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ção da instalação de Zona de Processamento de
Exportação no Municfpio de Vila Velha, no Esta-
do do Esplrito Santo. 09241

AGNALDO TIMÓTEO (Pela ordem) - Im
propriedade das declarações do Ministro Extraor
dinário dos Esportes, Edson Arantes do Nasci
mento, em relação ao Deputado Eurico Miranda.
Conveniência de envio ao Ministro, pela Presi
dência, de correspondência exigindo maior res-
peito aos membros da Casa. 09241

ARTHUR VIRGfLlO (Pela ordem) - Interfe-
rências anti-regimentais no processo de votação
do relatório do Deputado Euler Ribeiro. 09242

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Contra-
dita às observações do Deputado Arthur Virgllio. .... 09242

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Apreensão com eventuais modificações do siste
ma previdenciário. Editorial intitulado Previdência,
publicado no Jornal de BrasOla. 09243

VI - Ordem do Dia
MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Pedido à

Presidência para votação de requerimento de ur
gência urgentfssima encaminhado à Mesa, pelo
orador, para o Projeto de Lei nQ 2.036, de 1995... 09246

JOSÉ PRIANTE (Pela ordem) - Reclama
ção contra morosidade da inclusão na Ordem do
Dia do projeto de resolução referente à criação
da Comissão Permanente destinada ao trato de
assuntos pertinentes à Amazônia. 09246

PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Resposta
ao Deputado José Priante. 09246

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Votação
de requerimento, de autoria do Deputado Miro
Teixeira, para tramitação em regime de urgência
do Projeto de Lei nº- 2.036, de 1995. 09247

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MIRO TEIXEIRA. 09247

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Aprovado
o requerimento por unanimidade. 09247

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº-48-G, de 1995, que acrescenta ao
inciso 11, do artigo 192, da Constituição Federal, a
expressão resseguro após a palavra seguro. Ine
xistência de oradores inscritos para discussão...... 09247

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação da proposta os Srs. Deputados MAR
CELO DÉDA, ALDO REBELO, SÉRGIO CAR
NEIRO, ELTON ROHNELT, JOSÉ CARLOS SA
BÓiA, JOFRAN FREJAT, AYRTON XEREZ, MA
RIA ELVIRA, JOSÉ CARLOS ALELUIA, MARCE
LO DÉDA, WAGNER SALUSTIANO, SÉRGIO
CARNEIRO, MARIA ELVIRA, AYRTON XEREZ,
WAGNER SALUSTIANO, RICARDO IZAR, MA
RIA ELVIRA, OSVALDO BIOLCHI, AYRTON XE
REZ, GERSON PERES, MARCELO DÉDA, INo
C~NCIO OLIVEIRA, RICARDO IZAR, ROMEL

ANfzIO, GONZAGA PATRIOTA, INOC~NCIO
OLIVEIRA, WOLNEY QUEIROZ, MARCELO
DÉDA, ALEXANDRE CARDOSO, INOC~NCIO
OLIVEIRA, RICARDO IZAR. 09247

FERNANDO FERRO (Pela ordem) - lan
çamento, no Espaço Cultural da Casa, do livro
Dossiê de Mortos e Desaparecidos. 09249

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação da proposta os Srs. Deputados ED
SON SOARES, INOC~NCIO OLIVEIRA, EDSON
SOARES. 09250

EDSON EZEQUIEL (Pela ordem) - Conve
niência da inserção de dispositivo no Regimento
Interno fixatório de prazo para manifestação do
voto. 09250

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação da proposta os Srs. Deputados JOSÉ
GENOfNO, RICARDO HERÁCLlO. 09250

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Aprovada
a Proposta de Emenda à Constituição nQ 48-A, de
1995. Dispensada a votação da redação final.
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal. 09255

ALDO REBELO (Pela ordem) - Eleição,
em São Paulo, da direção do Parlamento Latino-
Americano. 09256

Usou da palavra pela ordem, para justificativa
de ausência, a $r!! Deputada CIDINHA CAMPOS. .. 09256

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Requeri-
mento para inversão da Ordem do Dia, devendo
o Item 2 ser apreciado após o Item 8. 09256

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Conve-
niência da retirada da matéria referente ao Item 2
da Ordem do Dia. 09256

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Pedido aos
signatários do requerimento de inversão da pauta
para manifestação acerca da sugestão do Depu-
tado Miro Teixeira. 09256

LUIZ CARLOS SANTOS - Discordância
com a sugestão do Deputado Miro Teixeira.......... 09256

JOSÉ GENOfNO - Questão de ordem
acerca da sugestão do Deputado Miro Teixeira
de retirada do Item 2 para inclusão na pauta da
sessão do dia 19 de dezembro. 09256

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Disposição
do Governo de colocar na pauta, durante a con
vocação extraordinária, emendas com admissibi
lidade aprovada. Mantido o requerimento de in-
versão da Ordem do Dia. 09257

Usou da palavra para encaminhamento da
votação do requerimento o Sr. Deputado GILNEY
VIANA. 09257

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Esclareci-
mento ao Plenário sobre matéria em votação. ..... 09257

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação do requerimento de inversão da pauta
os Srs. Deputados JOSÉ ANfBAL, ANTONIO
DOS SANTOS. 09257
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Usou da palavra pela ordem, durante o en- Usou da pa!;:;1\ffr;;'J ordem, para registro
caminhamento da votação do requerimento, o Sr. de voto, o Sr. Depu!2!dç, CAVALLAZZI. .... 09263
Deputado ALDO REBELO ,............. 09257 Usou da pak3Nr:21 pSll"iEl di:"icussao o Sr. De-

Usou da palavra para encaminhamento da putado ALDO REE'El:ü. " ..... ""............................. 09263
votação do requerimento o Sr. Deputado MI- Usou da durarnte a dis-
CHEL TEMER. 09258 cussão, o Sr. ALBEFHO GOlDMAN.... 09264

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) ~ Aprovada Usou da tJE'!a, discussão o Sr.
inversão da pauta. 09258 JOSÉ CARLOS i\lEUJ~?''; ,................. 09264

JOSÉ GENOfNO (Pela ordem) - Indaga- Usaram da Pi~IE\WSl ()rdem, durante a dis-
ção à Presidência sobre insersão da proposta de cussão, os Srs. D€PU1:adIX] ALBERTO GOLDMAN,
emenda à Constituição na pauta da convocação LUIZ CARLOS SAI'ITOS, p.RTHUR VIRGfuo. ....... 09264
extraordinária......................................................... 09258 PRESIDENTE Eduardo) - Encerra-

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Resposta mento da discussão " "...................... 09265
ao Deputado José Genolno.................................... 09258 Votação do requ"?-lim,,,,nl':; para adiamento

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Discussão, da votação do Projeto d(õ; li,,! n!l 1.178, de 1995,
em turno único, do Substitutivo do Senado ao por 2 sessões. Aprü\fo?d')... <0 ...."............................ 09265
Projeto de Lei ní1. 170-D, de 1987, que altera a re- PRESIDENTE (Luis, Eduardo) - Discussão,
dação dos incisos I e 11 do art. 2Q., o caput do art. em turno único, do Prol'"'!.'J de lei nQ. 1.318, de
32, o inciso VI do art.4º- e o parágrafo único do 1995, que cria Graaflcaç30 Temporária devida
art. 6í1. da Lei ní1. 7.377, de 30 de setembro de aos servidores owpaní&s ,d--:, ~Jfi'gO de Patrulheiro
1985....................................................................... 09258 Rodoviário Federal, e ,dá r,ul.ras providências.

Usou da palavra para proferir parecer ao Pendente de pareilJer ÓGr'l Gomifiisoes de Traba-
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho, lho, de Administraçalo e Serviço Público; de R-
de Administração e Serviço Público, a srª Depu- nanças e Tributação; 6' da G))nstituição e Justiça
tada ZILA BEZERRA. 09258 e de Redação " " .. "................................ 09265

Usou da palavra para proferir parecer ao Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui- projeto, em substituiçi2!O à (;omi~são de Trabalho,
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado NIL- de Administração ~ f'u.'tiblico WIGBERTO
SON GIBSON........................................................ 09258 TARTUCE , ".................... 09265

PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Inexistên- Usou da p,3ia1Jra para parecer ao
cia de oradores inscritos para discussão. Votação projeto, em de Finanças
do Substitutivo do Senado Federal. Aprovado. e Tributação, 'O Si'. FORTES. 09266
Votação das emendas de redação. Aprovadas. Usou da
Votação da redação final. Aprovada. Encaminha- projeto, em sU!:'SIli,Uí:;;';l,l)
menta da matéria à sanção presidencial. 09259 ção e Justiça e d,", i? Ir. D;::putado EDI-

PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Discussão, NHO ARAú'JO " " " ,.................... 09266
em turno único, do Projeto de Lei nQ. 1.178, de Usou d2\ p2!r,,, di:;a::,LI;,]S~I) o Sr. De-
1995, que autoriza a União a delegar aos Esta- putado ARNJ'lLD:) F!j:\F!ipl DE,,,..,,,,,............. 09266
dos da Federação e ao Distrito Federal, a admi- PRESIDBíTE ~ Encerra-
nistração e exploração de rodovias, de trechos mento da disüu::l:"'8.'i",. dã proj8lo e da re-
de rodovias, ou de obras rodoviárias federais. ..... 09261 dação final. ErntC{"iliniUI!;Vi1lneilÍo da ma-

Usou da palavra pela ordem, o Sr. Deputa- téria ao Senadü ~G,d2U'J\i •• 0< .. , .... , .... ",..................... 09267
do L1NDBERG FARIAS. 09261 PRES1DE~,JrE - Retirada,

Usou da palavra para proferir parecer ao de ofIcio, dü dÓi l.3i rl2 de 1991,
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho, da Ordem do Dia ......... ,..,.....'.,.... "."................. 09267
de Administração e Serviço Público, o Sr. Depu- PRESIDEIJn::: ~ Discussão,
tado MANOEL CASTRO. 09261 em tUOlO r:j;c' L6i n2 899, de

Usou da palavra para proferir parecer 1995, que do
ao projeto, em substituição à Comissão de Via- crime militar, n,22, ":.'JC define
ção e Transportes, o Sr. Deputado ALBERTO a competêncJa dói iijJiH'df k;';.2~ ,", dá outras
GOLDMAN ,............................. 09261 providência'", " ", " ,,, ,',',, ,,.,,'............ 09267

Usou da palavra para proferir parecer ao PRESiDEú,ITf=: - Votação
projeto, em substituição à Comissão de Constitui- de requelim~iTi'\ t=S!T,:J Ir·,:~"i~·,,,dsl d:! ijT~Sl'Biia da Or-
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado dem do Dia....... ,." .. ,""... ,.................................... 09267
AYRTONXEREZ " ".... 09262 Usarar'n d'~l

Usou da palavra para discussão o Sr. De- da votação ckJ (;"jlJlô'j'liTII"n"":«:i'

putado ELlSEU RESENDE. 09262 MICHEL TEMEFi, I,!,!;O!:$'?' ";EII
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Usou da palavra o Sr. Deputado HÉLIO
ROSAS, autor do requerimento. 09269

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação do requerimento os Srs. Deputados
ALDO REBELO, ALEXANDRE CARDOSO, SÉR
GIO CARNEIRO, LUIZ BUAIZ, ARNALDO FARIA
DE SÁ.................................................................... 09270

Usou da palavra pela ordem, durante o en
caminhamento da votação do requerimento, o Sr.
Deputado CELSO RUSSOMANNO. 09271

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação do requerimento os Srs. Deputados
ARTHUR VIRGíLIO, MICHEL TEMER, INOC~N-
CIO OLIVEIRA. 09271

Usaram da palavra pela ordem, durante o
encaminhamento da votação do requerimento, os
Srs. Deputados HÉLIO ROSAS, AGNALDO TI-
MóTEO. 09271

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado
o requerimento........................................................ 09271

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -
Pedido de verificação de quorum......................... 09271

PRESIDEmE (Luís Eduardo) - Deferimento.
Usaram da palavra para encaminhamento

da votação, durante o processo de verificação de
quorum, os Srs. Deputados SÉRGIO CARNEI-
RO, ALEXANDRE CARDOSO, MARCELO
DÉDA, ARTHUR VIRGíLIO, INOC~NCIO OLI-
VEIRA, AGNELO QUEIROZ, ARNALDO FARIA
DE sÁ, RICARDO IZAR, MARIA ELVIRA, MAR-
CELO DÉDA, SÉRGIO CARNEIRO, INOC~NCIO
OLIVEIRA, RICARDO IZAR, MARIA ELVIRA,
ARTHUR VIRGíLIO, MARCELO DÉDA, RICAR-
DO IZAR, MARIA ELVIRA, INOC~NCIO OLIVEI-
RA, JAIR BOLSONARO, MATHEUS SCHMIDT,
ELCIONE BARBALHO, ARNALDO FARIA DE
SÁ, MARIA ELVIRA, ARTHUR VIRGíLIO, MARCE-
LO DÉDA, RICARDO IZAR, MARIA ELVIRA, MAR-
CELO DÉDA, SÉRGIO AROUCA, INOC~NCIO

OLIVEIRA, ARNALDO FARIA DE SÁ, ARTHUR
VIRGíLIO, RICARDO IZAR, HÉLIO BICUDO, FÁ-
TIMA PELAES, HÉLIO ROSAS, RICARDO IZAR,
ARTHUR VIRGíLIO, ARNALDO FARIA DE sÁ,
JOSÉ GENOíNO, MARCELO DÉDA, INOC~N-
CIO OLIVEIRA, MARIA ELVIRA. 09271

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado
o requerimento........................................................ 09274

ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de or-.
dem sobre omissão, pela Presidência, do anún-
cio da prorrogação da sessão. 09278

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
ao Deputado Amaldo Faria de Sá. 09278

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Defesa
Nacional, o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO.......... 09278

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a SI'! Deputada MARIA VALADÃO. ........ 09278

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
JOSÉ LUIZ CLEROT. 09278

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento para adiamento da discussão do
projeto, por 2 sessões. 09279

Usou da palavra para encaminhamento da
votação do requerimento o Sr. Deputado INo-
C~NCIOOLIVEIRA. 09279

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado
o requerimento....................................................... 09279

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os srs. Deputados AÉCIO NEVES,
MANOEL CASTRO, JOFRAN FREJAT. 09279

Usou da palavra para discussão o Sr. De-
putado HÉLIO ROSAS. 09279

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO COSER..... 09280

Usaram da palavra para discussão os Srs.
Deputados MARCELO Df:DA, ARNALDO FARIA
DE SÁ, SANDRA STARLlNG, JOSÉ THOMAZ
NONÔ, ARTHUR VIRGíLIO. 09280

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento para encerramento da discus-
são da matéria. Aprovado. 09283

ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de or
dem sobre descumprimento de dispositivo regi
mental referente à publicação e distribuição,
em avulsos ou por cópia, da proposição aos
Deputados.............. 09283

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
a~' Deputado Amaldo Faria de Sá. 09284

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputa-
do GERSON PERES 09284

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comis
são de Defesa Nacional, o Sr. Deputado JOSÉ
GENOíNO. 09284

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT. 09285

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do GERSON PERES. 09287

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento de adiamento da votação da
matéria, por 2 sessões. Aprovado.................. ....... 09287

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anúncio
da existência de acordo com os Srs. Líderes
para inclusão da matéria na Ordem do Dia de
19 de dezembro, com préVIa anuência do Pre
sidente da República em exercício, Marco Ma-
ciel. 09287

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do GERSON PERES. 09287
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PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação,
em tumo único, do Projeto de Lei nº- 4.555-B, de
1994, que altera dispositivos da Lei nº- 3.999, de
15 de dezembro de 1961, que altera o salário mí
nimo dos médicos e cirurgiões-dentistas. Anúncio
da existência, sobre a mesa, de emenda aglutina-
tiva. 09288

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda, em substituição à Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, o Sr.
Deputado AGNELO QUEIROZ. 09288

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda, em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
ALEXANDRE CARDOSO. 09289

Usou da palavra, para encaminhar a vota-
ção, o Sr. Deputado CONFÚCIO MOURA............ 09289

