dos seus serviços. Portanto, haverá, de qualquer forma,
mon0p6lio no atendimento.

No momento seriam estas indagações para os dois debate
dores. Se houver necessidade de mais alguma pergunta, fá-la-ei na
réplica.

O SR. PRESIDENIE - (Deputado Manoel Castro) - O pr6
ximo inscrito é o Deputado Edson Queiroz, do PP. (pausa.) Au
sente.

Convido o Deputado José Coimbra, da Coligação PFL
PTB. (pausa.) Ausente também.

O Presidente da Petrobrás esta me pedindo para responder,
já que os dois Parlamentares estão ausentes, às perguntas do Depu
tado Domingos Dutra, que requerem atendimento mais específico.

O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Obrigado, Deputado,
pela manifestação das suas dúvidas. Entendo-as perfeitamente, sa
bendo a origem do seu mandato, a sociedade que V. Ex· repre
senta nesta Casa do Congresso.

V. Ex· começou indagando sobre o que nós, debatedores,
Dr. Antônio Gérson de Carvalho e eu, achamos de bom e de mau
na emenda proposta ao Congresso Nacional. Vou tentar fazer uma
explanação bastante rápida. Espero que atenda à sua preocupação,

.porque nesta ocasião é que V. Ex· está-me conhecendo.
Talvez V. Ex· tenha ouvido uma série de comentários a fa

vor e muitos contra o nosso trabalho, a nossa administração. No
entanto, Deputado, quero, sobretudo, dizer a V. Ex· e aos senhores
desta ambiência especial que, na condição de brasileiro, em pri
meiro lugar, engenheiro de formação, sou Presidente da Petrobrás
não por profissão. Fui nomeado, com muita honra e satisfação,
pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Minas
e Energia, e, cumprindo esse papel, enquanto estiver na Casa, na
qualidade de seu Presidente, pode ficar V. Ex· seguro, aqui na Câ
mara, de que todos os atos que eu tiver conhecimento da atual ad
ministração da Petrobrás terão sido decididos, terão sido
aprovados dentro do maior espírito de seriedade. interesse e consi
deração pelo nosso País. Não promovemos nada, a não ser aspec
tos que possam atender ao lado bom, ao lado necessário do nosso
País.

Sr. Deputado, não fico preocupado quando, às vezes, tenho
de examinar questões que me levam a considerar uma emenda, um
projeto ou o que seja, ou uma conversa, quanto ao seu aspecto ma
léfico. Acho que não existe o termo "malefícia". Então, "aspecto
maléfico", para não' criar neologismo. Não estou preocupado
quanto àquilo, porque tenho sempre presente que, na minha mis
são de Presidente da Petrobrás. tenho de acreditar, sobretudo, na
quilo que estou fazendo. E como estou de acordo, conforme frisei
desde o início, com a Proposta de Emenda à Constituição nO 4, que
trata do aspecto aqui debatido, assim como estou de acordo com a
Proposta de Emenda à Constituição nO 6, que propõe a manutenção
do monopólio estatal do petróleo com o Governo e permite a pos
sibilidade de empresas que o Governo possa considerar venham a
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trabalhar conosco nas diversas tarefas do monopólio, quero dizer
lhe, com sinceridade, que não tenho preocupação quanto ao aspec
to da privatização.

Acho que a Petrobrás já atingiu um estágio de tanta maturi
dade, de tanta competência, mais do que consagrada, que creio que
nenhum de V. Ex"s ainda tem dúvida quanto a isso neste plenário.
Produtiva, eficiente e séria. Cheia de defeitos, é verdade. A nossa
companhia .não é um muro especial em que se possam colocar
molduras e quadros somente de qualidades positivas. Temos defei
tos, mas estamos melhorando em todos os aspectos que são apon
tados, em todas as críticas feitas à companhia, justas e
injustamente. Acho que importante é essa tendência de a compa
nhia procurar melhorar.

Veja, por exemplo, Deputado, os resultados da empresa nos
diversos aspectos empresariais, econômico-fmanceiros e técnicos.
Ano a ano, felizmente, graças ao nosso bom Deus, a companhia
tem exibido números cada vez mais positivos. Essas são conquis
tas que ninguém tira do nosso País, porque somos uma companhia
brasileira, uma multinacional com sede no Brasil. Isso é importan
te considerar também. !

Há pessoas que até hoje têm dificuldade de pronunciar
"multinacional", com receio de queimar a língua. Por quê? Nós,
Presidente da Petrobrás, trabalhamos em dez países do mundo, as
sociados a diversas empresas estatais, a quem muito prezamos, e a
companhias particulares sem a menor dificuldade, nobre Deputa
do.

Estamos presentes no Golfo do México.
No Mar do Norte, participamos de trabalhos, no maior cam

po de produção daquela área, o Campo de Magnus, juntamente
com a British Petroleum, a SHELL e outras empresas.

Estamos presentes em Angola - um País notável, um povo
trabalhador passando por sérias dificuldades, mas que está melho
rando e se aperfeiçoando -, juntamente com a Texaco e com a em
presa local, a SONANGOL.

Estamos presentes na Argentina, na Bolívia e no Equador,
em todas essas áreas, sem o menor complexo de inferioridade. Por
quê? Porque acreditamos na capacidade do nosso pessoal, acredi
tamos no nosso corpo técnico, na competência da companhia, na
seriedade daqueles que ajudam a empresa e trabalham por ela, ai,
sim, ajudando o Pais.

Sr. Deputado, na nossa empresa, achamos que a melhor for
ma de fazer política, se é que fazemos política na empresa, é traba
lhar bem, mostrar resultados. O resto é decorrência.

Então, resumindo muito brevemente a resposta a tudo aqui
lo que V. Ex' perguntou, devo dizer que o importante é acreditar
mos - e acredito muito -, nos destinos do nosso Pais, qualquer que
seja a função que esteja exercendo agora ou, mais tarde, em outra
função, isso é da vida. Estamos de passagem na empresa. O que
deve perpetuar-se é a companhia, criada com tanto esforço de to
dos nós, do nosso País, há tanto tempo.

Eu não diria, como dizem muitos hoje em dia, que foram
dos primeiros que tomaram parte do movimento "O petróleo é
nosso". Infelizmente, não tinha idade, na época, para participar da
quele movimento, mas entendo-o como sendo da maior importân
cia, como um movimento legitimamente nacionalista. E,
felizmente, foi criada a Petrobrás na época, como foi criada, e deu
todos esses frutos e trouxe tantas conquistas para o nosso País, que
todos nós temos de reconhecer.

Algumas dificuldades, algumas desvantagens, defeitos?!
Ora, a partir de nós mesmos, que somos seres humanos e que
constituimos essas empresas, temos de ser humildes e entender
que há defeitos, sim senhor, mas o importante, como disse há pou
co, é que esses defeitos estão sendo minorados, estamos corrigin-

do-os e tentando levar a empresa cada vez mais à frente.
Então, Deputado, para concluir, com franqueza, reconheço

que, dada um pouco até a emoção que a sua pergunta me trouxe, o
importante hoje é que, na condição de brasileiros - V. Ex' na qua
lidade de Deputado Federal e eu na de Presidente da maior empre
sa da América Latina, com sede em nosso País -, estejamos
sempre certos de que qualquer que seja a proposta de emenda, um
projeto de lei, um decreto ou um estudo técnico, desde que exami
nados com a seriedade com que a nossa empresa procede, assim
como V. Ex' o faz em relação aos seus trabalhos desta Câmara,
desde que seja do interesse do nosso País, V. Ex' confa!.'á com a
minha participação com o coração aberto - e é meu dever, não es
tarei fazendo favor algum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Conce
do a palavra ao Sr. Antônio Gérson de Carvalho, para responder às
perguntas do Deputado Domingos Dutra.

O SR. ANTÔNIO GÉRSON DE CARVALHO - Entendo
que, na explanação que fIZ, procurei justamente enfatizar bastante
essa questão. Acho que a alteraÇão do art. 25 realmente trará esse
grave inconveniente ao País. Retirada a obrigatoriedade de ser
uma empresa estatal, obviamente os grandes mercados é que serão
contemplados, a substituição a ser feita será de óleo combustível e
os mercados menores, que não são rentáveis - o residencial e o au
tomotivo, principalmente, dada a substituição do Gás Liquefeito
de Petróleo e do diesd -, serão prejudicados. Com isso a Petrobrás
estará obrigada a necessitar de mais petróleo e mais volume desses
energéticos importados.

Essa preocupação é tão séria em tratar, de alguma fonna,
conseguir maiores volumes, produzidos até mesmo no País, de gás
liquefeito e diesel, que o Centro de Pesquisas da Petrobrás, o
CENPES, recentemente, concluiu um trabalho chamado ''Progra
ma de Desenvolvimento de Tecnologias Estratégicas do Refmo 
PROTER, no qual é demonstrado que algumas modificações feitas
no parque de refmo nacional poderiam propiciar alteração de 1%
para 8.9% no que diz respeito ao Gás Liquefeito de Petróleo ex
traído a cada operação de refmo.

Então, essas alterações levadas a efeito no parque de refino
propiciariam à Petrobrás produzir mais Gás Liquefeito de Petró
leo. Da mesma fonna no que diz respeito ao diesel, de 29% passa
ria a 39%.

Esse trabalho desenvolvido no Centro de Pesquisas da Pe
trobrás demonstra a grande preocupação que realmente existe e
precisa existir no que tange a esses mercados, que necessitam ser
contemplados.

O País caminha para uma "dieselização" cada vez maior da
sua frota. O número que mostrei do descompasso que existe entre
a demanda de gás natural canalizado e de Gás Liquefeito de Petró
leo são enonnes - 10% de gás canalizado e oitenta e muito por
cento de gás liquefeito. Penso que há necessidade de que esses
mercados não sejam deixados de lado. A Nação precisa disso.

Então, acho que a alteração do art. 25 vai gerar esse tipo de
problema. A única possibilidade de expansão dos sistemas existen
tes das empresas que hoje atuam e têm a única possibilidade de
expansão no .estado, ou seja, absorver grandes consumos indus
triais para poder subsidiar - esse ~ o melhor termo -, os pequenos
mercados, isso vai deixar de existir; não haverá mais essa possibi
lidade. Então, creio que essa é uma questão extremamente grave.

A preocupação das empresas estatais de diversos países do
mundo sempre foi trabalhar nesse sentido: reduzir a necessidade
de combustíveis que não existem no Pais e contemplar a substitui
ção - como falei, o gás natural é um energético que substitui ou
tros -, por aqueles de que o Pais precisa.

O SR. DEPUTADO DOMlNGOS DUTRA - Sr. Presi-
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dente, gostaria de utilizar o direito à réplica.
O SR. PRESIDENTE (Luciano Pizzatto) - V. Ex" tem o

direito à réplic'ã, mas gostaria de ponderar que temos ainda mais
de oito Deputados inscritos e já são 16h30min. Se for extrema
mente necessária a réplica...

O SR. DEPUTADO DOMINGOS DUTRA - Serei breve.
O SR. DEPUTADO HÉLIO ROSAS - Então, vamos es

tabelecer a réplica como regra.
O SR. PRESIDENTE (Luciano Pizzatto) - Sr. Deputado,

apenas uma questão de ordem. Estive ausente nos últimos quaren
ta minutos e não sei o que foi dito pelo Presidente que me antece
deu, mas estabeleci no começo dos debates que haveria o direito à
réplica. Se isso não foi dado pelo Sr. Presidente a nenhum outro
Deputado...

O SR. DEPUTADO MARCOS LIMA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. DEPUTADO MARCOS LIMA - Gostaria de suge
rir que V. Ex" adotasse um critério para todos os Deputado que fi
zeram perguntas, para os que vão fazer e para os que quiserem ter
o direito à réplica, que o façam depois de todos aqueles que já per
guntaram.

O SR. DEPUTADO DOMINGOS DUTRA - Sr. Presi
dente, não gostaria de polemizar, até porque já deveria ter falado...

O SR. PRESIDENTE (Luciano Pizzatto) - Sr. Deputado,
trata-se de uma questão de ordem que foi apresentada e esta Mesa,
para não ser injusta com os demais Deputados que já falaram. irá
conceder réplica a todos os Deputados logo após os demais terem
direito à palavra.

Tem a palavra o Deputado Hélio Rosas, posteriormente os
Deputados Inácio Anuda e Airton Dipp.

Pela ordem. tem a palavra o D,eputado Hélio Rosas.
O SR. DEPUTADO HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, Sr.

Relator, Srs: Convidados, Sn e Srs. Deputados, estão presentes o
Presidente da Petrobrás e o Presidente do Sindicato da Petrobrás.
Quero iniciar elogiando a eficiência da Petrobrás. Isso é indiscutí
vel; a Petrobrás, hoje, detém umknow how na prospecção - que é
a fase mais ajuda da produção do petr6leo -, que nenhum outro
pais do mundo possui.

Por isso mesmo, pela alta qualidade do material humano da
Petrobrás, pela eficiência que tem mostrado, pelo estágio de capa
citação que ela conseguiu, que sou francamente favoí:ável à quebra
do monopólio da Petrobrás.

A Petrobrás não precisa de monopólio; multinacional ne
nhuma tem condições de vir ao Brasil e concorrer com a Petro
brás. Demorará muitas décadas para que a Shell- com todo o seu
poderio -, e a Esso consigam dominar a tecnologia de águas pro
fundas que a Petrobrás domina com uma tranqüilidade absoluta.
Então, vir ao Brasil significa trazer dinheiro para cá e não levar
nada, porque a Petrobrás é imbatível. Inclusive, tem demonstrado
isso, pois tem ganho concorrência das sete grande fora do País.

Agora, por que a flexibilização do monopólio da Petrobrás?
Porque precisamos de recursos e somente a falta deles pode justifi
car o que ocorre com o gás. Por que temos uma matriz energética
com 2% de participação do gás, apenas 2%? Para que isso ocorra
temos queimado na boca das bacias um percentual elevadíssimo
de gás. Se a Petrobrás não traz esse gás para o consumo, o País é
sedento dele, é por falta de recursos.

Existem também informações de que, em determinada épo
ca, o corporativismo da Petrobrás atuou no sentido de inibir o
avanço do gás na participação da matriz energética, porque havia
um entendimento vesgo de que o gás concorreria com o petr6leo-

que é o principal negócio da Petrobrás. Tenho a impressão de que
essa mentalidade já está superada, o patriotismo dentro da Petro
brás é muito grande. Jamais se pensará em privatizar a Petrobrás;
tenho a impressão de que poucos ousarão levantar a voz a favor de
privatizar da Petrobrás, não só pela sua gloriosa história, mas por
WIe a Petrobrás é um obstáculo à ganância do mundo - não tenho
dúvidas de que o mundo todo está de olho na fabulosa riqueza que
o subsolo brasileiro contém. Parece-me que apenas nós não vemos
essa fabulosa riqueza. Prova disso é que em conversas com embai
xadores de países estrangeiros, descaradamente eles confessam a
inveja que sentem.

Então, a Petrobrás deve existir com esse poderio que cada
vez tem de ser maior, para que seja um obstáculo à ganância do
resto do mundo e que seja um instrumento de defesa do subsolo
nacional, dos interesses do País. Mas não se justifica que ela tenha
o monopólio; a flexibilização vai possibilitar que entre recursos
particulares que permitirão o aproveitamento do gás, pois é um
crime a existência na matriz energética brasileira de uma participa
ção de apenas 2% do gás. O gás é o combustível mais nobre do
mundo e tenho dito até para os ecologistas que estranho a falta de
união deles para lutar pelo aumento da participação do gás na ma
triz energética, pois temos dados que mostram que em uma cidade
como São Paulo, por exemplo - que é a minha cidade -, se apenas
os veículos de transporte coletivo, que ainda não utilizam o gás ou
eletricidade, fossem dotados de gás, deixaríamos de jogar na at
mosfera, por dia, 100 toneladas de di6xido de enxofre, que é um
verdadeiro veneno. Então, os ecologistas deveriam-se unir em tor
no da defesa da participação do gás na matriz energética, que é
uma defesa muito mais importante do direito à vida do cidade do
que a defesa do jacaré do Amazonas ou da luta contra a farra do
boi de Santa Catarina.

Então, deixo aqui a certeza de que quando S. S', o Presiden
te da Petrobrás, disse que a empresa não pode perder de vista o as
pecto econômico, realmente ela não o pode perder, mas a
Petrobrás é mais do que uma empresa que visa lucro; ela tem de
defender os interesses do Brasil. Hoje, ela deve-se engajar na defe
sa do aumento da participação do gás na matriz energética brasi
leira, que é de 2%, contra a média do mundo de 20%, e na
Argentina passa de 30%.

Então, meus cumprimentos a todo o corpo da Petrobrás e
deixo meu apelo para que essa mentalidade seja implantada defmi
tivamente na empresa.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Pizzatto) - Srs. Deputa
dos, antes de conceder a palavra ao Deputado Inácio Arruda, sus
penderei a reunião por dez minutos, pois está havendo votação
nominal no Plenário. Logo após, retornaremos com a palavra con
cedida ao Deputado Inácio Anuda. Por gentileza, Srs. Deputados,
está SUSJ,?eDsa a reunião por dez minutos.

(E suspensa a reunião.)
O SR. PRESIDENTE (Luciano Pizzatto) - Vamos reini

ciar sessão Concedo a palavra ao nobre Deputado Inácio Anuda.
(pausa.)
Não estando presente, retomo a chamá-lo no próximo bloco

de três Deputados.
Concedo a palavra ao Deputado Airton Dipp.
(pausa.)
Não estando presente, concedo a palavra ao D,eputado Mar

cosLima.
(pausa.)
Não estando presente, concedo a palavra ao Deputado Frei

reJúnior.
(pausa.)
Não estando presente, concedo a palavra ao Deputado Moí-
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ses Lipnik.
O SR. DEPUTADO MOISÉS LIPNIK - Sr. Presidente,

Sr"s e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Petrobrás e demais mem
bros dessa conceituada empresa, em primeiro lugar, a pergunta
que queria fazer com relação ao tamanho e a extensão da canaliza
ção já foi respondida pelo Presidente da Petrobrás ao companheiro
do meu Estado, Deputado Rogério Araújo. Então, já estou satisfei
to.

Nesta oportunidade, eu gostaria, Sr. Presidente, de elogiar o
Presidente Jool, Rennó por suas atitudes durante sua gestão. Em
primeiro lugar, por ser um patriota e um patriota democrático, por
que tem atendido a todos os segmentos, independente de partido,
embenefício da própria empresa e dos brasileiros.

Então, V. Ex· está de parabéns! Estou satisfeito com a res
posta. Gostei muito da atitude que V. Ex· tomou em relação ao
caos que se estabeleceu em meu Estado, Roraima, há poucos dias,
foi administrado de uma maneira muito honesta, séria e mostra a
grande capacidade que V. Ex· possui. Caso meu Estado tenha ou
tros problemas iguais - o que espero que não aconteça -, gostaria
sempre de contar com a ajuda de V. Ex·

Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luciano Pizzatto) - Concedo a pa

lavra ao Deputado José Mauricio.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presidente,

eminente Presidente da Petrobrás, meu amigo Jool Rennó. Sr.
Representante dos trabalhadores do Sindicato dos Urbanitários do
Rio de Janeiro, companheiros desta Comissão, sabe o eminente
Presidente da Petrobrás e alguns dos integrantes desta Comissão
que o dispositivo ora questionado é de nossa autoria. Diferente
mente da linha de raciocínio desenvolvida pelo eminente Deputa
do Hélio Rosas - e lamento sua ausência -, não participo da
opinião de S. Ex·, ao contrário, angustia-me profundamente, Sr.
Presidente da Petrobrás, Sr. Presidente da Comissão e demais
companheiros, constatar que um dispositivo constitucional virgem,
não utilizado do preceito constitucional, venha agora ser questio
nado a pretexto de flexibilizar sistemas, de moderni:zar e alargar,
ampliar a economia do nosso País. Contraponho-me, por questões
de princípios, a essas heresias. Chamo-as de heresias porque elas
não me convencem.

Quando da elaboração da Carta Constitucional de 1988, a
matéria foi discutida nas suas nuances, nas suas minudências, nes
ta Casa, e culminamos por aprovar o texto. Por que aprovar o texto
naquele ensejo, naquela oportunidade? Porque, Sr. Presidente e
demais companheiros que mourejam conosco nesta Comissão, por
força desse dispositivo constitucional há hoje dezesseis empresas
estatais funcionando neste País. São todas elas filiadas à ABE
GÁS, uma entidade que congrega as empresas distribuidoras de
gás neste País.

Por outro lado, é sabido e ressabido que as chamadas "Sete
hmãzinhas", donatárias do sistema de distribuição do chamado,
GLP, jamais veriam com bons olhos o ascenso, o crescimento da
distribuição do gás no nosso País. E dizer-se que o dispostivo
constante do parágrafo 2° do art. 25 da Carta Constitucional não
permite o alavancamento do sistema de distribuição de gás no Bra
sil, confesso ser uma heresia. Por outro lado, só a existência das 16
empresas estatais e a inexistência de um modelo tarifário, regulan
do a espécie, o sistema está no seu nascedouro, com essa disserta
ção, Presidente Jool Mendes Rennó, indago-Ihe, preliminarmente:
enquanto sócia, a Petrobrás, de quase ou todas essas empresas es
tatais brasileiras, acaso o sistema não tem maior funcionalidade,
ou acaso o sistema não atinge os objetivos que contemplam aquilo
que chamamos de soberania nacional do interesse do povo brasi-

leiro?
Indago, ainda, ao festejado Presidente da Petrobrás se não

seria'o tempo de se aperfeiçoar o sistema de distribuição de gás no
País, quando é sabido e ressabido que o atual dispositivo constitu
cional consagra e permite uma sociedade entre empresa estatal,
BR Distribuidora, e o capital privado? Foi assim, Sr. Presidente,
que ainda nos últimos momentos da Secretaria de Minas e Energia
- que, criminosamente, extinguiram no Rio de Janeiro, em nosso
tempo, com substituto que podíamos orientar - foi criada no Rio
de Janeiro, nos idos de setembro e outubro, uma empresa que se
chamará, uma empresa subsidiária, uma empresa que parece mais
a BR Distribuidora e que nem sequer foi implantada, apenas a
CEG e a COMGÁS, no Brasil, não aplicaram ainda o sistema per
missivo do parágrafo 2° do art. 25.

Por conseguinte, Presidente Jool Mendes Rennó, em que
pese eu ter de realçar, e o faço com gratificada satisfação pessoal,
o reconhecido zelo profissional do meu eminente amigo, a reco
nhecida competência com que vem dirigindo a Petrobrás, em que
pese eu reconhecer ser a Petrobrás algo intocável neste País, de
ploro que, neste momento, tenha de se discutir um dispositivo con
sagrado.

Daí, Sr. Presidente, fazer-lhe essas duas indagações, que
são extendidas aos representantes dos trabalhadores, aos quais
cabe, até por dever de subsistência, brigar, lutar para manter essas
disposições constitucionais; trocar a expressão "exclusividade de
distribuição" e tirar "empresa estatal" é o mesmo, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Deputados, que solapar, é o mesmo que vilipendiar, a
olhos vistos, a soberania nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Com
a palavra o Presidente da Petrobrás, Sr. Jool Mendes Rennó, para
manifestar a sua posição. Eu pediria respostas as mais concisas
possíveis, já que estamos no adiantado da hora.

Muito obrigado.
O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Com relação à indaga

ção, diria melhor, aos comentários do Deputado Moisés Lipnik,
quero dizer a V. Ex· que, convidado por V. Ex·, Sr. Presidente,
para vir nesta tarde, nesta data, a esta Comissão, naturalmente, me
preparei para ouvir muito mais comentários contundentes, muitas
criticas que me servem sempre, como as feitas pelo Deputado José
Mauricio, para melhorar, para que em outras oportunidades, vol
tando a esta Comissão ou a outras Comissões do Congresso Na
cional, possa apresentar algum aperfeiçoamento. Não vim
preparado para comentar os encômios que V. Ex· fez à nossa em
presa.

Agradeço muito a V. Ex· a compreensão, a bondade e a ge
nerosidade mais do que qualquer coisa. V. Ex· sabe, a companhia
tem procurado pautar-se dentro dos limites e das condições que
lhes são oferecidas e que lhes são possíveis no cumprimento das
tarefas do monopólio estatal de petróleo no nosso País - acho que
venho fazendo da melhor maneira possível, como disse há pouco
para um grupo de jornalistas que me procurou. Pode-se aperfei
çoá-la, pode-se melhorá-Ia? Sim, mas até o momento, dentro da
sua capacidade, ela tem procurado superar-se a si mesma. Os co
mentários que V. Ex· fez serão transmitidos à direção da empresa,
voltando à nossa sede, quando for possível para que fique também
registrado como reconhecimento, que entendo sincero, em todos
os trabalhos que a empresa tem procurado executar.

No que diz respeito aos comentários do Deputado José
Mauricio, combativo Deputado e velho amigo José Mauricio, en
tendo perfeitamente a posição do nobre representante da sociedade
carioca no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Co
nheço de longa data as posições, repito, combativas de S. Ex· e, de
fato, já pude externar anteriormente a minha posição amplamente
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favorável à aprovação da Emenda nO 4, por convicção também, as
sim como o Deputado José Maurício tem as suas convicções res
peitáveis.

No que diz respeito à soberania nacional, por exemplo, o
Deputado José Maurício, que tem acompanhado a minha carreira
profissionâl há tanto tempo e sei que fora de um ambiente como
este, selecionado, torce muito por ela, tem sido um companheiro e
tanto, e o foi quando Secretário de Minas e Energia....

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURícIO - Com a maior ên-
fase.

O SR. JOEL MENDES RENNÓ - ...no Estado do Rio de
Janeiro por duas ocasiões, se não me engano, bastante operoso,
também muito sério, construiu nas administrações do Governador
Leonel Brizola projetos, trabalhos da maior importância para o se
tor de energia fluminense e carioca. Sempre divergimos, embora
de maneira constrotiva quanto a pontos de vista, no que diz respei
to à soberania nacional, que considero muito e tenho, como fIz há
pouco, numa pequena peroração, respondendo às indagações do
Deputado Domingos Dutra, Pf - MA. Continuo mantendo a mi
nha convicção de que quanto ao aspecto de soberania nacional, en
tendo na minha posição de momento ou em outra que venha a
ocupar, sempre estarei defendendo, no meu ponto de vista, aspec
tos que julgo de interesse do nosso País como sendo aquilo que in
teressa à soberania nacional.

Quanto ao aperfeiçoamento a que V. Ex" aludiu do sistema
de redes e distribuição de gás natural, assunto primordial, assunto
fulcral desta reunião, estou mais ou menos com V. Ex· Entendo
que, além do aspecto de organização das empresas que já funcio
nam, das dezesseis companhias que V. Ex" mencionou, reunidas
sob a égide da ABEGÁS, cujo presidente também se encontra nes
ta Comissão, a sociedade, então formada entre Estado, empresa
particular e o nosso representante BR, sempre convidago e minori
tário, satisfatoriamente tem funcionado a contento. E claro que
pode melhorar também, e deve melhorar. Agora a entrada eventual
de outras empresas, a critério sempre dos Governos Estaduais, que
continuarão mantendo a primazia dessa distribuição, eu não acre
dito que possa constituir mal nenhum. Pode trazer, não tenho esse
número para dar a V. Ex", eventualmente, um pouco mais de pro
gresso à nossa necessidade de recursos para a construção e aper
feiçoamento dessas redes de distribuição. É o meu pensamento.

O SR. PRESIDENfE (Deputado Luciano Pizzatto) - Com
a palavra o Dr. Antônio Gerson de Carvalho.

O SR. ANTÔNIO GERSON DE CARVALHO - Sr. Presi
dente, lamento também que o Deputado Hélio Rosas, que tinha
feito algumas considerações anteriormente não esteja presente,
porque uma das questões que S. Ex" mais enfatizou foi a preocu
pação ambiental, dióxido de enxofre, que atinge as populações.
Essa preocupação é aquela que, talvez, seja, de fato, a que será
menos contemplada no caso da privatização do setor ou no caso da
participação da iniciativa privada na área de distribuição de gás,
porque justamente na substituição do óleo diesel é que a situação é
mais crítica, é menos rentável. Essa preocupação é a que menos
será contemplada no caso da atuação privada do setor.

Concordo com todas as palavras do Deputado José MaulÍ
cio, os próprios números mostram. O Dr. Joel Mendes Rennó en
fatizou na sua.palestra, e os números que tenho aqui mostram, o
que ocorreu de 1970 a 1994, 1995, os números ainda não muda
ram, com o setor de gás. Quer dizer, 1970 foi um marco no setor
de gás, porque o petróleo brotou na Bacia de Campos, o gás bro
tou junto, tornando-se possível a expansão desse mercado; de
1970 a 1994 o volume de gás cresceu 1.200%, era 0,2% a matriz
energética, passando a 2,4%. Os números mostram que a coisa
funcionou razoavelmente bem no setor da forma como está, com o

art. 25 em vigor, com a participação dessas empresas privadas nes
sas empresas que o Dr. Joel Mendes Rennó e o Deputado José
MaulÍcio citaram. É óbvio que essa situação se modifica a partir
da alteração do art. 25, porque, sem dúvida nenhuma, o setor de
gás envasílhado do GLP não tem interesse que isso continue cre
scendo. Nos instrumentos legais hoje em vigor, além do art. 25 da
Constituição, na Portaria que regula essa questão, que é a 1.061,
estão especifIcados que a prioridade é a substituição do gás liqui
feito de petróleo e a substituição do óleo diesel.

Na minha visão, acredito nisso, porque está claramente de
monstrado o quanto será prejudicial qualquer alteração nesse arti
go.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Tendo
em vista a situação de presença confusa em função da votação,
vou retornar a lista de chamada para ver se estão presentes os Srs.
Deputados Inácio Arroda, Airton Dipp, Marcos Lima, Freire Jú
nior...

O SR. DEPUTADO MARCOS LIMA - Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Peço

desculpas, Deputado Marcos Lima, V. Ex" está com a palavra.
O SR. DEPUTADO MARCOS LIMA - Sr. Presidente, em

primeiro lugar gostaria de parabenizar V. Ex", o Relator, conse
qüentemente toda a Comissão pelos convites aceitos pelos dois de
batedores presentes a esta reunião, demonstrando o importante
contraditório para que esta Comissão possa analisar e julgar e que
o nosso Relator, Deputado Jorge Tadeu Mudalen, possa preparar
um relatório com o mais profundo conhecimento de todos os pro
blemas dessa área.

Gostaria de saber inicialmente do Dr. Joel Mendes Rennó,
Presidente da Petrobrás, nosso conhecido de longa data, com a sua
efIciência na presidência da empresa e que está sendo reconduzi
do, e tenho certeza, pela sua posição frrme no nosso plenário, que
S. S" não estaria defendendo, caso não tivesse uma posição interior
certa, como tem, a PEC nO 4, já teria saído da Petrobrás, já teria
apresentado sua carta de demissão, se não estivesse plenamente
consciente de que a PEC nO 4 estará avançando, estará ajudando a
avançar o setor. Sabemos, e já foi dito aqui, do problema da matriz
energética brasileira com os 2% do gás natural, que é insufIciente
em relação aos outros países do mundo.

Dr. Joel Mendes Rennó, são várias perguntas, queria pedir a
V. S" e ao Dr. Antônio Gerson de Carvalho que anotem, por genti
leza.

O nosso desafIo é aumentar, não só o desafio, mas também
a obrigação do Brasil, em termos de compor a matriz energética de
uma forma mais aproximada do que ocorre no mundo, a participa
ção do gás natural nela. O que se vê é uma dificuldade na capaci
dade de investimento, pelo que entendi nas suas palavras. Gostaria
de ter a certeza de V. S": quais os fatores?

Ou~i,mos aqui alguns companheiros perguntar: quais as
pressões? O que levou o Governo a tomar essa atitude? Encaro, e
concordo com o Dr. Joel Mendes Rennó, que o grande fator que
influencia é a capacidade de investimento difIcil do Brasil para fa
zer uma nova rede de distribuição, à altura do nosso País, de gás
natural. Temos reservas, podemos importar alguma coisa, mas a
dificuldade nessa capacidade de investimento extrapola até a difI
culdade de fmanciamento.

Perguntaria, em primeiro lugar ao Presidente da Petrobrás:
qual foi a dificuldade ocorrida quando da constituição dessa em
presa para importar o gás da Bolívia pela participação? Parece que
o Banco Mundial ou o BJRD, um dos dois, impôs alguma condi
ção da não-participação da Petrobrás. O que há de real nisso?