AGNELO QUEIROZ - Desistência da ins-
crição para encaminhar a votação da matéria. ..... 09289

GILNEY VIANA - Desistência da inscrição
para encaminhar a votação da matéria. 09289

HUMBERTO COSTA - Desistência da ins-
crição para encaminhar a votação da matéria. ..... 09289

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
do substitutivo da Comissão de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público. Aprovado. Vota
ção da emenda aglutinativa. Aprovada, contra os
votos dos Deputados Arnaldo Madeira e Luiz Car-
los Hauly. Prejudicada a Emenda de Plenário nº- 2. . 09289

Uso da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOC~NCIO OLIVEIRA. 09290

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
da Emenda de Plenário nº- 1. Aprovada. Votação
da redação final. Aprovada. Encaminhamento da
matéria ao Senado Federal. 09290

NILSON GIBSON (Pela ordem) - Cumpri-
mentos aos Deputados e ao Presidente da Casa,
Luís Eduardo, pela aprovação do projeto. .. 09290

PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Agradeci
mento à manifestação de elogios do Deputado
Nilson Gibson. Anúncio da realização de sessão
extraordinária da Casa. 09291

JOVAIR ARANTES (Pela ordem) - Cumpri-
mentos aos Deputados e ao Presidente, da Casa,
Luís Eduardo, pela aprovação do projeto. ...... ...... 09291

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nQ. 188-B, de 1994, que acrescenta
parágrafos 69. e 79. ao artigo 89. do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, dispondo so
bre anistia quanto às punições aplicadas, através
de atos de exceção, a servidores militares. 09291

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento para retirada da matéria da Or-
dem do Dia. Aprovado..... 09291

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLOS MOSCONI. ..... 09291

Apresentaram proposições os Srs. Deputa
dos JOSÉ FORTUNATI; JOSÉ PRIANTE; AR
MANDO ABíLlO; JOSÉ ROCHA; ANTONIO FEI
JÃO; FÁTIMA PELAES E OUTROS; CHICO
FERRAMENTA; PEDRO WILSON; SÉRGIO
BARCELLOS; HAROLDO LIMA; EzíDIO PINHEI
RO; SÉRGIO BARCELLOS E OUTROS; CELSO
RUSSOMANNO; JAIR BOLSONARO; EDUAR
DO JORGE; PAULO CORDEIRO; MARCONI PE
RILLO; LUIZ CARLOS SANTOS E OUTROS; AL
ClONE ATHAYDE; SÉRGIO AROUCA; DILSO
SPERAFICO E OUTROS; NELSON MARCHE
ZAN; FERNANDO FERRO; SALOMÃO CRUZ E
OUTROS............................. 09291

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Convoca
ção de sessão extraodinária, após o encerramen
to da presente sessão, para discussão sobre os
Projetos de Lei nº-s 2.036-B, de 1991 e 4.695-A,
de 1994. 09294

VII .:.. Encerramento
2 - ATA DA 2191- SESSÃO, DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NO
TURNA, DA 11. SESSÃO LEGISLATIVA, DA SOl.
LEGISLATURA, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1995.

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e asssinatura da ata da ses-

são anterior
11I - Leitura do expediente
IV - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação

de requerimento para tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei nQ. 1.353, de 1995.
Aprovado................................................................ 09298

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento para tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei nQ. 1.354, de 1995.
Aprovado -. 09298

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento para tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei nQ.1.369, de 1995, que
dispõe sobre área de proteção ambiental da ba
cia do rio São Bartolomeu, localizada no Distrito
Federal. Aprovado. 09298

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento para tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei nQ.259, de 1995. Apro-
vado. 09298

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento para tramitação em regime de.
urgência do Projeto de Lei nQ. 1.352, de 1995.
Aprovado................................................................ 09299

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento para tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei Complementar nQ. 75,
de 1995. Aprovado. 09299

PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Votação
de requerimento de prorrogação da sessão do
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dia 14 de dezembro para homenagem pelo trans
curso do 622 aniversário da regulamentação das
profissões de engenheiro e arquiteto. Aprovado. . 09299

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
em tumo único, do Projeto de Lei n2 2.036-B, de
1991, que aplicam à Fundação Norte Fluminense
de Desenvolvimento Regional - FUNDENOR - e
à Companhia de Desenvolvimento do Vale do Je
quitinhonha - CODEVALE, as disposições da Lei
n2 8.167, de 1991. 09300

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requeri-
mento para retirada da matéria da Ordem do Dia. 09300

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados INOCÊNCIO OLIVEIRA, MIRO TEIXEI
RA, MÁRCIO FORTES, JOSÉ ANfBAL, INOC~N
CIO OUVEIRA, IBRAHIM ABI-ACKEL, MIRO TEI-
XEIRA, MARIA ELVIRA, IBRAHIM ABI-ACKEL ..... 09300

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Possibili
dade de inserção do projeto na pauta da convo
cação extraordinária, por inexistência de acordo
entre as Uderanças. ...........................................•.. 09302

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Pedido
aos Deputados de apoiamento ao projeto. 09302

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JOSÉ REZENDE, JANDIRA FEGHALI,
RONALDO PERIM, INOC~NCIO OUVEIRA,
MÁRCIO FORTES, ALEXANDRE CARDOSO,
JANDlRA FEGHALI. 09303

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação do requerimento os Srs. Deputados
IBRAHIM ABI-ACKEL, FRANCISCO DORNEL
LES, INOC~NCIO OUVEIRA, MIRO TEIXEIRA,
LUIZ CARLOS SANTOS. 09305

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
do requerimento. Aprovado. 09306

Usou da palavra pela ordem, para mani
festação de voto, o Sr. Deputado FRANCISCO
DORNELLES. 09306

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n2 4.695-A, de
1994, que dispõe sobre a inclusão do Vale do Je
quitinhonha do Estado de Minas Gerais na área
de atuação da Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste - SUDENE. 09306

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento para retirada da matéria da Or-
dem do Dia. Aprovado. 09306

V - Encerramento
2 -ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Cristiane Galvão Baptista,

Luciléia Carvalho Ferreira, Sebastião Camelo de
Sena Rlho. 09324

b) Nomeação: Dalva Viana EI Jannani, Fá-
tima Aparecida Domingues de Faria. 09324

COMISSÕES
3 -ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Educação, Cultura e Des-
porto, 41l!.Reunião (Ordinária), em 13-12-95........ 09325

b) Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, 47l!. Reunião (Ordinária),
em 13-12-95. .. 09325

4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Defesa Nacional, n2 41195,
em 13-12-95. ...........................•............................. 09327

b) Comissão de Relações Exteriores, n2
25195, em 13-12-95. 09327

S-MESA
6 - LrDERES E VICE-LrDERES
7 - COMISSÕES

Ata da 218ªSessão, em 13 de dezembro de 1995
Presidência dos Srs. Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim; 1Q Vice-Presidente;

Adylson Motta - Maurício Campos - Philemon Rodrigues - Wegberto Tartuce
José Carlos Aleluia - Aldo Rebelo - § 2Q do artigo 18, do Regimento Intemo

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - PPB; Elton Rohnelt - Blo
co - PSC; Francisco Rodrigues - PPB; Luciano

Castro - S/P; Luis Barbosa - PPB; Salomão Cruz
Bloco- PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSOB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSOB; Gervásio Oliveira 
Bloco - PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel
Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco
- PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPB; Antônio
Brasil - PMOB; Benedito Guimarães - PPB; Gerson



Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Benedito de
Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - S/P; Moacyr
Andrade - PPB.

sergipe

Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fon
seca - PPB; José Teles - PPB; Marcelo Deda - PT;
Pedro Valadares - Bloco - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Benito Gama - Bloco 
:JFL; Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales
- PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Sirnoes
- Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fer-
nando Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Lima 
PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes
Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Car
neiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João
Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; José Carlos
Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL;
José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco 
PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Manoel Castro 
Bloco - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - PMDB; Pedro lrujo - PMDB; Prisco Viana
- PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne -

Amazonas

Alzira ~werton - PPB; Arthur Virgílio - PSOB;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro 
PMDB; João Thomé Mestrinho - PMDB; Pauder
ney Avelino - PPB.
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Peres - PPB; Giovanni Queiroz - POT; Hilário Rio Grande do Norte
Co!~bra - Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa-
Olavlo Rocha - PSOB; Paulo Rocha - PT; Paulo do _ Bloco - PFL' Carlos Alberto - Bloco - PFL' Ci-
Titan - PMDB; Raimundo Santos - B~oco - PFL; priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alv~s -
S?co~ro Gomes - PCdoB; Ubaldo Correa - PMOB; PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.
VIC PIres Franco - Bloco - PFL.

Paraiba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Efraim Morais - Bloco 
PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Ivandro Cunha Lima 
PMDB; José Aldemir - PMDB; José Luiz Clerot 
PMOB; Roberto Paulino - PMOB.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Gonzaga Patriota - Blo
co - PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira
- Bloco - PFL; João Colaço - Bloco - PSB; José
Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Blo
co - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Men
donça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco 
PSB; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto Fon
tes - Bloco - PFL; Roberto Magalhaes - Bloco 
PFL; Sérgio Guerré;l- Bloco - PSB; Severino Caval
canti - PPB; Vicente André Gomes - POT; Wolney
Queiroz - POT.

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; Eurípedes Miranda 
PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Marinha Raupp
- PSDB; Silvernani Santos - PPB.

Acre

Célia Mendes - PPB; Chicão Brígida - PMDB;
João Maia - PSDB; Mauri Sérgio - PMDB; Osmir
Lima - Bloco - PFL; Ronivon Santiago - Bloco 
PSD; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB;
Freire Júnior - PMDB; Osvaldo Reis - PPB; Paulo
Mourão - PPB; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhao

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco 
PFL; Costa Ferreira - Bloco - PFL; Domingos Du
tra - PT; Nan Souza - PPB; Pedro Novais 
PMDB; Roberto Rocha - PMDB.

Ceará

Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Be
zerra - PSDB; Edson Silva - PDT; Gonzaga Mata 
PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Linhares 
PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristina 
PSDB; Marcelo Teixeira - PMDB; Nelson Otoch 
PSDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Fei
já - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda
- PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB; Hera
clito Fortes - Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco 
PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim 
Bloco - PFL; Waldir Dias - PPB.



Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT;
Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco
- PTB; Rogério Silva - PPB; Tetê Bezerra 
PMDB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo 
PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Fer
reira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Ar
naldo Made·ira - PSDB; Ayres da Cunha - Bloco 
PFL; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Nelson 
PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno 
PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Lima
- PSDB; De Velasco - Bloco - PSD; Delfim Netto 
PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Eduardo Jor
ge - PT; Fernando Zuppo - PDT; Hélio Bicudo - PT;
Hélio Rosas - PMDB; Jair Meneguelli - PT; João
Mellão Neto - Bloco - PFL; Jorge Tadeu Mudalen
PMDB; José Aníbal - PSDB; José Augusto - PT;
José Coimbra - Bloco - PTB; José Genoíno - PT;
José Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr
Paixão - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica 
PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken 
PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri 
PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Su
plicy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Te
mer - PMDB; Nelson Marquezelli - BloCo - PTB;
Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira - Bloco
- PFL; Ricardo Izar - PPB; Salvador Zimbaldi 
PSDB; Silvio Torres - PSDB; TeIma de Souza - PT;
Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco
PSB; Vadão Gomes - PPB; Vicente Cascione - Blo
co - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustia
no - PPB; Welson Gasparini - PPB; Zulaiê Cobra 
PSDB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Jovair Arantes - PSDB;
Marconi Perillo - PSDB; Nair Xavier Lobo - PMDB;

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB; Ma
ria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wig
berto Tartuce - PPB.

Minas Gerais
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Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves PMDB; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó -
- PDT; Simara Ellery - PMDB; Ursicino Queiroz - PSDB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson-
Bloco - PFL. Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio

Arouca- PPS; Simão Sessim- PPB; Sylvio Lopes
PSDB.

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; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro 
PSDB; Edson Soares - PSDB; Eduardo Barbosa 
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Blo
co - PFL; Fernando Diniz - PMDB; Francisco Hor
ta - Bloco - PL; Genésio Bernardino - PMDB;
Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da
Cunha - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB;
Jair Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella 
PT; José Rezende - PPB; José Santana de Vas
concellos - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira
- PPB; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira 
PMDB; Mário de Oliveira - PPB; Maurício Campos
- Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Nilmá
rio Miranda - PT; Odelmo Leão - PPB; Osmânio
Pereira - PSDB; Philemon Rodrigues - Bloco 
PTB; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB;
Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - PMDB;
Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Si
las Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu -. PDT; Tilden
Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Re
zende - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz
Buaiz - Bloco - PL; Nilton Baiano - PMDB; Rita Ca
mata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde 
PPB; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Arolde de
Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez - PSDB; Can
dinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson
Ezequiel - PDT; Eurico Miranda - PPB; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB;
Fernando Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPB;
Francisco Silva - PPB; Ja:r Bolsonaro - PPB; Jan
dira Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco 
PTB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos Lacerda
- PPB; José Egydio - Bloco - PL; José Maurício 
PDT; Laprovita Vieira - PPB; Lima Netto - Bloco -

. PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Mareio Fortes 
PSDB; Milton Temer - PT; Moreira Franco -
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REQUERIMENTO

11I - EXPEDIENTE
Do Sr. Deputado Celso Russomano, nos se

guintes termos:

Ex~Sr.

Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

11 - LEITURA DA ATA
O SR. VALDIR COLATTO, servindo como 2Q

Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações aprovada

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa
se à leitura do expediente.

O SR. ALCIDES MODESTO, servindo como 1Q

Secretário, procede à leitura do seguinte

Orcino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - Está aberta a sessão.
PTB; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPB; Ru- Sob a proteção de Deus e em nome do povo
bens Cosac - PMDB; Vilrnar Rocha - Bloco - PFL. brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

Mato Grosso do Sul O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico -
PMDB; Flávio Derzi - PPB; Marisa Serrano - PMDB;
Oscar Goldoni - PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco 
PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da Princesa - Blo
co - PTB; Dilceu Sperafico - PPB; Elias Abrahão 
PMDB; Flávio Ams - PSDB; Hermes Parcianello 
PMDB; Homero Oguido - PMDB; João Iensen 
Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Ja
nene - PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião - PMDB;
Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer - PPB;
Odílio Balbinotti - S/P; Padre Roque - PT; Paulo
Cordeiro - Bloco - PTB; Valdomiro Meger - PPB;
Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer 
Bloco- PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB;
Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Car
los Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel
Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB; Milton Men
des - PT; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo Ma
cari - PMDB; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto
-PMDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta 
PPB; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPB; Car
los Cardinal - 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 - PPB; José Fortunati 
PT; Júlio Redecker - PPB; Luiz Mainardi - PT;
Matheus Schmidt - PDT; Mí"guel Rossetto - PT;
Nelson Marchezan - PPB; Osvaldo Biolchi - Bloco
- PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - PMDB; Re
nan Kurtz - PDT; Telmo Kirst - PPB; Waldomiro
Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB; Wilson
Cignachi - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

l-ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A lista

de presença registra na Casa o comparecimento de
406 Senhores Deputados.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeiro a V. Exª o de

sapensamento do Projeto de Lei nQ 259/95 do Depu
tado Pimentel Gomes, do PL 1.825/91 que altera os
dispositivos da Lei nQ 8.078 de 11 de setembro de
1990, que Dispõe sobre a proteção do Consumidor e
dá outras providências, que se encontra na Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias do qual eu sou o relator

Sala das Sessões. - Deputado Celso Russo
mano, Relator.

Defiro.
Em 13-12-95. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Leônidas Cristino, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Leõnidas Cristino)

Solicita a tramitaçao conjunta das
Propostas de Emendas Constitucionais
nºS 81/95 e 145/95.

Senhor Presidente,
Estando em tramitação, nesta Casa, as Pro

postas de Emendas Constitucionais nQs 81, de 1995,
do Deputado Marcelo Teixeira, que cria o imposto
sobre distribuição de combustíveis líquidos e gaso
sos, de competência da União e dá outras provi-



Brasília, 8 de novembro de 1995

COMUNICAÇÃO

Da Sra. Deputada Laura Carneiro, nos se
guintes termos:

Exmº-Sr.
Deputado Luiz Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Pelo presente, nos termos da Lei nº- 9.096, de 19

de setembro de 1995, comunica V. Exª que, nesta
data, desfiliei-me do Partido Progressista Brasileiro e
filiei-me ao Partido da Frente Liberal - PFL, poosando
a integrar sua bancada no Congresso Nacional.