Em relação ao preço do gás natural GLP, queria saber, se
for possível, uma informação: com a mesma quantidade de capaci-
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dade equivalente em quilocalorias, qual o preço de um e de outro?
Outra coisa que o Dr. Antônio Gerson de Carvalho falou foi

na possibilidade da mudança na forma de refino do petróleo pela
Petrobrás, propiciando um aumento de 1 para 8.9 no GLP. Pergun
taria ao Presidente da Petrobrás se é melhor para o Brasil importar
o GLP, que não entra, que é considerado não como um produto,
como óleo, quer dizer, como óleo bruto, porque os países que ex
portam o petróleo normalmente exportam à vista, em alguns casos
ainda admitem um percentual para compra no Brasil, mas o GLP
está fora desse tipo de negociação, é mais fácil. Gostaria de ter
essa certeza: comprar GLP do que petróleo? Em termos de contra
partida, o GLP pode ser comprado com troca de mercadoria, o que
não ocorre com o petróleo em determinados casos no Oriente Mé
dio. Gostaria de esclarecer esse aspecto.

A prevalecer essa proposta de emenda constitucional, os
Estados estarlio com a faca e o queijo na mão. A Petrobrás passará
a ser o único fornecedor de gás natural ou seria possível também a
importação? Ou fazendo um paralelo com a indústria de eletricida
de, se a exploração e a produção seriam s6 a Petrobrás e importa
ção e os Estados que, aí, sim, concederiam ou não à empresa que
eles quiserem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Depu
tado Marcos Lima, se V. Ex· puder abreviar suas perguntas.

O SR. DEPUTADO MARCOS LIMA - Sr. Presidente, sei
que a hora está avançada, fiquei para o fmal, quis ouvir os compa
nheiros, alguns também se estenderam e gostaria de ter o mesmo
privilégio de alguns companheiros desta Comissão, sempre com o
intuito de entender melhor, de poder amanhã votar com mais pro
priedade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - V. Ex·
tem a tolerância, desde que seja breve.

O SR. DEPUTADO MARCOS LIMA - Muito obrigado,
Sr. Presidente. Ouvi do Dr. Carvalho, o que achei até um parado
xo, que há falta de recursos para o setor, mas que ele prega uma
forma de participação privada, de empresas na constroção de redes
de distribuição. Gostaria que S. S· explicasse melhor por que a
empresa privada pode constmir, participar e por que ela não pode
participar de uma forma livre, tendo uma concessão do Estado, já
que o problema é falta de investimento, e dificuldade de fmancia
mento? Por último, gostaria de saber a opinião dos dois Presiden
tes para o lleguinte: vai ficar um vazio na legislação. Estamos
dando carta branca completa para os Governos Estaduais, em ter
mos de legislação, para reger esse segmento de mercado de gás
natural. Por quê? Uma empresa, por exemplo, de um único setor
hoje, está implantada, o do Rio de Janeiro, ou seja, melhor implan
tado. Quais os critérios que os Governos Estaduais adotarão no
caso da constroção de uma rede de distribuição? Determinadas
empresas vão construir, já pensando em atingir determinado nú
mero de consumidores. Outras, somente consumidores grandes. A
legislação deve abranger tudo isso. Estamos deixando para os Es
tados, quando deveríamos acompanhar de perto, porque amanhã,
da mesma forma que acontece com a energia elétrica, para uma
uma eletrificação não será possível uma rede de distribuição de
gás natural rural. Em determinados casos, pode ser que passe por
perto. Pode ser que haja essa possibilidade. Gostaria dQ chamar a
atenção e saber a opinião dos dois Presidentes sobre este aspecto,
o que estamos passando para os Estados. Teria mais perguntas,
mas vou terminar, atendendo o nosso Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Obri
gado, Deputado Marcos Lima.

Passamos a palavra ao último inscrito deste bloco, o Depu
tado Inácio Arruda. Gostaria de çomunicar que, por uma questão
óbvia de logística dos debatedores, teremos que encerrar os deba-

tes até cinco minutos para as dezoito horas. Temos· ainda meia
hora de debate. Há tempo para que todos possam falar, depende
agora. dos debatedores e dos Srs. Deputados.

Com a palavra, o Deputado Inácio Arruda.
O SR. DEPUrADO INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,

Srs. convidados, penso que o tema gás não pode ser discutido de
forma sepm:ada do petr6leo, das telecomunicaçõesEmbora as
emendas sejam distintas, estão todas no bojo de um projeto, que
hoje pela manhã, o nosso Ministro das Comunicações chamou de
''Projeto de Estado". Quero dizer que duvido um pouco dessa afir
mativa que seja "Projeto de Estado", porque na economia mais li
beral do mundo, no caso, a americana, há anarquia no setor de gás,
com a conconência deslavada, que leva, muitas vezes, à ineficiên
cia. No caso dos países que são maiores consumidores de gás, t0
dos os maiores comiumidores como a França, a Itália, a Espanha
mantêm essa atividade sob controle de empresas estatais, garanti
das, mantidas pelo governo. Essa é a matriz na Europa. Não há gás
separado, petróleo separado. A 16gica é esta: é preciso abrir a nos
sa eco~omia,nos mesmos termos usados nas outras nações perifé
ricas. E a mesma linguagem, é o mesmo discurso e, às vezes, são
as mesmas propostas de emenda, não mudando nem mesmo a lin
guagem de um idioma para outro. Quer dizer, fazem-se as traduçõ
es ipsis Iitteris do termo da matriz, principalmente a americana,
que tem buscado impor essas determinações. Então, essa é a linha
geral.

O segundo problema é que já tivemos esse mercado sempre
aberto. Nossas companhias estatais parecem não ter vinculação al
guma com o mercado. São alheias a ele.

Ora, a Petrobrás, a Telebrás e outras estão na Bolsa de Va
lores. O Japão colocou, um dia desses, 33% das ações da sua tele
fônica estatal na Bolsa de Valores de Tóquio. Em Tóquio não se
pensa e não há campanha hipócrita para privatizar coisa alguma de
empresa estatal. Não há essa campanha xenófoba na França e Itá
lia para privatizar. O que se pensa é em coisas gradativas dentro
do grande mercado europeu.

Tivemos uma empresa de gás implantada no Estado do
Ceará. O Presidente Jool Rell111ó sabe muito bem, porque acompa
nhou, através de sua assessolia e das empresas da Petrobrás que lá
estão o esforço da Petrobrás para buscar um parceiro na iniciativa
privada, e lá já estava feita, pela Petrobrás, toda a tubulação de
gás, com investimento zero de qualquer empresa estatal ou priva
da. Todo o mvestimento foi da estatal Petrobrás. Então levantou-se
esse outro problema: não tem que privatizar ou tem que quebrar
monopólio porque esses setores s6 conseguem avançar hoje no
Brasil ge tivermos investimentos, que viriam ou da iniciativa pri
vada brasileira ou de investimentos externos.

As atividades como geração de energia, petróleo e gás não
têm investimento externo de grande monta que se associe a esse
teneno, mas a participação do Estado com muito peso. Quando o
Estado não entra diretamente com a sua companhia, financia,
como o BNDES l;em feito no nosso País. Quer dizer, saneia tudo e
depois ainda empresta dinheiro para a compra da companhia. Isso
é dinheiro público, do povo brasileiro. Faz-se um grande negócio
na iniciativa privada investindo em setores estratégicos. O investi
dor só entra se for com o dinheiro público, porque não há empresa
plivada alguma, seja brasileira, seja estrangeira, que tenha condi
ções de fazer, por exemplo, o gasoduto Brasil-Bolívia com dinhei
ro próprio. Ou o dinheiro é do seu país, da poup~ça pública, ou é
do país de origem que está querendo o gasoduto. E um pouco a 16
gica, o caminho que vem sendo percorrido.

Fico preocupado quando o Governo leva as empresas esta
tais ao constrangimento até de fazerem publicidade dos bons servi
ços que presta à Nação.
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A empresa estatal está proibida de fazer publicidade ou até
de dizer que vai assinar contrato nos meados, por exemplo, de
maio, pois isso já é considerada um publicidade. Na realidade, isso
pode significar que a empresa tem capacidade, conseguiu os inves
timentos, vai fazer o gasoduto, e entrará com força nesses setores.

Procuramos, assim como se procura uma agullia no palliei
ro, lá no Estado do Ceará, quais das distribuidoras que estão aqui:
Shell, Texaco, Esso, Atlantic.

Dizemos: o Estado está abrindo para vocês, pelo amor de
Deus - como V. Ex· bem disse em relação ao Estado do nosso co
lega Deputado que aqui está -, apareça alguma empresa da inicia
tiva privada, porque estamos entregando o negócio para vocês.
Vocês não querem? Não querem porque para chegar lá têm que
gastar, que colocar o dinheiro. Elas s6 querem na hora que tiver o
gasoduto pronto. Aí todo mundo quer, é uma beleza, um grande
negócio, um filão.

Esse o grande problema que vamos,enfrentar no debate des
sas emendas: qual é o projeto de Estado? E o grande negócio? Va
mos fazer grandes negócios com assuntos que interessam ao
desenvolvimento de toda a sociedade brasileira, ou vamos fazer de
fato um projeto estratégico de Estado, de Nação e de País, como
fazem os países hegemônicos que nos são dados como exemplos e
que fazem projetos de Estado de longo prazo. Nenhum deles está
disposto a quebrar a sua matriz energética. Nenhum deles está dis
posto a entregar o que investiram. Todos eles seguram com muita
garra, com muita força e com muito patriotismo, o que aqui é c0

locado como xen6fobo, atraso.
No Brasil s6 se fala em patriotismo na hora em que joga a

seleção brasileira, fora disso não há mais patriotismo. Esses pro
blemas deveriam ser abordados, porque a emenda do Governo la
mentavelmente sequer dá substância. Não há nada de substantivo
na emenda do Governo, nada. Não há um dado, uma informação
sobre gás, petr6leo, telecomunicação, nada. Temos de tratar desse
problema, ou seja, da emenda que nos é entregue dessa forma para
decidirmos nos tennos que o Governo quer. O grande projeto na
cional é o do Governo ql,le não oferece um dado ou uma informa
ção. Precisarlamos ter uma discussão um pouco nesse nivel, pois
esta é uma batallia de grande porte que estamos travando no nosso
País. Esta é uma decisão para o futuro, de fato. Não se constr6i o
futuro no futuro, mas hoje. Mais taIde seremos cobrados sobre
esta decisão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Agra
deço ao nobre Deputado Inácio Anuda as palavras.

Com a palavra o Dr. Joel Mendes ~enn6.
AO SR. JOEL MENDES RENNO - O Deputado Marcos

Lima s6 teve oportunidade de se manifestar há pouco. Mas creio
que, de maneira muito sensata e clara, procurou utilizar todo o
tempo que lhe foi concedido de modo positivo, porque fez uma sé
rie de indagações, todas elas naturalmente - entendo -, muito liga
das ao seu interesse pelos destinos da Emenda n° 4.

Perguntou inicialmente o Deputado Marcos Lima a respeito
de eventual dificuldade antes, agora ou daqui a pouco, com refe
rência a recursos fmanceiros para a constrnção do gasoduto Bolí
via-Brasil. Na verdade, há pouco mais de um ano, noticiou-se que
o Banco Mundial, o BID acompanhando essa diretriz do Banco
Mundial, que são entidades, embora diferentes, mas sediadas no
mesmo país e que têm a fmalidade de fomentar desenvolvimento,
é muito comum que o que um banco decide, em particular, o
BIRD, que é o Banco Mundial, o BID acompanha e vice-versa,
que enquanto a Petrobrás estivesse à testa do projeto de importa
ção de gás da Bolívia, fosse aquela empresa que devesse ter a
maioria de capital, a maioria de participação, em um empreendi
mento integrado, por força da nossa Constituição, o Banco Mun-

dial não se interessaria poi: fmanciar essa obra. Isso é passado, De
putado. Esse assunto já está absolutamente superado.

Em meados e fmal do ano passado, pessoalmente e, pela
primeira vez, tive ocasião de estar com dirigentes do Banco Mun
dial e do BID na sua sede. Pela primeira vez, apresentei os deta
lhes desse projeto. Eles já conheciam o trabalho por infonnações
do mundo técnico de gás natural. Esse projeto é hoje em dia o
maior em realização na área de gás natural em todo o mundo. Eles
já conheciam o trabalho, mas nunca tinham sido consultados for
malmente pela empresa ou pelo Governo do Brasil se estariam in
teressados em examiná-lo e eventualmente fmanciá-Io.

Pessoalmente, como disse, superamos qualquer dificuldade
que existia antes. Entenderam essas importantes entidades .de fi
nanciamento intemacional que, de acordo com nossa Constituição
e nosso País, que, aí sim, é soberano - e é lamentável que o Depu
tado José Maurício tenha saído -, aí entendo nosso País soberano,
porque tem uma Constituição. De fato, o projeto s6 poderia ser de
senvolvido com a Petrobrás tendo a maioria de capital, a maioria
de interesse, porque assim estabelecia nossa Constituição, e a em
presa Petrobrás era responsável pelo Governo para exercer, no que
diz respeito ao monopólio, essa tarefa de se incumbir também da
importação de gás.

Neste momento, depois da visita de duas missões do Banco
Mundial e do BID à empresa e de visitas técnicas nossas aos Esta
dos Unidos, estamos apenas aguardando uma terceira visita. Essas
entidades têm um ritual a ser cumprido, é absolutamente com
preensível, e tem dado certo em vários projetos. Dentro desse ri
tual estamos aguardando uma terceira visita, possivelmente no
princípio de maio, para que tenhamos efetivamente a confiança e a
convicção de que eles estarão fmanciando esse gasoduto, então
esse aspecto estará superado.

Já tive, de fato, oportunidade de mencionar aos Srs. Deputa
dos as notáveis conquistas e recursos infmdáveis, em vários aspec
tos, do nosso País.

Lamentavelmente, tanto o Brasil como nossa empresa têm
carência de matéria-prima, de um combustível da maior importân
cia, que se chama capital. Somos um País pobre em capital e a
nossa empresa também. Não temos poupança suficiente para de
senvolver todos os projetos que são do nosso interesse. Isso, entre
tanto, está sendo superado, com muito esforço pelo País e pela
nossa empresa, que tantas conquistas já tem exibido.

Tenho a convicção há muito tempo de que todo o recurso
bom que pode vir para nosso País, para desenvolver projetos de in
teresse nacional, deve ser bem-vindo. Esse capital vindo para o
Brasil, aqui ficando e criando condições de projetos de desenvol
vimento que geram empregos e fazem com que mais brasileiros te
nham condição de ganhar seu salário e viver melhor, não tenho a
menor dificuldade em entendê-lo como de utilidade para nosso
País. Já temos meios suficientes que nos defendem de outro tipo
de capital. O Congresso já votou e aprovou leis em ocasiões ante
riores contra isso.

V. Ex· também me pediu uma comparação sobre preços de
gás natural e GLP. Os preços de combustíveis no nosso País são
flXados, em tennos fmais, pelo Ministério da Fazenda, por indica
ção do Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério de
Minas e Energia.

Não tenho, com franqueza, o'detalhe de quanto custa hoje o
metro cúbico de gás. Hoje uma empresa que distribui está receben
do esse gás por preço flXado pelo DNC, em torno de dois e onze,
dois e doze dólares por milhão de BTUs, por metro cúbico aproxi
madamente. O GLP é, realmente, bem mais caro. Talvez o Dr.
Gerson possa fazer essa comparação. Acho que, no mínimo, é de
quatro a cinco vezes mais caro, mas tem uma disseminação muito
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grande no País., pela facilidade com que os botijões foram aceitos
pela nossa população.

Comentou o Deputado sobre interesses maiores que poderia
haver na importação de petróleo cru, bruto e GLP. Hoje, neste
País, o consumo de GLP está em tomo de seis milhões de tonela
das-ano, e o Brasil ainda importa, porque não consegue produzi-lo
todo, cerca de 25% desse valor, um miJhão e meio de toneladas, e
o importa a preço superior ao que o GLP é vendido no nosso País.
Por efeito da estrutura de preço estabelecida pelo Govemo que pri
vilegia o preço do GLP muito usado para cozinhar, deve ser mais
barato estabelecer o Governo, do que até o GLP importado.

Não é propriamente procedente o fato de que importando
mais GLP teremos mais facilidade de trocar esse volume, esse
montante, por mercadorias nacionais. É muito dificil conseguir
mos uma relação direta de barter entre o que compramos de 61eo,
GLP ou outro produto e vender mercadorias nacionais, pudera!
Quiséssemos n6s chegar a esse ponto. Seria muito bom. Por sinal,
a antiga subsidiária da Petrobrás, a Interbrás, tentou por muito
tempo a realização desse negócio e conseguiu, no tempo em que
existia apenas cerca de 20% de todo o volume importado de cru, e
de produto, muito pouco.

Mas continuamos tentando, inclusive com um país que V.
Ex" sabe muito bem, que é o Irã. Temos sempre feito tentativas,
juntamente com o Ministério das Relações Exteriores, procurando
ajudar empresas e empresários nacionais que tenham condições de
negociar com o Irã, tanto quanto possível, em troca do volume de
61eo que importamos daquele País. Não creio que o GLP seja mais
fácil do que o cru. Mas vamos continuar tentando alcançar o que
for de interesse nesse sistema de trocas.

V. Ex" comentou sobre o fornecimento de gás natural, a
produção da Petrobrás para as empresas distribuidoras estaduais.
Já é assim. Somos, por enquanto,'·o único grande fornecedor às
empresas estaduais de distribuição, ainda por força, natnrahnente,
do nosso dever e responsabilidade, cumprindo o monopólio, nesse
particular e continuará sendo. Por isso, acredito, o Congresso está
examinando as duas emendas encaminhadas pelo Poder Executi
vo, a nO 4 e a nO 6. Acho que óleo e gás, acompanhando o comen
tário do Deputado Inácio Arruda, devem, tanto quanto possível,
andar juntos. São produtos muito próximos e vai continuar aconte
cendo assim. Enquanto houver a obrigação da Petrobrás de cum
prir o monopólio, que é do Governo, em temos de produção,
transporte em grosso, de gás natural, essas companhias estaduais
continuarão sendo atendidas com o volume de gás produzido pela
companhia. Se houver alguma mudança, a companhia se adaptará.
Mas ela continuará, Deputado, sendo, no meu entender, sempre
muito importante no setor de hidrocarbonetos no País. Não tenho a
menor dúvida quanto a esse aspecto.

V. Ex" comentou que critérios as empresas estaduais pode
rão ter no aspecto de. aperfeiçoar, de desenvolver mais ainga o seu
sistema de atendimento através das redes de distribuição. E verda
de. V. Ex" está dizendo que estaria sendo dada carta branca aos
Estados. A nossa empresa não pode fazer nada nesse sentido, com
V. Ex" sabe. Tudo vai depender da decisão dos representantes da
sociedade, entre os quais V. Ex" se inclui. A avaliação dessa emen
da é que vai dizer se será aprovada ou não, em temos fmais, pelo
Congresso, depois apresentada à sanção ou ao veto do Presidente
da República. No entanto, acho, Deputado, que os Estados já têm
administradores competentes, sérios e conscientes, dos melhores
interesses estaduais e nacionais, para, na época, na ocasião de,
aprovada qualquer mudança ao atual sistema, de empresa estadual
de distribuição, virem esses administradores a apresentar condiçõ
es, critérios e cláusulas, os mais importantes e necessários possí
veis para o desenvolvimento de seus Estados. Não posso me

permitir, nunca faria isso, imaginar que administradores não ve
nham a ter essa sensatez e não sejam suficientemente sérios para
procurar e buscar, também nesse aspecto, das suas empresas locais
de distribuição, o que melhor convém à população dos Estados.

S6 queria, Deputado, agradecendo a V. Ex" os comentários
que fez, reiterar que, de fato, em temos de alguma modificação no
modelo existente do setor de energia no País, do setor petróleo e,
ao lado dele, o de gás natural, esses produtos têm de andar juntos,
tanto quanto possível. Por isso entendo que essas duas emendas
foram encaminhadas cóncomitantemente à apreciação do Congres
so.

Agora, faço apenas um pequeno comentário fmal, quando
V. Ex" manifestou preocupação com referência a que não existia
nada em tantos locais. De repente, quando fIZemos as instalações,
quando passamos particulalDlente e unicamente a distribuir, houve
um interesse de outras empresas por esse fato. Tanto que, no Esta
do do Ceará, a BR é sócia do Governo do Estado. Agora, o grupo
Vicunha, que é um grupo empresarial, está investido no Estado há
muito tempo. Estamos vendendo o nosso acervo - apenas para
tranqüiliza-lo e a todos nós -, constituído para a empresa, dentro
de critérios econômicos e financeiros absolutamente aceitáveis.
Então, V. Ex" pode ficar seguro de que esse acervo todo que cons
truímos não passará a ser gratuitamente oferecido ao beneplácito
particular. Vai ser feita uma sociedade, nós venderemos esse acer
vo, como fizemos em outros Estados. É um critério de justiça, V.
Ex" não acha?

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Nós estamos
acompanhando de perto, lá no Ceará.

O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Por isso tenho a certeza
de que será bem feito.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Com

a palavra o Or. Antônio Gerson de Carvalho.
O SR. ANTÔNIO GERSON DE CARVALHO - Quanto a

essa questão, levantada inclusive pelo Deputado Marcos Lima,
acredito plenamente que o Presidente Jcel Mendes ReUllÓ está de
fendendo essa posição, porque acredita reahnente nela, da mesma
forma que nós acreditamos. Também é claro que se o pensamento
dele fosse diferente não estaria na Presidência da Petrobrás. Creio
que é uma questão a ser levada em conta. Esse esforço, citado pelo
Deputado Inácio Arruda, feito no Estado do Ceará, para que a em
presa privada pudesse participar do sistema, e também a observa
ção feita pelo Deputado Marcos Lima, quanto à questão de que
seria contraditório a empresa estadual procurar uma empresa pri
vada para a construção de rede, procurei abordá-la, mas não sei se
fui muito feliz quando fIZ essa referência, porque quando uma em
presa estadual faz o planejamento de construção de uma rede, pro
cura verificar todos os consumidores ao longo dessa construção
que seriam ligados ao seu sistema. Não só os industriais, não só os
residenciais, mas, também, os automotivos, os comerciais. Enfim,
quando a empresa estadual leva uma rede para um detelDlinado lu
gar, procura contemplar todos os segmentos de mercado e estabe
lece prioridades, em função, obviamente, da carência de recursos,
carência essa que não é um privilégio do setor do gás. Essa carên
cia de recursos, então, faz com que sejam estabelecidas as priori
dades, prioridades essas dentro de um planejam~o estadual. O
Estado, quando faz o seu planejamento, defme, por exemplo, que
vai criar um distrito industrial em tal região, que normahnente é
afastada das grandes cidades, por questões ambientais e de neces
sidade de desconcentração das grandes populações nas metrópo
les. Então, quando se faz um planejamento desse, leva-se tudo isso
em consideração. No momento em que uma indústria, uma empre
sa quer consumir o gás e ela não está contemplada dentro dessas
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prioridades, a empresa estadual oferece essa alternativa de partici
par da constmção da rede em troca ,do fornecimento gratuito do
gás durante um determinado tempo. E uma forma de ter o investi
mento privado ajudando a ela pr6pria, como indústria. Se o gás é
tão importante, porque o gás é um agregador de qualidade ao pro
duto fInal, então, se tem essa alternativa.

Quero enfatizar que essa questão está contemplada na legis
lação e a empresa estadual não pode fugir de cumprir isso. A Por
taria n° 1.061 estabelece que os volumes de gás a serem colocados
para os grandes consumidores têm de contemplar, ou melhor, deve
haver uma proporcionalidade com o volume de gfl.s a ser coloca
dos nos consumidores menos ou não rentáveis. E esse jogo que
compensa o negócio no [mal. Um exemplo, que me parece bastan
te interessante, pode demonstrar bem como a coisa funciona. O
atendimento à Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redon
da, é feito pela Petrobrás. Se tivéssemos uma empresa privada fa
zendo esse atendimento à CSN, por exemplo, essa empresa teria
um volume de gás com um linico consumidor, igual ao de todo o
Estado do Rio de Janeiro.

Quer dizer, um negócio extremamente interessante feito
dessa forma, contemplando um linico consumidor com uma renta
bilidade excepcional, seria talvez a empresa mais rentável do mun
do de gás canalizado. Quer dizer, é um negócio que precisa ser
pesado. Então, esse tipo de jogo no momento em que se coloca
uma rede de gás para atender a uma indústria desse porte, uma em
presa estadual tem obrigação de contemplar todos os ootros mer
cados. Quanto à questão do preço, não dá para dizer qual é o
preço, porque não é um preço. O preço do gás, ele é feito em fun
ção do volume consumido. Um consumidor que consome um vo
lume maior de gás paga menos. Aquele que consome menos paga
mais. É um preço, como se costuma chamar, em cascata. Para se
ter uma idéia, - não sei se esse número pode signifIcar alguma coi
sa -, um consumidor, por exemplo, na faixa de zero a seis metros
c1ibicos por mês, paga cinqüenta e três centavos de real por metro
c1ibico. Mas, se o consumo dele for maior, ele paga menos e, as
sim, sucessivamente. No [mal da conta, tudo isso é contemplado: o
preço de zero a seis, o preço acima de seis e, então, é feito o fecha
mento da conta levando em consideração todas essas diferenças de
preço.

O SR, PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Pelo
adiantado da hora, vamos conceder a palavra aos liltimos Deputa
dos inscritos. Se nós não tivennos condições de ouvir a resposta
do Presidente da Petrobrás, podemos pedir a S. S' que mande-nos
por escrito. Mas eu pediria ao Sr. Jool Rennó a compreensão para
ouvir as liltimas perguntas, especialmente do nobre Deputado
Eduardo Mascarenhas, do Rio de Janeiro e assim, talvez, possa
contemplar a todos.

Concedo a palavra ao Deputado José Fritsch. Não está pre
sente. Concedo a palavra ao Deputado José Chaves.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, St's
e Srs. Deputados, vou procurar ser breve por causa do apelo do
Presidente e voo pedir desculpas ao Sr. Antônio Gérson se vou me
dirigir somente ao Presidente da Petrobrás.

Eu gostaria de saber a opinião da empresa em relação à ex
pansão. Existem recursos internos, há uma previsão para a expan
são. Interessa uma parceria com uma empresa ou seria interessante
para o País que houvesse outras empresas atuando no setor e que
capital representaria isso? O Sr. Antônio Gérson, aqui, o nosso lí
der, deu uma informação de que o Rio de Janeiro, para contemplar
uma expansão, precisaria apenas de cem milhões de dólares, uma
quantia modesta. E, então, perguntamos: há necessidade real de in
vestimento? Essa é uma primeira pergunta, baseia-se nas Emendas
nO 4 e nO 6, a necessidade, a carência do Estado, a exaustão do Es-

tado em investir.
A ootra pergunta também está ligada à primeira: como a Pe

trobrás olha o gás, ligado diretamente ao petróleo? É um produto
de segunda linha, é um subproduto, é uma coisa que vai interessar
à empresa no futuro, no próximo milênio? A empresa olha o gás
também como algo rentável em termos de empresa, em tennos de
interesse público? Isso é fundamental: saber se o petróleo tomaria
a dianteira, teria a vanguarda ou o gás teria uma posição também
de destaque? E, por liltimo, Presidente Rennó, uma pergunta que
faço. baseado no seu depoimento de quase quatro horas, sobre o
qual alguém pode concordar ou discordar. Mas V. S' externou
suas idéias com sinceridade. E, dentro dessa linha, eu lhe pergun
to: o que pensa a Petrobrás em relação às Emendas n° 4 e n° 6?
Não apenas o Presidente, a Diretoria, IDas. como pensa o corpo da
empresa, a eh1e pensante, que vem desde a batalha do ''Petr61eo é
Nosso" e que evoluiu? A Diretoria tem dados sobre isso? Se tem,
não seria algo para externar em PÚblico? Nós acreditamos que
existe, eu diria até, uma usina de idéia em relação ao petróleo den
tro da empresa, com todo o respeito à Diretoria. Eu acho que exis
te um corpo pensante de funcionários de carreira, desde o operário
ao engenheiro com mestrado e PhD, ao homem que vê a questão
tecnicamente e ao que vê politicamente.

Eu gostaria de saber, baseado na sinceridade com que o
Presidente externou sua opinião. se S. S' tem alguma pesquisa de
como pensa esse povo.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto-- - Obri

gado. Deputado José Chaves. O liltimo inscrito é o Deputado
Eduardo Mascarenhas.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MASCARENHAS - Sr.
Presidente, St's e Srs. Deputados, caro Presidente do Sindicato dos
Urbanitários, Dr. Jool Mendes Renné> Presidente da Petrobrás,
gostaria, preliminarmente. de dizer que, como membro da bancada
do PSDB, partido do Presidente da Repliblica, eu muito me orgu
lho de ter uma fIgura da sua dimensão na residência da companhia
mais importante do nosso País, talvez, da América Latina. Não sei,
talvez a do México e da Venezuela tenham maior importância,
mas a Petrobrás é uma das maiores companhias de petróleo do
mundo. uma das dezessete ou dezoito maiores companhias de pe
tróleo do mundo.

E eu queria também prestar prelimiuarmente um depoimen
to. porque surgem sempre idéias maliciosas diante de qualquer
discussão tão apaixonante quanto essa. Às vezes, eu vejo ilações e
reticências com relação à posição do Presidente da Petrobrás,
como se houvesse alguma vinculação entre esse momento político
e as suas posições de profunda convicção interior. Como o Dr.
Jool Mendes Renn6 há mais de três anos me autorizou a dizer de
pliblico o que eu vou falar, então eu não estou cometendo nenhu
ma inconf1dência. Porque eu me lembro de que, numa dessas tar
des. eu fui à Petrobrás discutir questões de navegação offshore e,
a certa altura, perguntei ao Presidente o que S. S' achava da ques
tão do monopólio da Petrobrás, ao que S. S', na frente de outros
diretores da empresa, respondeu-me que não tinha nenhum temor
e nada a opor contra a quebra do monopólio da Petrobrás. Isso
quem ouviu fui eu, e com várias testemunhas ao lado. Já se passa
ram talvez três ou quatro anos. Então. muitas águas rolaram de lá
para cá. E a posição do Presidente da Petrobrás poderia até ter se
transformado, porque não é nenhum desdouro para alguém mudar
de idéia.

Por exemplo, eu mudei de posições, pois acreditava em cer
tas coisas nos anos 80 que eu hoje não acredito em mais nada de
las nos anos 90. Então, queria saber a opinião do Presidente, até do
ponto de vista doutrinário e também como cidadão, do Sr. Jool
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Mendes Renn6.
Sempre me causa desconforto a idéia de um único parIa;

mento poder determinar políticas ad aeternum para um país. E
como se aquele parlamento, na realidade, que representa uma
maioria eventual de um detenninado momento, ele pudesse açam
barcar a soberania de todos os parlamentos que lhe sucederiam,
constitucionalizando tudo e não permitindo que a sociedade fosse,
através dos seus legítimos representantes, corrigindo rumos, refor
mulando idéias através de outros institutos legais que são os insti
tutos infraconstitucionais. O Congresso Nacional, instituição da
maior respeitabilidade, essência do sistema democrático sobre o
qual não tem que pairar a mais leve dúvida quanto ao seu civismo
e empenho, ele, através de decisões de maioria, de leis comple
mentares, de leis ordinárias, está ampla e plenamente capaz de dis
ciplinar e corrigir rumos e até fiscalizar a ação daqueles que
estejam executando os rumos que ele propôs.

Então, eu tenho a impressau ~:: '}Ue preli.minatmente uma
desconstitucionalização do País amplia as prerrogativas do Con
gresso Nacional, amplia as prerrogativas da sociedade brasileira
que está nele representada e, por conseqüência, amplia a cidadania
do eleitor. Porque o eleitor, através da sua vontade soberana,
quando ele deposita o seu voto na uma e escolhe o Presidente da
República e o Parlamento que ele acha que deva traçar as políticas
do País, o seu voto passa a ter um peso e não fica absolutamente
desprestigiado por um quorum absolutamente inalcançável em
condições normais de três quintos em quatro turnos, em uma posi
ção bicameral.

Portanto, quando o Governo do Presidente Fernando Henri
que Cardoso envia a primeira proposta de quebra do monopólio da
Petrobrás, e não da União, é claro que o Governo - se assim a so
ciedade, o Governo, os Três Poderes, todos acharem que seja do
superior interesse do Paí- poderá fazê-lo, diferentemente de es
tar obrigado a tal.