Rogo a V. Exª a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os
efeitos necessários e regimentais.

Na oportunidade renovo a V. Exª os mais ele
vados protestos de elevada consideração.

Atenciosamente. - Laura Carneiro.
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dências, e 145, de 1995, de minha autoria, que alte- por membros da polícia civil e militar e de polícia fe-
ra dispositivos da Constituição Federal (incluindo na dera!. •
competência da União a criação de impostos sobre Sala das Sessões, 7 de aezembro de 1995. -
produção importação, circulação, distribuição ou Deputado Max Rosenmann.
consumo de combustíveis líquidos), ambas com pa- Defiro
recer pela admissibilidade da Comissão de Consti- Em 13-12-95. _ Luís Eduardo Presi-
tuição e Justiça e de Redação, requeiro a V. Exª, dente '
nos termos do art. 142 e 143 do Regimento Interno, .
a tramitação conjunta das referidas proposições.

sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. 
Deputado Leônidas Cristina.

Defiro.
Em 13-12-95. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Max Rosenmann, nos se
guintes termosj

REQUERIMENTO
(Do Sr. Max Rosenmann)

Solicita a retirada do Projeto de Lei
nº-1.313/95.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 104,

.caput, do Regimento Interno, a retirada do Projeto

. de Lei nº- 1.313/95 de minha autoria, que Estabele
ce agravamento nos casos de crimes praticados

NOM~

DN-702
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições decide constituir Comissão
Especial destinada, a, no prazo de 60 (sessenta)
sessões, promover o debate e o exame da autoges
tão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. 
FUNCAFÉ, e resolve:

I - designar para compô-Ia, na forma indicada
pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela
ção anexa:

11 - convocar os membros ora designados para
a reunião de instalação e eleição de seus Presiden
tes e Vice-Presidentes a realizar-se no dia· 14-12-95,
5ª feira, às 14h30min, no Plenârio nQ 15 do Anexo 11.

Brasília, 14 de dezembro de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

Comissão Especial destinada a promover o de
bate e o exame da autogestão do Fundo de Defesa
da Economia Cafeeira - FUNCAFÉ

Bloco Parlamentar PFUPTB (7)
Titulares: Abelardo Lupion, Carlos Melles, Chi

co da Princesa, José Rocha, Maluly Netto, Raul Be
lém e Theodorico Ferraço

Suplentes: Célia Mendes, José Borba, Luiz
Braga, Mauro Lopes, Nelson Marquezelli, Vilmar Ro
cha e Werner Wanderer

PMDB (6)
Titulares: Dilso Sperâfico, Hermes Parcianello,

Silas Brasileiro, Simara Ellery, Tetê Bezerra e Valdir
Colatto

Suplente: André Puccinelli, Nair Xavier Lobo,
Wilson Cignachi, 3 vagas

PPB (5)
Titulares: Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperâfi-

co, José Rezende, Nelson Meurer e Vadão Gomes
Suplente: Augustinho Freitas; 4 vagas
PSDB (4)
Titulares: Antônio Aureliano, Duílio de Castro,

Jorge Anders e Salvador Zimbaldi

Brasília, 8 de novembro de 1995

Brasília, 8 de novembro de 1995 DN - 703 - 9.11.95 - Célia Mendes
DN - 705 - 23.11.95 - João Maia
DN - 698 - 23.11.95 - Ronivon Santiago.
Rogo a V. Exª a gentileza de determinar as

anotações necessâria perante a SECRETARIA GE
RAL DA MESA, para que estas filiações surtam os
efeitos necessârios.

Atenciosamente. - Jorge Bornhausen, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A
.Mesa dâ conhecimento ao Plenário dos seguintes
Atos da Presidêslcia:

ATO DA PRESID~NCIA

ExJllº. Sr.
Presidente do Diretório Regional do PPB
Rio de Janeiro - RJ

Senhor Presidente,
Pelo presente, nos termos da Lei nQ 9.096, de

19 de setembro de 1995, comunico a V. Exª que,
nesta data, desfiliei-me do Partido Progressista Bra
sileiro e filiei-me ao Partido da Frente Liberal - PFL,
passando a integrar sua bancada no Congresso Na
cional.

Rogo a V. Exª a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicaÇão, para que surta os
efeitos legais necessârios.

Na oportunidade agradeço a V. Exª e a seus
dignos pares a consideração e as atenções que
sempre me foram dispensadas durante o tempo que
passei filiado a esse prestigioso Partido.

Atenciosamente. - Laura Carneiro.

ExJllº. Sr.
Doutor Juiz Eleitoral da 18ª Zona
Rio de Janeiro - RJ

Meritíssimo Juiz,
Pelo presente, nos termos da Lei nQ 9.096 de

19 de setembro de 1995, comunico a V. Ex~ que,
nesta data, desfilei-me do Partido Progressista Bra
sileiroi e filei-me ao Partido da Frente Liberal- PFL,
passando a integrar sua bancada no Congresso Na
cional.

Rogo a V. Exª a gentileza de mandar tomar
boa nota dessa comunicação, para que surta os
efeitos legais necessârios.

Na oportunidade agradeço a V. Exª e a seus
dignos pares a consideração Laura Carneiro.

Of. nQ 1.752 PFUDN

Brasília, 30 de novembro de 1995
ExJllº. Sr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Pelo presente, de acordo com o que dispõe a

Lei nº- 9.096195, comunico a V. Exª- que foram deferi
das as filiações partidârias efetivadas perante o Di
retório Nacional do Partido da Frente Liberal - PFL,
dos seguintes Senhores Deputados:

DN 701 - 8.11.95 - José Carlos Pires Coutinho
DN 702 - 8.11.95 - Maria Laura Monteza de

Souza Cameiro



o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa
se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Roberto Paulino.
O SR. ROBERTO PAULINO (PMDB/PB. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, o Sesc e o Senac, com cinqüenta
anos de grandes serviços prestados ao Brasil, fa
zendo a valorização e integração dos trabalhadores
brasileiros, necessitam neste momento do integral
apoio dos Congressistas. Sua manutenção reflete a
nossa vontade de fortalecer a assegurar aprendiza
gem profissional a menores adolescentes e qualifi
cação e aperfeiçoamento a adultos desempregados
ou já engajados no mercado de trabalho.

Conclamo meus pares no sentido de manter
mos o art. 240 da Constituição Federal, que permite
a contribuição compulsória do comércio e da indús
tria que mantém o Senac, o Senai, o Sesi e o Sesc,

ATO DA PRESID~NCIA
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Suplente: Carlos Mosconi, Elias Murad, Hercu- Titulares: Alberto Silva, Aníbal Gomes, Antô-
lano.Anghinett e Elson Gasparini nio Brasil, Carlos Nelson, Marcelo Teixeira e Rober-

PT (3) to Paulino
Titular: Alcides Modesto, João Coser e Padre Suplentes: Candinho Mattos, Henrique Eduar-

Baque do Alves, Nícias Ribeiro, Pedro lrujo, 2 vagas
Suplente: Milton Mendes, Nedson Micheleti e PPB (5)

Tilden Santiago Titulares: Carlos Camurça, Enivaldo Ribeiro,
PDT (2) João Pizzolatti, Marcos Medrado e Salatiel Carvalho
Titular: Luiz Durão e Renan Kurtz Suplentes: João Ribeiro, Norberto Campos, 3
Suplente: Airton Dipp e Carlos Cardinal vagas
Bloco Parlamentar PUPSD/PSC PSDB (4)
Titular: Francisco Horta Titulares: Leônidas Cristina, Paulo Feijó, Mar-
Suplente: Marquinho Chedid coni Perillo e Mário Negromonte
Bloco Parlamentar PSB/PMN Suplentes: Zé Gerardo, Antônio Aureliano, Cu-
Titular: Adelson Salvador nha Lima e Antônio Feijão
Suplente: Ushitaro Kamia PT(3)
PCdoB Titulares: Fernando Ferro, Luciano Zica e Luiz
Titular: Ricardo Gomyde Mainardi
Suplente: Suplentes: Carlos Santana, Chico Ferramenta

e João Coser
PDT (2)
Titulares: José Maurício e Leonel Pavan
Suplentes: Airton Dipp e Fernando Lopes
Bloco Parlamentar PUPSC/PSD
Titular: Francisco Horta
Suplente: Eujácio Simões
Bloco Parlamentar PSB/PMN
Titular: Pedro Valadares
Suplente: Ricardo Heráclio
PCdoB
Titular:
Suplente:

Nos termos do § 22-, do artigo 203, do Regi
mento Interno, esta Presidência decide criar Comis
são Especial destinada a, no prazo de 40 (quarenta)
sessões, proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº- 81-A, de 1995, do Senhor Deputado
MARCELO TEIXEIRA e outros, que cria o Imposto
sobre Distribuição de Combustíveis Líqüidos e Ga
sosos, de competência da União e dá outras provi
dências, e da de nº- 145-A, de 1995, apensada, re
solve:

I - designar para compô-Ia, na forma indicada
pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela
çãoanexa;

11 - convocar os membros ora designados para
a reunião de instalação a realizar-se no dia 14-12-95,
5ª- feira, às 1Ohora'3, no Plenário nº- 13 do Anexo 11.

Brasília, 13 de dezembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

Proposta de Emenda à Constituição nº 81-A,
de 1995, que cria o Imposto sobre distribuição de
Combustível Líquidos e Gasosos, de competência
da União e dá outras providências.

Bloco Parlamentar PFUPTB (7)
Titulares: Aracely de Paula, Duílio Pisaneschi,

Eliseu Resende, Félix Mendonça, João Maia, Jonival
Lucas e José Carlos Coutinho

Suplentes: Betinho Rosado, Chico da Prince
sa, José Carlos Aleluia, José Tude. João Mellão, Ire
cê Pinheiro, Werner Wanderer

PMDB (6)



Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 09175

instituições que primam pelo bem-estar do trabalha- ção de estudantes tenham acesso à escola, são
dor. Este trabalho não pode sofrer solução de conti- poucos aqueles que obtêm sucesso, apesar de per-
nuidade. manecerem em média 8,6 anos nos bancos escola-

Conheço o trabalho que estes órgãos prestam res. Uma improdutividade que coloca o Brasil em
à comunidade trabalhadora, principalmente no Esta- 127º- lugar no ranking de 131 países, organizado
do da Paraíba, onda é exercida uma intensa ativida- pela Unesco.
de, promovendo um bom intercâmbio entre empre- Lamentavelmente o que ternos a deduzir é que
gados e empregadores. a escola pública funciona hoje corno uma gigantesca

Aproveito a oportunidade para congratular-me fábrica do fracasso. Está longe a época em que
com os funcionários do Sesc da cidade de Guarabira seus egressos registravam com orgulho o nome das
e com a diretora da Unidade Professora Mariza AI- excelentes instituições públicas que contribuíram
verga, pelo dinamismo como vem conduzindo ao para sua formação. Dignas de méritos pela forma-
longo dos anos este órgão. ção de várias gerações no passado mais distante,

Era o que tinha a dizer. são, na atualidade, o retrato fiel da degradação do
O SR. IVO MAINARDI (PMD8 - RS. Pronuncia serviço público brasileiro na área social.

o seguinte discurso.) Sr. Presidente, srªs e Srs. De- Com uma estrutura arcaica e bastante onero-
putados, diariamente cerca de 35 milhões de crian- sa, os sistemas públicos estaduais assistem impas-
ças adolescentes e jovens freqüentam os bancos síveis à derrocada da educação a níveis nunca vis-
escolares de 1º- e 2º- graus neste País, 30 milhões tos. São problemas de toda ordem adicionando difi-
dos quais em escolas públicas, para buscar o co- culdades a uma escola cada vez mais débil e deses-
nhecimento, uma oportunidade para vencer na vida. perançada. Faltam-Ihe programas governamentais

Qual é a resposta que os sistemas públicos de eficazes para seu soerguimento. Os recursos mate-
ensino têm dado a tantas pessoas que os procuram riais são escassos, mal utilizados, por vezes inexis-
com vontade de aprender? Como são atendidas tentes. O pessoal, em grande parte desqualificado,
suas expectativas de saber mais, de conhecer me- pessimamente remunerado e desmobilizado para
Ihor, de poder mais a partir do conhecimento e da esboçar qualquer reação. Os métodos ineficientes e
aquisição de habilidades técnicas específicas? os ~nteúdos inadequados à realidade sóciocultural

As respostas, não há dúvidas, serão variadas da clientela.
quanto ao crescente fracasso da escola pública, Uma mudança estrutural precisa ser implemen-
quanto à sua incapacidade de reverter a força da es- tada na educação pública do País. É preciso que,
piral que a leva, cada vez mais, à perda da sua qua- pelo menos, a educação fundamental seja universa-
lidade. Um aspecto, no entanto, parece comum: há lizada. Oito anos de escolaridade é o patamar míni-
uma enorme expectativa de que se promovam mu- mo para que a pessoa desenvolva as condições bá-
danças profundas no panorama da educação brasi- sicas para o exercício da cidadania. É a preparação
leira. que pressupõe estar o indivíduo em condições de

Um país que quer atingir patamares mais ele- exercer com dignidade seu papel na sociedade.
vados de desenvolvimento social e econômico não Uma nova escola precisa surgir. A forma de or-
pode conviver com indicadores tão vergonhosos: ganização e administração do ensino precisa ser 81-
são 30 milhões de analfabetos adultos, 20,7% da terada,para evitar que seu sucateamento se torne ir-
população. Quatro milhões de crianças estão fora da reverslvel.
escola por várias razões, uma das quais a incapaci- Cabem aqui algumas indagações: a popula-
dade da escola de atraí-Ias e motivá-Ias para os es- ção carente precisa de escola pública ou de ensi-
tudos. De cada mil crianças que ingressam no ensi- no gratuito? É necessário que o Estado construa e
no fundamental apenas 63 concluem o ensino mê- mantenha prédios, administre quadros de pessoal,
dia. Apenas 2,5 dos 15 milhões de adolescentes do adquira e distribua materiais, pague luz e água?
País, de 15 a 19 anos, continuam estudando. Altos Não seria mais adequado que o Poder Público
índices de repetência e de evasão rondam as esco- apenas se preocupasse com o desenvolvimento
las: apenas 24% dos alunos que ingressam no 1º- do ensino através do reembolso do valor das men-
grau concluem a 8ª série, levando em média, 11,4 saJidades às escolas? Não seria mais barato para
anos para fazê-Io. Os que se evadem ficam aproxi- a população? Claro que sim, basta examinar o
madamente 6,5 anos lutando para permanecer na quanto o Estado gasta com relação à quantidade de
escola e nela progredir. Embora 95% de cada gera- alunos que mantém.
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P81~8rin8ntares, en- excluída do benefício, eis que a renda per capita
E:>[,~::I.fiI0) é Iis;ca!izar a qua- atingiu o valor de 11$25,00.

mecanismos Ora, Sro Presidí9l1te, srªs e Srs. Deputados, isto
iCf:i;JiCI\j~Ji'23Qi de co- que acabo dl3 relatar é o absurdo dos absurdos. De

safio, aqui de públic(!, qualquer pessoa da socieda
de a que me prove que alguém consegue se manter,
ou melhor, sobreviver, com valores tão ínfimos. Ima
ginem V. ExªS a dificuldade que os familiares enfren
tam, quando entre eles existe uma pessoa paraplé
gica, tetraplégica, ou ente que foi acometido por ou
tros tipos de doenças. Dificuldades estas que via de
regra oprimem de tal forma que o deficiente tem que
passar por inúmeras privações ou então os familia
res têm que recorrer a ajuda de toda ordem, fazendo
campanhas de solidariedade, submetendo-se em
muitos casos a grandes constrangimentos.