Acho que esta é uma questão preliminar.
A segunda questão, sobre a qual eu queria ouvi-lo .falar

também, é a seguinte: quando eu ouço argumentos sobre a vanta
gem da quebra do monopólio, eu jamais fiquei convencido por
eles. Mas o que o Brasil tem a perder com a quebra do monopólio?
Qual é a desvantagem? Ora, ouço determinados segmentos que de
fendem a preservação do monopólio descrever a Petrobrás como
um gigante eficaz, como uma empresa de uma competência imen
sa, capaz de gerar orgulho no coração de todos os brasileiros, pelo
seu quadro técnico, pelas suas conquistas. Essas mesmas pessoas,
em outro momento, quase que pendularmente, descrevem a Petro
brás como um grandalhão desprotegido, que precisa de todos, ou
como um nanico desvalido.

Então, eu queria que o Presidente me definisse o que ele
acha da Petrobrás. É um gigante eficaz e competitivo é um granda
lhão desprotegido, ou ela é uma nanica desvalida que precisa de
uma série de proteções, que, depois de quarenta anos, não conse
guiu ainda adquirir um mínimo de maturidade empresarial? Eu
queria saber a opinião do Presidente da Petrobrás sobre a empresa
que preside. Porque, em certas horas, descreve-se o capital estran
geiro, através de uma série de argumentos, como um capital in
competente, haja vista os contratos de riscos que há onze anos
foram abertos, mas que peimitiram a descoberta apenas de um po
cinho vagabundo em Santos, e olha lá; outra hora, vê-se o capital
estrangeiro como algo extraordinariamente potente e que seria um
gigante irresistível diante da fragilidade da Petrobrás. Então, eu
gostaria de saber qual é a posição de V. S· diante desses argumen
tos. Ele é um satã? Na sua visão, qual é o tamanho, a dimensão
desse capital estrangeiro?

Gostaria, também, Sr. Presidente, que V. S· explicasse o

que afetaria a sobrevivência da Petrobrás, se surgir a possibilidade
de capitais e reservas brasileiras pesquisarem regiões que não es
tão sendo pesquisadas pela Petrobrás, de explorarem esse petr6leo
com regras contratuais claríssimas. Sabemos que hoje os contratos
de petr6leo estão muito distantes daqueles celebrados em tendas
de deserto, com odaliscas, na frente de um árabe que, ou assinava
aquilo que ele nem sabia o que valia, ou vinham as tropas e passa
vam-lhe a espada. Essa questão, essa mitologia dos contratos de
petr61eo da Standard Oil data do início do século.

Gostaria que o Sr. Presidente falasse da evolução jurídica
desses contratos, como é feita a fiscalização dos Estados, como as
estatais participain ou podem participar, e como os governos p0

dem participar minuciosamente de cada etapa da produção. Eu te
ria muitas questões, diante desse quadro apaixonante, mas como
fui admoestado e advertido pelo Sr. Pr~sidente, Deputado Luciano
Pizzatto, com todas as justas razões, fico por aqui.

Gostaria muito de ouvir as palavras do Presidente que mui
to me orgulha de estar na Petrobrás.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Com
a palavra o Sr. Joel Mendes Renn6, Presidente da Petrobrás.

O SR. JOEL MENDES RENNÓ - Conforme anunciado
pelo Presidente desta Comissão, Deputado Luciano Pizzatto, esta
mos chegando ao fmal da nossa reunião nesta tarde.

Creio que este fmal não poderia ser mais auspicioso por
contar com as intervenções dos Deputados José Chaves e Eduardo
Mascarenhas, não pelo relativo cumprimento que me estenderam,
logicamente referindo-se à Petrobrás, e não à minha pessoa.

Desde o início da nossa reunião, fiz questão de frisar que
sou um presidente passageiro, como todos os anteriores. A campa
nhia, sim, à qual n6s dedicamos todo nosso esforço, seriedade e
entusiasmo, esta deve, no meu entender, tanto quanto possível, se
perpetuar. Enquanto presidente, dirigente, superintendente, asses
sor, nossa obrigação é fazer o melhor que pudennos, dentro das
nossas limitações, pela nossa companhia. E, para nossa sorte, De
putado José Chaves, Deputado Eduardo Mascarenhas, estamos
numa empresa que, na verdade, pode ser considerada um orgulho
nacional, mas não um orgulho ufanista, que quer apenas ser o pri
meiro em tudo, primeiro recordista mundial de produção de petr6
leo em águas profundas, em pesquisas oceanográficas, primeiro a
executar o gasoduto mais extenso no mundo, ou coisas semelhan
tes. Nada disso.

Estamos absolutamente convencidos na empresa de que o
nosso papel é torná-la, com a fmalidade para a qual está constituí
da, a melhor possível, levando em conta todas as suas naturais li
mitações. Comentei muito, Deputado, e o Deputado Eduardo
Mascarenhas também se lembra, que n6s temos absoluta convic
ção de que a Petrobrás já trouxe para o Brasil uma série de con
quistas da maior importância.

No entanto, tem que melhorar muito, para trazer melhores
conquistas para os brasileiros. Creio que o País merece. Quando
vemos algumas publicações importantes, de esclarecimento, na
sua quase totalidade, sobre o que a empresa está realizando - é
nosso dever divulgar tudo o que fazemos -, não queremos, de ma
neira alguma, perante os interessados e os Srs. Deputados que
lêem esses documentos, apenas mostrar as coisas positivas da em
presa, escamoteando a realidade das dificuldades que enfrentamos,
absolutamente. Entendemos que estamos cumprindo um papel da
maior importância para o setor energético nacional- o setor petr6
leo -, mas estamos convencidos de que temos muito o que melho
rar e estamos melhorando. Essa é a nossa tendência, felizmente. Se
eu estivesse participando, lamentavelmente estivesse participando
de uma empresa onde se constatasse apenas involuções ao invés
de evoluções, os senhores podem ficar tranqüilos que eu não seria,
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há muito, Presidente daquela casa. Como não teria :>ldo, ano:> pas
sados, na década de oitenta, seu Diretor-Exerutivo, responsável
pela área de produção e de engenharia, como não teria sido antes,
em outra empresa estata!- a Companhia Vale do Rio Doce -, o
seu Presidente, entre 1978 e 1979.

Na minha convicção. Deputado Eduardo Mascarenhas, o
importante é cumprir a função da melhor maneira possível, no mo
mento e na posição em que ela se encontra. Defeitos, limitações,
incorreções, fazem parte da vida. Acho importante e3târ conscien
te de que se está fazendo o melhor trabalho possivel, não para si
ou para sua empresa, mas, em primeiro lugar. para o nosso País.

No meu comentário, que de <,cita forma repete o anterior,
não vai nenhuma vocação ou tentativa de empanar () briJho de tan
tos quantos aqui estiveram e estão, e fIzeram perguntas muito
boas, permitindo um debate acalorado, interessante e de esclareci
mento. Eu, como tecnocrata que sou, assim calimblldo, não preten
do igualar-me aos oradores briJhantes da Câmara dos Deputados,
do Senado do Senado e desta Comissão. Na verdade, acredito no
que a empresa está fazendo, e por isso não tenho a menor preocu
pação com a figura de cumpridora do monopólio que vai ser da
União, e vai continuar sendo do meu Pais, Aí, sim, Deputado
Eduardo Mascarenhas, pessoalmente entendo que o Govemo, que
o nosso País deve manter o controle e o re.gulamento sobre o setor
de petróleo. Por quê? Nós já temos hoje. de propriedade do Gover
no, dez bilhões e trezentos mil barris dtmcooortos, barris esses que
nós descobrimos com grande esforço e um trabalho intenso de
quase quarenta anos. Não são propriedades da Petrobrás, mas per
tencem ao Governo, como estabelece a Constituição - todo bem
de subsolo é nacional. Temos tecnologia das mais avançadas, das
mais corretas, desenvolvida com grande esforç.o par todos nós,
técnicos da Petrobrás, há longo tempo, e hoje com tecnologia con
sagrada. Temos tido condição de atender, seguramente, sem qual
quer solução de continuidade, todo nosso território, que não é
pequeno, mas muito maior do que a soma de países, por exemplo,
da própria Europa, considerados de Primeiro Mundo, Nós, mais
modestos, com essa carência de capital que temos, fomos capazes
de, nesse período todo, mantermos, à custa do bom trabalho dos
seus empregados, uma Petrobrás que hoje atende., e sempre aten
deu, sem qualquer solução de continuidade, ao a1YaSLt'Cimento de
combustíveis e de petr61eo em nosso País. Creio que tudo isso é
motivo de leg1timõ orgulho e, por essa li'izão espéciaJ.. continuo
mantendo toda certeza de que vamos: melhorar muito no nosso
País, através de um programa estável de Governo, sem inflação, e
com uma Petrobrás forte e eficiente.

Deputado José Chaves, V. Ex& comentou sobre a necessida
de da implantação de redes, recursos para investimento, expansão,
novas instalações. Não tenha dúvida de que enquanto a nossa sub
sidiária BR participar minoritariamente de empresas estaduais que
tenham essa responsabilidade, estaremos sempre paJ:ticipando e
procurando, dentro dos re(.Ul'30S que a companhia dispôe - ela
também é carente de recursos financeiros -, participar desse de
senvolvimento. Creio que qualquer outro tipo de capital será oom
vindo para contribuir para esse desenvolvimento, desde que seja
um capital que a empresa possa avaliar qual a sua procedência,
qual o seu efetivo interesse. No meu entender, sempre será oom
vindo um capital que se associe ao nosso e procure desenvolver
essas redes de distribuição, A Petrobrás não considera, Sr. Deputa
do, o gás natural como subproduto, de maneira alguma. Pelo con
trário, damos ao gás natural, desde quanto passamos a descobri-lo
em nosso País, a partir da dé.cada de 70, um gr.mde valor. É evi
dente que, pouco a pouco, o próprio entendimento dos nossos téc·
nicos, tão acostumados até então ao descobrimento de petróleo,
era muito maior com relação ao desenvolvimento da produção de

petróleo.
Mas, desde quando passamos a descobrir também gás, atri

buímos um grande valor ao gás associado e, quando descobrimos
reservas de gás que não eram associadas, mais valor ainda. Acha
mos que o produto gás natural, de fato, pode ser rentável, é rentá
vel e será cada vez mais. Trata-se, na verdade, como os ecologistas
gostam muito de mencionar, do combustível do futuro, do com
bustível verde. Nós estamos de acordo e vamos ajudar muito,
como Petrobrás, no desenvolvimento das nossas reservas. E, para
complementar, baseados no que temos e do que sabemos que o
mercado precisa, vamos importar algum gás da Bolívia, proxima
mente da Argentina, e, quem sabe, um dia, do próprio Peru. Nós
não perdemos de vista esse planejamento a mais longo prazo,
preocupados com o nosso consumidor, preocupados com o merca
do.

Quanto às Emendas n"s 4 e 6, e o que pensa a Petrobrás, V.
Ex"s já conheceram o meu pensamento, como o Deputado Eduar
do Mascarenhas há pouco divulgou. Nunca pude entender, nunca
poderia estar de acordo, por exemplo, com a figura, que sempre
pareceu-me grotesta, de imaginar a privatização da Petrobrás.

Creio que não há o menor sentido, absolutamente. Porém, o
fato de ter ou não algum tipo de proteção no arcabouço do mono
pólio não é motivo de preocupação, no meu entender, porque acho
que a PETROBRÁS é competente, séria. Se, de fato, emendas
como essas forem aprovadas, e nós vrnnos a contar com outras
companhias trabalhando conosco em parceria, podem ficar segu
ros V. Ex"s de que mostraremos, com mais facilidade ainda e com
maior categoria, do que somos capazes, graças às condições que
tenho mostrado nesta tarde, com muita sinceridade. Não temos o
que temer. Perdoem-me a liberdade do linguajar, mas vamos dar
um show em qualquer tarefa ligada ao setor de petróleo no nosso
País pela qualidade da companhia que temos. Estou absolutamente
convencido disso.

Quanto ao que pensam os funcionários da Casa a respeito
da aprovação ou não do teor das Emendas n"s 4 e 6, não é fácil fa
zer essa avaliação. Mas esse tipo de comentário, de quase discur
so, eu me permito fazer, sem querer competir com V. Ex"s, que
discursam muito mais do que o próprio Presidente da PETRO
BRÁS.

De qualquer maneira, tenho feito esses comentários com a
maior franqueza e lealdade para os meus pares na PEfROBRÁS.
Acho que tem havido uma grande compreensão há muito tempo.
Não posso avaliar, como se pertencesse a um instituto de pesqui
sas, qual a nota, qual a porcentagem. hoje em dia, mas confio mui
to na competência, na seriedade e na clarividência de grande parte
do pessoal que trabalha conosco.

Creio que essas emendas, apesar de ainda estarem sendo
muito comentadas - o que é natural-, vão encontrar ao fmal a me
lhor compreensão possível na empresa, sobretudo por se tratar de
uma Casa disciplinada, de uma Casa que tem consciência de seu
papel. Se aprovadas, por exemplo, da forma como foram encami
nhadas, os Deputados podem ficar seguros de que a PETROBRÁS
vai cumpri-las rigorosamente.

Estou seguro desde já, com o maior êxito, não em beneficio
próprio, mas para o nosso País:

O Deputado Eduardo Mascarenhas fez uma série de comen
tários, também, inclusive aludindo a encontros ou ao nosso encon
tro anterior, na nossa sede, no Rio de Janeiro, quando, de fato,
ocorreu o que S. Ex" comentou. Desde essa época, e épocas ante
riores, nunca temi pelo futuro, pelo progresso, pelas condições da
Casa. Gostando da Casa, como eu gosto, dediquei-me pessoalmen
te a ela, quer pelas minhas posições e o meu trabalho, como faço
desde o primeiro dia, e como havia feito dez anos antes.
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Interrompi o meu estágio na companhia por cinco anos.
Voltei em 1992, como seu Presidente. Não mudei de opinião, não
por questão de coerência, porque poderia ter mudado a minha
idéia a respeito do desenvolvimento do setor de energia e do pe-
tróleo no Brasil. ,

Acho que um país que tem uma PETROBRAS, ainda com
todas as suas eventuais limitações, não tem que temer pelo futuro
no setor de petr6léo - é a minha certeza, é a minha convicção. Vai
melhorar, pode melhorar, e isto é muito importante. Tem que me
lhorar, tem que pelIDanentemente continuar contando com a cate
goria dos seus empregados, com o alto preparo dos seus técnicos.
Em tempo, contando com esse tipo de gente, porque gente é que
faz o desenvolvimento, não é nada mais do que isso, a nossa em
presa não tem, no meu entender, absolutamente o que tem~r. Ago
ra, sempre que possível, na regulamentação, nos entendimentos
posteriores, ela deve ter um papel destacado, pois ela merece. Te
nho certeza de que terá, porque aí entra a opinião 40 cidadão brasi
leiro que, antes de ser Presidente da PEfROBRAS; nasceu, para
minha alegria, neste País, e um dia teve a felicidade de concluir o
curso de Engenharia numa universidade gratuita, no meu País, em
Minas Gerais.

Por isso, acho que dar um pouco de mim ao Govemo, traba
lhando como trabalho, é uma espécie de pequena retribuição do
muito que já tive. Não tenho a menor preocupação quanto à dimi
nuição da importância dessa empresa, hoje e durante muito tempo..
Estou seguro de que certamente os nossos governantes terão muito
cuidado com ela, se emendas como essas forem aprovadas, o que
me deixa absolutamente tranqüilo.

Por quê? Porque nós temos leis suficientes, Parlamentares
preparados, um Congresso que, na sua grande maioria, leva muito
a sério a sua tarefa e que saberá fazer com que os regulamentos e
nOJIDaS que forem aprovados para a adoção de um novo modelo
no setor de petróleo semo conduzidos e implantados dentro do
maior interesse do nosso País.

Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida.
Desculpem-me um pouco pela emoção. Talvez, no [mal,

aproveitando o tempo, exagerei na gesticulação. Mas cada um tem
o seu temperamento. Desculpem-me essa parte e podem crer.V.
Ex"s que foi uma grande satisfação estar com os senhores e ter tIdo
a oportunidade de me apresentar um pouco, o que faço diariamen
te com o maior cuidado, quando divulgo os feitos da PETRO-, ,
BRAS.

Acho que, sobretudo, por critério de justiça, o Ministro de
Minas e Energia e o Presidente da República, os verdadeiros auto
res da política energética do Brasil, é que devem e sempre mere
cem colher os louros pelas nossas importantes conquistas.

Muito obrigado aos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - An

tes de encerrarmos a sessão, gostaria de pôr em discussão e vota
ção as convocações para as próximas reuniões de debate.
Inicialmente, a convocação do Sr. Bruno Ambresti, ex-Presidente
da CEG - Companhia Estatal de Gás, e o repr;esentante da ABPE!
- Associação de Engenheiros da PETROBRAS, Dr. Fernando SI
queira, para uma reunião no dia 29 de março. Para o dia 5 de abril,
o Presidente da ABEGÁS, Dr. Robert, e a Presidente da COM
GÁS, Dr"' Ieda de Gomes, e, atendendo a requerimento do Sr. Re
lator, convocar o Sr. Ministro das Minas e Energia, tendo em vista
assuntos que se relacionam não só com a questão da PETRp
BRÁS, mas que nos interessam, como a própria ELEfROBRAS,
como aqui foi proposto. A data da vinda do Sr. Ministro será acer
tada com a sua assessoria.

Em discussão.
Não havendo discussão, em votação.

Aprovado. ,
Agradeço ao Sr. Presidente da PETROBRAS e ao Sr. repre

sentante do Sindicato dos Urbanitários a presença, bem como a
dos Srs. Deputados e demais presentes.

Declaro encerrada a presente sessão.

48 Reunião (Audiência Pública), realizada em 29-3-95
Aos vinte e nove dias do mês de março de mil novecentos e

noventa e cinco, às quatorze horas e vinte e cinco minutos, na sala
nO 13 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comis
são em referência. Compareceram os Senhores Deputados: Airton
Dipp, Anivaldo Vale, Ary Kara, Augusto Nardes, Benedito de
Lira, Domingos Dutra, Edson Queiroz, Enivaldo Ribeiro, Feu
Rosa, Francisco Diógenes, Hélio Rosas, Hermes P~cianello, Iná:
cio Arruda, João Leão, Jorge Tadeu Mudalen, Jose Chaves, Jose
Machado, José Fritsch, José Maurício, Luciano Pizzatto, Manoel
Castro, Marcos Lima, Marquinho Chedid, Moisés Lipnik, Renato
Johnsson, Saulo Queiroz, membros titulares; Adhemar de Barros
Filho, Arnaldo Madeira, Edson Andrino, Ivandro Cunha Lima,
José Carlos Vieira, José Coimbra, Roberto Fontes, Robério Araú
jo, Rogério Silva, membros suplentes..Deixaram de compare~r o.s
Senhores Deputados: Davi Alves Sl1va, Herculano AnghmettI,
Marilu Guimarães, Theodorico Ferraço. Abertura: havendo núme
ro regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos,
Ata: tendo em vista a distribuição antecipada, a todos os membros
presentes, de cópias da Ata da reunião anterior, foi dispensada a
sua leitura.

Em discussão, não houve oradores. Em votação, a Ata foi
aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Sr. Fernando Siqueira, Presidente da AB
PET (Associação dos Engenheiros da Petrobrás) e logo em segui
da passou a direção dos trabalhos ao Deputado Manoel Castro.
Participaram dos debates os Senhores Deputados: Jorge Tadeu
Mudalen, Robério Araújo, José Maurício, José Fritsch, Inácio Ar
ruda, João Leão, Rogério Silva, Hélio Rosas, Adhemar de Barros
Filho e Edson Andrino. Às dezesseis horas, assumiu a Presidência
o Deputado Hermes Parcianello, que, às dezesseis horas e vinte
minutos, suspendeu a reunião para que os Deputados fossem ao
Plenário votar, reiniciando os trabalhos da Comissão às dezessete
horas. Nada mais havendo a tratar, o Deputado HelIDes Parcianel
lo, 30 Vice-Presidente, no exercício da Presidência, encerrou a reu
nião às dezessete horas e cinqüenta minutos, antes convocando
para a próxima quarta-feira, dia 5 (cinco) de abril do corrente, reu
nião com a pauta da audiência já aprovada. Tendo sido gravada a
presente reunião, as notas taquigráficas, contendo a íntegra dos de
bates, quando transcritas, revisadas e datilografadas, constituirão
parte integrante desta Ata. E, para constar, eu, Francisco da Silva
Lopes Filho, secretário, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e irá à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - A de
cisão da Presidência da Casa não foi em relação a esta Comissão.
mas a todas as Comissões Especiais, porque havia já uma série de
pedidos na Presidência. , , .

O SR. DEPUTADO ROGERIO ARAUJO - Obngado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURÍCIO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Tem a

palavra V. Ex"
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURÍCIO - Sr. Presidente, li

a ata, e ela retrata fidedignamente o ocorrido na última sessão.
Rogo a V. Ex" que a dê como lida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Pizzatto) - Aten-
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dendo a pedido do Deputado José Maurício, coloco em votação a
solicitação de não-leitura da ata.

Aqueles "que concordam, permaneçam cpmo se encontram.
(pausa.) Aprovada.

Em discussão a ata. (pausa.) Não havendo discussão, colo
co em votação a ata. (pausa.) Aprovada.

Antes de passarmos à Ordem do Dia, aviso aos Srs. Mem
bros que recebemos as Emendas nOs 1 e 2/95, encabeçadas pelo
Deputado Hélio Rosas, e a de nO 3/95, pelo Deputado Marquinho
Chedid.

Aos Srs. Deputados que desejarem cópias dessas emendas,
informo que estão à disposição na mesa.

Os Srs. Deputados que queiram participar também da visita,
no dia 28 de abril, à PEfROBRÁS, terão de arcar com a passagem
Rio-Brasília. O restante do roteiro - passagens Rio-Macaé, trans
porte aéreo de helic6ptero, estada e hotel- ficará por conta da PE
lROBRÁS.

O roteiro básico deverá ser o seguinte: visita à Bacia de
Campos, dia 28 de abril, provavelmente, uma sexta-feira. A chega
da deve ser no dia anterior, ou seja, na quinta-feira à noite. A hos
pedagem será no Hotel G16ria. Dia 28, sexta-feira, será feita a
partida de avião para Macaé. Em Macaé, tomaremos um helic6pte
ro para a platafonna, onde haverá recepção, palestra, visita às ins
talações, almoço e retorno ao Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro a
Macaé, a decolagem será às 8h no aeroporto Santos Dumont. A
chegada de volta ao Santos Dumont será às 16h30min.

Já há sete Deputados inscritos. Se mais alguém quiser se
inscrever, por favor, entre em contato com o Secretário da Mesa,
Sr. Francisco.

Ordem do Dia.
Convido o Dr. Fernando Siqueira para tomar assento à

Mesa e prosseguir a palestra da parte da tarde.
Antes de passar a palavra ao~"expositor, chamo a atenção

dos presentes para as seguintes normas estabelecidas no Regimen
to Interno: o"tempo concedido ao expositor será de vinte minutos,
não sendo pellllitido apartes. Após a exposição, será concedida a
palavra aos Srs. Deputados, respeitada a ordem de inscrição, tendo
preferência os Membros da Comissão. Os Srs. Deputados interes
sados em interpelar o Expositor devemo inscrever-se previamente
na lista que está sendo circulada. Cada Deputado terá o prazo de
três minutos, dispondo o Expositor de igual tempo para a resposta.

Esclareço que esta reunião está sendo gravada e solicito ao
Deputado que for falar que inicie dizendo o seu nome para a de
gravação.

O Dr. Fernando Siqueira é Presidente da Associação dos
Engenheiros da PElROBRÁS.

Tem a palavra V. S'
O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Sr. Presidente, Srs. De

putados, em primeiro lugar, agradeço a todos pela oportunidade de
vir aqui falar sobre a questão do gás canalizado.

Começo pelo fato de que precisamos ter uma visão mais
global do que setorizada na questão do gás, porque ela não ~ atém
unicamente ao gás em si e à distribuição de gás canalizado. E uma
questão mais global, mais de fundo e, baseado nisso, vou tentar
mostrar que a questão da distribuição do gás canalizado tem liga
ção com energia elétrica, com a produção do petróleo e com a ma
triz energética brasileira.

(Projeção de transparências.)
Vou começar projetando uma transparência que mostra um

mapa interessante, de 1817.
Este mapa foi publicado num livro de História de um escri

tor gaúcho, mostrando que já, naquela época, se discutia a divisão
do Brasil.

Vemos o Estado do Amapá como uma possessão francesa e
a llha de Marajó como uma base naval norte-americana.

Este mapa é muito secreto, como dizem lá em cima. E o ob
jetivo é a desestabilização da Colônia do Brasil.

A llha de Fernando de Noronha seria uma base naval norte
~mericana, haveria o Estado soberano do Amazonas e, logo abai
xo, uma borda a ser disputada.

O arquipélogo de Abrolhos mostra uma base inglesa. A ilha
de Santa Catarina seria uma ocupação britânica e a República Cis
platina, a área cisplatina ou o Uruguai, um domínio da Grã-Breta
nha.

Então, desde 1816, o loteamento do Brasil já vinha sendo
discutido.

Na transparência seguinte, um pouco mais recente, vemos
um documento publicado no jornal O Estado de S. Paulo, que diz
o seguinte: "Documentos publicados ontem em Washington pelo
Departamento de Estado revelam que o Governo norte-americano
tratou, há vinte e cinco anos, de impedir a promulgação de uma lei
petrolífera nacionalista no Brasil. Segundo os documentos até on
tem considerados confidenciais, o Secretário de Estado George
Marshall interveio diretamente junto às autoridades do Brasil ten
tando convencê-las de que a legislação era inaceitável para as
companhias petrolíferas norte-americanas". Foi publicado no jor
nal O Estado de S. Paulo, em janeiro de 1973, e se referia à Lei
nO 2.004.

Vindo agora um pouco mais para perto, 1977, temos uma
declaração de Hemy Kissinger, então Secretário de Estado dos Es
tados Unidos. É importante observar esta afirmativa que dizia: "Os
países industrializados não podemo viver da maneira como existi
ram até hoje, se não tiverem à sua disposição os recursos naturais
não-renováveis do Planeta, a um preço próximo do custo de extra
ção e transporte c/ou se elevados, sem perda de relação de troca
pelo reajustamento correspondente nos preços dos seus produtos
de exportação. Para tanto, terão os países industrializados de mon
tar um sistema mais requintado e eficiente de pressões e constran
gimentos garantidores da consecução dos seus intentos." Esta
declaração de Hemy Kissinger é bem enfática.

Vindo um pouco mais para perto, há um documento publi
cado no Jornal Indústria e Comércio do Paraná, de setembro de
1994, dizendo o seguinte: "A chamada familia Big Oil- TEXA
CO, EXXON, AMOCO, ARCO e MOBJL - em recurso extremo
para garantir altos lucros com a exploração, produção, refmamento
e venda de gás doméstico e gasolina, enxuga a força de trabalho,
desfaz-se dos braços deficitários e baseia a reestruturação em no
vos mercados!

Em seguida: "Corrida desvairada. Como estratégia, a fami
lia Big Oi! está loucamente empenhada em arrecadar dois terços
de sua produção e exploração no estrangeiro, usando toda espécie
de esquema para conseguir seu intento". "O problema das 5 gran
des corporações petrolíferas americanas não se restringe a elas,
pois atinge de chofre a economia dos EUA, principalmente no que
tange aos índices de desemprego e produtividade." ''Em crise vio
lenta, não podendo sistematizar os ganhos nem evitar as perdas, as
grandes companhias de petróleo norte-americanas recorrem às de
missõeil e à exploração em terras estrangeiras."

Aqui há um mapa mostrando a situação do petróleo no
mundo:

À esquerda, a situação da América do norte, em que a pri
meira coluna refere-se às reservas: a coluna central, à produção, e
a coluna da direita se refere ao consumo. Então, dá para ver que O!

Estados Unidos têm baixa reserva, alta produção e altíssimo con
sumo, que já está na casa dos 30% do petróleo produzido no mun
do.
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No centro, há uma coluna verde grande, é o Oriente Médio,
que detém 65% das reservas mundiais, tem uma produção elevada
e um consumo baixo.

Um pouco à esquerda, a Europa Ocidental, também com re
servas, pmticamente nenhuma, pmticamente nulas, e um consumo
bastante elevado.

De tal maneim que, juntando América do Norte, a Europa
Ocidental e a Ásia, à direita, vamos ver que os países industrializa
dos consomem cerca de 75% da energia de petróleo do mundo e
não têm reservas, para o azar deles e nosso.

Na próxima transparência, podemos ver, na coluna da es
querda, o consumo em barris por dia; os Estados Unidos com 16
milhões de barris por dia, enquanto o Bmsil hoje está com 1 mi
lhão e quatrocentos. Mas, de qualquer maneira, mais de dez vezes
o consumo brasileiro.

Esta transparência é de 1992. Daqui a pouco, vamos ver
uma um pouquinho mais recente. Mas dá pam ver na segunda co
luna o consumo em barris de óleo por ano. Os Estados Unidos
consomem 23 barris por ano, o Bmsil consome 3.4 - o Terceiro
Mundo, em média, abaixo de três barris, e a Europa, em tomo de
onze a doze barris por ano.

Como alegam que os Estados Unidos têm problema de
aquecimento e a Europa também, vemos que os Estados Unidos
consomem mais energia do que devem e podem. E isso tem de vir
de algum lugar, porque eles não têm energia própria.

Na terceira coluna, vemos as reservas em bilhão de barris,
que, nessa época, era de 33.8 nos Estados Unidos. E, de lá para cá,
essas reservas caíram pam 23 bilhões de barris. E há uma queda
sucessiva de 3 a 4% ao ano. Embom se invista maciçamente, as re
servas americanas estão caindo de forma acelerada,

Se olharmos pam a última coluna, perceberemos que se os
Estados Unidos usassem apenas o petróleo que produzem, em me
nos de seis anos, nessa época, eles teriam suas reservas esgotadas.
Como caiu pam 23 bilhões, hoje já tenamos menos de cinco anos
de duração pam o petróleo americano. Os demais países do Pri
meiro Mundo, como Japão, Alemanha, Coréia do Sul, Espanha e
Holanda têm zero de reserva.

Enquanto isso, o Bmsil está, neste gráfico, com 8.1; já au
mentou para 10 bilhões de barris e tem potencial, tem fonte já des
coberta para chegar a 30 bilhões. Quer dizer, há uma crescente
tendência no sentido de aumentarem as reservas.

Nessa época, se usasse só o petróleo próprio, o Brasil teria
petróleo para cerca de vinte anos. Como isso já foi pam 10 bilhõ
es, se não importar petróleo nenhum, nessa época o Bmsil teria pe
tróleo pam vinte anos. Como as reservas estão aumentando de
forma considerável, diríamos que o Brasil tem petróleo pam cerca
de quarenta anos.

A próxima transparência mostm de forma um pouco mais
atualizada que aquela a que me referi. Já dá pam ver os Estados
Unidos com apenas 25 bilhões de reserva; o Brasil ainda estava
com 8 bilhões, mas já se está atualizando pam 10 bilhões.

Nesta transparência, vemos a situação quanto às empresas
privadas. Houve a situação de reserva e produção de petróleo.
Quer dizer, a atuação em vários segmentos seria a seguinte: em
verde, são reservas, onde predominam empresas estatais com cer
ca de 94% e com tendência a aumentar. Quando vamos chegando
para a direita e entmmos na parte lucrativa, que é refmo e vendas,
começa a predominar o setor privado, fundamentalmente as seis
irmãs.

Até cinco anos atrás, isso não era problema, porque as seis
irmãs estavam preocupadas com a parte lucmtiva e as produtoms
corriam todos os riscos e estavam também satisfeitas, achando que
o lucro em a produção de petróleo. De cinco anos para cá, elas co-

meçamm a se tomar inteligentes e começaram a entrar também no
segmeJ}.to lucmtivo. Quem vê corrida de Fórmula 1 já percebe um
outdoor do Q-8, mostrando que já se têm distribuidoras e vendas
da parte de empresas estatais. Aí tocou o alarme, porque, se as em
presas multinacionais tiverem de concorrer com empresas estatais
que fornecem para elas as matérias-primas, não haverá como so
breviver. É mais ou menos o que aconteceu com a indústria ele
troeletrônica no Brasil, no momento em que a Colorado e a Semp
tentaram concorrer com a Philips, com a Philco, etc., comprando
componentes deles. Em pouco tempo, elas desaparecemm, porque
o fornecedor da matéria-prima cobrava o preço que queria ou dizia
que não tinha pam entregar, colocando-os inteimmente na mão do
concorrente.

A partir daí, as seis irmãs resolvemm obter reserva. Vimos
naquela publica~ão do Jornal Indústria e Comércio, do Paraná,
que a reserva passou a ser a meta a ser perseguida, Onde há reser
vas mais fáceis, sem conflitos, é na América Latina. Embom,
como vimos, cerca de 67% da reserva mundial esteja no Oriente
Médio, esta região tem conflitos genemlizados, de forma que as
revistas especializadas americanas afrrmam que o petróleo do
Oriente Médio está custando noventa dólares por barril para os Es
tados Unidos. Por quê? Dezoito dólares é o custo do barril mais 72
dólares para manter os fornecedores sob controle.

Com isso, a América Latina virou o alvo primeiro: tem bas
tante petróleo - cerca de 15 a 20% das reservas - tem tecnologia, e
as instituições são bem mais enfraquecidas infelizmente. É por aí
que temos de começar.

O processo de tomada das estatais latino-americanas é exa
tamente o mesmo. É o mesmo processo na Argentina, é o mesmo
processo na Venezuela, no México e no Bmsil.

Na Argentina e no Bmsil, com relação à estrutum de preços,
procedem-se ao achatamento das tarifas e à manipulação do que
cada segmento envolvido tem na sua parcela de tmbalho. Por
exemplo, o preço da Petrobrás - vamos ver daqui a pouco - foi
aviltado, foi sendo achatado durante os últimos seis anos, sem que
a população tivesse essa diferença a seu favor.

Estamos vendo algumas das ameaças que pesam sobre a Pe
trobrás. Há a reforma agora, com flexibilização, concessão; a es
trutum de preços; gasoduto BmsjJJBolívia, que vai ser objeto da
nossa fala daqui por diante; o gás natuml; corte no orçamento e
constrangimento.

Esses constrangimentos são atos criados pelo Governo para
impedir que as estatais funcionem como empresas privadas, con
forme elas foram criadas. Por exemplo, a Embmer, há dez anos,
em uma das empresas mais promissoras do mundo. Hoje, dez anos
depois, esta empresa foi privatizada quase falida, A diferença fo
ram os constrangimentos que se criaram pam manietar essas em
presas. A Petrobrás passa por isso, a Eletrobrás, todas elas, mas,
apesar de tudo, têm sobrevivido.

Na questão dos preços, mostmmos todas as estruturas de
preços ocorridos no penodo pré-URV - só pegamos um lapso de
tempo, de 8 de dezembro de 1993 até abril de 1994, o período que
precedeu a URV. Nesse penodo, cada degrauzinho daquele repre
senta um aumento do preço dos combustíveis. A linha onde está
escrito "consumidor" é aproximadamente a inflação. As distribui
doms são as que tivemm maior ganho, a Shell, Esso, a própria BR,
etc., e a linha escura é a Petrobrás. Esse gráfico mostm que a cada
aumento de combustível a parte da Petrobrás foi sendo achatada,
inclusive ficando abaixo da inflação, enquanto as distribuidoras ti
veram aumento de 31% nesse período.

Isso significa que, no congelamento da URV - passou para
URVe depois para real-, quem estava ganhando continuou ga
nhando, quem estava perdendo ficou perdendo. Pam se ter uma
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idéia, em 1989, a Petrobrás entregava gasolina na refmaria a trinta
centavos de dólar por litro, hoje ela está entregando a oito centa
vos de dólar por litro, e o preço fmal é praticamente o mesmo.
Trinta centavos de dólar naquela época; oito centavos de dólar
hoje. Vamos ver como ficou essa estrutura de preços após essa
mudança.

Infelizmente não dá para todos verem, mas isto foi uma
Portaria publicada pelo Departamento Nacional de Combustíveis,
com a medida do Real, no ano passado. Isso foi tirado da Portaria
DNC - Departamento Nacional de Combustível, que é quem fixa
os preços, e não a Petrobrás. Tiramos dessa portaria essa pizza
com a estrutura de preços brasileiros de hoje e comparamos com a
estrutura de preços nos Estados Unidos.

A Petrobrás fica apenas com 14% do litro de gasolina ven
dido, contra 67 do mesmo agente nos Estados Unidos. Enquanto
lá, em verde, a distribuidora fica com 2%, no Brasil fica com 14%.
Revendedor, 11, etc. Tem subsídio à nafta, subsídio ao álcool, e os
impostos aqui são 36%; lá, são 25%.

É mais ou menos em virtude dessa a situação que o pessoal
diz que a Petrobrás não tem dinheiro para investir, embora ela te
nha. Mas essa manipulação da estrutura de preços reduziu a capa
cidade da Petrobrás de gerar investimento de 8 bilhões de dólares
por ano, na década de 80, para 2 bilhões hoje, na década de 90.

Agora, vamos entrar na área do gás natural. As reservas no
mundo são mais ou menos da ordem de 50% éleo, 50% gás. No
Brasil, há predominância de óleo contra 19% apenas de gás natu
ral.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro - Dr. Fer
nando Siqueira, desculpe-me interrompê-lo, mas queria alertar o
senhor de que o tempo regimental é de vinte minutos. Não sei se
lhe foi dito isto anteriormente. Este tempo foi esgotado, mas vou
conceder-lhe mais dez minutos. Depois, passaremos ao debate.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Está bem.
O SR. DEPUTADO JOSÉ FRITSCH - (Intervenção fora

do microfone, Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Meu

amigo, é uma questão de informação. Sentei-me na mesa e olhei o
relógio. Eu não iria errar por tanto. Dez minutos. Sinto muito di
zer-lhe que V. Ex· está faltando com a verdade. Eu o respeito se
V. Ex· se atrapalhou, mas não sou imbecil a ponto de não saber o
que estou fazendo. Outros têm relógio e sabem o que aconteceu.
Não é por aí.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Continuando, apenas
para dar uma idéia de como o gás ocorre nas jazidas. O reservató
rio produtor de óleo tem sempre uma capa de gás que fica na parte
superior, uma parte intermediária com gás e óleo misturados e
uma parte mais pesada de água. Esse é o gás associado. Quando se
produz o petróleo, o gás vem junto. Aqui é o gás não associado,
quer dizer, o óleo e a água ficam numa parte bem inferior, bem
menos significativa, e a predominância é do gás natural não-asso
ciado. Hoje, o forte da produção é o gás associado. Não só há mais
volume de gás associado do que de não-associado como também
ainda não têm clientes suficientes para consumir todo o gás produ
zíve1.

Aqui, rapidamente, é uma noção de aproveitamento do gás,
na utilização. Primeiro, ele passa por uma dessulfurização, para ti
rar o enxofre; depois, é desidratado, tiram-se as frações pesadas,
água etc., produz-se gás natural liquefeito. Há uma parcela acima
que é consumida com injeção no próprio reservatório, há uma par
te usada como combustível também pela própria Petrobrás, nas
turbinas, e desaeração.

A parte de vendas: vende como matéria-prima, para a in
dústria petroquímica, redutor à siderúrgica e combustível para as

indústrias. Há a parte do pesado que faz GLT ou nafta ou gasolina
natural.

. Aqui mostra a evolução das reservas no Brasil em bilhões
de metros cúbicos. Estaríamos hoje com cerca de 150 bilhões de
metros cúbicos de reserva de gás.

Aqui mostra a distribuição do gás no Brasil. Temos uma
boa parcela na Bacia de Campos, a maior parte; estamos desco
brindo uma área bem considerável no rio Urucu. Lá predomina o
gás associado e o não-associado também. A proporção lá é bem
próxima.

Aqui, uma idéia da produção de gás natural do Brasil. Pre
dominantemente, a produção maior é na Bacia de Campos, com 7
milhões e 300 mil metros cúbicos de gás associado.

Para entrar na questão do Brasil/Bolívia que citei, trouxe
mos um livreto que vou deixar com a COl:i:ússão - está numa sala,
trago depois -, que é o comentário da Associação sobre a questão
do gasoduto Brasil/Bolívia. Tão logo termine, vou mandar entre
gar.

Fundamentalmente, aqui está Santa Cruz, na Bolívia. O ga
soduto viria em um tronco até São Paulo, daí se estenderia ao Rio
Grande do Sul. Repito que esse projeto, da maneira como foi con
cebido, é uma das ameaças para a Petrobrás. Esse projeto, como
concebido, não tem taxa de retomo, não é rentável, mas custaria
um percentual de 10% ao ano. Para fazer o projeto,gasta-se-ia
12% para remunerar os investimentos com emprestimos, etc; não
se paga da maneira como está concebido. No entanto, se a Petro
brás, por questão social e de estratégia, tiver de levar o gás até o
Rio Grande do Sul, ou como há uma idéia das multinacionais en
volvidas nesse projeto de levá-lo até São Paulo, nesse caso ele se
ria rentável, teria uma taxa de retomo em tomo de 20%. Mas aí 
vamos ver adiante - mexeria na matriz energética.

Esse projeto inicial tem dificuldade de obter fmanciamento
e parceiros. Só se obteve um parceiro. Talvez se tivesse de mexer
na Constituição. Quanto à compatibilização dos preços, teria de se
mexer também na matriz de preços do Brasil.

Nessa transparência mostra mais ou menos o volume de in
vestimento envolvido. Na Bolívia: novas descobertas, 1 bilhão e
200; o desenvolvimento da produção, 700 milhões; gasoduto do
trecho boliviano, 400 milhões. etc. No Brasil, o trecho brasileiro e
mais o custo das distribuições para levar o gás até os consumido
res, o total é de 5 bilhões e 900.

Como ficaram as propostas das empresas que se apresenta
ram à Petrobrás? Na realidade, só se apresentou um grupo, o Con
sórcio BTB. Na Bolívia, seriam 40% da ENRON, a multinacional
que dominou a reserva boliviana, 15% da Petrobrás e 45% da
YPFB - yacimentos Petrolíferos Fiscais Bolivianos. Na parte do
Brasil, seriam 51% da Petrobrás, 20% da ENRON e YPFB, 25%
da BTB e apenas 4% para as empresas privadas brasileiras.

Nesses 51% da Petrobrás, há um truque por trás. Seria a Pe
trobrás ficar com 51% do capital votante. O capital votante pode
ser um terço do total. Então, com 17%, a Petrobrás atenderia a
esse requisito, sobrariam, portanto, 79% para as duas multinacio
nais e apenas 4% para os industriais ou empresas privadas nacio
nais.

Para fmatizar, digo que o gasoduto é uma ameaça, porque
um Diretor da Petrobrás mandou elaborar uma alternativa, porque
todos os projetos da Petrobrás têm pelo menos cinco alternativas, e
esse só tem uma. Optou por essa alternativa, que seria o mesmo
projeto feito em módulos. Em vez de se fazer um gasoduto direto
até Campinas, far-se-ia um trecho até Corumbá, em Mato Grosso.
Far-se-ia ali uma termoelétrica, que seria um ponto crucial para a
Região Centro-Oeste e, aliada a ela, uma central de matéria-prima
de fertilizantes. Com isso se levaria o restante do gás até São Pau-
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lo por via ferroviária, que já é um transporte que ocupa de 25 a
30% do transporte de gás no mundo. reativar-se-ia a ferrovia, ter
se-ia um risco muito menor, porque, em vez de se trazerem 8 mi
lhões de metros cúbicos de gás, seriam trazidos menos, enquanto o
mercado ia sendo desenvolvido. Logo, o investimento inicial seria
muito menor.

Na construção do gasoduto por essa opção, ter-se-ia uma
gerência brasileira, empreiteiras nacionais, fabricantes nacionais
de tudo e de várias naturezas, com isso haveria uma diversificação
maior de equipamento. Teríamos as estações de compressores, lo
comotivas, tanques de transporte, equipamentos gerais, quer dizer,
duas indústrias seriam agregadas. Melhoraria-se o trecho ferroviá
rio da ferrovia Noroeste, que é a ligação do Centro-Oeste com o
Sul do País. Seria uma fantástica ajuda para a região Centro-Oeste.
Poder-se-ia trazer minério da Vale do Rio Doce, do Urucu, cons
trução de vagões criogênicos, construçaõ de containers, etc.

Aqui há uma idéia do investimento inicial, que seria bem
menor. Se se colocasse a termoelétrica na Bolívia ou no Brasil 
isso é questão de discutir-, seria um total de 1 bilhão e 300 milhõ
es, porque na parte da ferrovia podelÍamos gastar uns 200 milhões
de d6lares. Então, com 1 bilhão e 200 se faria essa fase inicial do
projeto, não se correria o risco de não ter demanda, porque isso é
outro ponto crltico. Logo, haveria uma série de vantagens em rela
ção ao sistema antecipado. Indepententemente de revisão constitu
cional, permite a participação de diversos segmentos da economia,
utiliza infra-estrutura já existente, FEPASA, a hidrovia TietêlPara
ná. etC. Dessa fOnDa, existe uma rápida penetração em novos mer
cados e poder-se-ia levar os CODtajners por vias ferroviária, fluvial
ou em carretas para outros consumidores de grande porte, não ne
cessitando construir a rede imediatamente.

Nessa transparência está uma idéia do contajnep! no vagão
e outro detalhe mostrando-o numa carreta.

Resumindo, esse projeto não pode sequer ser analisado pela
Diretoria da Petrobrás, porque veio uma ordem do Ministro Alexis
Stepanenko para matar essa idéia, porque não havia mais tempo
para tecnicidades.

Concluindo, queria dizer que temos hoje a Enron, a multi
nacion3l que domina o gás da Bolívia. Tanto é que, quando o Pre
sidente Losada veio discutir com o ex-Presidente Itamar Franco, a
imprensa noticiou que ficava um representante da Enron do lado
de fora e todos os impasses que surgiam era decididos por ele. A
Enron certamente dominou o gás da Bolívia, já comprou a área sul
de NeuqiIén, na Argentina, e a terra do Fogo; quer dizer,já adqui
riu a maior parte da reserva argentina. Está em negociação com o
Peru, com a SHELL, que tem o campo de Camiséia(?) desde 1983
e não consegue escoar, vai fazê-lo por meio desse gasoduto; está
negociando com São Paulo a construção de termoelétricas, porque
não temos demanda para esse gás a curto prazo. A curto prazo a
demanda é insuficiente.

S6 para dar um exemplo - o Simonsen quer mostrar -, aqui
está a previsão da COMGÁS, feita em setembro do ano passado
portanto, há apenas seis meses - para consumir, até 31 de dezem
bro, 3 milhões de metros cúbicos por dia; em 10 de janeiro de
1995,3 milhões e 900. A COMGÁS está consumindo pouco mais
da metade disso, 2 milhões e 300 mil metros cúbicos por dia.

Portanto, a demanda levantada na época do Governo Col
lor, que assinou o projeto do gasoduto Brasil/Bolíviã, é hiperesti
mada. 136 para os senhores terem uma idéia, consumimos hoje 6
milhões de metros cúbicos por dia, e foram projetados 18 milhões,
três vezes mais. Se até a entrada do gasoduto tivermos a demanda
que eles estão prevendo, ou seja, como a Petrobrás em 10,5 milhõ
es de metros cúbicos por dia para fornecer, com mais oito do gaso
duto, seriam 18,5 milhões. Consumimos seis, seria um aumento de

100% que não existe na história do gás no mundo todo.
O que eles estão fazendo? Dominam as reservas de gás,

compram as termoelétricas e também querem pegar a distribuição
do gás canalizado. Aí se fecha o ciclo da energia que, se se juntar
com a quebra do monopólio estatal do petróleo, estarão todos os
segmento~da energia brasileira, pelo menos nas áreas mais consu
midoras, que é o Sul/Sudeste, nas mãos de empresas multinacio
nais, ou de uma empresa multinacional.

Esse empenho para quebrar o art. 25 da Constituição faz
parte desse estudo integrado, ou seja, se eles tiverem as reservas
de gás, as termoelétricas, o gás e a distribuição - e também que
rem comprar o setor elétrico, quer dizer, Light, Escelsa CPFL, que
são os grandes consumidores de energia elétrica - estaria fechado
o circuito. A matriz brasileira de energia, o plahejamento energéti
co integrado iria para o espaço.

Basicamente, era isso que queria apresentar. Ficaria agora à
disposição dos Srs. Deputados para as perguntas.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Obriga
do, Dr.Fernando Siqueira.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURÍCIO - Sr. Presidente,
peço a palvra pela ordem.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURÍCIO - Sr. Presidente,
sou autor do dispositivo constitucional- já o disse certa feita nesta
Comissão - que hoje é questionado e se busca modificar.

Acompanhei todo o processo na Revisão Constitucional em
que se discutia aquele dispositivo, que afmal não foi alterado. Ti
vemos, precisamente há oito dias, a presença do meu amigo, por
quem tenho um apreço muito grande, Dr. Joel Renn6, Presidente
da PETROBRÁS.

Essa questão tem de ser a mais transparente possível, por
isso gostaria de requerer a V. Exa em meu nome e no da legitimi
dade e representação de todos os integrantes desta Comissão, que
fosse transcrito nos Anais desta Comissão correspondência datada
de abril do ano passado, endereçada pelo Dr. Joel Renn6 ao então
Deputado Nelson Jobim, Relator.

O SR.PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - É datada
de quando?

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURÍCIO - De abril de 1994.
O Dr. Fernando Siqueira tem posse desse documento. Objetivava
instruir e fortalecer a linha de interpretação, de entendimento do
eminente Relator, rogo a V. Exa que esse documento que o Dr.
Fernando Siqueira possui passe às mãos de V. Exa e seja transcrito
nos Anais desta Comissão para efeito de aferição por parte do emi
nente Relator.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - O re
querimento de V. Exa será atendido dentro da questão de ordem.

Acrescentaria ao Dr. Fernando Siqueira, independente do
documento referido pelo nobre deputado José Maurício, que seria
importante para a Comissão que nos fosse fornecida cópia de toda
a documentação apresentada através de transparência, porque ape
nas a gravação não seria suficiente - entendeu eu - para que pu
déssemos debruçar-nos na análise de algumas questões, mesmo
porque alguns dados hoje apresentados düerem de fOnDa bastante
radical de outras informações já trazidas à Comissão. De modo
que seria importante que estudássemos as alternativas apresenta
das para fmalmente descobrir o porquê da diferença e qual das in
formações seria a mais correta

Portanto, peço a V. sa, Dr. Siqueira, que nos de também có
pia de toda a documentação apresentada para V. sa mesma exposi
ção muito elucidativa para a Comissão sobre o assunto tratado.

O SR DEPUTADO JOSÉ MAURÍCIO - Deputado Manoel



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l) Sexta-feira 12 9831

Castro, felicito VEx' pela justeza e clareza da sua decisão. Pediria
mais: se V. Ex' pudesse determinar, ainda nesta sessão, que esse
documento fosse xerocopiado e distribuído entre todos os Parla
mentares integrantes desta Comissão, seria de grande valia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Não sei
se há tempo, mas vou autorizar ao Secretário que assim proceda.

Já temos uma lista, até esta altura, de seis inscritos, mas,
conforme o Regimento, a primeira arguição cabe ao Relator da
matéria.

Concedo, neste instante, a palavra ao Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, para que utilize sua prerrogativa como Relator o de in
quirir o ilustre expositor, o Dr. Fernando Siqueira, Presidente da
AEPEr.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - Sr.
Presidente cada um de nós tem três minutos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Normal
mente o tempo regimental é de três minutos. No caso do Relator,
tem havido condescendência - como procedimento habitual, mas
peço a compreensão de S. Ex' para que não se exceda excessiva
mente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ TADEU MUDALEN - Serei
bastante breve.

Gostaria que o Dr. Fernando Siqueira expussesse um pouco
mais sobre a Bacia de Urucu, que, hoje, é uma preocupação muito
grande entre os Deputados da Região Norte. Indago se ela é ou
não viável, se existe atualmente, por parte do Governo, alguma
perspectiva de investimento a curto ou médio prazo para resolver
o problema energético daquela Região. Depois, questionarei sobre
o problema do gasoduto da Bolívia.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - A Bacia de Urucu tem
uma reserva considerável de gás, eu diria com predominância de
gás não-associado, e com algum condensado. Hoje, por não haver
um uso imediato para o gás, ela está sendo explorada de forma
contida - está se tirando apenas o óleo necessário à não queima de
gás, e está-se reinjetando o gás que é retirado dessa produção.

Essa é uma de nos~as melhores bacias de gás. Há uma pers
pectiva de utilização muito grande, que seria na geração de energia
elétrica, para o que já existe um grupo de trabalho misto, Petro
bráslEletronorte, que discute a viabilização da utilização dessa gás,
não só em substituição às termelétricas a diesel que existem na
área - o que, para o País, em termos de matriz energética, seria
muito bom - mas também de ter um combustível barato e substi
tuindo um outro que determina a importação de petróleo, que é o
óleo diesel! Então o seria bom para todos.

A idéia que temos é que existe um travamento por parte do
Governo, que está à espera do desfecho da reforma constitucional
para fazer isso com empresas privadas. Esta é a noção que nós, da
Associação dos Engenheiros da Petrobrás - temos, porque já hou
ve algumas declarações de Ministros, inclusive em jornais, de que
naquela região só entrará capital privado. De forma que entende
mos que isto já poderia ter tido uma solução, pelo menos um enca
minhamento de solução mais rápido, não fossem as idas e vindas,
em termos de Eletronorte e do próprio Ministério. Acho que é uma
energia muito adeqÚada para a região e precisa ser implementada
o mais rápido possível.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - De
quanto seria o investimento?

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Já vi a cifra, mas Não
lhe posso garantir com precisão: em tomo de cinco bilhões de dó
lares, para um aproveitamento total, com energia elétrica, integra.
ção da região, produção, etc.

Trata-se de um investimento que é feito parceladamente e
que poderia ser realizado, seja com financiamento, através da Pe-

trobrás e da Eletronorte, ou com dinheiro do Governo, que seria
imprescindível no caso, a meu ver, porque é um projeto rentável,
que se paga com bastante rapidez - tem uma taxa de retomo muito
acima da do gasoduto da Bolívia. Se a Petrobrás puder tirar 
como agora o Governo liberou - o recurso do FAT, por exemplo,
será um investimento factível com o dinheiro nacional.

Outro ponto em que temos nos batido muito é o da estrutura
de preço. Como a Petrobrás gerava, na década de 80, 8 bilhões de
dólares para investimento numa simples regularização, porque
essa estrutura de preço é absurda diria para. gerar os investimentos
necessários. ror exemplo, as distribuições ganham 14%,'0 que é
inaceitável. E um absurdo uma empresa que só pega o petróleo na
refmaria e o entrega no posto ganhar 14% da atividade, enqllanto a
Petrobrás, para,explorar, produzir e transportar refmado g8nha os
mesmos 14%. E uma distorção fantástica. E cada ponto percentual
desse transferido indevidamente vale 200 milhões de dólares por
ano, porque este é um segmento que vende 20 bilhões de dólares
por ano. Se V. Ex' considerar que há uma transferência de dez
pontos percentuais, só neste caso seriam 2 bilhões de dólares.

A par disso, hoje os impostos estão na faixa de 36%. Trinta
por cento seria um percentual até razoáveL Nos Estados Unidos é
de 23%. A indústria automobilística teve isenção de impostos para
os carros populares de 9% para abaixo de 1%. O imposto do petró
leo e os impostos de exportação aumentaram todos os dias

Simples alteração na estrutura de preços geraria recursos
para todos os investimentos necessários à Petrobrás para atender
ao panorama energético brasileiro.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - No
problema do gasoduto da Bolívia, diz S. S' que ameaça a constru
ção - ela não é viável, no seu modo de ver.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - A solução apresentada.
O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - A so

lução apresentada pela Petrobrás.
Essa outra solução apresentada foi apreciada pela Petrobrás

e não obteve resposta? Engavetaram-se?
O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Não. Ela foi gerada, a

pedido de um diretor da Petrobrás, entrou na pauta para ser exami
nada pela Diretoria e foi retirada por ordem do Ministro Alexis
Stepanenko, na época.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - Quan
to ao convênio assinado entre Brasil e Bolívia, são verdadeiras as
informações de que, se a Bolívia fizer a sua parte e entregar em
Santa Cruz de la Sierra. e o Brasil não consumir, ele pagará um
percentual pelo gás colocado a sua disposição? É nós não construí
mos o gasoduto?

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Este é um dos absurdos
do projeto.

O Brasil assinou uma cláusula chamada take or pay - pe
que ou pague. Como ele assinou um contrato para, nos primeiros
oito anos, comprar 8 milhões de metros cúbicos por dia, se ele não
comprar, paga os 8 milhões. Esta é uma cláusula absurda porque
quem está precisando vender gás é a Bolívia. Quando o Jefre.y
Sak:s esteve lá, e o sistema neoliberal acabou com a inflação, aca
bou também com o País.

Hoje, para sobreviver, a Bolívia precisa vender esse gás. E,
estranhamente, quem se obriga a comprar é o Brasil. Ele tinha de
assinar uma cláusula chamada give ór pay - dê ou pague - e não a
que assinou. A cláusula take or pay, além de ser absurda, porque
a Bolívia precisa vender o gás, é o Brasil que está assumindo um
compromisso, conseguindo obter das companhias distribuidoras
estaduais a mesma garantia, o que é óbvio, pois elas não são malu
cas para assinar uma cláusula dessas que no mundo inteiro dá pro
blemas. Se fosse uma cláusula correta, e o Brasil precisasse e
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assinasse uma Cláusula take or pay, haveria problemas, porque, se
unia das partes não cumprir o acordo, não acontece nada. Logo, se
a Bolívia não cumprir a parte dela, não terá a obrigação de pagar.

No caso do gasoduto BrasiJIBolívia, a Petrobrás está assu
mindo a responsabilidade de não ter reservas na Bolívia, - é uma
dúvida que levantainos - e a de não ter mercado no Brasil. Esta é
outra dúvida que temos, pois já foi demonstrado que isto é compli
cado. Na semana passada, tive um debate com o representante da
Congas de São Paulo, e ele me disse que o gás vai chegar no nosso
city gate a 2,8 dólares,.

Ele custa noventa centavos de dólar na Bolívia, mais 1,80
dólar para transporte, chegando, portanto, a 2,70 dólares. E não te
mos mercado para vendê-lo por este preço, mas a 2,70 dólares por
milhão de BTU. Se o preço for de 2,70 dólares, vençleremos no
máximo 3 milhões. Esta é uma afl11llação da CONGAS, feita no
Clube deEngenharia, na quarta-feira passada.

Tudo o que colocamos no livreto que distribuirei a V. Ex's
está se confirmando: a empresa que ganhou a participação com o
Brasil Consórcio BTB está pagando uma companhia para exami
nar se a Bolívia tem ou não reservas. A Petrobrás assumiu com
promisso com aquele país de comprar o gás e não ter demanda e
está, assumindo com os consumidores de entregar o gás e não ter
reservas. Nesse meio tempo, haverá um ganho por empresas mul
tinacionais, que estarão no meio do caminho, sem risco algum e
ganhando um valor permanente para transportar 8 milhões de me
tros cúbicos de gás, depois, dezesseis, havendo ou não gás, haven
do ou não reservas.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - Para
[malizar, há várias companhias que estão sendo formadas depois
de 1988. Determinados Estados ainda não as têm. Elas existem em
cerca de quinze deles. A participação da iniciativa privada - pare
ce-me- é a metade. É correto este dado?

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Nonnalmente é um terço
BR, um terço companhias estaduais...

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - Mas
hoje, com a presença da iniciativa privada em sete ou oito Estados,
como está sendo o desempenho dessas empresas, em parceria com
a Petrobrás e companhias estaduais?

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Sr. Presidente,
peÇo a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Tem V.
Ex' a palavra para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Solicito a V.
Ex' discipline o tempo das perguntas e das respostas, porque há
uma série de oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Normal
mente o Relator tem prioridade. E as perguntas eram para o escla
recimento da própria Comissão. Mas ele próprio já tinha dito que
esta seria a pergunta [mal.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Minha questão
de ordem não diz respeito às perguntas que estão sendo respondi
das agora, mas ao andamento da reunião.

O SR. 'PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - V. Ex·
tem razão, o Regimento Interno será observado.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Temos algumas com
bom desempenho, a CONGÁS, a BAlllAGÁS, por exemplo, mas
as demais ainda estão em fase de formação, como as de Pernam
buco, Paraná e Santa Catarina. Em Belo Horizonte, há a GAS
MIG. Até mesmo o Gasoduto Rio/Belo Horizonte, chamado de
Itamar Dutra, quando foi construído, infelizmente não houve ne
gociação prévia com os consumidores nem com a companhia. En
tão, quando ele chegou a Juiz de Fora, no meio do caminho, a
GASMIG não só não conseguiu vender o gás, como também pro-

pôs ~ PETROBRÁS a renegociação do preço por estar muito alto.
Já imaginou V. Ex' um g~oduto Brasil/Bolívia chegar aqui e ha
ver o mesmo raciocínio? E muito possível.

O SR. DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Vamos
passar à lista dos oradores inscritos para a discussão da matéria.

Concedo a palavra ao D'?}'utadoJosé Fritsch.
O SR. DEPUTADO JOAO LEAO - Sr. Presidente, peço a

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Tem V.

Ex' a palavra para uma questão de ordem. -
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Na última explanação

do Presidente-da PETROBRÁS foi dito aqui por S. S' que esses
contratos não continham cláusulas de take or pay, que não tinha
de falhar nada.

Diz V. S' que tem. O Presidente da Petrobrás disse que não.
Sugiro à Mesa solicitar à empresa cópia desse contrato para está
Comissão analisar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - O Rela
tor tinha registrado, ainda informalmente, que havia divergência
na opinião. Aguardei que S. Ex· tomasse essa providência, mas V.
Ex' se adiantou, solicitou, e é evidente que a Se<:retariada Comis
são providenciará o atendimento de sua questão de ordem.

O SR. DEPUTADO DOMINGOS DUTRA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro).- Tem V.
Ex' a palavra para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO DOMmGOS DUTRA - Sr. Presiden
te, para agilizar os trabalhos, talvez fosse conveniente que as per
guntas fossem feitas em blocos de três, o que faria com que um
maior número de Deputados se manifestasse.

O SR. PRESIDENtE (Deputado Manoel Castro) - Na ses
são passada, usamos esse expediente com o Presidente da Petro
brás, e se revelou produtivo. Se houver consenso, poderemos
adotar esse procedimento.

Como o primeiro orador já estava inscrito, ele tem o direito
de querer uma resposta imediata ou aceitar a sugestão de V. Ex'

O SR. DEPUTADO JOSÉ FRITSCH - Em primeiro lugar,
queria cumprimentar o Deputado José Mauricio por ter solicitado,
como documento desta Comissão, não só a inclusão da carta do
Presidente da Petrobrás, como também o parecer do Ministro Nel
son Jobim, que na época também se pronunciou em relação à
questão.

Várias respostas já foram dadas, mas gostaria de fazer umas
perguntas sobre a questão do gasoduto. Pergunto ao Dr. Fernando
Siqueira se no contrato, na proposta de construção há garantia de
preço do gás boliviano a 0,90 e por quánto tempo. Segundo: as re~

servas bolivianas são de controle público ou privado? Terceiro:
quanto à proposta de mudança do art. 25, como·as reservas brasi
leiras seriam afetadas? Hoje, pelo que sei, em tomo de 2.4% da
energia consumida no País vêm do gás natural, do gás de petróleo.
Gostaria, então, de obter essas informações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Pois
não. Vamos, conforme a sugestão, dar seqüência aos trabalhos
concedendo a palavra ao próximo Deputado inscrito, José Macha
do.

Antes, desculpo-me publicamente com o Deputado José
Fritsch. Acho que me excedi e fui grosseiro com S. Ex'. Esclareço
apenas que no exercício de minhas missões parlamentares, inde
pendente de ser a favor ou contra uma posição, jamais adotei.qual
quer postura que fIzesse prevalecer esse ou aquele ponto de vista.
Estava, nobre Deputado, buscando cumprir o Regimento. e quan-
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do V. Ex' se manifestou, de certa fonna me senti agredido. Fui
grosseiro, acho importante manter, no plano da urbanidade, nossas
relações, motivo pelo qual, faço esse registro publicamente.

Com a palavra o nobre Deputado José Machado.
O SR. DEPurADO JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,

suas palavras são muito alvissareiras para esta Comissão e esta
Casa. Receba os meus cumprimentos pela postura muito digna ao
se dirigir ao Deputado José Fritsch.

Dr. Fernando, quero me deter na própria exposição de moti
vos dos Ministros a respeito da emenda ao art. 25. Diz o texto:
''Essa medida se justifica pela necessidade de redução de preços e
melhoria da qualidade de bens e serviços da economia".

Além disso, fazendo referencia à crise fiscal do Estado, in
cluindo as administrações estaduais, há uma limitação da capaci
dade de investimento e expansão da oferta dos serviços públicos
prestados à população, em particular, em relação ao gás canaliza
do. Logo a seguir, faz referência à necessidade de maior concor
rência no setor.