O Decreto fi2 1]44, com a atual redação, na
verdade, ao invés de beneficiar, é, de forma masca
rada, uma maneira de exeluir. Possuo projeto em
tramitação, encaminhei Ação Direta de Inconstitucio
nalidade e apresentei emenda aditiva visando com
bater esta injustiça. Minha proposta é de que a ren
da familiar per capita para que o deficiente possa
receber o benefício seja de um salário mínimo.

Espero contar com o apoio dos colegas em fa
vor dos deficientes físicos e idosos carentes deste
País. É uma obrigação nossa defender os direitos do
povo e evitar que o Governo cometa injustiças como
essa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, srªs e
Srs. Depuiados, eu viajo semanalmente para o meu
Estado de Rondônia e visito os Municípios.

No dia 1Opassado, estive reunido com o Pre
feito Francisco Sales, na cidade de Machadinho do
Oeste, em reunião com agricultores de três associa
ções: Vila Rica, São Marcos e Associação de Mulhe
res Trabalhadoras Rurais.

A reclamaçã,Q é uma só: a ineficiência do Ban
co da Amazônia n3 administração do FNO (Fundo
Constitucional do N.)rte).

Aqueles GOktfH)§ reclamam dos prejuízos pro
vocados pelo 8asa, a todos eles, principalmente
com viagens s€:!}uidas à sede da agência, na cidade
de Ariquemes, gastando com passagens, hotéis,
dias de serviç;O p;~rados, elaboração de projetos e
arrumação de docurnentos dos associados e da as
sociação.

As Pi'úpÜi'sL'18 projetos foram entregues e
aceitas pelo BaSê"i, ;';Ipijovadas, muitas delas em maio
deste ano; 0lTI111/2!S rSS[8ltl na 8[Jência, aguardando de-
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Sr. Presidente.,
tendemos que a
lidade do ensino
para o efetivo (Je:38üiMQllj\)'~~ij ~(:'in~(I!

nhecimentos nas G~)iC;Üiiji~Y;:;"

Ao Estado "\1(",,"/(::,,,'1"'1 a avaliaç.ão
do desempenho da~; 12!;!",~iJlj;2',S: ,'~II:;,BI1J(;~:3 verificações
da aprendizagem programas
previamente esl:atl8!2(Gk~jY::·" p!21r<eerias deve-
riam ser estimuladas, COífliu 'or"O r?8i~~JôI8ru~és buscando
conhecimento fm'8, <8 posterior-
mente comprov::m(j(il tiO seu nível de
desenvolvimento, iS!Jflc:iência.

As escolas devIsrn i[;:ljwno ser alte-
rado radicalmente (9 ICJ'i1iEln~O El esco-
la pública: precis121 neü (S)C!SÇ!~i']II' assu-
mir as funções de. ~i;;(,~!~~:I,C:ii:ll:Qlij'

tema. As pessoas eSiP'jfúÜS;S

públicas, elas preGic8~n

gratuito.
Privatizar a públioo é viá-

vel e necessário para 83 ü&'31f}NY~1l821tj!lidadespos-
sam ser exigidas EJ GUiTrlJrid88" Me,31ll10 reconhecen-
do que as razões di) são de dife-
rentes ordens - poWj~gj, social, (~conô-

mica e pedagógica ~, Si. mudança a
ser instaurada deve o novo papel
do Estado frente à r<Ji lnais virá como
conseqüência.

Era o que tinha 8! dizei'.
O SR. WALDOr0~II;;BO) 1F~(;i~U;\vt"W~rl (PT ~ RS.

Pronuncia o seguinte ~ Sro Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ü ~~J;;; rrTle traz a esta
tribuna nesta oportunidade refere:-se ao Decreto nº-
1744/95, que regulameniB tCJ de prestação
continuada devido à pess(J!2l de deficiência
e ao idoso, de que tr8\t3l 8J lraJ nQ e dá ou-
tras providênciaso

Quero aqui, neste mDime:fil[Ii}1 EJxfJressar minha
indignação e meu ;Bli[i) supramencio
nado por entender quej (iJ i1í~(~~~rij~(ij w!m ~Ggijljmar grave
injustiça.

Para tanto, ba.8'[8 3Jmi\llh3:EJ~Tú"LíJiS ti] iri((;lso 11I do
art 2Q, o qual pôr sua V'2JZ 31 i"edaçáo do,§ 3Q

do art. 20 da Lei nº- 61,;;[13 previs-
to nos dispositivos citac]Qs é portadora
de deficiência física ~§uhuir do be-
nefício de um salário G8S,u1 a renda
familiar mensal peg' ·'3 R$25,OO.
Para exemplificai: ~Jm8 pessoas,
com um deficiente m6'i18iEll equi-
valente' a um salário ficará



Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 09177

ferimento. Já estamos em dezembro, e nada da Iibe- mento do projeto didático-pedagógico da escola não·
ração do dinheiro. se toma proprietário de nada.

Denunciaram-me aqueles associados que há Sr. Presidente, essa prática não é de hoje, é de
proposta no banco há mais de um ano! muito tempo. A Lei nQ. 8.170, de 17 de janeiro de

A atuação do Basa na gestão dos recursos do 1991, permitia que a escola fixasse os chamados
FNO-Procera e do FND-especial, que visa atender encargos educacionais com base nos planejamentos
associações e pequenos agricultores, tem sido pre- pedagógico e econômico-financeiro, preparados uni-
judicial a todos e ao Estado de Rondônia. lateralmente pelos estabelecimentos de ensino.

Com esta atitude, desatenta, o Basa induz a Qualquer discordância por parte dos alunos ou res-
população a uma expectativa, faz os agricultores in- ponsáveis tinha que seguir um caminho cheio de
vestirem a sua contrapartida, e muitos adiantam o obstáculos criados pela própria lei.
serviço, para, quando o recurso chegar, apenas pa- Presentemente, a medida provisória das men-
gar o que já está feito. salidades escolares, reeditada em 23 de novembro

Pipocam as mesmas reclamações no caso dos passado, sob o nº- 1.192, certamente me,lhor do que
associados da linha C-75, de Ariquemes, e das as- a lei anterior, permite às escolas, que estão constitu-
sociações de Cujubim e Alto Paraíso; ninguém está cionalmente isentas de impostos sobre a renda e so-
satisfeito, e, portanto, o que se tem a fazer é parar bre a propriedade, incluirem ~m suas planilhas de
de prometer e falar a verdade de frente aos colonos custos um percentual do valor do imóvel próprio que
de Rondônia, e não ficar neste lenga-lenga, neste ocupem, para ser pago pela clientela, juntamente
chove e não molha. O Basa é, antes de tudo, espe- com o custo de depreciação do mesmo imóvel. Isso
cialista nesta arte elo engodo. é um total absurdo.

Era o que tinha a dizer. Ontem, quando iniciei essas denúncias, desta-
O SR. CLAUDIO CAJADO (Bloco - PFL - BA. quei o absurdo do preço praticado pelo colégio An-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, glo-Brasileiro, localizado em Salvador, no meu Esta-
srªs e Srs. Deputados, retorno a esta tribuna com a do, e que em média tem um custo de R$7,7 mil, o
intenção de dar continuidade às denúncias que fiz equivalente ao que um pai da classe média baiana
ontem nesta Casa sobre preços abusivos das men- gastaria se seu filho estudasse nos EUA.
salidades escolares cobradas pelas escolas priva- O que me entristece e revolta, Sr. Presidente,
das em todo o território nacional. srªs e Srs. Deputados, é sentir que a população

Neste momento de renovação de matrículas, usuária das escolas privadas não tem, na prática,
tenho recebido denúncias de aumento de mensali- como se defender da exploraç.ã.o à qual é submetida
dades escolares, de 1995 para 1996, que chegam a por maus empresários e dirigentes inescrupulosos
100%, quando a inflação anual não passa dos 23% acostumados ao ganho fácil.
e os reajustes salariais a serem concedidos dificil- Temos, Sr. Presidente, a oportunidade ímpar
mente chegarão a esse patamar. de corrigir esse absurdo. A Comissão Especial desti-

Existe explicação para tamanha diferença? nada a dar parecer à Medida Provisória nQ. 1.192
Sim. A explicação é a ganância desenfreada de deve coibir o lucro fácil, e o Governo Federal tem a
muitos empresários do ensino, cujas escolas têm obrigação constitucional de investir pesado na quali-
o objetivo claro do lucro, e a avidez de dirigentes dade do ensino público. Só assim poderemos travar
de escolas portadoras de título de utilidade pú- uma batalha de igual para igual com alguns dos usu-
blica, que ganham dinheiro, com facilidade, do rários empresários do ensino privado.
público útil. Era o que tinha a dizer.

As escolas privadas do Brasil, Sr. Presidente, O SR. LEONIDAS CRISTINa (PSDB/CE. Pro-
desfrutam do privilégio de colocar entre suas despe- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
sas os recursos referentes aos investimentos futuros Srs. Deputados, na busca de instrumentos alternati-
que pretendem realizar, mesmo que nunca cheguem v~s de políticas econômicas, o Governo Federal
a concretizá-los. Agem como se fossem construto- crIOu as Zonas de Processamento de Exportação,
ras, que vendem o prédio na planta, para com o di- como forma indutiva de desenvolvimento regional, re-
nheiro que recebem poderem iniciar a construção. A duzindo desigualdades, através do incremento do nível
grande diferença, entretanto, é que quem investe em das atividades econômicas nas regiões mais pobres.
um imóvel torna-se proprietário ao terminar de pagá- As Zonas de Processamento de Exportação
lo, enquanto quem paga para realizar o aprirnora- são áreas de livre comércio com o exterior, destina-
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das à instalação de empresas voltadas Pfb'a a· pro- dante (FAE) foi criada em 1983 para atender aos
dução de bens a serem comercializado~ eXCluSiva... alunos da pré-escola e do ensino fundamental fT''itri-
mente no exterior, sendo consicleradas,zooesprifTlá..: culados nas escolas públicas e filantrópicas de todo
rias para efeito de controle aduaneiro. o Brasil. Beneficiando mais de 30 milhões de crian-

No mundo inteiro é intensa a utilizaçlO das ças, a FAE tem como principais objetivos os Progra-
chamadas Zonas Francas. Nos EUA· exi.." mais mas Suplementares de Material Didático-Pedagógi-
de 250 zonas de comércio externo..No México co, Transporte e Saúde.
abrangem cerca de 3 mil empresas, responsáveis Para alcançar tais objetivos, a FAE desenvolve
por quase 500 mil empregos diretos e sendo supera- atualmente seis programas: o Programa Nacional de
das apenas pelo setor petroleiro na pautada expor- Material Escolar, o Programa Nacional de Alimenta-
tação. ção Escolar, o Programa Nacional de Saúde Esco-

No sudoeste asiático, que é o caso mais estu- lar, o Programa Nacional do Livro Didático, o Progra-
dado, as ZPEs foram, em grande parte. as responsá- ma Nacional Salas de Leitura e, por fim, o Programa
veis pelo surgimento dos famosos TigrEl$ Asiátms. Nacional de Transporte do Escolar. Dentre estes,

Na Europa exiatem diversos exemplos, com gostaria de destacar o 'Programa Nacional de Mate-
destaque para muitos portos livres, dosquai${) mais rial Escolar, que promove a distribuição anual de 30
famoso é o Porto de Hamburgo, na Alemanha. No milhões de Módulos Escolares, cada um contendo
MERCOSUL, diversos países se utilizam desse ins- caderno, lápis, borracha, régua e apontador, além
trumento. . de oferecer ao estudante deficiente visual material

No Brasil, os objetivos da implantaÇêo da ZPE para educação especial.
foram desenhadas dentro do seguinte escopo: Através de tais programas suplementares a

- Tomar o País uma opção de investimento a Fundação promove a melhoria das condições de en-
ser considerada pelas capitais internacional em sua sino, em especial naquelas escolas que atendem a
decisão a1ocativa; estudantes de baixa renda, e atenua de uma forma

- Criar empregos; imediata a constante evasão escolar, característica
- Contribuir para o fortalecimento do balanço claramente notada no setor educacional brasileiro.

de pagamentos; Aproveito o ensejo para parabenizar a FAE na
- Contribuir para a absorção de transferência pessoa de seu Diretor, Dr. José Luiz Portella, pelos

de novas tecnologias e relevantes trabalhos prestados na busca por uma
- Contribuir para a redução das desigualdades melhor educação básica em nosso País.

regionais e pa~a uma me~hor distribuição de renda. Era o que tinha a dizer.
. No Brasil foram cnada~ dezessete Zonas de O SR. EUR(PEDES MIRANDA (PDT - RO.
~r~e:e~amento de Exporta,çao. Algumas emp,resas Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
já !mclara~suas obras ,d~ ~rnplan~çã~ do projeto e srªs e Srs. Deputados, o Estado de Direito da Cons-
.exlste ,previsão para o I~ICIO da pnmetra ZPE para tituição Cidadã de 1988 ainda não chegou à Amazô-
fevereiro em Teofilo Otom - MG. , nia, nem a Rondônia. Ao contrário, ainda prevalece

,. ,Para o sucesso do prog.rama é necess~na uma o autoritarismo imperial que nos remete ao passado
sma~lzação clara d~s auto~idade~ econômicas no recente do País. Para nós, palavras como transpa-
sentido dedar garantias aos investidores externos de rência ainda são mais uma utopia do que uma reali-
que as ZPEs fazem parte da política global do Go- dade.
vemo e que suas características principais não se- R fi Sr Pr 'd t mod
rAo alteradas. e ro-me, " asl en e" ao, o como nos-

, . sos Estados amazômcos são atingidos pelas demar-
P?rtant?, Sr. PreSidente, Sris e Srs. D~~uta- cações de terras indígenas. Ninguém nega o direito

dos, é Impenoso que o Govemo garanta e faCIlite o das comunidades indígenas às suas terras. Mas
acesso às Zonas de ~rocessamento de Exportação sendo a demarcação o ato que declara o que é dos
a todas as emp~es~~ mteressadas, porque, o su~s- índios e o que é dos demais brasileiros, trata-se, en-
so das ZPEs slgmflcará a ,redução d,acnse SOCial fim, de um processo de fundamental importância
nas áreas meno~ desen~olvldas do PaIs. para a estabilidade fundiária dos nossos Estados.