No debate nesta Comissão, acho necessário verificarmos
qual a pertinência dessa justificativa do Governo. O Govern~ ale
ga que, em relação a esse setor, há uma reserva de mercado. E ne
cessário imprimir uma concorrência, com vista a rebaixar preços e
melhorar qualidade. Gostaria de perguntar a V. S' qual é a sua p0
sição, ou seja, o que podemos esperar da flexibilização do mono
pólio estatal do gás canalizado. Qual é a perspectiva? Teremos
maior concorrência? Isso é viável? É possível? Por via de conse
qüência, podemos vislumbrar queda de preços para beneficiar o
consumidor?

Como há uma referência à crise fiscal e à suposta incapaci
dade das companhias estaduais de investir para fazer face à mod
ernização do setor, e à expansão da oferta, pergunto se V. S'
conhece a situação das empresas estatais estaduais e. se elas esta
riam inibiclBJl, incapacitadas para cumprir a sua missão.

Eu teria também questionado o ilustre Relator, Deputado
Jorge Tadeu Mudalen, sobre a cláusula take or pay. Mas acho que
V. S' já dirimiu, a contento, a minha dúvida.

Por último, gostaria de saber o seguinte: diante da proble
mática da necessidade de se planejar mais integradamente esse se
tor - tendo em vista que é um setor estratégico - quanto à
chamada matriz energética, que 6rgão ou conjunto de órgãos tem a
responsabilidade de promover a gestão ou o equilíbrio dela? Isto é
da responsabilidade exclusiva do Ministério das Minas e Energia?
A tarifa e política de preços, por exemplo, passam para outro Mi
nistério? Esta questão está sendo bem gerida? Existe conflito no
âmbito governamental? Como V. S' entende que essa questão está
sendo equacionada no presente momento?

O SR. PRESIDEN1E (Deputado Manoel Castro) - Com a
palavra o nobre Deputado Domingos Dutra.

Comunico a todos que já infonnei ao nobre Presidente, que
reassume o comando dos trabalhos, que optamos pelo procedi
mento de três Deputados fazerem as perguntas de cada vez Certa
mente, S. Ex' concederá ao Relator o tempo correspondente para
respondê-las, já que as perguntas foram bastante diversificadas e
de grande profundidade.

Com a palavra o Deputado Domingos Dutra. Devolvo a
Presidência ao nobre colega Luciano Pizzato.

O SR. DEPurADO DOMINGOS DUfRA- Sr. Presiden
te, Sr. Fernando Siqueira, todos estamos neste debate para obter
esclarecimento, a fim de que cada um dê seu voto na hora oportu
na. O Governo não conseguiu justificar, no meu ponto de vista, a
necessidade dessa emenda. Os debates anteriores, também não me
esclareceram sobre a real necessidade de alteração do art. 25. Per
guntaria ao Sr. Fernando se pode precisar para a Comissão quais

os reais motivos do Governo para alterar este artigo da Constitui
ção, dentro do contexto de todas as mudanças propostas. O Gover
no fala que é preciso quebrar monopólios para modernizar o País,
então, gostaria que V. S' precisasse, dentro desse contexto, a im
portância desta alteração que o Governo insiste em fazer.

Em segundo lugar, gostaria de saber que vantagens o País
terá com essa alteração. A alteração da Constituição aumentará o
nível de emprego para a população? O consumidor vai ter algum
ganho? O meio ambiente também será beneficiado? Haverá dimi
mtição das desigualdades regionais? Por exemplo, o Maranhão,
onde moro, o Piauí, o Norte e o Nordeste, enIlDl, as regiões mais
sofridas deste País, que ganhos terão? Inversamente, indago: se
não há ganhos, que prejuízos o País terá com essa alteração? A so
berania nacional será afetada?

A alteração do art. 25 está dentro do contexto da quebra do
monopólio do petroleo, ou seja, começa-se pelas beiradas, para na
verdade, atingir a quebra do monopólio. Finalmente, gostaria que
V. Ex' falasse sobre a oportunidade do gasoduto. Temos a infor
mação de que há uma quantidade enonne de gás no País. Não es
tou devidamente esclarecido, e o Presidente da Petrobrás não nos
respondeu na reunião passada qual a real necessidade do País
constmir o gasoduto, considerando tudo que V. S' afrrmou. Se não
há necessidade ou oportunidade agora, por que construí-lo? Há al
guma empresa, algum setor que poderá ser beneficiado com a
constmção do gasoduto?

Concluindo, Sr. Presidente, a imprensa tem veiculado que
há um processo de coação, por parte do Governo, proibindo os
servidores da Petrobrás e de outras empresas estatais de defende
rem os seus pontos de vista. Como V. S' é funcionário da Petro
brás gostaria que trouxesse esclarecimentos detalhados
confirmando ou não se há alguma medida coercitiva por parte do
Governo impossibilitando que os servidores públicos da empresa
possam defender seus pontos de vista em relação às refonnas, às
emendas constitucionais.

O SR. PRESIDEN1E (Deputado Luciano Pizzatto) - Passo
a palavra ao Dr. Fernando Siqueira, considerando que V. S' tem
um tempo maior para responder às três interpelações, pedindo, en
tretanto, a gentileza de sua objetividade, tendo em vista o número
de inscritos.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Sr. Presidente, as per
guntas são bastantes amplas, mas vou tentar resumir as respostas.

Nobre Deputado José Fritsch, a garantia de preço do gás
boliviano é uma de nossas preocupações. Primeiro, porque é um
dos mais baratos do mundo, portanto, insustentável. Na medida
em que estivermos dependentes do gás da Bolívia, certamente o
preço não será mantido, como também não foi mantido no forneci
mento pela Gaz deI Estado, na Argentina. O preço do gás chegou
até a 3 d6lares por milhões de BTIJ. A Gaz deI Estado foi privati
zada, assim como a YPF. Então, um dos argumentos é o de que
usaremos o-gás para não ficar dependentes dos países do Oriente
Médio. Corremos o risco de ficar dependentes de uma única multi
nacional, que dominará o Cone Sul, na parte do gás. Acredito que
um dos nossos receios é o de que esse preço não será mantido.
Pelo menos deverá ir para mais de 1 d6lar ou 1,5 dólar.

Teoricamente, como mostrei, o governo boliviano detém
45% das reservas bolivianas. Na prática, a Enron, embora com
apenas 40%, está comandando o gás tanto na Bolívia quanto na
Argentina. Então, o governo teria 45%, e a Enron 40%. Isso é ape
nas teoria, porque, de fato, o domínio é da Enron.

Ressalto, agora, como as modificações no art. 25 afetariam
nossas reservas. Se colocarmos, de saída, 8 milhões de metros cú
bicos por dia, vamos ter de fechar alguns postos produtores de gás
de Campos, provavelmente do campo de Merluza, resultado de um
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determinado contrato de risco na bacia de Santos. Então, caso o
art. 25 seja quebrado, e aí se ter aquela interligação do domínio do
gás, da energia elétrica etc., haverá uma esculhambação da matriz
energética brasileira. Por exemplo, o gás desloca óleo combustí
vel. Para refmar um volume de petróleo em uma fração de óleo
diesel, de querosene, de óleo combustível, que é um energético
não muito nobre, não muito procurado, esse óleo combustível vai
sobrar. Nesse caso, vamos ter de fazer um sistema de aproveita
mento de óleo diesel, que é uma unidade de coque, que custa 150
milhões de dólares, e uma de hidrotratamento, para estabilizar o
óleo diesel saído desse óleo combustível. Então, se gastar-se-ia,
pelo menos, 400 milhões de dólares por cada unidade dessa, e para
esse volume telÍamos duas ou três unidades. Trata-se de uma bola
de neve: há que se fazer mais investimentos.

Então, certamente a produção de Campos seria afetada, a
produção de Merluza seria afetada e a matriz energética seria afe
tada, além do sistema elétrico, porque o gás, se for usado para ter
moelétrica, cria um problema. Existe uma curva de consumo que
tem uma base fIXa e tem picos. Por exemplo, no Rio de 6h às 8h,
tem um pico de energia, e tem uma parte que é a base. Então, o
sistema hidrelétrico ficaria com a base. Aí o gás entraria s6 nos pi
cos. Ninguém vai contratar um sistema de gás para ficar fornecen
do intennitentemente, o que não tem condição.

Só viabilizaria se o gás ficasse na base. Ai as hidroelétricas
iriam ter de jogar a água dos reservatórios fora, porque não iam ter
o que fazer com a energia elétrica gerada.

O senhor entendeu? É um problema que tem de ser discuti
do. É um problema que pode ter solução, mas precisa ser exausti
vamente discutido. Porque hoje o megawattlhora gerado pelo gás
custa em tomo de 65 dólares, conforme foi feito um estudo por
uma consultora em São Paulo. E o megawatt/hora gerado pelas hi
droelétricas custa 42 dólares. Então, de saida, já deveria ter um au
mento de 50% para equalizar as duas coisas, para se tornar viável.
Éuma mexida na matriz energética fantástica.

O Deputado José Machado perguntou sobre a redução de
preços, melhoria do atendimento, etc. Acho que, no passado, te
mos uma experiência muito boa para subsidiar o nosso raciocínio.
Quaudo a Light foi privatizada, era, vamos dizer assim, um amon
toado de ferro velho. Havia racionamento de energia. Havia até
uma musiquinha: ''Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia fal
ta água, de noite falta luz". Então, dizer-se que, por ser empresa
privada e principalmente multinacional, vai melhorar o sistema, os
fatos não confmnam. Quauto à AmfOIp, no Rio Grande do Sul,
quando foi privatizada, a avaliação era a de que o patrimônio era
negativo; não valia porque não investia.

Essa é a diferença que acho, Sr. Deputado, das estatais para
as empresas privadas, multinacionais principalmente. Se a deman
da cresce, elas deixam a demanda explodir. O preço cresce, e ai
eles obtêm o dinheiro para investir. É o contrário das estatais, que
investem antes, prevêem uma demanda com antecedência para que
não haja racionamento, como, ocorreu com a Light ao ser privati
zada: não aconteceu mais racionamento. Também, durante 41 anos
de existência da Petrobrás, não houve falta de petr6leo no mercado
brasileiro. Essa é a diferença fundamental. Dizer-se que as empre
sas vão investir para melhorar qualidade; a prática não demonstra
isso. Dizer-se que a concorrência vai melhorar a qualidade é um
absurdo, porque o gás é um monopólio natural. Não se coloca
duas redes concorrentes para alimentar um consumidor. Tem-se
uma empresa consumidora de gás, tem-se uma rede de gás alimen
tando aquela empresa. Não passa pela cabeça de ninguém colocar
uma segunda e dizer: ''Olha, o meu é barato". Ninguém faz isso no
mundo. Não há como. Então, o g~ é um monopólio natural e, a
meu ver, estratégico. Na medida em que o consumidor depende

desse gás, é muito arriscado que esse gás fuja do controle de uma
empresa que tem um cunho estratégico social para ir para uma em
presa que visa exclusivamente o lucro. Esse é o perigo da questão
do gás, a meu ver.

Dizer-se que haveria queda de preço, também não acontece
na prática. Quando foi privatizada a Gaz deI Estado, os preços ti
veram um aumento da ordem de 30%. E de 50% no México. En
fun, até O Globo publicou, outro dia, na primeira página - acho
que foi um cochilo. ''Para viabilizar a privatização das telecomnni
cações, a telefonia básica ia aumentar em cinco vezes, pelo me
nos". Então, se vai aumentar para premiar o setor privado, porque
não se dobrar, pelo menos, e premiar o setor público, que está fun
cionando bem? Creio que a queda de preço não acontece. Quanto
à incapacidade das companhias em fazerem investimentos, tam
bém não acredito, porque hoje temos oferta de gás, e as compa
nhias estão tendo dificuldades em colocá-lo. Quando disse que o
gás da Bolívia é um dos riscos a que o monopólio está submetido,
foi porque esse projeto vem sendo empurrado goela abaixo desde
o Governo Collor. quer dizer, já houve vários estudos para apro
veitamento desse gás que mostram que ele não era viável. A Petro
brás foi obrigada a entrar nesse estudo, foi obrigada a entrar nesse
projeto. E, o que é pior, ela gerou uma alternativa e o Governo se
quer deixou que ela fosse estudada. Então, não é a Petrobrás que
está entrando numa aventura. Está sendo obrigada. E acho aqui 
gostaria que os Deputados atentassem para isso - que o excesso de
interferência nas estatais é que está atrapalhando as empresas. Elas
foram criadas para funcionar como empresas privadas. E o Gover
no tem interferido de forma inadequada. Por exemplo, o Governo
Collor nomeou seis Presidentes para a Petrobrás. Nenhuma empre
sa do mundo resiste a um absurdo desse. Quanto a esse excesso de
interferência, há que se fazer um contrato de gestão com a compa
nhia e dizer-se o seguinte: "se você não cumpri-lo, eu te demito.
Isso sim, e dever-se-ia cobrar desempenho e transparência da em
presa. Isso é o que tem de acontecer. Agora, ficar o Governo inter
ferindo e mandando entrar num projeto que é ruim, de forma
obrigatória, de forma peremptória, tem de ser evitado. Deixar as
empresas estatais terem um mínimo de liberdade, mas cobrar delas
desempenho. Creio é o caminho ideal.

Quando V. Ex· falou na matriz energética, que tem respon
sabilidade de gerir, esta é uma pergunta muito interessante. Hoje,
ninguém gere a matriz energética. Quer dizer, a Petrobrás, com o
sistema elétrico, tem-se entendido mas falta um poder concedente.
Esse é um dos problemas que temos: um poder concedente conflá
vel.

Por exemplo, na área de energia elétrica, há o Departamento
Nacional de Água~ e Energia - DNAEE, órgão do Ministério das
Minas e Energia. E um órgão subordinado ao Ministro. Portanto,
há injunções politicas. Não há um controle autônomo por parte da
sociedade. Acho que deveria ser um órgão misto, que tivesse parti
cipação do Ministério, mas que tivesse também membros eleitos
pela sociedade, periodicamente, fiscalizados pelo Congresso. Tem
de haver poder concedente forte. Por exemplo. na Noruega, há o
Instituto de Petróleo. Na França, !Já o Instituto Francês do Petr6
leo. São órgãos do Governo, mas sobre os quais a sociedade tem o
direito de opinar. Quer dizer, são política e tecnicamente fortes,
com um bom grau de independência. Com os poderes concedentes
que temos aqui, não há controle, principalmente se o setor for pri
vado. Ai a matriz energética vai tomar-se um caos. Quer dizer, a
energia elétrica vai tomar-se toda termoelétrica a gás, porque a
idéia é construir o gasoduto até São Paulo - aí ele é rentável-, ai
fazer termoelétrica. O Presidente da FIESP. que é concessionário
de energia, quer fazer hidroelétrica. Outro quer fazer hidroelétrica,
vários outros querem. Então, no fmal, todo mundo vai visar lucro.
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e o planejamento integrado, o planejamento global do País em ter
mos energéticos vai ficar totalmente deteriorado. Essa é a minha
opinião.

Quais os reais motivos que o Governo tem para essa altera
ção? Deputado Domingos Dutra, essa pergunta é bastante profun
da. Vou dar uma opinião pessoal. Acho que, pela análise que
tenho feito, o caso é o seguinte. Há uma orquestração para se mu
dar a Constituição, a meu ver, para muito pior. Está-se falando que
se deve privatizar porque a empresa privada é mais eficiente. Mas
o ar!. 171 está sendo mudado para penalizar a empresa brasileira
de capital nacional. Todos aqueles incentivos que a empresa brasi
leira de capital nacional teria para fazer pesquisa e desenvolver
tecnologia vão desaparecer. Vão igualá-las a empresas multinacio
Dais, que tradicionalmente não fazem pesquisa tecnológica no
País. A ind6stria automobilística está aqui no País há trinta auos, e
não há notícia do desenvolvimento de um motor brasileiro. Eles
trazem manuais de operação e mauutenção, mas tecJ;J.ologia, não. E
não adianta o Brasil ser o País mais rico do mundo se não tivermos
tecnologia, porque extraímos e vendemos os nossos minérios por
preços brutos. Por exemplo, o ferro custa 12 dólares a t~nelada.

Nós o exportamos. O petróleo custa 40 dólares. Mas, se pegarmos
esses produtos, colocarmos tecnologia e transformá-los, por exem
plo, num videocassete, vende-se por 40 mil dólares a tonelada.
Quer dizer, essa é que é a riqueza. Quer dizer, esse é que é o apro
veitamento da riqueza. E que não está acontecendo. Apenas as em:
presas multinacionais vêm para cá e não trazem tecnologia. Uma
das razões pelas quais acho que estão querendo acabar com as es
tatais é essa, porque elas são as que investeru mais em tecnologia.

Que vantagens o País terá? Sinceramente, não vejo vanta
gens, Deputado. O consumidor vai ganhar. A gente viu, como dis
se aqui, em vários exemplos, como a Gaz deI Estado e outros, que
o consumidor não ganhou. Pelo contrário, quando era privada, o
consumidor era muito pior atendido. Por exemplo, a Light, quando
era privada, não tinha um consumidor de baixa renda. Desde que
foi estatizada, passou hoje a ter 260 mil. Os favelados do morro
não tinham energia elétrica. Eles compravam de um atravessador.
Então, acho que o consumidor, principalmente os excluídos, que já
cresceram para 42 milhões, segundo a Folha de S. Paulo publi
coo, ficarão em péssimas condições se essas coisas acontecerem.

O Norte e o Nordeste ganharão? Absolutamente. Nenhuma
multinacional, ao contrário do que pensa a Governadora Roseana
Sarney, investiria em construir uma refmaria no Nordeste. Se fosse
investir, como o Presidente da Shell declarou recentemente ele fa
ria uma ampliação ou compra de uma refinaria pronta, de prefe
rência com moedas podres. Mas, construir uma refmaria, não o
faria. Se fosse para construir, construiria no Sul ou no Sudeste,
porque é mais rentável. Mas no Nordeste, não acredito pessoal
mente. Hoje, quem atende às regiões longinguas - Roraima, Ron
dônia, interior do Acre, Amapá - é 100% a BR, que leva os
derivados via canoa, via barco. Leva três dias subindo o rio. Quem
leva comunicação é a Telebrás. A Shell, a Esso e etc. estão distri
buindo no Sul, Sudeste ou nas capitais, quando muito. Talvez V.
Ex' vá lá em Roraima e ache a Shell na capitaL Em Rondônia,
idem. Mas, no interior, certamente os Deputados de lá podem con
fJ1lDa1' isso. É um monopólio da BR, porque ninguém quer distri
buir naquelas regiões. Então, a questão é que haverá certamente a
busca do lucro. E o lucro não prevê atendimento a regiões longín
quas e carentes.

Não sei se respondi tudo ou se resta alguma coisa.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS DUlRA - Gasoduto.
O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Ah, sim, a oportunidade

do gasoduto. O gás é um energético importante. Ele é um energéti
co mais limpo do que, por exemplo, o óleo combustíveL Então, o

gasoduto seria interessante, por exemplo, naquela alternativa que
mencionamos, se feito de forma modulada, de forma estudada, de
forma a não criar uma dependência brasileira, entendeu? Mas isso
tem de ser estudado a médio prazo. Não pode ser feito assim, às
presas, como está sendo feito no caso. Tem de ser um projeto bas
tante amadurecido, discutido, com todas as implicações e efeitos
colaterais estudados. E, fundamentalmente, tem de ser negociado
com os consumidores. Posso ter uma demauda de 60 milhões de
metros cúbicos por dia em São Paulo, mas quando trouxer o gás
posso não vender nem 3 milhões, como disse o representante da
COMGÀS. Por quê? Porque há o problema do preço. Na verdade,
mal ou bem, os consumidores industriais hoje estão sendo atendi
dos pelo óleo combustível. Então, se trouxer o gás, vou deslocar
uma energético. E, para deslocar um energético, preciso ter um
preço melhor. E, pelo Gasoduto Brasi.l/Bolívía, a 0.90 lá, já não é
melhor. Então, não diria que não devemos fazer o Gasoduto Bra
si.l/Bolívia. Diria que devemos estudar o Gasoduto Brasi.l/Bolívia e
ver todas as implicações sociais e estratégicas.

Quanto à última pergunta que'V. Ex' fez, sobre o processo
de coação do Governo sobre os funcionários, os jornais publica
ram que o OI. Joel Mendes Rennó tinha dito que quem fizesse
esse trabalho seria demitido, podendo ser um, cem ou mil funcio
nários. Ontem, ele desmentiu esse fato na Comissão da PEC nO 6,
dizendo que os jornais deturparam as suas palavras e que ele teria
dito que não admitiria o uso do dinheiro da Petrobrás para atacar
emenda do Governo. O fato é que há uma notícia alvissareira de
que ele não vai coagir as pessoas a não se manifestarem livremen
te.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Pizzatto) - Os próximos
oradores semo os Deputados Adhemar de Barros Filho, Edison
Adrino e José Maurício. Como estamos fazendo um rodízio com
as Vice-Presidências para prestigiar a todos, passa a Presidência
ao Deputado Hermes Parcianello, para continuar os trabalhos den
tro da metodologia já adotada.

Com a palavra o Deputado Adhemar de Barros Filho.
O SR. DEPUTADO ADHEMAR DE BARROS FJLHO 

Queria solicitar ao nosso ilustre conferencista, OI. Fernando Si
queira, a recolocação das duas transpaIências relativas ao Gasodu
to Bolívia/Brasil, as transpaIências 1 e 2, que são muito ricas em
conteúdo. (pausa) está sendo tirada cópia?

OI. Fernando Siqueira, a transpaIênia 1 apontava o gasodu
to sendo construído em Santa Cruz de La Sierra e indo até São
Paulo, comum ramal descendo de São Paulo até Porto Alegre.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Positivo.
O SR. DEPUTADO ADHEMAR DE BARROS FJLHO 

Lembro-me de que a imprensa de São Paulo publicou outros dese
nhos, inclusive um que atendia ao sul de Minas, à região de Juiz
de Fora. Não sei se era por causa do Governo Itamar naquela épo
ca. Haveria uma ampla rede de distribuição de gás em todo o norte
do Paraná - não sei se estava incluído no Projeto da Petrobrás 
uma irradiação para o Sul do País, atendendo Paraná, Santa Catari
na e Rio Grande do Sul, tudo isso isso dentro daquele Orçamento
original mencionado por V. S' e pela imprensa. Esse projeto não
está amarrado à previsão de consumo, estabelecido no acordo bila
teral, de 8 bilhões de metros cúbicos por dia? Essa é a primeira
pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) - Concedo a
palavra ao ilustre Deputado Edison Andrino.

O SR. DEPUTADO ADHEMAR DE BARROS FJLHO 
Sr. Presidente, ainda não terminei. Tenho mais algumas perguntas
destinadas ao OI. Fernando Siqueira. Não sei se ele responderia
uma a uma ou todas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) - Os três Depu-
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tados Fommlação as perguntas e depois ele as responderá.
O SR. DEPUTADO ADHEMAR DE BARROS FILHO 

Então, pennita-me fazer as demais perguntas.
A segunda pergunta está alicerçada na transparência 2, V.

S" coloca o gasoduto indo até fronteira boliviana 00 até a fronteira
brasileira, uma termoelétrica para gerar energia elétrica desse mes
mo gãs, uma central de gás para a ind6stria petroquímica na região
a ali nasceria todo o centro irradiador, seja petroquímico, seja
energético, mas, no caso, de energia elétrica. Então, a meu ver,
simbolizaria uma associação entre o projeto do gasoduto, a Petro
brás e a Eletrobrás. Esse segundo projeto está sendo elaborado
pela Petrobrás dentro do contexto de não ocorrer interferência so
bre os atuais campos de gás que a empresa explora, como o Mer
lusa, e de não se pennitir que esses campos sejam, ou por
conveniência estratégica da Petrobrás ou em decorrência da bilate
ralidade paralisados, gerando, por conseqüência, desemprego e
queda da atividade econômica?

A terceira pergunta é a seguinte: por que motivo a Petrobrás
não elaborou ootras alternativas para o gaso1lldo, uma vez que é
possível, evidentemente, atender não só a região Centro-Sul do
País, mas também à região Norte do País, sobretudo a Bacia Ama
zônia, que hoje não tem, mas certamente no futuro terá um poten
cial de consumo? A certamente não significa um gasoduto para
Manaus, mas algo que possa irradiar desde já naquela região o iní
cio de um processo de consumo de gás, uma energia limpa, uma
energia que não deixa resíduo, uma energia que não polui, uma
energia que V. S" conhece melhor do que eu.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) - Com a pala
vra o ilustre Deputado Edison Andrino.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Dr. Fernando
Siqueira, chamo a atenção dos Srs. Depltados, principalmente dos
Depltados di> Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul,
para esse novo projeto, da Petrobrás com relação ao gasoduto.

Em 1993, foi assinado aquele termo de compromisso entre
os sete Estados, a Petrobrás e o Ministério de Minas e Energia, em
que o atendimento dos sete Estados envolvidos seria efetuado de
maneira simultânea, global, homogênea e equilibrada. O gasoduto
teria início na Bolívia e iria até Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul. Sabemos, principalmente em Santa Catarina, que grande parte
da fonte de energia que abastece as indústrias catarinenses é oriun
da de madeiras - e lá temos problemas sérios em função da inte
pretação do mAMA em relação ao que é Mata Altântica e o que
não é -, do carvão vegetal e do óleo.

Recentemente, mais precisamente em abril de 1984, a Pe
trobrás fez uma reunião com os Governadores dos três Estados do
Sul- Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul- e estabeleceu
para que a Bacia de Santos, através dos portos de Caravelas Tuba
rão, iria atender ao Estado de Santa Catarina na ordem de 1 milhão
e 200 mil metros cúbicos de gás. Apesar da insistência constante
dos empresários de Santa Catarina e do próprio Governo do Esta
do, até o momento, nada foi defmido, e estamos aguardando essa
definição. Dr. Fernando Siqueira, estamos nmito preocupados com
essa nova determinação da Petrobrás com respeito ao gasoduto da
Bolívia. Acho que os Estados do Sul têm de se mobilizar para não
perder essa grande opor1llnidade, porque, segundo V. S", São Pau
lo não tem mercado para o gãs da Bolívia e até traz outra alternati
va aqui para inviabilizar o projeto original. A tentativa seria criar
uma termoelétrica para que a energia seja vendida e um preço
mais barato em São Paulo.

Queríamos saber, para sermos mais objetivo, qual o real in
teresse de não se levar o gasoduto até o Rio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina. V. S" acabou de afIrmar também que o preço do
gás da Bolívia poderia não ser obedecido futuramente e que pode-

ria haver aumento. Queria saber se não há um acordo ou um con
trato para se manter esse preço original. A minha preocupação é
com relação aos três Estados do Sul, no que diz respeito à energia,
em função até de Petrobrás não estar a Bacia de Santos.

O SR. PRESIDENfE (Hermes Parcianello) - Como último
Deputado da série dos três interpelantes, concedo a palavra ao
ilustre Deputado José Mauricio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURÍCIO - Sr. Presidente,
Dr. Fernando Siqueira, eompanheiros da Comissão, de chefe,
identifIca-se um grande fosso, um grande desvão, uma grande
contradição entre o depoimento proferido hoje pelo Dr. Fernando
Siqueira, que, no caso representa a chamada "inteligência" da Pe
trobrás, que são os seus técnicos, que vivenciam diariamente os
problemas da empresa, e o depoimento do Sr. Presidente da Petro
brás. Tanto é assim, Sr. Presidente, que requeri a juntada nos
Anais desse expediente, datado de 8 de abril de 1994, endereçado
ao então Relator da Comissão Revisora da Constituição. Todos
nós temos um empenho muito grande de cumprir bem, fielmente,
na pleni1llde, o mandato que nos foi outorgado. Ninguém aqui pre
tende, creio eu, tergiversar no que toca às prerrogativas e às res
ponsabilidades que temos com a sociedade brasileira, máxime
quando é certo que hoje pairam sobre o Congresso Nacional deter
minadas impltações, acusações, a meu ver infundadas, que preci-
samos rechaçar com a maior veemência. '

Por isso, Dr. Fernando Siqueira, pelo que peréebi do depoi
mento de V. S", o corpo gerencial da Petrobrás vê constrangimen
tos fi prejuízos na priorização do gasoduto Bolívia/Brasil.
Pergunto: esse também não é um projeto que determina a quebra
da soberania nacional e traz prejuízos incalculáveis para o patri
mônio público do Brasil? Gostaria que V. S" nos informasse quem
otimizou e concluiu as negociações que resultaram na conslnIção
desse gasoduto.

Por derradeiro, Dr. Fernando, parece paroquial ou provin
ciana a minha última pergunta, mas quero demonstrar a falta de
sentimento e o desrespeito do Poder Executivo com os interesses
do povo brasileiro. V. S." demonstrou inequivocadamente aquilo
que todos nós sabemos: o Estado do Rio de Janeiro é o maior pro
dutor de petróleo e de gás natural do nosso País. Entrementes, Dr.
Fernando Siqueira, o Governo de Leonel Brizola, no fInal do ano
de 1993, formulou apelo ao Governo Federal que culminou com
um convênio através do qual a Petrobrás faria o gasoduto Cabiu
nas-Campos e Cabiunas-Cantagalo, que posteriormente iria para o
Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Belo Horizonte. V. S." nos estarre
ceu com a informação de que, no caso do gasoduto Rio de Janei
ro/Juiz de ForalBeli Horizonte, sequer foi feito anteriormente um
cadastro de consumidores. Quero informar a V. S." que o Governo
do Rio de Janeiro tem pronto, desde que aquele convênio foi feito,
o cadastro de consumo para a região de Campos, que é a maior
produtora de petróleo deste País, e para a região de Cantagalo,
onde se situa o parque cimenteiro do meu Estado. Lamentavel
mente, pela informação de V. S.", o Estado do Rio de Janeiro, mais
uma vez, foi esbulhado, não sei se pelo Governo Federal ou pela
inérciá da direção da Petrobrás que priorizaram o gasoduto para
Juiz de Fora e Belo Horizonte, denominado por V. S." de ltamar
duto. Esse gasoduto foi priorizado, mas não tem consumidores,
enquanto que no norte do nosso Estado há 400 mil metros cúbicos
diários de gás necessários à implementação da economia daquela
região, sem contar os cerca de 300 mil da região de Cantagalo.