Era o que tinha a dizer. Até que se demarquem as terras indígenas persiste
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP, Pro- uma situação de insegurança absoluta, dada a ma-

nuncio seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl1s e neira de atuar da Fundação Nacional do fndio e, por
Srs, Deputados, a Fundação de Assistência ao Estu- extensão, do Governo Federal.
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O que mais se assiste em Rondônia é a cida- Não. As coisas são decididas aqui, em gabinetes
dãos de bem, que investiram anos de sua vida bus- confortáveis, distantes do drama que será logo criado.
cando tornar produtivos distantes rincões da Pátria, E o pior é que estão se tornando comuns as si-
atraídos que foram pelos projetos de assentamento tuações absurdas em que se demarcam áreas onde
do o próprio Governo Federal, serem de uma hora nunca se viu um índio. Assim, inevitavelmente, es-
para outra, sem nenhum direito de defesa, sem ne- gota-se·o resíduo de prestígio que a Funai ainda
nhum tipo de compensação, despejados das terras possa ter. As ações governamentais perdem credibi-
em que trabalham com suas famílias. Iidade, porque as decisões da Funai são endossa-

o Mesmo quem tem título de propriedade, ou titu- das pelo Ministério da Justiça e em seguida pelo
lações do Incra, é tratado com indiferença, despreço próprio Presidente da República. Ou seja, o desvario
até, pelos burocratas da Funai que aparecem vindos de um burocrata menor acaba contaminando todo o
de seus gabinetes em Brasília para dizer que são Governo, e a sensação final que fica para as vítimas
terras indígenas áreas em que nunca ninguém viu da inconseqüência é a de que não há Governo.
um índio sequer. Essas demarcações de gabinete, Não se pode admitir a continuação desse des-
quánqo transferidas para o chão, liquidam com as calabro.
esperanças de centenas de famílias a que não se dá A Funai precisa respeitar os cidadãos. Precisa
nenhuma oportunidade de manifestação. reconhecer que todos, não só os índios, como súdi-

o Isso é ou não é puro arbítrio, acabado autorita- tos do Brasil, tem direito à defesa, à informação, à
rismo? transparência. O processo de demarcação das ter-

Como é possível que, por uma mão - o Incra ~as. indígenas preci.sa. assegurar aos potencia~s pre-
- o Governo outorgue títulos aos agricultores bra- Judlcados amplo direito. de s~stentar :,eus dIreItos.
sileiros para depois, com outra mão - a Funai - Seus esforços e todo o Investimento feito devem ser
determinar que esses títulos não possuem nenhum avaliados com justiça.
valor? Os órgãos governamentais devem tratar articu-

Ninguém sabe como é que de repente se deci- la~ament~ des~as situações, para que ~ ação de u~
de, aqui em Brasília, que um pedaço de terra qual- delx~ .de I~vahdar a de outro. É precl.so coerênCIa
quer da Amazônia é área indígena. Ninguém conhe- administratIva,. sob pena de se esvazIar. co~~leta-
ce os rituais ocultos que transformam áreas onde às mente o sent~mento de confiança nas Instrtulções
vezes por décadas só se viram dedicados trabalha- governamentaIs.
dores brasileiros em terras indígenas. Do modo Em suma, Sr. Presidente, é preciso que as ga-
como as coisas são feitas, a impressão que se tem é rantias constitucionais sejam estendidas aos brasi-
de que na Funai, aqui em Brasília, deve existir um I~iros da Amazônia, para ~~ finalme~te se possa
oráculo, ou uma bola de cristal, do qual os burocra- dIzer que lá o Estado de Direito não é Simplesmente
tas recebem instruções. Trata-se de um processo uma idéia vazia de conteúdo. O governo Federal
absolutamente sigiloso, de que só se tem notícia deve dar o exemplo, tomando as iniciativas que lhe
quando os despejos já estão sendo efetivados. Aí, competem.
só resta aos brasileiros correr atrás do prejuízo, ten- Era o que tinha a dizer.
tando pelo menos minimizá-lo, pois evitá-lo comple- O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
tamente é quase impossível. o seguinte discurso). Sr. presidente, Sras. e Srs. De-

o O que não entendo, Sr. Presidente, é que nes- p~~os, a discussão e ~~tação do Orçamento é a
tes tempos em que tanto se fala de democracia as- prinCIpal das responsabIlidades do Parlamento a
sim sejam tratados estes brasileiros de bem. Quan- cada ano. Envolve esta responsabilidade múltiplas
do a Funai resolve demarcar alguma área, por acaso preocupações, como as de assegurar recursos para
vai alguém verificar de antemão se essa área já não as despesas da União, sem que se omitam aqueles
é ocupada por trabalhadores brasileiros? Vai alguém títulos que interessam aos Estados e aos Municí-
recolher informações com essa gente? Existe a pios, principalmente para o atendimento das neces-
preocupação de lhes o possibilitar a defesa de seus sidades mais imediatas do povo, tais como moradia, o

direitos e interesses? Há seriedade na atuação da saneamento básico, saúde e educação.
Funai, no sentido de considerar as titulações expedi- A grande maioria dos Srs. Parlamentares preo-
das por outros órgãos governamentais e de avaliar cupa-se com estes aspectos e luta por inserir no Or-
com justiça os investimentos que devam eventual- çamento da União parcelas de recursos que aten-
mente ser indenizados? dam aos anseios das populações de seus Municí-



Portanto, não há vedação, a não ser aquelas
exigências estabelecidas no Regimento Interno e o
comportamento, que fica a critério do Presidente da
Câmara ou de Comissões.

O SR. JOSÉ FORTUNATI - Sr. Presidente,
agradeço a V. EXª pelo esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem a
palavra o nobre Deputado Nelson Marchezan.

O SR. NELSON MARCHEZAN (RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, dirijo-me a este plenário, hoje, para cha
mar a atenção mais uma vez para a situação calami
tosa em que se encontra a economia do Rio Grande
do Sul, que se reflete em todos os setores produti
vos da sociedade, causando ansiedade e inseguran
ça a toda a população.

Recebo, agora, da Associação Comercial e In
dustrial de Ijuí, um dos Municípios mais produtivos
do Estado, correspondência, que solicito transcrição
nos Anais desta Casa. Essa associação apresenta
ao Ministro da Fazenda, Pedro Malan, o quadro dra
mático vivido· pelas pequenas e médias empresas
em decorrência da recessão econômica.

Mesmo aplaudindo as mudanças, esses repre
sentantes do setor produtivo gaúcho, os quais co
mercializam bens, serviços e sustentam vários pos
tos de trabalho, ressentem-se diante da constatação
de que são muitos os estabelecimentos comerciais e
industriais que encerram suas atividades sem que
novas portas se abram em substituição.

Os reflexos das dificuldades econômicas vêm,
conforme frisei em pronunciamento há menos de um
mês, castigando a agricultura e o Rio Grande em
sua totalidade por ser um Estado essencialmente
agrícola, sobretudo no que diz respeito às cidades
do interior.

Espero que algumas dessas tantas reivindica
ções que o Rio Grande vem fazendo com vistas a
amenizar as dificuldades por que passa, as quais
não são poucas, encontrem eco a partir desta Casa

"Art. 272. Será permitido a qualquer
pessoa, convenientemente trajada e portan-
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pios de origem, a quase totalidade deles realmente do crachá de identificação, ingressar e per-
carente de obras direcionadas à melhoria das condi- manecer no edifício principal da Câmara e
ções de vida de suas populações. seus anexos durante o expediente e assistir

Foi assim que me orientei para incluir, através das galerias às sessões do Plenário e às
de emendas, recursos no Orçamento da Uniêo para reuniões das Comissões.
os Municípios de Campos dos Goytacazes, São Fi- Parágrafo único . Os espectadores ou
délis, São João da Barra, Santa Maria Madalena, visitantes que se comportarem de forma in-
Cambuci, das regiões norte e noroeste do Estado do conveniente, a juízo do Presidente da Câ-
Rio de Janeiro, onde se localizam os maiores bolsõ- mara ou de Comissão, bem como qualquer
es de pobreza e nos quais se identificam as necessi- pessoa que perturbar a ordem em recinto da
dades mais prementes em todo o território fluminense. Casa, serão compelidos a sair, imediata-

Creio que, se minhas propostas de emendas à mente, dos edifícios da Câmara."
Lei do Orçamento de 1996 forem recusadas pela
Comissão Mista de Orçamento, esta Casa estará co
metendo séria injustiça e nítida discriminação contra
o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios mais
pobres e carentes. Não encontrarei outra justificativa
senão esta, pois me parece de todo impossível alguém
deixar de acolher aquelas emendas, pois as mesmas
são absolutamente importantes para os mencionados
Municípios e para as suas sofridas populações.

Faço este pronunciamento na expectativa de
sensibilizar a Comissão Mista d~ Orçamento e o pró
prio Plenário desta Casa no sentido de acolher as
emendas por mim apresentadas pois trabalhei em
cima de realidades facilmente provadas e de neces
sidades que carecem de atendimentos imediatos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ FORTUNATI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem para uma indagação.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, neste momento, a
Comissão Especial da Reforma da Previdência So
cial começa seus trabalhos na parte da tarde. Vários
trabalhadores que desejariam participar dessas ativi
dades estão sendo impedidos de ingressar no recin
to da Câmara dos Deputados.

O esclarecimento que peço é se existe uma
orientação formal por parte da Mesa Diretora em re
lação ao procedimento que a segurança da Casa
está tendo, no sentido de impedir que trabalhadores
urbanos e rurais possam circular pelas dependên
cias da Câmara dos Deputados e ter acesso espe
cialmente aos trabalhos da Comissão Especial da
Reforma da Previdência.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre
sidência responde a V. EXª lendo o art. 272 do Regi
mento Interno:



Ijuí-RS. 29 de novembro de 1995
limo. Sr.
Nelson Marchezan
MO. Deputado Federal
Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Ijuí-RS, 28 de NOVf~mbrode 1995

Excelentíssimo Senhor
Pedro Sampaio Malan
DO. Ministro da Fazenda
Brasília-DF

Senhor Deputado,
Anexamos à presente, cópia da correspondên

cia enviada ao Ministro da Fazenda, com solicitação
de medidas urgentes visando a continuidade das ati
vidades comerciais e industriais, devido a grave si
tuação da economia regional.

Por outro lado, solicitamos sua permanente
atenção com relação ao assunto.

Sendo o que se apresentava para o momento,
aproveitamos a oportunidade para renovar nossas
cordiais saudações.

Atenciosamente. - Artur Roberto SChmitt,
Presidente.
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e sensibilizem os setores de direito no empenho das nomia, e que por ser primário reflete suas dificulda
ações que são aguardadas pela comunidade dodes nos demais setores econômicos, constatará a
meu Estado. realidade da nossa angústia e apreensão, pois já

CORRESPOND~NCIAA QUE SE RE- são inúmeros os estabelecimentos comerciais e in-
FERE O ORADOR: dustriais que encerraram as suas atividades com o

desemprego e a marginalização de milhares de tra
balhadores, frise-se, sem o surgimento de novos es
tabelecimentos em substituição.

Não é possível entender que um modelo eco
nômico vislumbre manter-se com a quebradeira em
massa do comércio e da indústria depois de ter su
cateado o setor agrícola, quanto mais sendo este
comércio e esta indústria de pequeno porte, justa
mente os sustentáculos da economia nacional.

O Plano Real deve prosseguir sim, todavia
urge aliviar suas amarras sob pena de sucumbência
de um número ainda maior e avassalador de empre
sas, fragilizadas e jogadas à mercê do sistema fi
nanceiro e do mercado internacional, a não ser que
se queira um Brasil de monopólios nacionais e inter
nacionais.

A agricultura (agricultores e cooperativas) final
mente obtiveram atenção às suas reivindicações, é
bem verdade que de forma ainda muito tímida e in
suficiente, mas já é um início que terá desdobramen
tos certamente em direção ao saneamento dos seg
mentos.

O comércio e a indústria, à sua vez, clamam
agonizando pela atenção do Governo Federal no
sentido de se estabelecer um plano para as suas dí
vidas também serem renegociadas em condições de
serem satisfeitas, com juros acessíveis e prazos
compatíveis, bem como e paralelamente também no
sentido de se estabelecer um plano de abertura de
novas linhas de crédito, igualmente com juros reais
e prazos alongados para a energização e capitaliza
ção destes segmentos, medidas estas imprescindí
veis no estancamento da aniquilação das empresas
e, em decorrência, de sustentação do emprego, da
arrecadação de impostos, enfim, na projeção de um
sistema econômico efetivamente forte para o futuro
e não perverso como o atual, que em sua ótica ab
solutamente equivocada de arrocho recessivo dema~

siado tem levado parcela importante de empresas à
falência, jogando, reitere-se pela gravidade da situa
ção, milhares de brasileiros à marginalização e colo
cando os Estados, e em decorrência a própria
União, em dificuldades preocupantes com a diminui
ção da arrecadação de tributos.

Portanto, Senhor Ministro, conclamamos Vossa
Excelência a implementar as medidas acima referi
das que são inadiáveis para salvar o comércio e a

Excelentíssimo Senhor,
Vimos à respeitável presença de Vossa Exce

lência alertar para a dramática situação das micro,
pequenas e médias emp~esas nacionais em decor
rência da recessão econÔmica levada a efeito pelo
Plano Real.

Queremos deixarclaro que aplaudimos as mu
danças havidas na economia com a criação do Real,
contudo também queremos alcançar nosso depoi
mento sincero e' angustiante de que fazem-se ne
cessárias medidas urgentes para estancar a sangria
havida nas micro, pequenas e médias empresas na
cionais pela dose absolutamente excessiva de con
tenção do crédito e pela elevação dos juros bancá
rios a níveis extorsivos.

Senhor Ministro, se Vossa Excelência tiver a
oportunidade de visitar em especial o interior do Rio
Grande do Sul, estado penalizado por excelência
pela atual política econômica por ser um estado es
sencialmente agrícola, cujo setor, por inacreditável
que pareça, é o mais sacrificado no contexto da eco-
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indústria nacionais, em especial do interior deste
país continente, onde os recursos notadamente são
mais escassos e as dificuldades mais acentuadas,
sugerindo como medida inicial e mínima aquela
constante no programa de saneamento para peque
na e média empresa, apresentado à Vossa Excelên
cia pela bancada gaúcha no Congresso Nacional por
proposição do Deputado Wilson Cignachi, programa
este que apoiamos incondicionalmente.

Alertamos ainda a necessidade para a renego
ciação dos débitos fiscais também à níveis condi
zentes, sem as atuais multas elevadas e que são im
pagáveis, tornando o atual quadro econômico local
ainda mais insustentável.

Certos de obtermos a atenção e a compreen
são de Vossa Excelência, subscrevemo-nos.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srãs e Srs. De
putados, hoje, no auditório Nereu Ramos, realiza
mos audiência pública com a presença do Secretário
de Política Agrícola, Dr. Guilherme Dias; do Secretá
rio de Desenvolvimento Rural, Dr. Murilo Flores; e
do Representante da Contag, Sr. Airton Faleiros.

A audiência pública destinava-se a saber obje
tivamente o que o Governo tem para a agricultura fa
miliar, porque, em que pese as palavras retóricas
que se ouvem dos órgãos do Governo ou do Presi
dente da República, com certeza a agricultura fami
liar estaria efetivamente entre as suas prioridades"

Quero até citar algumas preciosidades dessas
retóricas como, por exemplo, na Comissão de Agri
cultura, no dia 30 de março, em audiência pública,
os Srs. Ministros da Agricultura e da Fazenda estive
ram ali e declararam que o Governo garantirá recur
sos com encargos favorecidos, sim, mas somente
para os pequenos produtores. Os grandes produto
res terão de buscar financiamento no mercado. Os
recursos do Governo serão aplicados somente com
os pequenos produtores.

Há, também a seguinte déclaração do Ministro
da Agricultura no Correio Braziliense: O objetivo do
Governo é implantar uma política agrícola diferencia
da para ricos e pobres. Não faz sentido o Governo
manter política que enriqueça os mais ricos com di
nheiro público.

Por aí iríamos até mais à frente. Podemos até
citar o Presidente da República, na Folha de S.
Paulo de 26 de março, que assim escreve:

"A miséria social no campo precisa ser
atacada em várias frentes. Não basta a re
forma agrária: é preciso mais. Em primeiro
lugar, é imprescindível formular e executar

um decidido programa de apoio à agricultura
familiar. É fundamental direcionar o esforço
público para apoiar essa categoria de produ
tores, deixando que o mercado se encarre
gue do financiamento dos produtores capita
listas."

Vejam que estou apenas lendo, textualmente,
essas declarações.

Por outro lado, verifica-se que toda essa retóri
ca, com palavras bonitas, que não enche barriga de
ninguém, não está sendo executada, na prática, pelo
Governo. Dos 200 milhões que prometera para
1995, o que efetivamente foi liberado não chega a
14 milhões - o que reflete uma diferença muito gran
de. No âmbito dessa política prioritária para a agri
cultura familiar, sabemos que a peça orçamentária
do Governo trouxe consigo um orçamento bastante
reduzido, o que nos levou a dobrar, entre as priori
dades das cinco emendas daquela Comissão, o que
o Governo previa.

Ao mesmo tempo, sinto-me muito gratificado
por ter podido realizar, por meio da Comissão de
Agricultura e Política Rural desta Casa, que tenho a
honra de presidir, dois grandes seminários: o do
Mercosul e o Internacional, em que se comparou as
políticas agrícola e agrária de outros países. Com
base nesses seminários, pudemos constatar que
toda a reforma agrária foi um passo inicial, funda
mentai para todo o plano de reforma dos governos
dos países do Primeiro Mundo, como também dizer
que a agricultura familiar foi preservada em todo o
processo de modernização que aqueles países têm
aplicado no campo agrícola.