Faço a V. S." essas três perquirições. Tenho muitas ootras,
mas gostaria que V. S." respondesse a essas.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Gostaria que V. Ex" re
petisse a segunda pergunta, porque eu a estava anotando e perdi
parte dela.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURícIO - Quem otimizou aposentai, no início de fevereiro, fui coordenador do projeto da
e concluiu as negociações que resultaram na construção do gaso- Bacia de Santos, lá onde estão os campos de Tubarão, Estrela do
duto Brasil/Bolívia. E, por conseguinte, não procurou verificar as Mar, Coral e Caravela. Tive a oportunidade de visitar o parque ce
reservas da Bolívia e tampouco que as nossas reservas poderiam ramista de Santa Catarina, onde, como V. Ex! bem disse, se usa o
ser guardadas, sem que isso significasse o desemprego, a miséria a carvão vegetal, que, ecologicamente, tem problemas. Visitei a Ce
fome e prejuízos incomensuráveis à economia brasileira? crisa, que está desenvolvendo um programa para usar a turfa. Até

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hermes Parcianello) - adverti o Presidente da Cecrisa, ex-colega nosso, que a turfa tam-
Com a palavra o Sr. Fernando Siqueira. bém tem problemas ecol6gicos. A turfa é um regulador de umida-

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Primeiro, vou respon- de, e se for tirada, vai haver problemas.
der às perguntas do Deputado Adhemar de Barros Fillio. O projeto O fato é o seguinte: como disse no início da minha exposi
está realmente amarrado a um consumo que iria até· o Rio Grande ção, o gás precisa ter uma negociação entre fornecedor e consumi
do Sul. Na minha transparência não foi colocado o gasoduto dor. No caso do gás que existe na Bacia de Santos, V. Ex' Falou
Rio/Belo Horizonte porque já está em construção. Ali é só o proje- em 15 millião de :Q1etro cúbico por dia, mas o consumo, segundo a
tado. Então, iria até São Paulo e de lá, por um ramal para o Sul. Santa Catarina Gás, está em torno de 700 mil metros cúbicos por
Quanto a esses 8 milliões de metros cúbicos por dia, questionamos cinco anos, até que o gasoduto Brasil/Bolívia chegue, ou até que
se eles existem realmente a curto prazo, porque a longo prazo é novas áreas que existem ao norte de Tubarão e ao sul da Bacia de
possível que isso ocorra. Por exemplo, mostrei que a Comagás, Pelotas, onde há uma estrutura com boa perspetiva, entrem em
seis meses atrás, fez uma projeção de consumo e conseguir atingir produção. Até que isso aconteça, a Petrobrás teria, de imediato,
pouco mais da metade. Então, os investimentos são altos. Se flZer- condições de iniciar, e estas iniciando, o projeto para fornecer 800
mos investimentos desse vulto sem termos uma garantia mínima mil metros cúbicos por dia.
de consumo - vou detalhar um pouco mais na resposta ao Deputa- O SR. - O Sr. podia me explicar por que essa demora?
do Edison Andrino - será um risco extremamente elevado. V. Ex! O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Porque, em primeiro lu-
pergunta sobre o projeto alternativo da termoelétrica. Em C011lm- gar, tem de ser feito o projeto, tem de ser comprado o gasoduto. E
bá, certamente seria em conjunto com a Eletrobrás. Há um desejo o cronograma prevê 3 anos.
fantástico da Eletrobrás e de Centro-Oeste na construção dessa ter- O SR. - Até 1998, se não me engano.
moelétrica, porque a região tem extrema necessidade de energia. O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Ele está para ser inicia-
Ela não pode se desenvolver industrialmente por falta dessa infra- do. Fundamentalmente, tem de haver negociação, porque o fato de
estrutura importantíssima, que é a eletricidade. A fábrica de fertili- haver uma demanda prevista de 750 mil metros cúbicos por dia,
zantes - amônia, uréia, etc. - aproveitando o calor das turbinas, não quer dizer que será factível em termos de preço, porque o pre
seria uma otimização e também a geração de um produto nobre ço do gás está chegando - dados aos invesfin;1entos necessários 
para a região, que é grande produtora agricola. O adubo usado no na ordem de 3,5 d6lares por millião de BTU. E mais caro do que a
Centro-Oeste vem de Sergipe, e seu transporte é muito caro. Gera- eletricidade, do que o 6leo combustível, e é mais caro do que a le
ríamos o adubo localmente com esse gás. A amônia inclusive ser- nha, que são energéticos baratos. Por exemplo, s6 o carvão, na Ce
ve para o gado. Quando se pega a palha usada para alimentar o crisa, que é a maior cerâmica de lá - e na demanda levantada pelo
gado e injeta-se amônia, ela tem o,seu poder alimentício aumenta- Governo Collor foram estimados 400 mil metros cúbicos por dia 
do em até 7 vezes, salvo engano. E um fator de otimização do sis- , são necessários, eu constatei, 128 metros cúbicos. Quer dizer, é
tema, sem contar, naturalmente, que se pode, ao longo da ferrovia quase um terço do que foi inicialmente previsto. É preciso que se
e das vias fluviais, usando os rios Paraguai, Tietê e Paraná, atender negocie esse preço, de forma que seja viável para as duas partes.
prontamente aos consumidores de grande porte, levando os ron· Essa é a parte mais dificil da questão. Não adianta a Petrobrás ile
tainers até eles. gível um gasoduto e só depois discutir o preço, porque vai haver

Por que motivo a Petrobrás não elaborou novos projetos? problemas para as duas partes. E também não adianta a cerâmica
Ela já tem, para V. Ex." ter uma idéia, na região Nordeste. um ga- querer os 150 mil metros cúbicos por dia e, depois, achar aquele
soduto chamado Nordestão, que liga o Rio Grande do Norte a Per- preço caro. Então, este é o acerto que está sendo feito entre os con
nambuco, passando pelos Estados intermediários. Esse gasoduto sumidores e o fornecedor, que, no caso, é a Petrobrás. A Cecrisa,
foi feito há cinco anos e está com sua capacidade ocios3~ Ele foi que é a maior demanda, tem, por exemplo, energia elétrica, que é
construído para 700 mil metros cúbicos de gás por dia, e hoje es- mais barato e não precisa substituir. É o que move os moinhos de
tão sendo consumidores apenas 400. A Petrobrás antecipou-se ao areia para fazer o ladrilho. Ela só precisa do gás na parte de aque
consumo fazendo esse gasoduto. Na Região Norte, ela já está aten- cimento, de queima do ladrilho. Hoje, isso é feito com carvão,
dendo ao fornecimento de GLP e do produto líquido para refInaria que, para eles, interessa substituir. Isso dá 128 mil metros cúbicos
e está em negociação com a Eletronorte para fazer a geração ter- por dia. Então, é necessário atender a essas distâncias todas: da
moelétrica a gás, lá, sim, altamente justifIcável, porque a hidroelé- plataforma até o terminal em terra, são 170 quilômetros; para se
trica pressupõe' um represamento de água muito grande e a chegar até o parque ceramista, que fica ao sul de Santa Catarina,
inundação fantástica de florestas. Assim seria muito ad~uado. Por são mais 300 quilômetros. Então, isso tudo encarece, de forma
quê? Porque tem o gás e demanda boa. A Petrobrás já está estu- drástica, o preço do gás. A nossa proposta é no sentido de que fos
dando isso. Como disse no início, infelizmente, estamos tentando se antecipado o trecho Brasil/Bolívia, para que ele não onerasse o
vencer algumas barreiras que, a nosso ver, são causadas pela in- projeto, e com um fInanciamento do BNDES, através de umajun
tenção de se esperar a privatização para o investimento ser priva- ção dos Governos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul,
do. Esse é o nosso receio. far-se-ia uma pressão em cima do BNDES para fmanciar a anteci-

Quando às colocações do Deputado Edison Anc1rino, acho pação desse trecho Brasil/Bolívia, para que não onerasse o projeto
que são excelentes. Convergimos muito. Inclusive já estive em do gasoduto da Bacia de Santos, porque, senão, ele fIca inviável.
Santa Catarina, Porto Alegre e no Paraná fazendo palestras no seu- Sobe para mais de 5 dólares por millião de BTU. Esta é uma preo
tido de conseguir apoio do pessoal do Sul, através de um lobby, cupação nossa. Fizemos todo o esforço possível para baixar esse
para que o gasoduto vá até lá, senão ele não vai. Inclusive até me preço, mas é um preço, ainda assim, um pouco elevado. É por isso
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que o gasoduto está demorando um pouco. Depende desse estudo
de viabilidade, etc. Há um interesse - e aí lhe digo que só a Petro
brás tem interesse em levar o ramal ao Sul. Tem um grupo que
quer fazer o gasoduto Brasil/Bolívia, e esse grupo tem opiniões
um pouco divergentes da minha. Também quero fazer o gasoduto
Brasil/Bolívia, acho uma solução melhor do que a atual, pois não
apresenta riscos para ninguém. Mas esse pessoal defende ardoro
samente a ida do gasoduto até o Sul, porque é estratégico, social e
importante para o Pais. E V. Ex' pode crer que, se não for feiúJ
pela Petrobrás, o ramal não irá ao Sul, porque não é rentável. E
bom V. Ex' engrossar essa nossa luta de procurar levá-lo até o Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hermes Parcianello) - Dr.
Fernando, antes que V. S' responda aos questionamentos do ilustre
Deputado José Mauricio, vamos suspender, da forma como foi fei
ta na semana passada, a sessão por 10 minutos, porque está haven
do uma chamada urgente da Presidência para a votação em
Plenário. Daqui a 10 minutos voltaremos para a resposta ao Depu
tado José Mauricio e para os questionamentos dos Deputados José
Novaes, Inácio Arruda, João Leão, José Coimbra e Rogério Silva.

Está suspensa a sessão por 10 minutos.
(É suspensa a sessão.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hermes Parcianello) 

Está reaberta a sessão. Com a palavra o Dr. Fernando Siqueira, de
vendo responder, agora, às colocações do ilustre Deputado José
Mauricio.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - A primeira colocação do
Deputado José Maurício é de que existe um grande fosso o que foi
dito aqui e o Presidente Rennó. Provavelmente, Deputado, esse
fosso existe. A AEPERT elaborou um livreto sobre o Gasoduto
Brasil/Bolívia, o que enviamos para V. Ex"s, mas, infelizmente,
não chegou para todos. Vou redistribuí-lo, porque é bastante ne
cessário agora. Estamos emitindo um segundo livreto com as ocor
rências havidas no periodo de 24 de agosto para cá. O primeiro
livreto cobriu até o período de 24 de agosto. Nesse livreto discor
damos de algumas posições da direção da Companhia e do grupb
que conduz o Gasoduto Brasil/Bolívia. Primeiro, quanto à questão
da solução adotada, entendemos que a Petrobrás e o País estão
correndo riscos, e as multinacionais estão obtendo os lucros. Isso
tem de ser revisto. Não condenamos o gás natural da Bolívia, pelo
contrário, mas pensamos que devem ser estudadas novas alternati
vas. Uma delas é essa que apresentamos. Possivelmente, há até al
ternativa melhor do que essa, mas é preciso estudar. O segundo
ponto que devemos estudar é a integração com o setor elétrico. Ele
está diretamente envolvido, porque é o único capaz de gerar de
manda para as cidades a curto prazo. Então, para inserir o setor
elétrico nesse projeto é necessário que ele seja ouvido, seja discu
tido. E nos debates que tenho feito, a reação do pessoal do setor
elétrico não é no sentido de fazer termoelétrica e, sim, de terminar
as quinze termoelétricas que estão em construção e que dariam
para suprir a demanda para, pelo menos, até 2010 ou 2015.

V. Ex' falou que isso quebra a soberania e põe em risco o
patrimônio nacional. Concordo inteiramente, primeiro, porque o
Governo brasileiro não está tendo a liberdade de decisão nesse
caso. Estão ocorrendo pressões, externas sobre este projeto, para
que ele seja feito. Inclusive, o Banco Mundial propôs-se a fman
ciar o projeto, desde que a Petrobrás não fosse majoritária. Isso foi
publicado claramente na imprensa. Havia pressão no sentido de a
Petrobrás não ter o controle do projeto, sob pena de o Banco Mun
dial não conceder nenhum fmanciamento. Há também pressões
das companhias multinacionais envolvidas, que estão com o domí
nio do gás, como já disse. Elas querem ter esse domínio da fonte
fornecedora do gás, da distribuição, e, provavelmente, do setor
elétrico.

Há um ponto que não mencionei. O gerente fmanceiro deste
projeto é um banco estrangeiro, o Crédite Swisse First Baston, o
mesmo banco que no Governo Collor apresentou um projeto de
privatização da Petrobrás sem arranhar muito a Constituição. Pu
blicamos um boletim da AEPERT sobre isso, que basicamente
consistia em privatizar as subsidiárias - como foi feito. Privatiza
ram-se as subsidiárias Petroquisa, Petrofértil e Petromisa, e,' de
pois, dividiam a Petrobrás em novas subsidiárias, mantendo uma
holding, que não faz muita coisa, e se privatizavam essas novas
subsiq.iárias. Este era o plano do banco que, curiosamente, é geren
te fmanceiro do Gasoduto Brasil/Bolívia.

No livreto que estamos distribuindo, contestamos os indica
dores econômicos deste banco. E a nossa contestação é confllIDa
da pela empresa que se propõe a fazer o gasoduto (o Consórcio
BTB), dizendo que os indicadores de preços estão superestimados.
E Por falar no Consórcio BTB, ele também faz um documento à
Petrobrás, no qual diz que a indústria do gás na Europa e nos Esta
dos Unidos levou cinqüenta anos para se desenvolver e que é um
açodamento, quase uma irresponsabilidade, querer gerar um siste
ma de gás no Brasil em três anos. Então, o próprio consórcio que
ganhou a participação no gasoduto questiona os dados fornecidos
pelo banco que faz a engenharia fmanceira.

Quanto ao gasoduto Juiz de Fora - Belo Horizonte, a meu
ver, realmente foi feito mais cedo do que deveria. Primeiraménte,
deveria haver negociação com as empresas. Por isso foi chamado
de Itamarduto. Uma das coisas que considero negativas quanto ao
excesso de interferência do governo na empresa, é obrigá-la a...

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURÍCIO - O Senhor poderia
declinar o custo deste gasoduto?

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Sinceramente, não o te
nho de cabeça. Sei o valor, mas não me lembro. Estaria chutando.
Posso enviá-lo.

Quanto à questão do consumo em Cantagalo e Campos,
existe o mercado, mas também é preciso haver negociação. Con
versei com um engenheiro da Companhia Cimenteira de Cantaga
lo, e ele disse que prefere usar um produto da Petrobrás (um óleo
combustível mais pesado) vendido por um preço bem baixo. É o
A-7, se não me engano. Meu colega Silas poderia lembrar. É um
tipo de óleo bem mais pesado, que é quase que jogado fora. En
tão, a Petrobrás o vende por um preço baixo. Uma das Cimenteiras
já utiliza esse tipo de combustível e não gostaria de ter o gás, a
menos que fosse mais barato, o que é impossível. Então, mesmo
em Cantagalo e Campos, que já têm um mercado, é preciso que se
negocie que se acertem os preços para que se viabilize o projeto
do gasoduto.

Tanto o gasoduto de Belo Horizonte como o Brasil/Bolívia,
cujo contrato foi assinado, foram feitos de forma açodada.

V. Ex' perguntou, ainda, quem ultimou as negociações no
Brasil/Bolívia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAURÍCIO - Quem otimizou e
concluiu. QÜem é o grande responsável, no âmbito do Executivo,
pela realização deste projeto.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Quem começou, quem
assinou o acordo inicial foi o Governo Collor - no livreto há um
recorte de jornal que mostra - e quem assinou o contrato foi o pre
sidente da Petrobrás, numa audiência com o Presidente Itamar
Franco. E aí tem a cláusula take or pay, que mencionei, que está
neste contrato. É uma boa idéia pedir ao Presidente da Petrobrás
que envie uma cópia para a Comissão. Ele foi otimizado no Go
verno Itamar Franco, mas o contrato não foi consolidado, não foi
totalmente fechado, porque algumas cláusulas, algumas restrições
não foram confllIDadas até o dia 24 de agosto. Então foi adiado
por um ano. Foi quando o presidente Lousada esteve com o Presi-
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dente Itamar Franro. Curiosamente, mudaram algumas rondições
contratuais. O rontrato foi prorrogado, mas mudaram algumas
condições rontratuais, o que se achou estranho, porque o rontrato,
que apenas teria um aditivo de prazo, teve o aditivo de outros pon
tos.

Não sei se respondi a tudo ou se firou alguma dúvida. Mas
acho que o livreto dará mais alguns esclarecimentos a V. Ex·•••

O SR. PRESIDENfE (Deputado Hermes Parcianello - A
Presidência infonna ao ilustre palestrante que fará constar, a partir
destes, os documentos em ata, para que nosso deputados tomeme
conhecimento, uma vez que estão em plenário votando. Não seria
justo ficar alheio aos temas aqui discutidos, debatidos rom rela
ção a esta sessão. Portanto, solicito aos nossos rolegas do apoio
que tmnscrevam em Ata, a partir deste momento, tanto os questio
namentos dos Srs. Deputados romo a resposta do nosso ilustre
convidado o próximo bloco de perquiridores será o dos Deputa
dos Inácio Arruda, João Leão e José Coimbra

Concedo a palavm ao Deputado Hélio Rosas, que está pre
sente e havia solicitado que o rolocássemos na lita.

O SR. DEPUTADO HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Dr. Fernando Siqueira, vou inicialmente, fazer duas
afirmações para a ronfmnação de V. Ex· A primeira é que o gás é
o mais nobre dos romwstíveis. Só numa cidade romo São Paulo,
se os veículos roletivos - apenas os veículos coletivos da enorme
frota de São Paulo -, que ainda não são movidos a eletricidade OU

a gás, fossem movidos a gás, deixaria de ser jogados na atmosfera
de São Paulo 100 toneladas de dióxido de enxofre por dia, que é
um senhor veneno. O uso do gás rombustível é uma melhoria evi
dente de vida para os povos que têm a felicidade de rontar rom
este gás. Ele é o mais nobre dos combustíveis. A segunda afmna
ção é que a Petrobrás tem subvencionado o Proálcool, um projeto
importante que visa a sobemnia nacional. Deu tudo errado, mas é
um projeto importante que o aproveitamento do gás, principal
mente, pelas enormes vantagens, no tocante à qualidade de vida
que ele traz.

Agom, vou fazer duas afrrmações para contestação do Dr.
Fernando. A primeira delas: a Petrobrás, ao longo dos anos, tem
dificultado o avanço do gás na matriz energética, atuando rontra
os interesses da Nação e do povo brasileiro. Vou dar exemplos: O
início das conversações para o aproveitamento do gás da Bolívia
data de quase vinte anos. Ao Acordo de Roboré tem quase vinte
anos. Quer dizer, há quase vinte anos estão sendo feitas as nego
ciações para aproveitar o gás da Bolívia. No entanto, ouvimos do
Dr. Fernando a afmnação de que até hoje - depois que este arordo
foi assinado no Governo Collor - não se sabe quais são as reservas
de gás da Bolívia; e a Bolívia realmente tem gás para vender ou
não. Isso é um descaso daquele que tem o monopólio do transporte
para o gasoduto, que é a Petrobrás. Segundo, um exemplo. A Pe
trobrás é uma empresa poderosa, uma das melhores e mais impor
tante multinacionais no Bmsil e no mundo, presta um serviço
relevante, e hoje detém tecnologia que ninguém no mundo detém.
Tem umfantástiro leque de atribuições sobre seus ombros. No en
tanto, no Rio de Janeiro, inventou-se uma regm, segundo a qual,
quem chegasse primeiro ao ronsumidor forneceria o gás. E a Pe
trobrás rorreu para levar o cano de gás até os gmndes consumido
res, certamente inviabilizando a energética estatal do Rio de
Janeiro. Se a ela fornece para os gmndres ronsumidores - e tinha
condição de chegar primeiro com os canos, - a energética estatal
que ficaria rom os pequenos seria inviabilizada comercialmente.

Outro exemplo, para confrrmar minha afrrmação. Enquanto
a média mundial nas matrizes energéticas é uma participação do
gás superior a 20%, pelo roronhecimento da importância e do ca
ráter nobre deste rombustível, no Brasil, estamos em 2%. Na Ar-

gentina é de mais de 30%. Aqui, ainda estamos em 2%, com todo
o podeiro da Petrobrás.

A segunda afmnação: o Dr. Fernando lembrou-nos o gás da
Bolívia fica a 90 centavos lá, O transporte fica, a 1,80, totalizando
2,70 Portanto, el~ seria romercialmente inviável para a Ongas. Pri
meiro, é preciso ficar esclarecido que 0,90 (noventa centavos) é o
preço fmnado, negociado com a Bolívia. É o preço concreto, 1,80
(um real e oitenta centavos) é o preço dado pela Petrobrás que tem
o monopólio do gasoduto. Ela é que determinou esse preço. Então,
não tem a ronfUlbilidade dos outros noventa. E o preço de 2,70
(dois reais e setenta centavos) não impede o consumo pela Ongas.
Ela não tem rondições de, a este preço, rolocar os 8 milhões de
BTUS de rombustíveis no mercado, mas tem condições de colo
car 2,8 milhões de BTU, mesmo ao preço de 2,70. Ela tem que
concorrer com o óleo combustível, cujos preços variam entre 2,47
e 2,75, que também é preço da Petrobrás. Mesmo a este preço, ela
tem rondições de ronsumir 2,8 milhões de BlU. É evidente que a
Petrobrás vai fazer o gasoduto, poderia fazer um esforço para que
o preço do transporte pelo gasoduto não fosse o dobro do preço do
custo da DUltéria-prima, que é o gás.

Feitas estas afmnações - e espemva a rontestação de V. Ex·
- digo que sou um admimdor da Petrobrás. Na minha juventude,
vivi, rom emoção, a luta: "O Petróleo é Nosso", Sei das pressões
internacionais para sufocar o desenvolvimento do Bmsil, sei do
trabalho relevante que a Petrobrás realizou e sei do esforço que ela
teve para hoje deter a tecnologia de prospecção em águas profun
das. Jamais admitirei pensar em privatizá-la, pois que, indiscuti
velmente, tem reais serviços prestados. Contudo, estou a favor da
quebm do monopólio exatamente por isso. E essas afmnações que
fiz, e que espemva rontestação da parte de V. Ex· eu até nem pre
cisava delas - porque recebi, agora há pouco, um livro muito bem
colorido e editado, mas que não tive tempo de ler. Pretento lê-lo
por inteiro; DUlS ele me mostra evidências de que a missão da Pe
trobrás hoje é a de quebrar o avanço de gás na matriz energética
bmsileira, porque na ''última página" (entre outms afmnações,
uma das finalidades do gasoduto BmsillBolívia é a quebm do mo
nopólio estatal do petróleo). Portanto, a Petrobrás rom toda a sua
capacidade, rom todo o seu serviço prestado, tem uma visão cega,
inconfIável, pois, nos seus depoimentos, na questão do gás natuml,
por ronsiderar criminosamente o Brasil, com seu gás natural, um
inimigo da...

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Isso aí não é da Petro
brás, Sr. Deputado, é da Associação.

O SR. DEPUTADO HÉLIO ROSAS - Pois é, mas a Asso
ciação aqui representa a Petrobrás.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hermes Parcianello) - o
debate não está aberto, Deputado.

Vamos conceder a palavm ao ilustre Deputado Inácio Arru
da. Não estando presente, concedemos a palavra ao Deputado João
Leão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns ao
Dr. Fernando Siqueira pela bela palestm que fez aqui hoje. Quero
ainda fazer duas perguntas rápidas, objetivas e gazeteiras, no bom
português. Por tudo que V. S·,. entendemos que V. S· é rontra o
gasoduto Brasil-Bolívia da maneira romo está planejado. Então,
eu queria que V. S· me respondesse somente rom um monossíla
bo.

O SR. FERNANDO SIQUEIR1- Sim, sem dúvida.
O SR. DEPUTADO JOAO LEAO - V. S· é contra. Eu que

ria fazer outra pergunta. Vamos supor que houvesse a quebra do
mon0p6lio e a entrada de capital particular, de empresários, de
bancos, enfun, rom risco correndo por ronta de quem quer que
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létrica (a maior do mundo), e de repente temos um sócio que não
investiu qualquer tostão tem dinheiro para receber do Brasil e ain
da esse poder de comprar títulos do Brasil para pagar contas ao
nosso País com títulos que lá fora valem 10%,20%,30% menos?
Então, fica essa pergunta: não devemos, neste momento, investir
realmente no Norte do Brasil, fazer com que a Petrobrás consiga
esses recursos, invista nessa bacia geradora e esquecemos o plano
de dar viabilidade econômica no gasoduto da Bolívia, que, na rea
lidade, num futuro próximo, pode gerar problemas para o Brasil?
Temos um potencial hoje, que, com recursos muito menores do
que seriam aplicados no gasoduto poderia gerar energia, colocan
do o Brasil 20, 30, 40, 50 anos à frente dos outros países nesse se
tor.

Essas são as minhas perguntas, Dr. Fernando.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hermes Parcianello) 

Uma pequena interrupção, Dr. Fernando, apenas para registro. O
Deputado Rogério Silva foi o último Deputado inscrito. Não serão
mais pennitidas novas inscrições, sem prejuízo do debate, réplica
e tréplica dos nossos convidados e dos Srs. Deputados.

Com a palavra o Dr. Fernando Siqueira.
O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Bom. primeiramente,

vou responder às perguntas do Deputado Hélio Rosas, que afirma
que o gás é o mais nobre combustível. É um dos mais nobres, real
mente. Há outros combustíveis que estão sendo criados, que p0
dem vir a ser menos poluentes que o gás, conforme V. Ex·
mencionou. Mas o gás é um dos menos poluentes. Ocorre que o
uso dele no transporte de ônibus, etc., vem sendo tentado há muito
tempo pela Petrobrás, há projetos que têm fornecido dados para as
empresas, mas ele não é muito rentável, tornando-se, economica
mente, muito viável. Por isso há dificuldade no crescimento. Para
a Petrobrás e par o País, seria muito interessante, porque se deslo
caria o consumo de óleo diesel, que é o combustível- vamos dizer
assim - em termos de importação de petróleo, que mais faz a Pe
trobrás importar petróleo, porque tem um consumo de 450 mil
barris/dia, contra, por exemplo, 200 mil da gasolina e 1% mil do
álcool. Então, se diminuíssemos o consumo de óleo diesel, certa
mente iríamos diminuir o consumo de petróleo importado. Há todo
o interesse, mas, economicamente, é uma solução não muito atrati
va para as empresas privadas de ônibus, caminhões, etc. Segundo
ponto: V. Ex· falou que a Petrobrás ajuda o Proálcool. Realmente,
falei isso, e é verdade que a Petrobrás viabiliza o Proálcool. Ela
não s6 coloca à disposição uma tancagem bastante grande, capaz
de armazenar esse consumo de 200 mil barris por dia, como subsi
dia o álcool. Ela compra o álcool por volta de 48 dólares o barril e
vende por um preço na faixa de 17 dólares. Então, há um subsídio
da Petrobrás para o álcool, de tal maneira que, se o monopólio
acabar num dia, o Proálcool acaba no outro, o que vai ser lamentá
vel para o Brasil, porque o álcool é uma energia renovável. Embo
ra o petróleo não dê duas vezes no subsolo, o álcool dá tantas
vezes quanto se plantar a cana-de-açúcar. E, numa crise energética
porventura ocorrida no mundo, o álcool seria um energético que
podia suprir alguns outros. Então, o Proálcool é um programa im
portante que a Petrobrás tem sustentando até hoje. E defendemos
que o Proálcool continue existindo, porque, como V. Ex· disse, foi
feito meio atabalhoadamente e precisa ser estudado. Inclusive, es
tamos chegando a uma regulamentação nessa área, otimizando os
motores, etc. O Proálcool deverá, então sUbsistir.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Hermes Parcianello - Dr.
Fernando Siqueira, quero fazer mais uma interrupção. Sem querer
ser intransigente, esta Presidência comunica aos Srs. Deputados
que o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados fez mais um cha
mado para estarmos em plenário para uma nova votação.

Indago dos nobres Deputados que heroicamente aqui estão

seja, já que esse gasoduto não seria feito com o dinheiro do Go
verno, mas com o dinheiro da iniciativa privada, V. S· seria contra
ou não a construção desse gasoduto:.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Luciano Pizzatto) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado José CaimbIa. Não estando pre
sente, concedo a palavra ao Deputado Rogério Silva.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, Dr. Fernando Siqueira, V. S· citou, numa das suas
respostas, que um dos motivos fundamentais para a cons1lUção do
gasoduto era a viabilização da geração de energia elétrica, o que
justificaria o seu projeto. Temos, no Norte do Brasil, especifica
mente em Tucuruí, uma usina que hoje gera 4 milhões de watts,
com um consumo atual de 1 milhão de,watts. A Eletronorte está
tentando viabilizar esse projeto, que, inclusive, tem a capacidade
de geração de 8 milhões de watts, para que, com a rede de trans
missão, possa alcançar a margem esquerda do rio Amazonas, Ma
naus, sul do Pará e o norte do Mato Grosso. Por outro lado, temos,
na bacia do rio Tapajós, um potencial de quase 15 milhões de qui
lowatts para a geração de energia elétrica, graças aos saltos e o
volume de água existentes, com custo e levando energia elétrica
até o Rio Grande do Sul, além do que seria produzido pela bacia
do rio Tapajós, a fl1D de que essa energia fosse consumida até Pelo
Rio Grande do Sul, ou mesmo por São Paulo ou Rio de Janeiro.
Essa é a primeira pergunta.

A segunda pergunta: tenho conhecimento de que a Petro
brás tem muita dificuldade em conseguir recursos; mas que ela
está tentando canalizar o gás produzido em Urucum. gás hoje que
é bombeado novamente para dentro dos reservatórios. Os recursos
necessários seriam de um pouco mais e 100 milhões de d6lares
para fazer esse gasoduto abastecer Manaus, Porto Velho, Rio
Branco, que são cidades polivalentes daquela região. A Petrobrás
está trabalhando, está tentando fazer a equalização dos preços na
Amazônica, onde ela tem 99% dos seus investimentos abaixo do
Paralelo 15, margeando o nosso litoral nas refmarias e abastecen
do bem o Sul, Centro-Sul. Na realidade, no Norte do Brasil, temos
em Manaus uma refinaria de pequeno porte, que era privada anti
gamente e se tornou estatal. Na realidade, a quebra desse monop6
lio, pelo menos no meu entender, pennitirá à Petrobrás ou ao
Governo fazer com que se produza o combustível petróleo e se ex
plore as jazidas do Norte do Brasil, para que não haja a distorção
de preço. Porque, com equalização de preços, realmente o custo do
combustível no Norte do Brasil vai ficar muito mais caro e vai in
viabilizar as regiões. Pergunto: os problemas internos do nosso
País, os problemas energéticos vividos pelo Norte, hoje, não obs
tante o potencial existente para geração de energia elétrica, não se
riam resolvidos se conseguíssemos recursos e fmanciamentos de
outros bancos para investir dentro do Brasil, dentro do Mato Gros
so, dentro do Amazonas, dentro do Pará, com Tucuruí? Ou vamos
fmanciar um obra deste tamanho, com o argumento de que é para
a geração de energia elétrica, sendo que o nosso País tem um gran
de potencial bem pr6ximo até da geração? V. S· citou, há pouco,
que se deveria fazer um lago muito grande em Corumbá, porque
ali está o Pantanal. Mas, logo acima, falei da bacia do Tapajós,
onde já existe um estudo da Eletronorte sobre rio Juruem, o rio do
Peixe, o rio Teles Pires e o rio Tapajós, que pode produzir quase
15 milhões watts, que pode abastecer inclusive o Brasil de ener
gia.

Última pergunta: recentemente, ouvimos em um noticiário
que o Governo paraguaio queria comprar dívidas do Brasil lá fora,
com deságio de 15%, 20%, 30%, para pagar a conta que aquele
país deve ao nosso, exatamente pela construção de Itaipu. Nesse
gasoduto não vamos viver o mesmo processo que vivemos em
Itaipu, quando fmanciamos uma obra, fizemos uma grande hidroe-
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presentes s~,porventura não era conveniente ouviImos as últimas
ponderações, ainda que sintéticas, do nosso ilustre convidado. De
pois encerrarlamos nossa reunião. Consulto V. S·, Dr. Fernando
Siqueira, que sabe aquilatar isso: é possível abreviar tudo em pou
co mais de cinco minutos, e em menos de dez?

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Eu diria que foram feitos
questionamentos importantes que talvez precisassem de um pou-
quinho mais de tempo. _ _ ,

O SR. DEPUTADO JOAO LEAO - A minha pergunta, res-
ponda: sim ou não. ,

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - A pergunta de V. Ex·,
sim, mas às outras duas, há pontos muito interessantes a conside
rar. E acho que essa discussão é bastante rica. Principalmente na
questão da energia elétrica preciSlUÍamos aprofundar-nos mais.
Valeria a pena esperar.

O SR. PRESIDENTE (Depltado Hennes Parcianello) 
Consulto, então, os nobres Deputados: concordam em iImos ao
plenário votar e retomar à Comissão?

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hennes Parcianello) 
Tem V. Ex· a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
acho que ainda temos pelo menos dez minutos, salvo melhor juízo.
E creio que o Dr. Fernando Siqueira poderia concluir essas questões,

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Em dez minutos? Vou
tentar, vou tentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hermes Parcianello- E fi
caríamos em contato com a Mesa da Casa para saber, se é necessá
rio uma ida emergencial para lá. Muito bem..

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - O Deputado Hélio Rosas
fez algumas contestações. Primeiro, a Petrobrás tem dificultado o
avanço do gás. O início da conversação se deu há quase vinte
anos. Diria o seguinte, Depltado: essa questão do gasoduto Bra
sil/Bolívia começou em 1938. Depois, veio o Acordo de Roboré.

O SR. DEPUTADO HÉLIO ROSAS - O acordo de Roboré
foi celebrado há vinte anos?

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Pois é. O acordo de Ro
boré realmente tem vinte anos. Mas o estudo para o gasoduto co
meçou em 1938. V. Ex· tem razão: o Acordo de Roboré tem mais
de vinte anos. Diria o seguinte: o projeto não é rentável. Foi feito
um estudo, uma análise técnica pelo grupo J. P. Morgan para a
Mendes Júnior, que concluiu que o projeto não era rentável. Não é
a Petrobrás que está impedindo, até por que ela construiu o Gaso
duto Nordestão, colocando gás em Pernambuco, com uma capaci
dade de 700 mil metros cúbicos. Ele está entregando apenas 400
mil metros cúbicos. Portanto, está com uma capacidade ociosa. A
Petrobrás tem um gasoduto para São Paulo, com capacidade de
fornecer 3 milhões ~metros cúbicos por dia. Há três anos - como
mostrei ali -, a demanda não está chegando lá. Hoje, isso está em
tomo de 2 milhões, e 300 mil metros cúbicos por dia, que, corrigi
dos pelo fator calorlfico, chega a 2 milhões e 900 mil metros cúbi
cos. Mas o gás real que sai é de apenas 2,3 milhões, que estão à
disposição da indústria de São Paulo, que não os consegue consu
mir.