Concluo, Sr. Presidente. Tivemos oportunidade
de participar do conselho da Embrapa, que incluiu a
agricultura familiar entre os objetivos estratégicos da
pesquisa. A extensão rural, sobre a qual também ti
vemos oportunidade de fazer um debate em Maceió
há poucos dias, coloca a agricultura familiar como
prioridade. Falta apenas a vontade, a determinação
política transformada na prática, para que os recur
sos, os financiamentos, os programas de desenvol
vimento rural e as novas tecnologias de fato venham
a fortalecer a agricultura familiar no Brasil, que é a
saída para a grande crise em que a agricultura vive.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estão impedindo, nas
portarias da Casa, que aposentados e trabalhadores



O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, venho à tribuna para reverenciar
um dos maiores nomes da cultura brasileira. Um ho
mem de fibra, sertanejo nascido na caatinga, em
Exu, interior de Pernambuco há exatos 83 anos.
Falo de Luiz Gonzaga do Nascimento, que veio ao
mundo no dia 13 de dezembro de 1912 para rein
ventar a música brasileira. Depois do Lua, depois
do rei do baião, a cultura nacional nunca mais foi a
mesma - foi maior, foi mais brasileira.

Sua vida foi andar por este País para ver se
um dia se encontrava feliz. Luiz Gonzaga foi o artista
que melhor pintou a geografia terrestre e humana do
Nordeste. Através dele o povo brasileiro ficou saben
do que o nordestino é um forte, mas também um ho
mem festeiro, trabalhador e de muito amor à terra.
Nordestino quando sai do lugar, se possível no últi
mo pau-de-arara, vai pensando na volta. A triste par
tida é a sina cotidiana do meu povo pobre que nasce
lá. Mas ele sempre pensa na volta da asa branca.
Pois é, quando o verde dos olhos da amada se es
palhar na plantação ele volta feliz.

Luiz Gonzaga do Nascimento era filho de Dona
Santana e Seu Januário - conhecido trovador de
sanfona. Quando tinha 17 anos, Luiz se engraçou
por uma moça do lugar, espalhando que ia se casar
com ela. O pai soube do atrevimento e disse que
não daria seu consentimento. O menino Luiz, atrevi
do, valente, armou-se de uma faquinha fulera, um
quicé, como diz na nossa terra, e chegou na feira de
Exu dizendo que ia matar seu quase sogro.

Dona Santana viu aquilo e arrastou o menino
para casa. Luiz levou uma pisa da mãe e outra do
pai. E aí ele fugiu de casa. mentiu na idade e se alis
tou no exército onde aprendeu a tocar corneta. Já

NOTA A QUESEREFEREOORADOR:

NOTA OFICIAL CONJUNTA

Reunidas nesta data, em São Paulo, a Força
Sindical e a Central Única dos Trabalhadores - CUT
- decidiram rejeitar com vigor e indignação a pro
posta para a reforma da Previdência Social que re
sultou do acordo entre o governo e o relator do Pro
jeto de Emenda Constitucional, Deputado Euler Ri
beiro.

Entendemos que a Previdência Social precisa
ser profundamente reformulada, para que os cidadã
os deste país possam ser atendidos em seu direito a
uma aposentadoria justa e digna.

O projeto a ser votado no Congresso não resul
tou do diálogo entre o governo, os legisladores e a
sociedade e é, portanto, insuficiente para a criação
da nova Previdência pela qual lutamos. Tem ainda a
agravante de que a piora, ao extinguir direitos como
a aposentadoria por tempo de serviço, a aposenta
doria proporcional, as aposentadorias especiais de
categorias como a dos professores - que comprova
damente sofrem sérias conseqüências na saúde pe
los efeitos do trabalho - e ao manter privilégios imo
rais de minorias encasteladas no próprio Estado, cu
jas pressões prevaleceram, contra a vontade e os di-
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rurais tenham acesso à Comissão para assistir ao reitos dos trabalhadores comuns, da iniciativa priva-
debate e à votação do projeto de reforma da Previ- da e dos serviços públicos.
dência. Essas pessoas viajaram 20, 30 horas, dia e A CUT e a Força Sindical denunciam a inter-
noite, e agora têm de ficar de pé nos corredores, rupção das tentativas de entendimento entre o go-
fora do Congresso Nacional. vemo, o Congresso e os representantes dos traba-

Fazemos um apelo a V. Exª para que as pes- Ihadores e anunciam que, a partir deste momento,
soas possam ocupar uma sala prf>xima à Comissão, estarão mobilizandq seus milhões de associados
pelo menos para ouvirem o debate sobre a questão: para se manifestarem contra o projeto de reforma da

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre- Previdência Social e a favor da abertura do um diá-
sidência informa ao nobre Deputado que essa mes- logo que mantenha os direitos dos trabalhadores e
ma questão foi levantada pelo Deputado José Fortu- leve a seu aperfeiçoamento, acabando com os privi-
nati, e está permitido o acesso, nos termos do art. légios, sem o que estarão violentados os mais basi-
272, do Regimento Interno. lares princípios da democracia.

A Segurança tem essa orientação. Somente no São Paulo, 11 de dezembro de 1995.
caso de uma pessoa não estar decentemente traja
da ou comportar-se inconvenientemente, é vedado o
acesso.

Fica a critério do Presidente da Casa e do da
Comissão, se houver inconveniência no comporta
mento das pessoas, permitir acesso àqueles órgãos
técnicos.

O SR. PAULO PAIM - Obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria também de registrar documento histó

rico das centrais sindicais contra a reforma da Previ
dência Social.
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em 1939, então com 27 anos, deu baixa do Exército tor Ariano Suassuna, por não esquecerem do mestre
e foi para o Rio de Janeiro com uma sanfona debai- Lua, inaugurando um espaço onde é mostrada para
xo do braço. Foi tocar nos cabarés do porto. Mas as gerações futuras sua vida e sua obra.
nada de forró. Tocava as músicas da moda: valsa, Contam que Luiz Gonzaga no leito do hospital
polca, mazurca, tango. ' manifestava as dores da doença que o mataria, não

Uma noite, em 1940, tocando nessas quebra- com gemidos, mas com aboio, a música do vaqueiro
das, foi desafiado por uns estudantes nordestinos a nordestino. Era o que ele fazia sempre: arte.
tocar as músicas da região. Ele aceitou. Ainda bem, Srs. Deputados, hoje reverencio a memória de
porque aí nasceu Luiz Gonzaga, o inventor do baião. um homem que foi muito importante para a cultura

Dizer que Luiz Gonzaga inventou o baião não é brasileira e, portanto, para a alma deste País, Luiz
exagero. Foi ele quem definiu o trio básico que mar- Gonzaga. Depois dele a vida ficou mais apreciável.
cou história: sanfona, zabumba e triângulo. Antes Porque então a gente viu que bom mesmo é uma
dele seu povo já tocava e cantava nas feirinhas estrada e uma cabocla e a gente andando a pé, no
aquilo que viria a ser o baião, mas até o nome era sertão de canindé. Automóvel lá nem se sabe se é
outro. Diziam na época: toca um baiano aí... Ou: homem ou se é mulher; quem é rico anda em burri-
toca um samba... Ele deu personalidade à música co, quem é pobre anda a pé. Vai se olhando coisa a
original e sacramentou outros ritmos como o xote, grané, coisa que pra mode ver, o cristão tem que an-
xaxado, chamego, coco, valsa, toada, aboio, arrasta- dar a pé. Ou, pelo menos, ouvir Luiz Gonzaga cantar.
pé, calango... Quase todos alegres, mesmo que O SR. MÁRCIO FORTES (PSDB - RJ. Pro-
abordassem a crueldade do cenário político ou das nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
condições ecológicas do lugar. Srs. Deputados, o ano de 1995, em vias de terminar,

Em 1941 saiu seu primeiro disco, tocando san- foi um ano marcado pelas modificações conceituais.
fona, só instrumental. Dois ano~ depois gravou can- A mais importante é a consolidação do conceito de
tando pela primeira vez. A música foi 17 e setecen- que não precisa haver inflação e a luta diária pará se
tos. Em 1947 compôs Asa branca, sua marca maior, consagrar este conceito, o que marcou a administra-
em parceria com o advogado Humberto Teixeira. ção pública, as atividades comerciais e industriais e

Luiz Gonzaga reinou absoluto no Brasil de as relações entre empregadores e empregados.
1945 a 1956. O suce~? te~e fim com, a chegada da Não menos importante é a consolidação do
bossa nova e, na sequêncla, com a jovem guarda. conceito de que nem todo serviço público tem que
No final dos anos 60 foi r~descobe,rto por Geraldo ser prestado pelo Governo, podendo haver, também,
V~ndré, Ca~tano Veloso, Gilberto <:JII. Não re~esco- uma patriótica, responsável e bem fiscalizada partici-
bnam só LUIZ GO,n~aga, redescobnam o Brasil. E~ pação do setor privado. Assim, foram modificados os
1981 ele fe~ ~ua ultima e grande excurs~o pelo Pais conceitos de monopólio, de definição da empresa
ao lado do UnlCO filho que teve, Gonzagulnha. estrangeira abertura de mercado e reconceituação

Agora faz seis anos que a Asa branca bateu da'.legislaçâo tributária.
asas do sertão. Numa tarde b~m tristonha do di~ 2 . Volta-se a valorizar, no Brasil, aqueles que ar-
de agosto de 19~9 morreu LUI~ ':10n~aga, o. maior riscarn-se em benefício do aumento da produção e
cantador-san?fonelro que este Pais já VIU e OUVIU. da capitalização de suas empresas. Hoje vivemos

, Morreu. Nã~. Mudou de lugar, encantou-s~ e em um País sem aqueles vícios que tanto prejudica-
fo~ fazer cornpan~la aos homens, ~ulheres e mUitas vam os investimentos. Nada de pacotes, nada de
cnanças que ~~rtlram do,nosso sofrido Nordeste. surpresas, nada de desvios com relação às propos-

Quem Viaja nas,nOites dos s~rtÕ?~ do Nordes- tas de campanha eleitoral.
te, contemplando o ceu pode ver ali, mtido, o ~ua to- E não podemos deixar de destacar neste novo
cando um xaxado para os cabras de Lamplao, le- , . , I rt" çã d E tad d R' d
vantando a poeira entre as estrelas. cena~lo naclona a pa IClpa. o. o s o o 10 e

. , ... Janeiro, acompanhando pioneiramente este novo
A tnste partld~ d~ LUI~ deiXOU uma Imensa la- pensamento coletivo, que brilha hoje na constelação

cuna no nosso_cancioneiro. FICO~ sua g,r~e obra que dos Estados brasileiros como aquele que mais rápi-
teve e tem o papel cultural, SOCial, polltico e humano, da eficiente e democraticamente adotou a moderni-
de revelar a região nordestina em sua forma ~ais con- dade. O projeto de privatização aprovado pela As-
tundente. Ela nos faz orgulhosos de noss~ raizes. sembléia Legislativa do Rio, o reconhecimento dos

Neste momento cumprimento o Governador organismos financeiros nacionais, internacionais e
Miguel Arraes e o seu Secretário de Cultura, o escri- multilaterais na aprovação e contratação dos proje-
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tos apresentados e, sobretudo, a postura do Gover- contidos no PL nº- 32, os quais foram objeto de acor-
no Estadual, competente e inovadora para a preser- do com o Governo. Até hoje não houve a liberação
vação e modernização do Banerj, trazem de volta a desses recursos e estamos sob a gravíssima amea-
grandeza, a importância e a possibilidade de desen- ça do inverno, o grande adversário das estradas da
volvimento econômico da terra fluminense. nossa região.

Hoje o Estado do Rio de Janeiro tem investi- O SR.. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.
mentos previstos para os próximos anos da ordem Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
de 20 bilhões de dólares, seja por empresas priva- srªs e Srs. Deputados, o Governador Miguel Arraes,
das nacionais, como a Brahma, multinacionais como do Estado de Pernambuco, continua tocando em rit-
a Volkswagen, estatais, principalmente a Petrobras, mo ac~lerado o seu programa de eletrificação rural.
que somam-se aos 2 bilhões de dólares de investi- No último final de semana foram inauguradas obras
mentos feitos pelo Governo Estadual e pela Prefeitu- nos Municípios de Quixaba, Petrolina, Custódia,
ra do Rio de Janeiro, na sua maioria com parte fi- Agrestina, Altinho e São Bento do Una, beneficiando
nanciada pelo Banco Mundial e pelo BID. mais de 482 propriedades de até 10 hectares, desti-

Sinto-me orgulhoso de participar dessa verda- nadas ao plantio de banana, mandioca, feijão, caju,
deira revolução nos destinos do Estado e da cidade manga, melancia, cebola, tomate e melão.
do Rio de Janeiro como membro do PSDB, tende in- Efetivamente, o desempenho da Celpe é exce-
tegrado a equipe da Prefeitura do Rio como Secretá- lente, chega ao final de um ano de administração do
rio de Obras e, agora Parlamentar que ora conclui o Governador Miguel Arraes com um volume substan-
primeiro ano de um mandato outorgado pelo povo cial de eletrificação rural, cerca de 18.700 proprieda-
do meu Estado. des beneficiadas. O Secretário Marcelo Aires regis-

O SR. JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA. Sem re- tra que está apenas cumprindo a promessa do Go-
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero, nesta vernador de levar a energia elétrica ao maior núme-
oportunidade, apresentar à Mesa um pedido de in- ro possível de pernambucanos que vivem e traba-
formações ao Ministério do Planejamento. Iham no campo.

Recentemente, votamos o Projeto de Lei nQ 32, O Prefeito de Belo Jardim, Sr. Valdeci Rodri-
encaminhado pelo Poder Executivo a esta Casa, gues Torres, está reivindicando ao Governador Mi-
que cria crédito adicional para o fechamento deste guel Arraes a construção da Barragem de Tabocas,
exercício. Na verdade, ele foi objeto de um processo em defesa da água do Bitury. Com apenas um quar-
que decorreu dos vetos feitos pelo Ministro José to de sua capacidade total, aproximadamente 20 mi-
Serra. As emendas, àquela altura, estavam todas Ihões de metros cúbicos dágua, a Barragem do Bitu-
vetadas. Por sinal, foi uma sessão memorável, onde ry enfrenta uma das piores crises.
aprovamos mais de 5 mil vetos em um dia. Mas o O Prefeito de Belo Jardim, Sr. Valdeci Torres,
desdobra~~nto ~e~se fato nos remeteu à aprovação explica que entregou ao Governador Miguel Arraes
de um credito adiCionai, ~ apresento uma pr~ocupa- um trabalho expondo o problema, inclusive, denun-
ção do meu ~~tado, Para, que se vê numa situação ciando o desvio de recursos com a construção da
de extrema dificuldade. Barragem de Belo Jardim (Rio lpojuca). O Prefeito

Outro dia, o Fantástico apresentou a dificulda- de Belo Jardim esclarece que a construção da Bar-
de em que se encontra a Transamazônica, que já ragem do Tabocas não prejudicará o abastecimento
não é mais Transamazônica, mas sim Transamargu- em Caruaru, que recebe água deste manancial, em
ra, devido à dificuldade de trafegabilidade. E temos virtude da existência de outra ramificação do Tabo-
recursos pendentes. Então, estou apresentando pe- cas, conhecida como Barra do Farias, que atenderá
dido de informações ao Ministro José Serra sobre ao Município de Caruaru, destacando que, após a
quando serão liberados esses recursos para o Pará. construção da barragem, as comportas ficarão sem-
Infelizmente, se não forem liberados imediatamente, pre abertas, continuando a enviar água a toda Ca-
seremos penalizados pela temporada de chuva que ruaru.
nos abate ne~te momento, e, com certeza, isso será Sr. Presidente, o Prefeito Valdeci Torres, ainda
pouco aproveltável. solicita do Governador Miguel Arraes punição aos

Questiono o Ministro José Serra sobre os re- culpados por desvio de recursos da União, na 'menti-
cursos relativos à rodovia Santarém-Cuiabá, à Tran- rosa construção da Barragem de Belo Jardim (Rio
samazônica, à BR-222, Marabá-Dom Eliseu, São Ipojuca), no Município de Belo Jardim, em Pernam-
Geraldo do Araguaia-Marabá, enfim, os recursos buco, Dinheiro do Governo Federal, Sr. Presidente!
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Espanemos a corrupção, meditando sobre o
destino dos outros povos. O combate implacável à
desonestidade não impopulariza governos, mas os
engrandece.

Oportunamente, voltaremos ao assunto.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB 

PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, mais uma vez ocupo esta
tribuna para abordar problemas da educação nacio
nal destacando, hoje, as dificuldades a que vêm
sendo submetidas as escolas que compõem a rede
federal de ensino médio.

A displicência dos governantes com referência
à educação é uma nota marcante na história brasi
leira. A baixa qualidade do ensino público tem sido
denunciada em todos os fóruns nacionais, configura
da pela péssima situação das escolas, pela justifica
da desmotivação dos profissionais da área e sobre
tudo pelos altos índices de evasão e repetência em
todos os níveis de ensino. Problemas que têm cons
tado, inclusive, da agenda de organismos internacio
nais ligados à situação social dos povos.

No caos educacional do País, desnudado por
estatísticas cruéis, o ensino médio surge com dificul
dades específicas. Enquanto nos países do Primeiro
Mundo e naqueles de industrialização recente quase
100% dos jovens freqüentam as escolas de 2Q grau,
no Brasil apenas 17,6% dos nossos jovens e adoles
centes, de 15 a 19 anos, estão nos bancos escola
res. São quase 12,5 milhões desta faixa etária su
bescolarizados e até mesmo analfabetos a engros
sar a massa de subempregados ou desempregados
por todo o País. Números já citados aqui tantas ve
zes mas que não têm nos levado a reflexões mais
profundas.

O ensino médio tem sido um nível escolar nun
ca priorizado pelas políticas públicas, palco das dis
torções existentes entre a educação geral e a forma
ção profissional na escola. Integrando a educação
básica, deveria ser universalizado por constituir o
mínimo aceitável para que o jovem tenha condições
de auto-aprendizagem e de auto-requalificação pro
fissional.

Países que investiram maciçamente na educa
ção, nas últimas décadas, e universalizaram a edu
cação básica confirmam os resultados positivos que
obtiveram na melhoria da qualidade de vida da po
pulação e na competitividade de seus bens e servi
ços. Tiveram significativos aumentos no seu Produto
Interno Bruto e na renda per capita de seu povo.
Além disso, passa a ser reconhecida, cada vez
mais, a importância da educação no estabelecimen-

to de novas perspectivas na intricada relação qualifi
cação/emprego/ salário.

No caso brasileiro, o mundo produtivo tem ex
plorado a mão-de-obra abundante, desqualificada e
mal paga na ausência de profissionais bem forma
dos e competentes. Estatísticas do IBGE mostram
que a população economicamente ativa é formada
por 16,4% de trabalhadores analfabetos ou com me
nos de um ano de estudos e 51 % do total estão
abaixo de quatro anos de escolaridade.

As estatísticas confirmam também que faltam,
na estrutura funcional do País, sobretudo técnicos
de nível médio devidamente qualificados para o de
senvolvimento tecnológico nacional. Para superação
desta lacuna, o sistema educacional e seus poten
ciais parceiros prescindem de uma política adequa
da de valorização e estímulo à qualificação dos tra
balhadores.

A escola média brasileira, em geral, imersa em
dificuldades comuns a todo o sistema educacional,
não tem conseguido dar a contribuição que o País
anseia. Falha na qualidade dos conhecimentos ge
rais que ministra e falha nos arremedos da qualifica
ção profissional a que se propõe.

Uma saudável exceção é constituída pela rede
de escolas técnicas federais - 110 instituições espa
lhadas pelas cinco regiões brasileiras, valorizadas
pelos resultados de seu trabalho e pelo sucesso pro
fissional de seus ex-alunos.

Uma rede escolar que, há décadas, vem for
mando jovens em profissões técnicas adequadas à
realidade regional e que tem conseguido a respeita
bilidade da população. Em seus 260 cursos de dife
rentes habilitações, estas escolas têm permitido o
aprendizado de técnicas atualizadas, ao lado de
uma consistente formação geral de seus alunos.

Apesar do êxito de seu trabalho, estas escolas
vêm enfrentando dificuldades de toda ordem nos úl
timos anos. Recentemente foram ameaçadas de se
rem estadualizadas com sérios riscos a sua sobrevi
vência. Além deste prenúncio, as escolas técnicas
federais têm enfrentado duras batalhas na conquista
de orçamentos compatíveis com suas necessidades.

Preocupa-nos, por questões de princípio, toda
esta rede mas de modo especial a apreensão dos diri
gentes da Escola Técnica Federal de Pernambuco.

Aquela tradicional instituição, fundada em Reci
fe há 86 anos, com suas duas Unidades de Ensino
Descentralizadas - em Pesqueira e em Petrolina - é
a maior escola da rede, em número de alunos. Aten
de, aproximadamente, a 5.600 estudantes e pelo
que oferece à sociedade pernambucana, representa
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um patrimônio da Educação, da Cultura e da Tecno- melhorar seu quadro de pessoal. Assim definhou o
logia do nosso Estado. braço governamental da pesca brasileira até ser ex-

Apesar da competência de seus administrado- tinta em 1989 com a criação do Ibama.
res, que têm conseguido parcerias locais importan- Era voz corrente entre os envolvidos com a
tes, aquela escola tem enfrentado dificuldades na pesca, que a Sudepe não vinha cumprindo adequa-
manutenção básica de sua infra-estrutura física - damente com as enormes responsabilidades que lhe
são quase 170 mil metros quadrados de área cons- cabiam. Não amparava o pescador artesanal, não
truída num espaço físico de 266 mil metros quadra- incentivava a indústria, não desenvolvia pesquisas e
dos de terreno, com oficinas, laboratórios e equipa- perdera a credibilidade enquanto normalizadora da
mentos especializados. atividade pesqueira. Sua extinção chegou a ser re-

No presente exercício, as verbas de custeio do cebida como indicativo de que o Estado, afinal, acor-
deficitário orçamento esgotaram-se no início do se- dara para o potencial pesqueiro do Brasil. A sequên-
gundo semestre e a sobrevivência da instituição fi- cia dos fatos, no entanto, veio demonstrar o grande
cou na dependência de difíceis suplementações ne- erro que foi incorporar as decisões relativas à pesca
gociadas nesta Casa. e à agricultura ao Ibama. Foram sepultados definiti-

Para 1996 o quadro mostra-se mais complica- vamente, todos os programas de desenvolvimento,
do. A proposta orçamentária enviada pelo Poder reduziram-se as verbas para pesquisa e estatística
Executivo ao Congresso Nacional surpreendeu pesqueira, além da implantação de uma forte política
aquela Escola com redução da ordem de 50% do já restritiva à atividade, sem qualquer respaldo técnico.
deficitário orçamento de 1995. Números que pode- Por ser responsável por conter os danos à eco-
rão inviabilizar o gerenciamento daquela instituição e logia, o novo gestor da pesca brasileira abandonou
interromper, de forma violenta, sua trajetória histórica completamente qualquer projeto de fomento ou me-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, precisa- Ihoria tecnológica para a atividade. Seu trabalho era
mos estar atentos à situação desta rede escolar. É restritivo, não de apoio, entende-se. O que não se
necessário que priorizemos de fato a educação tec- pode entender, no entanto, é como se outorgou a
nológica nacional através da recomposição do seu um instituto de proteção ao meio ambiente a tarefa
orçamento em níveis compatíveis com suas necessi- de desenvolver um setor de produção de alimentos.
dades e com as exigências do desenvolvimento tec- As decisões sobre a pesca e a agricultura brasileira
nológico nacional, tema que deve merecer de todos f?ram concentradas em .um departamento da Direto-
nós uma atenção especial na análise e aprovação na de Recursos Naturais do Ibama, o que causou,
do Orçamento Federal de 1996. de imediato, a total paralisação de decisões relativas

Era o que tinha a dizer. a licenciamentos, periódicos de pesca, renovações
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB _ CE. de frotas e outras ~? exclusiva responsabilidade do

Pronuncio seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs ór~ãof gesto~ da atlvlda.de de produção de pescado.
e Srs. Deputados, a pesca já foi, no Brasil, apontada TBls a~s tlv~ram efeito devastad?r no seg~~nto
como apta a contribuir de forma definitiva para sanar p~uelro nacional. Alguns fatos, creiO, sã.<> mBls Ilus-
problemas de fome e desnutrição, crônicos em todas tratrvos que qualquer argumento. Senão vejamos.
as regiões do País. São quase 8 mil quilômetros de I) O Brasil que, em 1987, produziu 950 mil to-
costa marítima com grande variedade de espécies nelada.s de pescado, produziu em 1991 me~os de
nobres e rota migratória de grandes cardumes de 650 mil toneladas, sendo que no mesmo penodo o
atuns. São também cerca de 200 mil quilômetros de Chile aumentou sua produção de 4 milhões e 800
rios piscicosos onde proliferam espécies praticamen- mil toneladas, para 6,5 milhões de toneladas e o
te desconhecidas do mundo civilizado. Esta riqueza Peru passou de 4,6 para 7,5 milhões de toneladas.
fez com que se estabelecessem, entre os anos de 11) O Estado perdeu completamente o controle
1963 e 1979, quatro planos nacionais de desenvolvi- sobre a frota pesqueira, com a entrada em operação
mento para o setor pesqueiro. Nenhum deles foi im- de milhares de pequenas embarcações sem qual-
plementado completamente. A desarmonia entre as quer condição técnica de realizar uma pesca econo-
instituições, a falta de sensibilidade para com o setor micamente viável e ecologicamente sustentável; tais
e a inépcia administrativa de alguns dirigentes trans- embarcações, sem licença de pesca e sem respeita-
formaram a antiga Superintendência do Desenvolvi- rem os períodos de paralisação, desestimaram no-
mento da Pesca-Sudepe, em um órgão fraco, sem vos investimentos em barcos modernos e bem equi-
recursos financeiros, impossibilitado de qualificar ou pados, além de atuarem, a pouca distância da costa,
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sobre estoques juvenis, o que prejudica produções
futuras.

111) Favelização das colônias de pescadores,
em face do abandono de programas de assistência
desenvolvidas até 1988 e que visavam à integração
deste importante segmento econômico e social ao
precesso produtivo nacional.

IV) Redução das exportações de produtos pes
queiros de 200 milhões de dólares, em 1988, para
pouco mais de 110 milhões em 1990.

V) Fim de todas as linhas de crédito para a
pesca, que deixou inclusive de ser tratada como ati
vidade agropecuária, só voltando a esta condição já
em 1992, porém sem qualquer linha disponível.

VI) Invasão da Zona Econômica Exclusiva 
ZEE, por centenas - segundo dados das Capitanias
dos Portos - de pescadores de barcos estrangeiros,
que pescam durante todo o ano, sem serem moles
tados, em águas brasileiras, além de usufruírem em
nossos portos, de maneira ilegal dos privilégios da
arribada, que lhes garante combustível a preços in
ternacionais mais baratos e sem qualquer responsa
bilidades com o País. Tudo isso, com a conivência
das autoridades.

Estes são, Srs. Deputados, apenas alguns
pontos do processo de esfacelamento já sofrido pe
los que trabalham produzindo peixes no Bra::;il. O se
tor pesqueiro nacional paga hoje pelo combustível
que utiliza, 191 % mais que os pescadores america
nos, 92% mais que os japoneses e 118% mais que
os argentinos. O tratamento pouco responsável
dado pelas autoridades brasileiras à pesca fez nas
cer no setor financeiro nacional um grande precon
ceito contra a atividade pesqueira. Poucas são as
empresas de pesca que conseguem operar com
bancos, oficiais ou particulares, para descontos de
títulos e duplicatas. Nenhuma consegue crédito se
não forem dados em garantia os bens pessoais de
seus proprietários. A pesca artesanal ou de pequena
escala se sustenta exclusivamente dos financiamen
tos feitos por atravessadores que, fixam o preço de
compra do produto, monopolizam a comercialização
e fazem o peixe chegar ao consumidor a preços ab
solutamente inacessíveis às famílias mais pobres. A
explicação para esta aversão é simples: quem vai
confiar numa atividade marginalizada exatamente
po~ quem tem o dever de protegê-Ia?

Aliás, Sr. Presidente, hoje pela manhã, numa
audiência com o Ministério da Agricultura, S. Ex'! dis
se claramente que é decisão do Governo implantar,
no primeiro semestre do próximo ano, um órgão que
se dedique ao fomento do setor pesqueiro.

Em uma conversa recente com o Ministro Cló
vis Carvalho, ficou acertado que a questão do fo
mento à pesca irá diretamente para a agricultura.
Assim, apresentei isso para o Ministro da Agricultura
e disse: Ministro, logo mais participarei do Pequeno
Expediente; falando sobre a pesca. Posso, então,
dar a notícia no Plenário?

O Ministro respondeu: Sim, Deputado, pode fa
zer essa comunicação, pois isso é vital, é muito im
portante para o setor.

Há pouco, Sr. Presidente, conversava com em
presários do Ceará e de Santa Catarina e falava
exatamente da boa notícia dada horas atrás pelo Mi
nistro da Agricultura, que nos apresentou uma deci
são de Governo espetacular.

Quero inclusive, neste momento, parabenizar o
Ministro da Agricultura por essa notícia transmitida
há pouco. Certamente, com a criação de um orga
nismo voltado exclusivamente para o fomento da
pesca, se Deus quiser, dias melhores virão.

O setor está órfão de atenção imediata. Milha
res e milhares de pescadores artesanais estão total
mente desamparados. O preço do óleo diesel é bem
inferior nos Estados Unidos, no Japão e na vizinha
Argentina. Além disso, as embarcações estrangeiras
que aportam em nosso litoral têm o preço do óleo
subsidiado. Por que.castigar o pescador brasileiro?

Sr. Presidente, no diagnóstico preparado por
técnicos do Ministério da Agricultura para o Merco
sul, a sentença é definitiva. A captura de pescado no
Brasil vai desaparecer na região de influência do
pacto, se não forem tomadas medidas urgentes no
sentido de modernizar as técnicas de pesca e criar
condições de desenvolvimento para o setor como
um todo.

Uma breve comparação do respeito dispensa
do por alguns países à atividade pesqueira demons
tra como este tratamento pode refletir nos resultados
alcançados, quer em divisas com exportações, quer
em quantidade e qualidade de alimento oferecido às
populações. Países como México, Peru, Equador,
Chile, Argentina, Portugal, Espanha e Japão, exem
plo de responsabilidade com a produção de alimen
tos de origem aquática, são hoje grandes produtores
e grandes consumidores de pescado, e este aumen
to de consumo é, sem dúvida, o caminho para a di
minuição da desnutrição e da fome que vitima 150
milhões de brasileiros. Todos estes países, no en
tanto, trataram e tratam a pesca, como fator de pro
dução de alimentos e, quando as decisões sobre o
setor não estão afeitas a um Ministério exclusivo
para o desenvolvimento da atividade pesqueira, são
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tomadas pelos Ministérios da Agricultura, que, por O que me espantou na discussão, apesar de
definição, cuidam da produção de alimentos. toda a polêmica que envolve atualmente os conflitos

Recentemente com a decisão do ex~Presidente agrários - uma questão antiga, complexa e urgente
Itamar Franco, expressa pelo ex-Ministro Henrique -, foi o grau de resistência de determinados Parla-
Hargrea.ves em suas negociações oom o Conçlresso mentares, que continuam tendo uma visão estreita,
Nacional, de incluir na sua proposta de adaptação conservadora e atrasada da questão fundiária do
administrativa a transferência para o Ministério da País.
Agricultura da responsabilidade nas decisões sobre É um absurdo sermos chamados de dinossau-
a pesca e a 8.::jüicultura, criou a expectativa de que ros por certos Parlamentares, porque defendemos
seria resgatada uma imensa dívida com 5 milhões os monopólios públicos. Essas mesmas pessoas
de brasileiros que, direta ou indiretamente, têm nas mantêm-se agarradas a uma concepção de proprie-
atividades de pesca, criação e processamento de dade do século XVIII.
pescado, seu meio de vida. A pesca é /) caminho Aí, pergunto: se nós, do PT, que defendemos
para produzir, a curto prazo, boa parte do déficit pro- os monopólios públicos, somos chamados de dinos-
téico que tanto mata no Brasil. O pescado é hoje o sauros, de que chamar então aqueles que se ape-
alimento com maior crescimento de c!ernt'l.nr!a em gam a uma definição' de propriedade do século
todo o mundo e, sintomaticamente, este Ct(:,sü1mento XVIII? São, então, dinossauros atrasados, que não
é maior nos países ricos como Estal.:k!::; Unidos e compreendem os avanços que a sociedade tem al-
Alemanha, campeões no aumento de G0w':~'urríQ). cançado. É incompreensível que em um País que

A análise do potencial da aqüicultul'a 1l8Gional fala em modernidade ainda se queira garantir o lati-
leva a números astronômicos, muitas vezes difíceis fúndio intocável. É incrível que os avanços que da-
de acreditar. O clima, o solo, a água e, sobretudo, as terminados setores pregam, sejam só da boca para
espécies de peixes nativas já testadas e compl'Ova- fora, porque, na prática, continuam tratando os tra-
damente de grande rendimento na pi~x;iGultura ga- balhadores rurais a patada, a chicote, ou então a
rantem que elevar a produção de p~8\;ado dü Brasil pistola.
aos 2 milhões de toneladas almejado;~:, vÉlrios Outro aspecto, Sr. Presidente, desse!. questão
planos de desenvolvimento para (l ser fundiária, é que o nosso projeto propõe apenas que
conseguidos somente numa primei!;:'! de um sejam corrigidas as ilegalidades e as violências pra-
programa bem planejado de produ'~'3(i A ticadas em nome de uma ordem judit::ial. Existe juiz
utilização, para criação intensiva, i~~m·afíd''Sl re- neste País que está concedendo liminares até ,3m
presas hidrelétricas poderia levar o Bretsil t <i}Jnclição porta de boate. Em cinco minutos um juiz, com dez
de maior produtor mundial de pesG':1de" qLl8re- linhas, coloca um pedaço de papel nas mãos de um
mos tanto. Por agora, basta-nos ver a pesca ser tra- contingente policial, quase sempre corrupto e incom-
tada como produtora de comida e gerenciackl! pela petente, para barbarizar homens, mulheres, crianças
área do Governo responsável pelo abastec1mento e idosos, como o que foi feito em Corumbiara, onde
nacional de alimentos. Temos certE!Zaq\J':l esta onze pessoas foram assassinadas, inclusive, uma
foi também a visão do ex-Presidente Fr'3!lGo. criança de sete anos.