O SR. DEPUTADO HÉLIO ROSAS - Mas, Sr. Presidente,
Sr. Fernando Siqueira, apenas para esclarecer. Fiz essa observação
apenas para mostrar o fato de,que, até hoje, não se sabe se há ou
não o gás. Isso é um absurdo. E uma falta de interesse.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Não é tão absurdo, no
bre Deputado, porque a Bolívia é dona da sua reserva. É a mesma
coisa que chegar uma empresa aqui e saber qual é a reserva da Ba
cia de Campos. Isso é uma questão de soberania. A Petrobrás não

poderia ir lá na Bolívia, sem ter uma autorização e fazer uma che
cagem na reserva para saber se tem ou não. Quer dizer, isso aí é
uma ingerência no País.

O SR. DEPUTADO HÉLIO ROSAS. - Se está negociando,
tem de saber.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - A Petrobrás esteve lá,
antes da negociação, viu os documentos dizendo que havia a reser
va. E, pelos documentos, havia a reserva. Mas esses documentos
foram feitos por uma empresa norte-americana. Para se ter noção
da reserva realmente; precisa-se de estudos muito mais profundos.
Por exemplo: para garantir que a Bolívia tem o gás que ela diz ter
é preciso fazer um teste de lon,ga duração.

O SR. DEPUTADO HELIO ROSAS - E agora vão fazer.
O SR. FERNANDO SIQUEIRA - E agora vão fazer. Por

que o Governo empurrou esse projeto goela abaixo da Petrobrás.
A verdade é essa. O que estou tentando mostrar a V. Ex· é o se
guinte: a Petrobrás gostaria de fazer esse estudo, tecnicamente
com mais tempo, mas o Governo fez uma imposição. Não se trata ,
aliás, do Governo: são pressões externas. V. Ex· falou na questão
da matriz energética. A média mundial é de 20% do gás. Tenho
uma transparência ali, mas no livreto que está esclarecendo diz-se
o seguinte:

''Primeiro, a participação do gás na matriz energé
tica brasileira não é só 2%. Se usannos os critérios dos
cálculos da matriz energética eles passam para 4,7%."

V. Ex· tem um estudo que pode demonstrar porque disso.
O cálculo do setor elétrico não é o cálculo que se usa mun

dialmente para a matriz energética. é um pouco diferente. Se usar
mos o que se calcula no mundo, isso passa para 4,7%. Ao
tomannos os 20% de média mundial do gás, temos de levar em
conta que os europeus, os norte americanos, os japoneses e os
asiáticos tem de resolver o problema da calefação. Então, metade
desses 20% provavelmente são usados em calefação. Quase 10%
disso são usados em calefação, da qual não precisamos. Então, na
realidade, não seria uma relação de 2% para 20% e, sim, de 4,7%
para 10%, que é uma calefação razoável.

No segundo ponto, V. Ex· menciona a Argentina. mas este
país não tem potenciais hídricos. O nobre Deputado ali, parecem
me, entende de hidroeletricidade. A Argentina não tem potencial
hidroelétrico, mas tem muito gás: tem 60 bilhões de metros cúbi
cos, seis vezes a reserva brasileira e boliviana. Portanto, é bom
que eles desenvolvam o gás e não a energia hidroelétrica.

A questão do 0,90 para 2,70 dólares. V. Ex· disse que, 1,80
é posto pela Petrobrás. Não, Deputado. A engenharia fmanceira
desse projeto é feita pelo Credit Swisse First Boston, que citei ain
da há pouco, que é um banco que queria quebrar o monopólio da
Petrobrás no Governo Collor.

Esse cálculo foi feito e fiscalizado pelos engenheiros da Pe
trobrás. Esse cálculo está correto. Esse 1,8 é o custo do transporte
de Santa Cruz até São Paulo.

Esse custo é real. É o custo real que não se pode achatar.
Custa dinheiro. Precisa-se de fmanciamento para se fazer esse ga
soduto. E o pior é o seguinte: chega na Congás a 2,80. Dela ao
consumidor deve ir mais um dólar. Então, vai chegar a 3,80, de
pendendo do volume consumido. Através do livreto, vemos isso.
Também V. Ex· vai ver que só quem consome 1 milhão de metros
cúbicos por dia ou mais paga o preço mínimo de 3,30 dólares. O
restante varia até 20 dólares por milhão de BTU. Então, o 6leo
combustível não tem esse problema.

Mas aí V. Ex' diz: sou a favor de se quebrar o monopólio
por isso. Não entendi bem ainda porque V. Ex· queria quebrar o
monopólio. Mas disse que a Petrobrás poderia fazer um esforço
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para baixar esse preço. Infelizmente, não se pode baixar o custo do
transporte. E a própria Congás diz que, chegando a 2,80 dólares,
não dá para ela vender mais do que 3 milhões. Três milhões já co
locamos à disposição há cinco anos. Então, não é a Petrobrás que
está contra o gás: isso é o que eu gostaria de dizer a V. Ex" pelo
contrário, ela tem interesse em vender gás, porque o produz junto
com o petr6leo. E, não tendo o que fazer, ela tem de reinjetar, com
faz lá no rio Urucu.

Se V. Ex" quer quebrar o mon0p6lio, tudo bem, mas que
não seja por esse motivo. Se V. Ex" quiser estender a discussão, já
que o tempo está curto, posso provar que, pelo contrário, a Petro
brás tem todo o interesse de colocar o gás que ela produz associa
do com o petróleo.

O SR. PRESIDENIE (Deputado Hermes Parcianello) - O
Deputado João Leão pergunta V. Ex· é contra o gasoduto da forma
como está?

O SR. DEPUTADO JOÁO LEÃO - Sim.
O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Do jeito como está esse

projeto, na concepção atual, sim. Porque ele é antieconômico e
põe em risco, estrategicamente, o Brasil.

Pergunta-me também o deputado: com o dinheiro da inicia
tiva privada, V. Ex· seria contra? para responder, tenho de me es
tender um pouquinho. Primeiro, a iniciativa privada não fará esse
gasoduto. Acho que ela não faria. Mas, se tivesse o dinheiro para
fazer, se isso fosse discutido e legalizado, constitucionalmente, eu
não seria contra, de forma alguma. Não tenho nenhum preconceito
contra a empresa privada. Pelo contrário, defendo a empresa pri
vada nacional que, está sendo massacrada fIsicamente, e agora
constitucionalmente, com a mudança do art. 171. Então, essa é
uma outra discussão.

Respondo agora à pergunta do Deputado Rogério Silva: na
viabilização da energia elétrica de Tucuruí, para a Amazônia, as li
nhas de transmissão custam muito caro. Há um estudo do gasodu
to do rio Urucu versus linha de transmissão e, em muitos casos, a
linha de transmissão perde para o gasoduto. Então, V. Ex" tem ra
zão. Precisamos - e é o que estou dizendo - discutir esses pontos
detalhadamente. Temos de discutir a matriz energética - gás ver·
sus eletricidade - para podermos chegar a um consenso do País e
não da Petrobrás, não do setor elétrico, não da distribuidora. Mas
daremos ter um estudo integrado, estrategicamente melhor para o
País. Isso é o que não aconteceu ainda e que estamos defendendo.
Temos de discutir, de forma integrada, todos os segmentos. E,
como está encaminhando a proposta do gasoduto, ele vai atender a
uma empresa multinacional que só está preocupada com o lucro. É
este o ponto.

Outra ponderação que foi feita: o rio Tapajós pode gerar
energia barata. É preciso estudar isso. Se não houver problema
ecológico, ótimo. Não sei se alguém concorda com o gás de Uru
cu, mas também há problemas na linha de transmissão, porque tem
de ser cotejada uma coisa com a outra.

Quanto ao Mato Grosso, que V. Ex· disse que não atinge
500 mil watts, estive lá, fIz uma palestra, a convite do Sr. Walter
Pereira, antes das eleições. Noto o seguinte: há uma demanda re
primida de energia elétrica fantástica, porque eles não podem ins
talar indústria no Estado de Mato Grosso do Sul por falta de
energia elétrica. Ela está no limite. E, então, se trouxéssemos um
gasoduto da Bolívia até Corumbá e fIzéssemos uma geração de
energia elétrica ali de 200 megawatts - sou engenheiro eletricista,
mas certos detalhes de eletricidade às vezes me escapam -, ela
atenderia à demanda reprimida do Estado hoje. Logicamente, não
seria em Corumbá, mas por linha de transmissão até a Capital,
Três Lagoas e outras cidades perto dali. Há uma demanda reprimi
da que seria provavelmente atendida.

_ Pelo que pude saber através dos estudos feitos, o gás era
mais econômico do que a linha de transmissão até lá. Esse era um
dos pontos que mais justifIcaria o gasoduto Brasil-Bolívia: seria
Corumbá e não São Paulo.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Dr. Fernando Si
queira, permita-me.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Pois não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - A geração de

energia de Corumbá não isenta de ter de fazer linha de transmis
são.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Sem dúvida.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - De qualquer ma

neira, mesmo fazendo uma termoelétrica, teriam de ser feitas as
mesmas redes de transmissão para Campo Grande, para Cuiabá,
para o norte de Mato Grosso. Ter-se-ia de fazer uma rede de trans
missão. Então, não importa quanto vai custar a instalação da rede
de transmissão, porque a geração de energia não precisa ficar nas
mãos da Bolívia ou de empresas norte-americanas . Temos condi
ção de gerar essa energia dentro do Brasil, temos um linhão hoje
de rede de transmissão cheg~do em Sinóbio, que fIca a trezentos
quilômetros de onde existe. E um ponto que pode gerar 2 milhões
de watts no rio Teles Pires, que de água no Rio Tapajós. Fazendo
se as termoelétrica com gás ou fazendo-se como hidrelétrica, de
qualquer modo. É preciso gastar dinheiro na rede de transmissão.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Correto. Acho que não
poderia constatar nem esclarecer V. Ex" mais do que isso porque
confesso desconhecer o assunto.

A informação que tenho do grupo de trabalho que estudou o
assunto é de que a distância mais próxima seria Corumbá e não a
concessionária ou a geradora mais próxima, que ficaria muito dis
tante e seria mais cara. Posso verifIcar esse dado para o senhor,
mas estou baseando-me na informação do pessoal que estudou o
projeto. Foi o único argumento que não consegui contestar contra
o projeto original. Eles me provaram que a termoelétrica era fun
damental e muito mais barata do que pegar do ponto do fornece
dor mais próximo.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Vou lhe passar
alguns dados. De Tueuruí, para energizar a margem esquerda do
Rio Amazonas e atingir Manaus, o custo da transmissão até perto
de Itaituba, em SOO megawatts, no seu total, atinge 750 milhões de
dólares. Trazendo-a em 230 Watts, até a integração do Linhão, em
Sinóbio, que vai dar 1041 quilômetros, não atinge 200 milhões de
dólares. E já coloca esses 200 mil watts, que o senhor disse que se
poderiam gerar na termoelétrica, interligados cem Mato Grosso do
Sul e em Mato Grosso do Norte.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Eu agradeço a V. Ex·
esse dado e vou usá-lo como argumento da meu favor.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO SILVA - Há outro ponto.
Esse dados são muito importantes, porque tenho acompanhado os
custos em estudos da Eletronorte. E vai haver muitos seminários
em que se poderão passar esses dados. Por exemplo, a geração no
Rio Tapajós fIca a menos de 2 dólares o quilowatt/hora.

O SR. FERNANDO SIQUEIRA Depois vou procurá-lo
para entramos em mais detalhes. De qualquer maneira, estou-me
baseando numa informação do grupo de trabalho que estudou o
gasoduto e que me demonstrou que lá em Corumbá, criando-se
uma termoelétrica, seria mais barato, porque é o ponto mais próxi
mo. Provavelmente V. Ex· tem razão. E eu gostaria muito de ter
esse dado. que é um argumento a nosso favor, isto é, contra o pro
jeto atual. Agradeceria a V. Ex·

O SR. PRESIDENIE (Deputado Hermes Parcianello) - Te
mos de encerrar, de encerrar, Dr. Fernando. Temos de ir ao plená
rio votar, senão levamos falta. Tem mais alguma consideração a
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ser feita ou mais alguma resposta?
O SR. FERNANDO SIQUEIRA - Sr. tinha mais alguns

pontos. É essencial fazer investimentos para a energia...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hermes Parcianello) Esta

rão presente aqui também mais algumas autoridades ligadas à
área. Acredito que esse assunto, por ser bastante palpitante, voltará
a ser objeto de discussões. Mas temos de encerrar a sessão. Fomos
condescendentes.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, é
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado HeJIDes Parcianello) 
Concedo a palavra a V. Ex' para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, a
minha questão de ordem é quanto ao problema de que a Comissão
tem convocado todas as suas reuniões, até o presente momento,
para o penado da tarde, o que tem resultado em grave prejuízo
para os debates. Estamos convidando autoridades federais, da Re
pública, personalidades da sociedade civil, associações profissio
nais. No dabate anterior, tivemos um prejuízo enorme, porque
tivemos de fazer a mesma coisa, tivemos de nos ausentar seguidas
vezes do plenário. No momento, considero que o debate ficou
imensamente prejudicado. Agora, devemos ficar presos no plená
rio para uma negociação em relação à votação em curso, relativa a
um procedimento que vai restringir em muito a ação dos tribunais
federais do nosso País. Temos de discutir esse assunto, objeto des
sa votação que está acontecendo agora no plenário. Sugiro à Presi
dência que consulte os demais membros da Mesa e até mesmo o
Plenário da Comissão sobre a possibilidade de, se houver necessi
dade, refazermos os convites a algumas antoridades que ficaram
prejudicadas no dabate. É o caso do Dr. Fernando Siqueira e do
próprio representante da Petrobrás, que fez a explanação, porém,
os Deputados tiveram de sair em seguida para votação

O SR. PRESIDENTE (Deputado Hermes Parcianel1o) - V.
Ex" tem a minha concordância pessoal, nobre Deputado. O protes
to é legítimo e ficará registrado em ata.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Parece-me até
que o Presidente acaba de fazer uma determinação - não sei se
apenas para poder garantir quorom suficiente para a votação, mas
espero que não - no sentido de que não irá mais admitir as reuniõ
es no penado da tarde" porque estão atropelando a Ordem do Dia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hermes Parcianello) 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos da presente
reunião da Comissão Especial- PEC, convocando os Sr. Deputa
dos para a próxima sessão a realizar-se no dia 5 de abril, no mes
mo horário, em plenário a ser reserado.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO ESPECIALDESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 5, DE 1995

"Altera o Inciso IX, do art. 170, o art. 171 e o §
1° do art. 176 da Constituição Federal" (Empresa
Brasileira).

129 Reunião ordinária, realizada em 2 de maio de 1995

Aos dois dias do mês de maio de mil novecentos e noventa
e cinco, às quatorze horas e trinta minutos, na sala 12, reuniu-se a
Comissão Especial constituída, nos termos do § 2°, do art. 202 do
Regimento Interno, destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nO 5, de 1995, que "altera o Inciso IX, do
art. 170, o art. 171 e o § lOdo art. 176 da Constituição Federal
"(Empresa Brasileira). Compareceram os Senhores Deputados:
Antônio Brasil, Presidente; Edinho Araújo, 1° Vice-Presidente;

Fernando Torres, 2° Vice-Presidente; Ney Lopes, Relator; Aldo
Rebelo, Chico Ferramenta, Gilney Vianna, Heráclito Fortes, Ibra
him Abi-Ackel, Itamar Se1pa, João Fassarel1a, João Mendes, Luís
Roberto Ponte, Luiz Carlos Hauly, Mário Negromonte, Matheus
Schmidt, Osvaldo Reis, Paes Landim, Pedro Canedo, Pedro Cor
rêa, Prisco Viana, Sandro Mabel, Sílvio Torres, Vicente· Arruda,
Vilmar Rocha, Wagner Rosse e Wilson Cignachi, titulares; Au
gusto Viveiros, Cunha Lima, Duílio Pisaneschi, Fernando Diniz,
Maria Elvira, Osmânio Pereira e Régis de Oliveira, suplentes;
Miro Teixeira, JojiO Leão e Carlos Mel1es, não pertencentes à Co
missão. Deixaram de comparecer à reunião os seguintes membros
titulares: Ari Magalhães e Osvaldo Biolchi. Ata - Havendo núme
ro regimental, o Senhor Presidente iniciou os trabalhos, dispensan
do a leitura das Atas das 9", 10" e 11", reuniões ordinárias, cujas
cópias foram distribuídas anteriormente. Em discussão e votação,
as Atas foram aprovadas sem restrições. Ordem do Dia, o Senhor
Presidente comunicou a seus pares que a reunião destinava-se à
apreciação do Relatório do Deputado Ney Lopes. Em seguida,
passou a palavra ao Deputado Aldo Rebelo que solicitou esclareci
mentos a respeito do ordenamento dos trabalhos e dos votos em
separado. O Senhor Presidente informou que os parlamentares que
desejassem ler seu voto em separado poderiam fazê-lo. Foi fran
queada, também, a palavra ao Deputado Matheus Schmidt que
apelou para o bom senso de seus pares, solicitando fosse ouvido o
Conselho de Defesa Nacional sobre a Proposta de Emenda a Cons
tituição nO 5, ora em exame. O Deputado Régis de Oliveira a con
traditou, alegando tratar-se aquele Conselho de órgão deliberativo
e não legiferante. O Senhor Presidente declarou vencida a matéria
objeto de questionamento. O Deputado Matheus Schmidt, apoiado
pelos Deputados Aldo Rebelo e Gilney Vianna, informou sobre o
propósito de recorrer à Mesa contra a decisão do Senhor Presiden
te da Comissão Especial. Os Deputados Aldo Rebelo e Matheus
Schmidt leram seus respectivos votos em separado. O Deputado
Miro Teixeira, líder do PDT, usou da palavra, no sentido de cola
borar com o ordenamento dos trabalhos. Encerramento - Às
quinze horas e cinqüenta e nove minutos, o Senhor Presidente sus
pendeu os trabalhos em decorrência do início da Ordem do Dia
da Casa e convocou próxima reunião para o dia seguinte em horá
rio ainda a ser defmido. A reunião foi gravada e suas notas taqui
gráficas, após traduzidas e datilografadas, farão parte integrante
desta Ata. E, para constar, eu, Marlene Nassif, Secretária, lavrei a
presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente e encaminhada à publicação.

13" Reunião (Ordinária.), realizada em 3 de maio de 1995

Aos três dias do mês de maio de mil novecentos e noventa e
cinco às dez horas, na sala 5, reuníu-se a Comissão Especial cons
tituída nos termos do § 2°, do art. 202 do Regimento Interno, desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nO 5,
de 1995, qüe "altera o inciso IX, do art. 170, o art. 171 e o § lOdo
art. 176 da Constituição Federal" (Empresa Brasileira). Compare
ceram os Senhores Deputados: Antônio Brasil, Presidente; Edinho
Araújo, 1° Vice-Presidente; Fernando Torres, 2° Vice-Presidente;
Ney Lopes, Relator; Aldo Rebelo, Ari Magalhães, Chico Ferra
menta, Gilney Vianna, Heráclito Fortes, Ibrahim Abi-Ackel, Ita
mar Se1pa, João Fassarella, João Mendes, Luís Roberto Ponte,
Luiz Carlos Hauly, Mário Negromonte, Matheus Schmidt, Osval
do Reis, Paes Landim, Pedro Corrêa, Prisco Viana, Sandro Mabel,
Silvio Torres, Arruda, Vilmar Rocha, Wagner Rossi e Wilson Cig
nachi, titulares: AroIdo Cedraz, Augusto Viveiros, Basílio Vilani,
Chico da Princesa, Duílio Pisaneschi, Expedito Júnior, Fernando
Diniz, Francisco Dornelles, José Aldemir, José Borba, Jurandyr
Paixão, Luciano Castro, Maria Elvira, Régis de Oliveira e Severi-
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no Cavalcanti, suplentes. Deixaram de comparecer à reunião os se
guintes membros titulares: João Colaço, Osvaldo Biolchi e Pedro
Canedo. Ordem do Dia: Dando início à Ordem do Dia, o Senhor
Presidente comunicou que a presente reunião destinava-se à conti
nuação da leitura dos votos em separado e logo após a discussão e
votação do parecer do Relator. Em seguida. passou a palavra ao
Deputado João Fassarella, a f!Dl de que lesse o seu voto em sepa
rado. Participaram dos debates os Deputados: Luiz Carlos Hauly,
Vicente Anuda, Wagner Rossi, Régis de Oliveira, Prisco Viana e
Luis Roberto Ponte, a favor da proposta do Governo; Giluey Vian
na, João Fassarella, Aldo Rebelo e Matheus Schmidt, contra a pro
posta em estudo. Após falarem dez parlamentares, o Relator,
Deputado Ney Lopes, leu o requerimento de autol1a do Deputado
Vilmar Rocha que, na qualidade de Vice-Líder e membro da Co
missão Especial, solicitou encerramento da discussão, com base
no art. 57, inciso vn:, do Regimento Interno da Casa. Submetido a
votos, o requerintento foi aprovado pela maioria dos presentes.
Passou-se ao processo de votação nominal do Substitutivo. O Se
nhor Presidente convidou o Deputado Jurandyr Paixão a fazer a
chamada dos parlamentares. Votaram a favor os Senhores Deputa
dos: Heráclito Fortes. João Mendes. Ney Lopes, Paes Landim, Pe
dro Corrêa, Vilmar Rocha, Edinho Araújo, Luís Roberto Ponte,
Sandro MabeI, Wagner Rossi, Wilson Cignachi. Fernando Torres,
Mário Negromonte, Sílvio Torres, Vicente Anuda, Ari Magalhã
es, Ibrahim Abi-Ackel, Prisco Viana, Luiz Carlos Hau1t, Osvaldo
Reis, João Colaço, Duílio Pisaneshi (suplente) e Expedito Júnior
(suplente). Votaram contra os Senhores Deputados: Chico Ferra
menta, João Fassarella, Gilney ViàDna, Matheus Schmidt e Aldo
Rebelo. O Presidente, Deputado Antônio Brasil. absteve-se de vo
tar. Esteve ausente um representante do PDT. O Senhor Presidente
declarou aprovado o Substitutivo do Relator, ressalvados os desta
ques, e proclamou o resultado: votaram "sim" 23 Deputados; vota
ram ''não'' 5 Deputados; houve uma abstenção e uma ausência. O
Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos, a f!Dl
de que os sete destaques apresentados fossem ordenados. Reto
mando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou aos seus pa
res que sobre a Mesa encontrava-se requerintento de autoria do
Deputado Vilmar Rocha que, na qualidade de Vice-Lider e mem
bro da Comissão Especial, solicitava a votaç.ão em globo dos re
querimentos de destaque, com base no disposto no inciso XN, do
art. 162, do Regimento Interno. Submetida a votos, () Plenário
aprovou, por maioria de votos, a proposta do Deputado Vllmar
Rocha. Passou-se à votação dos destaques pelo processo simbóli
co. Rejeitados os seguintes Destaques: n° 1 e n" 6, ambos de auto
ria do Deputado João Fassarella, respeitando às Emendas nOs 5 e
nO 2, respectivamente, e que receberam parecer contrário do Rela
tor; nO 4, do Deputado João Fassarella, requerendo li supressão do
art. 30

; n° 5, do Deputado João Fassarella, solicitando a supressão
do 3rt. 4°. Aprovado o Destaque nO 2, do Deputado João Fassarel
la, requerendo a supressão do art. 20. Prejudicado o Destaque nO 7,
do Deputado Benito Gama, por apresentar a mesma solicitação re
ferida no Destaque na 2. Retirado pelo autor, Deputado João Fas
sarella, o Destaque n° 3 que suprimia o art. 2". Encerramento 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente anunciou .que. a
matéria deliberada irá à publicaç.ão e, no interstício de duas sessõ
es, será incluída na Ordem do Dia, após o que retornará à Comis
são Especial para elaboração da redaç.ão para o segundo turno e
encerrou, às quatorze horas e vinte e cinco, a presente· reunião, que
foi gravada e suas notas taquigráficas, após traduzidas e datilogra
fadas, farão parte integrante desta Ata. E, para constar. eu, Marle
ne Nassif, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encam.inhada à publica
ção.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE CONSITlUIÇÃO E JUSTIÇAE DE REDAÇÃO

O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da Co
missão de Constituil;aa e Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição nO 20195

Em 3-4·95
AO SR. ADTLSON MOITA:
Projeto de Lei Complementar nO 96192 - do Sr. Jackson Pe

reira - que "altera a Ld Complementar nO 64", de 18 de maio de
1990, que "estabelece, de acordo com o art. 14, § 9° da Constitui
ção Federal, casos de ineleg:jbilidade, prazos de cessação e deter
mina outras providências".

Projeto de Lei na 4.832/94 - Do Sr. Pedro Irojo - que "dis
põe sobre a implantação do processamento eletrônico de dados no
ato de vo'lar e na apuração das eleições".

AO SR. ÁTILA LINS:
Emenda oferecida em Plenário ao PL n° 1.498-B/89 - que

"acrescenta dispositivo à Lei n" 1.060, de 5 de fevereiro de 1950,
que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária
aos ne.cessitados". (Reabert1.rra de discussão)

AO SR. BENEDITO DE LIRA:
Projeto de Decreto Legislativo nO 9195 - Da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem na
553/92-PE) - que "aprova o ato que renova pennissão outorgada à
Rádio Clube de Alagoas Uda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em frE.qüência modulada, na cidade de Macei6, Estado
de Alagoas". ,

AO SR. BONIFACrO DE ANDRADA:
Projeto de Decreto Legislativo na 149/91- do Sr. Zaire Re

zende - que "dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação
do Estado do Trifulgulo".

Proposta de Emenda à Constituição nO 13/95 - do Sr. Adyl
son Motta e oUÍl."OS - que "extingue as Medidas Provis6rias".

AO SR. DANILO DE CAS1RO:
Projeto de De.::reto Legislativo nO 26/95 - da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem nO
531-94-PE) - que aprova c' ato que outorga pennissão à Fundação
Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa - FRATEVI,
para executar serviço de. radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fms exclm:ivamente educativos, na cidade de Viçosa,
Estado de Minas Genis".

AO SR. EDUARDO MASCARENHAS:
Projeto de Decreto Legislativo nO 231193 - do Sr. José Car

los Coutinho - que "determina que, por intermédio de plebiscito, a
população do Estado do Rio de J211eiro decida sobre a restauração
dos antigos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro".

Projeto de· Decreto Legislativo nO 19195 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem na
5/94-PE) - que "aprova o ato que outorga pennissão à Fundação
Cultural de Radiodifusão Educativa cl.a Região dos Lagos, para
executa!:' servil;O de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro".

O SR. ELIAS ABRAHÃO:
Projeto de D0cn:'to Legislativo na 16/95 - Da Comissão de

Ciência e Tecnologia. Comunic.ação e Informática (Mensagem nO
390'92-PE) - que "aprova o ato que renova a pennissão outorgada
à Radiodifusora Siriema Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüGncia modulada, na cidade de Guaíra, Estado
do Paraná".

Projem de Decreto Legislativo na 25195 - Da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem na
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42<Y92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio e Televisão Tarobá lida., para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Cascavel, Esta
do do Paraná".

AO SR. GERSON PERES:
Projeto de Decreto Legislativo nO 7/95 - Da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n°
437/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio e Televisão Atalaia Ltda., para explorar selViço de radio
difusão sOnora em onda média, na cidade de Óbidos, Estado do
Pará".

AO SR. JAIR SOARES:
Projeto de Decreto Legislativo n° 6/95 - Da Comissão de

Ciências e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n°
417/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Missionária Sete Povos lida., para explorarselViço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de São Luiz Gonza
ga, Estado do Rio Grande do Sul".

Projeto de Decreto Legislativo n° 21195 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n°
29<Y92-PE) - que "aprova o ato que renova permissão à Rádio
Emissora Fandango Ltda., para explorar selViço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cachoeira do Sul,.
Estado do Rio Grande do Sul".

Projeto de Decreto Legislativo n° 24195 - Da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n°
419/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Televisão Cruz Alta Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de Cruz Alta, Estado do
Rio Grande do Sul".

AO SR. JORGE WILSON:
Projeto de Decreto Legislativo nO 22/95 - Da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n°
309/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Angra Ltda., para explorar selViço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de
Janeiro".

AO SR. JOSÉ LUlZ CLEROT:
Projeto de Decreto Legislativo n° 10/95 - Da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
34<Y93-PE) - que "aprova o ato que autoriza o Governo do Estado
da Paraíba a executar, por intermédio da Rádio Tabajara - Supe
rintendência de Radiodifusão, selViço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraí
ba".

PIjeto de Decreto Legisaltivo n° 23/95 - Da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n°
349/92-PE) - que "aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio e TV Correio Ltda., para explorar selViço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Campina Grande,
Estado da Paraíba".

AO SR. MARCELO DÉDA:
Projeto de Lei nO 183/95 - Do Sr. Cândido Mattos - que

''regulamenta o disposto no inciso LXIII, do art. 5°, da Constitui
ção Federal".

AO SR. NEY LOPES:
Emendas oferecidas em Plenário ao PLC n° 202-N89 - que

"dispõe sobre a trihltação de grandes fortunas, nos termos do art.
153, inciso Vil da Constituição Federal".

AO SR. PRISCO VIANA:
Projeto de Resolução nO 13/95 - do Sr. Paulo Gouvêa - que

"dá nova redação aos arts. 46 e 65 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados".

Proposta de Emenda à Constituição nO 14/95 - do Sr. Adyl
son Motta e outros - que "dispõe sobre o período de funcionamen
to do Congresso Nacional".

AO SR. VICENTE ARRUDA:
Emenda oferecida em Plenário ao PL na 3.l47-B/92 - que

"dispõe sobre a punição dos dirigentes de órgãos públicos ou par
ticulares que deixarem de contratar selVidores, ou empregados,
por motivos de natureza social ou religiosa' '.

AO SR. VICENTE CASCIONE:
Proposta de Emenda à Constituição nO 17/95 - Do Sr. Au!D

nio Joaquim e outros - que "altera § 1° e 2° do art. 45 da Constitui
ção Federal".

Projeto de Lei n° 134195 - Do Sr. Elias Murad- que "altera o §
3° do art. 121, do Código Penal, e dllipãe sobre os delitos de trânsito
resultantes do uso de substâncias entorpecentes ou que detenninem
dependência física ou psíquica ou de bebidas alcoólicas".

AO SR. VILMAR ROCHA:
Emenda oferecida em Plenário a'o PL n° 2.608-N92 - que "dá

nova redação ao art. 10 do Decreto-Lei nO 3.365, de 21 de junho de
1941, que dispõe sobre desapropriação porutilidade pública".

Projeto de Decreto Legislativo n° 18/95 - Da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
441/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Cidade de Goiás Uda., para explorar selViço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Goiás, Estado de Goiás".

AO SR. ZULAIÊ COBRA:
Projeto de Decreto Legislativo n° 15/95 - Da Comissão de

Ciência e Tecnolgia, Comunicação e Informática (Mensagem n°
348192-PE) - que "aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio A Tribuna de Santos Ltda., para explorar cidade de San
tos, Estado de São Paulo".

Sala da Comissão, 3 de abril de 1995. - Sérgio Sampaio
Contrei.ras de Almeida.

COMffiSÃODE FmANçASE TRmUTAçÃO

O Deputado GONZAGA MOTA, Presidente da Comissão
de Finanças e Tributação, fez a seguinte

Distribuição nO 19,195

Em 11·5-95
Ao Deputado JACKSON PEREIRA
Projeto de Lei n° 4.382/94 - do Poder Executivo (MSG nO

1.105/93) - que "altera o disposto no Decreto-Lei nO 2.288, de 23
de julho de 1986, e na Lei n° 7.862, de 30 de outubro de 1989,
para determinar o resgate em dinheiro do empréstimo compulsó
rio".

Sala da Comissão, em 11 de maio de 1995. - Maria Linda
Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

O Deputado ROBERTO JEFFERSON, Presidente da Co
missão de Seguridade Social e Família, fez a seguinte

Distribuição nO 09195

Em 11-5-95
Ao Deputado ALEXANDRE CERANTO:
Projeto de Lei n° 4.478/94 - do Sr. Pauderney Avelino 

que "estabelece condições para cumprimento de pena privatiza de
liberdade emhospitais-p~sídios".

Ao Deputado JOSE AUGUSTO:
Projeto de Lei n° 3.879/93 - dos Srs. Paulo Rocha e Aloízio

Mercandante - que "altera dispositivos da Lei nO 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, para ampliar o perlodo de concessão do seguro
desemprego e reduzir o tempo de exercício de atividade necessário
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para obtê-lo".
Projeto~ Lei n° 348/95 - da Sr'. Ana J6lia - que "altera a

redação do capüt do artigo 5°, da Lei nO 6.168, de 9 de dezembro
de 1974, que "cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
-FAS".

Projeto de Lei n° 4.916195 - do Sr. Pauderney Avelino
que "institui o Programa Habitacional para o idoso e dá oulIas pro
vidências".

Ao DeJXItado sÉRGIO AROUCA:
Projeto de Lei n° 133-N95 - do Sr. Elias ~rad - que "ins

titui a obrigatoriedade da instalação de fomos url,lanos com popu
lação superior a um milhão de habitantes e dá outras
providências".

Sala da Comissão, 11 de maio de 199~. - Miriam Maria
Bragança Santos, Secretária.

REDISTRlBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O Deputado PAUDERNEY AVELINO. Presidente da Co
missão de Economia, Indóstria e Comércio, fez a seguinte

Redistribuição nO 5195

Em 11-5095
Ao DeJXItado LUIZ MAINARDI:
Projeto de Lei n° 3.454'92 - do Sr. Nilson Gibson - que

"dj.spõe sobre a constituição de bancos municipais e dá outtas pro
vidências".

Sala da Comissão, 11 de maio de 1995. - Anamélia Ribei
ro Correia de Araújo, Secretária.
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MESA .....,

(Biênio 1995/96)

Presidente:
LUÍS EDUARDO - PFL-BA

10 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

20 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

10 Secretário:
WILSON CAMPOS - PMDB - PE
20 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE-PTB-MG
30 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PP - DF
40 Secretário:
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
10 ROBSON lUMA - PL-SP

20 VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

30 LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

40 WILSON BRAGA - PDT-PB

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFLIPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLNEIRA

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 MenegueIli
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

PDT

Líder: MllW TEIXEIRA

Vice-Líderes:
Gerson Peres (10 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Pauderney Avelino
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel

Vice-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Carlos Camurça
João Maria
Valdenor Guedes

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiado

P~

Líder: ODELMO LEÃO

, José Carlos Aleluia
Alvaro Gaudêncio Neto

Aracely de Paula
César Bandeira

Eliseu Moura
Félix Mendonça
Hilário Coimbra

Jairo Soares
José Múcio Monteiro

Marilu Guimarães
Os6río 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:
Nelson Trad (1 o Vice)
Aberlardo Lupion
Antônio dos Santos
Carlos Alberto
Efraim Morais
Fátima Pelaes
Heráclito Foctes
Jaime Martins
José Borba
Maluly Netto
Ney Lopes
Osvaldo Bilchi
Paulo Bornhausen
Rubem Medina
Vicente Cascione

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre PuccineIli
Cássio Cunha Lima
O1icão Brígido
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro.
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1o Vice) Yeda Crosius

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (10 Vice)
Edson Ezequiel

Antônio Joaquim
Euripedes Miranda



BLOCO PARLAMENTAR (pUPSDJPSC)

Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Matheus Schmidt
Sérgio Carneiro

Sílvio Abreu

Vice-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

PCdoB

Líder: ALDO RlBEIRO

Sérgio Miranda

BLOCO PARLAMENTAR (PSBJPMN)

Líder: FERNANDO LYRA

Viee-Líderes:
Corauci Sobrinho (lO 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: LUIZ CARLOS SANTOS

Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira



1 vaga (s)

GelVásio Oliveira
Raquel Capiberibe

PCdoB

PSBJPMN

Nelson Meurer (PP)

Adelson Salvador
BentoLelis

Titulares Suplentes
Antônio Joaquim Araújo Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira Aracely de Paula
Humberto Souto Bonifácio de Andrada
João Iensen Carlos Alberto
José Jorge César Bandeira
José Mendonça Bezerra Heráclito Fortes
Luiz Moreira Leur Lomanto
Maululy Netto Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen Mauro Fecury
Paulo Cordeiro Mendonça Filho
Paulo Heslander Vilson Santini
Vic Pires Franco 1 vaga (s)

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira Barbosa Neto
Carlos Apolinário Edinho Araújo
Cássio Cunha Lima Euler Ribeiro
Gastão Vieira Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas Henrique Eduardo Alves
João Almeida Jorge Tadeu Mudalen
Marcelo Barbieri Laire Rosado
PedroIrujo Maurício Requião
Pinheiro Landim Zaire Rezende
Roberto Rocha 2 vaga (s)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PSDB
Domingos Leonelli Adroaldo Streck
José de Abreu Antônio Balhmann
Koyu lha Antônio Carlos Pannunzio
Roberto Santos Arthur Virgílio Neto
Rommel Feij6 Ayres da Cunha
Salvador Zimbaldi FlávioAms

PPR
Affonso Camargo (PFL) Carlos Airton
Alzira Ewerton Cunha Bueno
Roberto Campos Gerson Peres
Ubaldo Correa (pMDB) Nelson Marcbezan
Welson Gasparini Raimundo Santos

PT
Ana Júlia Chico Ferramenta
Ivan Valente Esther Grossi

PPS
Luís Barbosa (PI'B) Sérgio Arouca

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697816979/6981

COMISSÃO DE CIítNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
1°Vice-Presidente: Paulo Heslander (PI'B)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

PFIJPTB

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

PedroIrujo
Udson Bandeira
Wilson Branco

Wilson Cignachi
2 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 Melles
Davi Alves Silva
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abtão

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Annando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
1 vaga (s)

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 Cavallazzi
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
Luiz Durão AirtonDipp
Odffio Balbinotti Carlos Cardinal
Oscar Goldoni Giovanni Queiroz

PLlPSDIPSC
José Rezende (PI'B) Hilário Coimbra (PI'B)
Zé Gomes da Rocha Roland Lavigne

COMISSÕES PERMANENTES

CO~ÃODEAGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (P1)
1°Vice-Presidente: José Fritscb (PT)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPR)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

PFUPTB



Milton Temer
Tilden Santiago
Wemer Wanderer (PFL)

PP
Edson Queiroz
Flávio Derzi
VadãoGomes

PDT
Eurípedes Miranda
Itamar Serpa
Wolney Queiroz

PL/PSDIPSC
Márcia Marinho (PSDB)
Marquinho Chedid
Pedro Canedo

PSBJPMN
Jerônimo Reis
Sérgio Guerra

Jair Meneguelli
Paulo Lima (PFL)

Pedro Wilson

Laprovita Vieira
Sérgio Naya

Silvemani Santos

Antônio Joaquim
Cunha Lima

Edson Ezequiel

João Colaço (PSB)
Romel Anízio (PP)

Valdemar Costa Neto

Gonzaga Patriota
Ubaldino JuÍrior

Régis de Oliveira
Vicente Anuda
Zulaie Cobra

Jarbas Lima
Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Hélio Bicudo
José Genoino
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Marconi Perillo
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

lldemar Kussler
Rommel Feijó

1 vaga

PPR
Adhemar de Barros

Alzira Ewerton
Nelson Marchezan

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PT

Milton Temer
Raimundo Santos (PPR)

Sandra Starling
Severino Cavalcanti (PFL)

Tilden Santiago

PP
Alcione Athayde

Mário de Oliveira
OdelmoLeão

PCdoB
Inácio Anuda Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB)

PFLIPTB

Coriolano Sales
Matheus Schmidt
Enio Bacci

Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Aldo Arantes

PDT
Eurípedes Miranda

Magno Bacelar
Severiano Alves

PL/PSDIPSC
Augusto Farias

De Velasco

PSBJPMN
Jerônimo Reis

1 vaga

PCdoB
Haroldo Lima

PPS
Jairo Carneiro (PFL) Augusto Carvalho

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MlNORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
l° 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

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de.Castro
Eduardo Mascarenhas

PMDB

PSDB

Suplel)tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Jair Soares

JairoAzi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Maurício 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
WaguerRossi

Celso Russomanno
Émerson Olavo Pires

Franco Montoro

Fátima Pelaes
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Sarney Filho
Vilson Santini

Alberico Filho
Remi Trinta
Socorro Gomes (pCdoB)
Wilson Branco
1 vaga (s)

Celso Russomanno

PMDB

PSDB

Aroldo Cedraz
Carlos da Carbras
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

'TeIma de Souza (PT)

Chicão Brígido
Freire Júnior
Tete Bezerra

Valdir Colatto
1 vaga (s)

Nelson Otoeh



Pimentel Qomes
Vanessa Felippe

PPR
Fernando Gabeira (PV)
Maria Valadão
1 vaga (s)

Roberto França José Carlos Coutinho Sérgio Carneiro
Zulaie Cobra PLlPSDIPSC

De Velasco RobsonTuma
Eurico Miranda PSBlPMNJair Bolsonaro

José Carlos Lacerda Ubaldino Júnior Adelson Salvador

PSBlPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Aramna de Almeida
Reunião: quartas-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°Yice-Presidente: Roberto Yaladão (pMDB)

PFUPTB

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

Rubens Cosac
Nilton Baiano

1 vaga (s)

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

PMDB
Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

PSDB
FlávioArns
lldemar Kussler
José Aníbal

PPR
Fernando Gabeira (PV)
Raimundo Santos
Zé Gomes da Rocha (PSD)

PT
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

PP
Francisco Silva
Laura Carneiro

PDT
Fernando Lopes

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRiA E COMÉRCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
1° Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

PFIJPTB

I vaga (s)

1 vaga (s)

Aldo Arantes

Bosco França

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Fernando Torres
José de Abreu

Affonso Camargo
Alma Ewerton
Fausto Martello

Alberico Filho
Francisco Diógenes

Gonzaga Mata
Jurandyr Paixão

Maria Elvira
Sandro Mabel

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

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

PDT

PPR

PSDR

PMDB

Francisco Horta

Ricardo Heráclio

PL/PSDIPSC

Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Cunha Lima
Magno Bacelar

PCdoR

Herculano Angbinetti
José Aníbal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli

PSBlPMN

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPR)

PRP

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Aldo Rebelo

Júlio Redecker
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino

Betinho Rosado
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

1 vaga (s)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-1Ch
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

Elton Rohnelt

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Itamar Serpa

Cidinha Campos

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Francisco Silva
Yaldenor Guedes

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Antônio Geraldo
Jair Siqueira

José Rocha
Severino Cavalcanti

2 vaga (s)

Fernando Ferro (PT)
Maria Valadão

Marta Suplicy (PT)

PT

PP

PDT

PLlPSDJPSC

Laura Carneiro
Silvernani Santos

RobsonTuma

Gilney Viana
José Machado
1 vaga

Sérgio Carneiro



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDn
1° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDn
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

PFUPTB

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - lOh
Telefones: 318-6900'69051701117012

COl\flSSÃO DE FINANÇAS
ETRmUTAçÁO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (pDn

PFUPTB

PLlPSDIPSC

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-6960'6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Morerra (PP)

PFUPTB

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Antônio Aureliano
Arnaldo Madeira
Danilo de Castro

Jorge Anders
Regis de Oliveira

Anivaldo Vale
Ari Magalhães

Roberto Campos
Rogério Silva

Anibal Gomes
Antônio do Valle

João Almeida
Paulo Ritzel

Pinheiro Landim
3 vaga (s)

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSB)

Antonio Feijão (PSDB)
José Augusto

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo Moreira

PT

PP

PPR

PDT

PSDB

PMDB

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

Basílio Villani
DelfJ.mNetto
Francisco Dornelles
Paulo Mourão

Celso Daniel
Conceição Tavares
Fernando Torres (PSDB)
Jose Fortunati

EdinhoBez
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

Antônio Kandir
Jackson Pereira
Mareio Fortes
Saulo Queiroz
Yeda Crosius

José Chaves

Jurandyr Paixão (pMDB)

PSBJPMN

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

PCdoB

PL/PSDJPSC

José Janene
Sérgio Naya

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto

Luiz Buaiz

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mendes
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

Wilson Cunha

B.Sá(pSDB)
José Linhares

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Luiz Durão
Wolney Queiroz

João Fassarella
Padre Roque

Cleonâncio Fonseca
Paulo Bauer

Ronivon Santiago (PSD)

Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Anuda

PT

PP

PPR

PDT

PSDB

PMDB
Fernando Gonçalves (PfB)

Ivandro Cunha Lima
Rita Camata

Simara Ellery
1 vaga (s)

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 Marehezan

Alexandre Santos
FlávioAms
Sílvio Torres

Esther Grossi
Pedro Wilson

Mário de Oliveira
Ricardo Gornyde (PCdoB)

Álvaro Valle

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant



Marilu Guimarães
Mauricio Najar
Pedro Correa

PMDB

Adelson Ribeiro
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
Freire Júnior
José Priante
Luiz Fernando
Nan Souza (PP)
Olavo Calheiros

PSDB
Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

PT
Arlindo Olinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

PPR

Luciano Castro
Moacyr Andrade
Raimundo Santos
Ricardo Izar

SameyFilho Murilo Pinheiro Werner Wanderer
Ursicino Queiroz PMDBVic Pires Franco

Francisco Diogenes EdinhoBez
Jorge Tadeu Mudalen Marcelo Barbieri

Carlos Apolinário Marcos Lima Zila Bezerra
Hélio Rosas PauloTitan 2 vaga(s)

Luiz Carlos Santos Rivaldo Macari
Pedro Novais PSDBRoberto Rocha

4 vaga (s) Adroaldo Streck Firmo de Castro
Luciano Zica (PT) Márcio Fortes
Sylvio Lopes Marinha Raupp

PPR

Alexandre Santos F1U1sto Martello Benedito Guimarães
Cipriano Correia José Tude (PTB) Júlio Redecker

José Aníbal Sérgio Barcellos (PFL) Nelson Marquezelli (PTB)
Roberto Santos PT

Vittorio Mediolli
Yeda Crusius Chico Ferramenta AdãoPretto

Fernando Ferro Milton Mendes

Ana Júlia
PP

Chico Vigilante Carlos Camurça Edson Queiroz
José Genoíno Salatiel Carvalho Marcos Medrado

Luiz Gushiken PDT

Airton Dipp Antônio Joaquim
Basílio Villani José Maurício José Carlos Coutinho (S/Part.)

Delfim Netto PLlPSDIPSC
Pauderney Avelino

Elton Rohnelt Zé Gomes da RochaSimão Sessim

PCdoB

Sérgio Miranda I vaga (s)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: 5" - lO:00h - Plenário 9. sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1°Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

PFUPTB

PSBJPMN
Marquinho Chedid (PSD)

PSBIPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 21
Telefones: 318-694416946

COMI~ÃODERELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco f\1ontoro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDn
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

PFUPTB

PP

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

PDT

Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

Augusto Farias
Valdemar Costa Neto

José Carlos Sabóia

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik

Carlos Camurça
Flávio Derzi

I vaga (s)

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

Abelardo Lupion
Alceste Ahneida

João Mellão Neto
Pedro Correa

Salomão Cruz

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
Nelson Trad

Genésio Bernardino
José Thomaz NollÔ
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Aécio Neves
Franco Montoro

Cunha Bueno

PMDB

PSDB

PPR

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico 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 -10h
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 Medmdo (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

PFLIYfB

Humberto Costa Gilney Viana
José Augusto José Fritsch
Marta Suplicy José Pimentel

PP
B.Sá (PSDB) Alcione Athayde
Jofran Frejat Laura Carneiro
José Linhares Renato Johnsson

PDT
Cidinha Campos Chico da Princesa
SeraílID 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

PT
Luiz Gushiken Conceição Tavares
Sandm Starling Eduardo Jorge

PP
Costa Ferreira JofranFrejat
Raul Belém Salatiel Carvalho

PDT
Carlos Cardinal José Mauúcio
RenanKurtz Oscar Goldoni

PLlPSDIPSC
De Velasco Álvaro Valle

PSBJPMN
Ushitaro Kamia Ricardo Heráclio

PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 31~-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)

PFLIPTB
Alexandre Ceranto Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno Antônio Joaquim Araújo
Ceci Cunha (PSDB) Augusto Viveiros
Fernando Gonçalves Duílio Pisaneschi
Iberê Ferreira Fátima Pelaes
Jair Soares Fernando Gomes (pMDB)
Jonival Lucas Inocêncio Oliveira
José Coimbra Márcia Marinho (PSDB)
Roberto Jefferson Paulo Paim (PT)
Ursicino Queiroz Vilmar Rocha

PMDB
Chicão Búgido André Puccinelli
Elcione Barbalho Armando Abílio
Euler Ribeiro Armando Costa
José Pinotti Confúcio Moura
Laire Rosado Darcísio Perondi
Mauri Sérgio José Aldemir
Rita Camata Lidia Quinan
Rubens Cosac Olavo Calheiros
Saraiva Felipe Remi Trinta

PSDB
Amon Bezerra Eduardo Barbosa
Carlos Mosconi Elias Murad
Cipriano Correia Ezídio Pinheiro
Osmânio Pereira FeuRosa
Sebastião Madeira Jovair Arantes
Tuga AngeralJli Robério Araujo

PPR
Arnaldo Faria de Sá Eurico Miranda
Ayres da Cunha (PFL) Melquiades Neto (PMN)
Célia Mendes Moacyr Andmde
Ronivon Santiago (PSD) Pimentel Gomes (PSDB)

Pr
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

ndemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (PT)

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Corroa
1 vaga (s)

Almino Affonso
Jackson Pereira
Tuga Angerami

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Paulo Mourão

José Fortunati
Paulo Bernardo
Sandm Starling

Costa Ferreira
Nilton Cerqueira



Miro Teixeira
Wilson Braga

PDT
Coriolano Sales

Sílvio Abreu

Francisco Silva
João Maia

PDT

2 vaga (s)

PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

COMISSÃO DE VIAçÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
1°Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

PFLIPTB
Alceste Almeida Arolde de Oliveira
Duílio Pisaneschi Cláudio Cajado
Hilário Coimbra Eliseu Resende
JairoAzi Iberê Ferreira
Lael VareUa Jaime Fernandes
Mauro Fecury João Iensen
Mauro Lopes José Santana de Vasconcellos
Melquiades Neto (PMN) 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 Ushitaro Kamia (PSB)
Newton Cardoso 1 vaga (s)

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 SJPart.)
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 O:1aves

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti
Serafim Venzon

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

PLlPSDIPSC
José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Leonel Pavan

Davi Alves Silva Abelardo Lupion
Jaime Martins Carlos Magno
Luciano Pizzatto Júlio César
Moises Lipnik Maluly Netto
Paulo Heslander Paulo Cordeiro
Werner Wanderer Roberto Jefferson

PMDB
Elton Rohnelt (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 Firmo de Castro

PPR
Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Pauderney Avelino Luciano Castro

PT
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PP
Marquinho O:1edid (PSD) Valdenor Guedes
Nilton Cerqueira 1 vaga

PDT
Antônio Joaquim AirtonDipp
Eurípedes Miranda Cunha Lima

PLlPSDIPSC
Maurício Campos Expedito Júnior

PSBJPMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

PSBJPMN
Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB
Paulo Gouvêa (PFL) JandiraFeghali

Secretário: Rui Ornar Prudencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
1°Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

PFLIPTB

NanSouza

Ushitaro Kamia

PSBJPMN

PLlPSDIPSC
Marcos Medrado (PP)

1 vaga



Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
10 Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
20 Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
30 Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Secretário: Marci Bernardes Ferreira
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefone: 318-6998 a 3187001

CO~SÃODEDESENVOLvwmNTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Ernldo Trindade (PPR)
10 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
20 Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
30 Vice-Presidente: Nedson Micheleti (P1)

PFUPTB

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos

Aníonio Veno
Osório Adriano

Ubaldino Júnior Nilson Gibson
Secretário (a): Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI - Sala 125 Anexo II
Telefone: 318-7057

CO~ÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLÍTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,

A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E
MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL.PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Presidente: Mondonça Filho (PFL)
10 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
20 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
30 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Carlos Santana Expedito Júnior
Celso Daniel

Humberto Costa

PSBlPMN

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

CO~ÕESTEMPORÁEUAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE lNVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA
REFERENTE A DffiEITOS AUTORAIS,

PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATIJAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.

Proposição: REQ-OOOSJ9S Autor: Eraldo Trindade

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

PMDB

Annando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGerardo

PPR

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

PT
João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

PP
Nilton Cerqueira
1 vaga (s)

PDT

Chico da Princesa
Sílvio Abreu

PLlPSD/PSC

WelintonFagundes

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva
Humberto Souto

José Mendonça Bezerra
José Rocha

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negromonte

Célia Mendes
Prisco Viana

Welson Gasparini

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
LeonelPavan

1 vaga

PMDB

Hermes Parcianello
Pedro Novais
1vaga (s)

PSDB

Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

PPR

Eraldo Trindade
Gerson Peres

PT
Chico Vigilante
Paulo Rocha

PP
Wigberto Tartuce

PDT

Antônio Joaquim

PLIPSD/PSC

PSBlPMN

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Couraci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

1vaga (s)

Emerson Olavo Pires
Feu Rosa

José Teles
Maria Valadão

Luiz Mainardi
Sandra Starling

Edson Queiroz

Sérgio Carneiro

Pedro Canedo

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa

Rodrigues Palma
Vilmar Rocha



PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Brunilde Liviero de Moraes
Local: Servo Com. Especiais: Anexo TI - 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 PRovmítNCIAS.

Proposição: PL·398lJ93 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
1°Vice-Presidente: Lidia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
Relator: Vilmar Rocha (PFL)

Titulares Suplentes
PFIlPTB

PPS
Augusto Carvalho Sérgio Arouca
Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sala 120 - Anexo 11- Telefones: 318-7066/7067
Telefone: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO
TEXTO DO PROTOCOLO RELATIVO AO
CÓDIGO ApUANEIRO DO MERCOSUL,

CONCLUIDO EM OURO PRETO-MG,
ASSINADO PEW 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)

João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

Jayme Santana
Roberto Santos
Saulo Queiroz
Silvio Torres

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
Prisco Viana

João Paulo
Panlo Delgado
Sandra Starling

José Janene
Romel Anízio

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Valdemar Costa Neto

Fernando Lyra

José Jorge
Pedrinho Abrão
Pedro Correa
Vilmar Rocha

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PlJPSDIPSC

PSBJPMN

Teté Bezerra
Olicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Wilson Branco

Barbosa Neto

Cipriano Correia
FeuRosa

Paulo Feij6
Zé Gerardo

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno

Ricardo Izar

José Genoíno
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

José Linhares
Osvaldo Reis

EnioBacci
Euripedes Miranda

Marquinho Chedid

José Carlos Sabóia

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Mendonça Filho

Phillemon Rodrigues

Lidia Quinam
Marcos Lima
Rubens Cosac

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Maria Valadão
Rogério Silva

Humberto Costa
Pedro Wilson

Marconi perillo

José Maurício

Elton Rohnelt

Titulares

Augusto Viveiros
Jair Soares
Leur Lomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen
Vilson Santini
Werner Wanderer

Paulo Ritzel
Rivaldo Macari
Valdir Colatto
Wilson Branco
Zaire Rezende
1 vaga (s)

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Yeda Crusius

Hugo Biehl

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

PFIlPTB

PMDB

PSDB

PPR

Laire Rosado
Nilton Baiano
Sandro Mabel

Cipriano Correia
Elias Murad

Ricardo Izar
Roberto Balestra

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

Edcson Queiroz

Giovanni Queiroz

Francisco Rodrigues

Suplentes

Alexandre Ceranto
Átila Lins

Benito Gama
João Iensen
José Borba

Paulo Gouvea
Roberto Fontes

AnDando Costa
EdinhoBez

Elias Abrahão
Ivo Mainardi

Silas Brasileiro
1 vaga (s)

Adroaldo Streck
Feu Rosa

Franco Montoro
Marcio Fortes

Júlio Redecker



Itamar Selpa
1vaga (s)E~jacioSimões

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretário: José Maria A. Castro
LOcal: SelV. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120 B - Ala Nova
Telefone: 318-706111065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3,DE 1995, QUE

"ALTERA O INCISO XI DO 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)

Titualres Suplentes
PFIlPTB

Arolde de Oliveira Alceste Almeida
Humberto Souto Efraim Morais
Leur Lomanto Eliseu Moura
Heráclito Fortes José Rocha
Paulo Bornhausen José Tude
Paulo Cordeiro Sérgio Barcellos
Paulo Heslauder Vic Pires Franco

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira João Natal
Carlos Apolinário Laire Rosado
Geddel Vieira Lima Nestor Duarte
Henrique Eduardo Alves Remi Trinta
Pedro Jrujo Roberto Vaiadão
Roberto Rocha Udson Bandeira

PSDB

Adroaldo Streck Celso Russomanno
Antonio Ba1hmann Domingos Leonelli
Arthur Virgilio Neto TIdemar Kussler
Danilo de Castro Sebastião Mdeira

PPR
Gerson Peres BasílioVillani
Nelson Marchezan Francisco Dornelles
Ricardo Izar Roberto Campos

Sérgio Miranda Ricardo Gomyde

Secretário: Herls Medeiros JoffJ1y
Local: SelV. Com. Especiais: AnexoII - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7061/7062/7052

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: Hennes Parcianello (pMDB)
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (pMDB)

Titulares Suplentes

João Pizzolatti
Nelson Marchezan

José Fortunati
Luiz Mainardi
TeIma de Souza

Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico

Antonio Joaquim
Carlos Cardinal

Francisco Rodrigues

Adelson Salvador

PT

PP

PDT

PL/PSDJPSC

PSBJPMN

Mário Cavallazzi
Rogério Silva

Luiz Gushiken
Miguel Rossetto
Sandra Starling

Nelson Meurer
Romel Anízio

Roland Lavigne

Gonzaga Patriota

Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago

Flavio Derzi
Sérgio Naya

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Sérgio Guerra

Benedito de Lira
Davi Alves Silva
Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Marilu Guimarães
Moisés Lipnik
Theodorico Ferraço

AryKara
Francisco Di6genes
Hélio Rosas
Hennes Pareianello
Jorge Tadeu Mudalen
MareosLima

FeuRosa
Herculano Anghinetti
João Leão
Saulo Queiroz

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Enivaldo Riberiro

Domingos Dutra

PT
AnaJulia

Oüco Vigilante
Paulo Delgado

PP

Edson Queiroz
Silvernani Santos

PDT

José Carlos Coutinho
LeonelPavan

PLlPSDJPSC

Pedro Canedo

PSBJPMN

JoãoColaço

PCdoB

PFIlPTB
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

João Ribeiro
José Carlos Vieira

José Coimbra
Roberto Fontes

PMDB
Chicão Brígido
Edison Andrino

Freire Júnior
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

PT
Luciano Zica



PCdoB

Inácio Anuda Aldo Arantes
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo II - Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067nOS2

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 5, DE 1995, QUE
"ALTERA O INCISO IX DO ART. 170, O ART. 171 E O
PARÁGRAFO 1°DO ART. 176 DA CONSTfIlJIÇÃO

FEDERAL" (EMPRESA BRASILEIRA)

Proposição: PEC-0005})5 Autor: Poder Exerotivo

Presidente: Antônio Brasil (pMDB)
10 Vice-Presidente: Edinho Aranjo (pMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Torres (PSDB)
30Vice-Presidente: vago
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

PSBJPMN
João Colaço Gervásio Oliveira
Secretário: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Pav. Sup.
Telefones: 318-706717066nOS2

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE

"ALTERA0 PARÁGRAFO IODO ART. 177 " "-
(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)

Proposição: PEC-0006I95 Autor: Poder Exerotivo

Presidente: Alberto Goldman (pMDB)
1°Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Titulares S~rem~

PFlIPTB

José Fritsch
José Machado

Edson Queiroz
Renato Johnsson

AirtonDipp
José Maurício

Marquinho Chedid

José Chaves

João Mendes
Ney Lopes
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Pedro Correa
Vilmar Rocha
Heráclito Fortes

Antonio Brasil
Edinho Aranjo
Luís Roberto Ponte
Sandro Mabel
Wilson Cignachi

Fernando Torres
Mário Negromonte
Silvio Torres
Vicente Anuda

O1ico Ferramenta
Gilney Viana
João Fassarella

Ari Magalhães
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PP

PDT

PLlPSDJPSC

PSBJPMN

PMDB

PSDB

Pf

PPR

Maria Laura
Nedson Micheleti

Francisco Silva
Talvane Albuquerque

Renann Kurtz
Silvio Abreu

Elton Rohnelt

Bosco Franca

Aroldo Cedraz
Paulo Lima

Augusto Viveiros
Duilio Pisaneschi

Antonio Ueno
José Borba

Severino Cavalcanti

Adelson Ribeiro
Fernando Diniz

José Aldemir
Jurandyr Paixão

Oreino Gonçalves

Jorge Anders
Osmânio Pereira
Roberto Franca

Régis de Oliveira

José MachadO
Luiz MainaIdi

Sandra Starling

Basílio Villani
Luciano Castro

Francisco Dornelles

Itamar Serpa
Matheus Schmidt

Luiz Carlos Hauly
Osvaldo Reis

Aldo Rebelo

Pedro Canedo

Betinho Rosado
José Mucio Monteiro
JúlioCesar
Lima Netto
Rodrigues Palma
Rubem Medina
Vicente Cascione

Alberto Goldman
EdinhoBez
Ivo Mainardi
Paulo Titan
Rivaldo Macari
Simara Ellery

Jackson Pereira
Marcio Fortes
Salvador Zimbaldi
Eduardo Mascarenhas

Delfim Netto
Julio Redecker
Roberto Campos

Luciano Zica
Marcelo Deda
Miguel Rossetto

Salatiel Carvalho

PDT

PP

PCdoB

PLlPSDJPSC

PMDB

PSDB

PPR

Pf

PP

O1ico da Princesa
Cunha Lima

Laura Carneiro
Wigberto Tartuce

Socorro Gomes

Expedido Júnior

Antonio Feijão
Antonio Geraldo

Carlos Magno
Fernando Gonçalves

João Mellão Neto
Osvaldo Coelho

Paulo Gouvea

Antonio do Valle
Hélio Rosas

Jorge Wilson
Marcos Lima

Nicias Ribeiro
1 vaga (s)

Ayres da Cunha
Emerson Olavo Pires

Ezizio Pinheiro
Rommel Feijó

Basílio Villani
Francisco Dornelles

Maria Valadão

Chico Ferramente
Conceição Tavares

Fernando Ferro

José Janene



Silvemani Santos VadãoGomes

PDT

Coriolano Sales EnioBacci
Edson Ezequiel SerafIm Venzon

PLlPSDIPSC

Augusto Farias Roland Lavigne

PSBJPMN

Gonzaga Patriota V shitaro Kamia

Valdenor Guedes

PDT

Magno Bacelar
Enio Bacci

PLlPSDIPSC

Marquinho Chedid Sobrinho

PSBJPMN

Nilson Gibson

Nelson Meurer

LuizDuIão
Odilio Balbinotti

Roland Lavigne

Ricardo Heráclio

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretãrio: Edla Calheiros
Local; Serv. Com. Especiais: Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova

Telefones: 318-7066/706717052

COMISSÃO ESPECIAL

ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1° DO
ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155J93 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
PFLIPTB

PCdoB

Haroldo Lima Lindberg Farias

Secretãrio: Rejane S. Marques
Local; Servo Com. Especiais: Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERlR PARECER APROPOSTA
DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO FEDERAL N° 7, DE

1995, QUE"ALTERA O ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (EMBARCAÇÃO NACIONAL, NAVEGA·

çÃO DE CABOTAGEM E DE INTERIOR)

Proposição: PEC-007195 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
PFLIPTB

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 Feijó

PPR
Prisco Viana Anivaldo Vale
Luciano Castro Enivaldo Ribeiro
Mario Caval1azzi Paulo Bauer

PT
Carlos Santana Domingos Dutra
João Coser Paulo Rocha
TeIma de Souza 1 vaga

PP

Carlos Camurça Costa Ferreira

Adauto Pereira
Antonio Geraldo
JairoAzi
Osvaldo Biolchi
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Roberto Araújo
Vicente Arruda

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Costa Ferreira
Dolores Nunes

Cidinha Campos

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
Theodorico Ferraço

Vrsicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
WagnerRossi

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Adylson Motta
Roberto Balestra

Welson Gasparini

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Mário de Oliveira
Talvane Albuquerque

Magno Bacelar



Silvio Abreu

Francisco Rodrigues

BetoLelis

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

Renan Kurtz

Paulo de Velasco

Adelson Salvador

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima
Secretário (a): Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo II - Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052



,;J

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

Semestral R$ 23,53

SEÇÃO II (Senado Federal)

Semestral R$ 23,53

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 fiou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente n° 5556020414, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311·3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal

Novas publicações

ELABORANDO A CONSTITUIÇÃO NACIONAL

Edição fac-similar da obra Elaborando a Constituição Nacional, de José Mfonso Mendonça de Azevedo: atas
da Subcomissão elaboradora do Anteprojeto Constitucional de 193211933.

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 1%9.

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:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à esquerda)



IEDIÇÃO DE HOJE: 192 PÁGINAS I