O SR. DOMINGOS DUTRA (pT·~ MA. re- Portanto, espero que, sobre o projeto que foi
visão do orador.) - Sr. Presidenls, e 81'S, Depu- retirado de pauta, haja um acordo capaz de ameni-
tados, funcionários da imprensa e desta zar esse grau de violência no campo.
Casa, desde ontem a Comissão de ConstitUição e J15- Faço um apelo ao Governo, pois já discutimos
tiça e de Redação debate o Projeto de lei nº 490, de este projeto com o Presidente da República e com o
minha autoria, que tem como objetivo Iilnitar o número Ministro da Justiça, mas não estamos vendo empa-
de medidas liminares concedidas por juízes ern confli- nho governamental em apoio ao mesmo. Este não é
tos coletivos pela posse de terras U!bl.:ln8.8 €i ruraIs. um projeto do PT, nem é ideológico, mas tem como

Depois de uma sessão bastante polêmica on- único objetivo evitar violências e garantir que haja
tem, que hoje teve continuidade, ú projeto foi retira- justiça no campo.
do de pauta, a fim de que haja um entre to- Ele interessa ao Governo, razão pela qual fa-
dos os partidos e Lideranças que conti- zemos um apelo ao seu Líder para que, neste rno-
nuem a imperar as ilegalidades, ,q e o abu- mento, empenhe-se na busca de uma negociação,
so de poder praticados por juíze[~ rn~'\ i'!~reciação de porque, do contrário, também denunciaremos o Go~

conflitos coletivos pela posse da )/:;1"'1',21, verno como conivente e omisso, já que não se inte-



o SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 
Concedo a palavra ao Sr. Freire Júnior.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, inicialmente, agradeço ao nobre amigo e
companheiro Deputado Elias Murad pela gentileza
em permitir que trocássemos a ordem de inscrição.

Nesta tarde de quinta-feira faço um pronuncia
mento no sentido de analisar a situação em que a
agricultura brasileira vem se apresentando nos últi
mos anos, com taxas consideráveis de crescimento
do seu produto, em função tanto da ampliação da
área plantada como do incremento da produtividade.

O surto de crescimento do setor agrícola per
mitiu a colheita de expressivas safras e grãos, além
de tornar possível a ampliação dos investimentos
em máquinas, equipamentos e insumos agrícolas e,
além disso, o incremento do emprego de mão-ele
obra no campo.

Após uma fase de crescimento acelerado, a
agricultura começou a presenciar sucessivas crises
que passaram a determinar negativamente o desem
penho do setor.

A agricultura passou, então, a perder o trata
mento preferencial que lhe era tradicionalmente dis
pensado, principalmente por parte do setor financei
ro. O padrão de financiamento agrícola entra em cri
se. E diria mais, exauriu-se por completo. De uma
fase de oferta abundante de recursos passou-se à
adoção de uma política de restrição de crédito.
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ressa por uma solução viável para este caos que é a O fantasma da correção monetária e as eleva-
violência no campo. Não podemos mais permitir que das taxas de juros passaram a ser fatores determi-
um juiz tenha o poder de decidir sobre a sorte de mi- nantes da lucratividade do setor agropecuário.
Ihares de pessoas apenas com uma resolução pas- Criou-se, então, Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
sageira, de poucas linhas. A liminar é uma medida putados, um clima de intranqüilidade e perplexidade
provisória, mas quase sempre transforma-se, na sua entre os agricultores e uma crise sem precedentes
execução, em sentença definitiva, tamanho é o grau instalou-se no meio rural sem que se pudesse vis-
de violência que é empreendido pela força policial. lumbrar soluções viáveis, pelo menos, no nosso

Por isso, faço este apelo. Conversamos com o modo de entender, a curto prazo.
Líder do Governo, Deputado Luiz Carlos Santos, São inúmeras as causas dessa crise, mas
bem como procuramos os Líderes do PSDB e do duas saltam aos nossos CJlhos, as quais considera-
PFL. Esperamos o empenho de todas essas Iideran- mos determinantes: o aviltamento dos preços agrí-
ças governamentais, para que haja um acordo na colas e os altos encargos financeiros que incidem
aprovação desse projeto que interessa a todo o sobre o crédito rural.
povo brasileiro. Examinando os preços agrícolas praticados ao

Era o que tinha a dizer. nível de produtor rural, percebemos quão acentuado
Durante o discurso do Sr. Domingos é o aviltamento da remuneração do agricultor. Os

Dutra, o Sr. Adylson Motta, § 2Q do art. 18 preços médios dos produtores agrícolas, vêm desa-
do Regimento Interno, deixa a cadeira da bando de uma forma assustadora.
presidência, que é ocupada pelo Sr. Maurí- Hoje todos se vangloriam das excelentes sa-
cio Campos, § 2Q do art. 18 do Regimento fras que colhemos num passado próximo. Do lado
Interno. do produtor, porém, o que se constata, Sr. Presiden

te, é uma acentuada queda de renda. É uma transfe
rência brutal de renda do campo para a cidade. E é
pertinente relembrar que produção abundante com
preços aviltados não dá sustentabilidade à atividade
agrícola em nenhum país do mundo, muito menos
no nosso, que não dispõe de subsídios para a ativi
dade agrícola.

E, aqui, Sr. Presidente, quero examinar algu
mas das relações de trocas na agricultura. A cada
momento são necessários mais produtos agrícolas
para se adquirir máquinas implementos e outros in
sumos. E é comum a imprensa divulgar sistematica
mente quadro comparativo do baixíssimo poder de
compra dos produtos agrícolas.

Vejamos aqui, Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, alguns exemplos: são necessários 60 qui
los de arroz em casca para que se possa comprar
quatro caixas de sabão em pó. Com a venda de um
frango se adquire uma coxinha em qualquer bar, em
qualquer restaurante deste País. Com o dinheiro que
um produtor rural ganha pela venda de 15 frangos é
possível comprar uma pizza. Vendendo-se 15 quilos
de carne, ou seja, uma arroba de carne, é possível
comprar uma calça jeans barata - e é testemunha
aqui o Deputado Wigberto Tartuce, de que na Feira
do Guará, talvez, não se compre uma calça jeans
com o preço de uma arroba de boi. Da mesma forma
que para se comprar 11 pãezinhos de 50 gramas, o
produtor rural tem de vender uma saca de 60 quilos
de trigo, Sr. Presidente. E para comprar três camise-



Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 09191

tas de malha barata, para trabalhar, o produtor tem
que se desfazer de 30 quilos de algodão, duas arro
bas de algodão.

São exemplos, Sr. Presidente, que se repetem
de forma assustadora, revelando que os preços agrí
colas, ao nível do produtor, estão cada vez mais re
baixados. Em muitos casos a remuneração não co
bre sequer os custos da produção.

Tão nefasto quanto a baixa remuneração do
produtor é o alto custo financeiro. As altas taxas de
juros nas operações de crédito rural levaram a maio
ria dos agricultores a um endividamento insuportável
e a uma situação de insolvência generalizada. As ta
xas vem crescendo sistematicamente e alcançando
patamares insuportáveis como resultado da política
monetária do Governo.

Os efeitos dessa crise do setor agrícola são
inúmeros, mas quero destacar aqui alguns que con
sidero fundamentais: a diminuição da área plantada,
a redução da oferta de alimentos, a queda do nível
de emprego no campo, a retração da demanda dos
insumos, a desestabilização econômica e social no
campo, e mais do que isso, Sr. Presidente, a brutal
transferência de renda do campo para a cidade.

Encerrando, Sr. Presidente, afirmo ainda que
este quadro de crise determinou a celebração do
acordo da securitização da dívida dos agricultores.
Após sucessivas rodadas de negociações, decidiu
se que o valor máximo securitizado será de 7 bilhõ
es de reais, não ultrapassando os 200 mil reais por
mutuário. As dívidas são transformadas em títulos
do Tesouro Nacional, que vai repassá-los ao banco,
podendo esses títulos serem negociados no merca
do financeiro. O acordo da securitização das dívidas
agrícolas, agora regulamentado em lei, é uma tenta
tiva de enfrentamento das distorções que estão mar
cando, a curto prazo, o desempenho do setor agrí
cola.

Sr. Presidente, gostaria de salientar que o
acordo de securitização das dívidas agrícolas é im
portante, mas representa tão-somente uma tentativa
de solucionar emergencialmente a crise que se ins
talou no campo. Sem esquecer a relevância dessa
medida, os produtores rurais desejam que se im
plantem soluções permanentes que passam neces
sariamente pela definição de uma política agrícola que
~egure condições de estabilidade no meio rural.

Era o que tinha a di;zer.

O SR. LIMA NETTO (Bloco/PFL - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, o Governo, depois de tentar, sem sucesso,
uma solução de mercado para salvar o L10yd Brasi-

leiro, resolveu iniciar sua liquidação. A conseqüência
maior desta decisão seria a perda de 740 empregos
dos funcionários da companhia.

Enquanto a burocracia começava o processo,
eis que surge uma luz no fim do túnel: os emprega
dos, credores de 40 milhões de dólares em atrasa
dos trabalhistas, foram à Justiça e conseguiram uma
liminar para assumir a administração da empresa.

O plano dos empregados é criativo e muito
bom: eles assumem a administração da empresa
por oito anos, sob o regime de usufruto, já tendo ne
gociado com um grupo empresarial o arrendamento
de quatorze navios.

Para operar esses navios, o grupo vai investir
20 milhões de dólares para reequipá-Ios. Vai pagar
também mais 12 milhões de dólares para fazer face
às ações judiciais externas, evitando a penhora dos
navios em portos estrangeiros, e para pagar um pia
no de demissão voluntária para aqueles emprega
dos que preferirem sair, recebendo todos os seus di
reitos trabalhistas em dinheiro e à vista.

O plano de demissão voluntária foi pedido pelo
sindicato porque vários empregados, já sem ativida
des no L10yd há alguns meses, estão com interesses
particulares que os levam a preferir se afastar da
empresa.

Além de preservar empregos no L1oyd, esta so
lução, envolvendo investimentos de 20 milhões de
dólares, nos próximos noventa dias, para o reequi
pamento de navios, viria dar um tremendo empurrão
na indústria naval do Estado do Rio. Além de preser
var empregos no L1oyd, repito, também seriam cria
dos e mantidos empregos nos estaleiros.

Esta solução tão bonita, que interessa aos
marítimos e metalúrgicos, deveria ter total apoio
do Governo. Pasmem os senhores! O Governo
está entrando na Justiça para questionar o usufru
to. Ao invés de ficar satisfeito por estar livre do
problema por pelo menos oito anos, ele briga para
continuar com ele. O Governo briga para fechar o
L1oyd, para demitir 740 empregados, para evitar
que nossos estaleiros recebam 20 milhões de en
comendas.

O Governo entrou na Justiça para anular o
usufruto. É claro que nenhum investidor, em sã
consciência, vai investir um mínimo de 32 milhões
enquanto a briga judicial persistir, e sabemos que ~

Justiça é lenta.

Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, Sr.
Ministro Odacir Klein, tenho certeza de que esta de
cisão não passou pelos senhores. Ainda está na
hora de corrigi-Ia. Por favor, Sr. Presidente.
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o SR. DANILO DE CASTRO (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, esta Casa, que tem sido palco de gral1
des e históricos acontecimentos, poderá, com a in
clusão dos Municípios do Vale do Jequitinhonha na
área de atuação da Sudene, estar praticando uma
de suas mais nobres e justas decisões.

O projeto que ora se examina é de autoria da
nobre Senadora Júnia Marise e teve tramitação re
gular no Senado, já no ano passado. Na Câmara, o
projeto foi distribuído, também em 1994, à Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior, na qual, em
seu bem elaborado parecer, o Deputado Nilmário
Miranda foi também favorável.

Com referência à sua constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, na Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, cujo Relator foi o nobre De
putado Ibrahim Abi-Ackel, teve sua aprovaçOO unânime.

A Lei nº- 3.692, de 15 de novembro de 1959,
sancionada pelo saudoso Presidente Juscelino Ku
bitschek, que instituiu a Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste para fins de atuação, não só
nos Estados que integram aquela região, como Ma
ranhão e Piauí, bem como a zona de Minas Gerais
situada no Polígono das Secas.

A região, cuja inclusão na Sudene é agora pro
posta, é um prolongamento da Região Nordeste,
pela semelhança das condições econômicas e so
ciais, resultado das calamidades provocadas pela
seca. Nessa região a situação é dramática e Municí
pios como Medina, Cachoeira do Pajeú e Comerci
nho, já de há muito transportam água para consumo
doméstico de uma distância média de 60 quilôme
tros, através de caminhão-pipa e de forma precária.
Nesses Municípios, 90% das escolas rurais e urba
nas estão fechadas. Os efeitos da estiagem são de
sastrosos, e rios e córregos perenes estão secos. As
condições de higiene são disputadas entre pessoas
e animais,' agravando as condições de saúde, po
dendo fazer surgir várias epidemias. A perda nas la
vouras de milho, arroz e feijão está estimada em
95%, e na pecuária a situação é também dramática.

----_.-------- .

A aprovação deste projeto vem fazer justiça a
uma região sofrida que apresenta os mais elevados
índices de pobreza do País, comparáveis apenas
aos encontrados no Nordeste e nas regiões mais po
bres do continente.

Essa lutaSr. Presidente, é de todo o Estado de
Minas Gerais. Essa luta é também de V. Exª, Sr.
Presidente, um dos~ Parlamentares mais experientes
e nobres daquele Estado. Tenho certeza de que V.
Exª encampará a luta do Jequitinhonha.

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, no último dia 5, o Banco Central baixou
a Resolução nº- 2.217, publicada no Diário Oficial
do dia 6 do corrente mês, propiciando a rolagem da
dívida dos Estados. E através da Resolução nº
2.218, também publicada no Diário Oficial, o Banco
Central impede as instituições financeiras de faze
rem antecipações de receitas. Com essas medidas
os Municípios brasileiros ficaram em situação insus
tentável.

Não é de hoje que, na qualidade de coordena
dor do Grupo Parlamentar Municipalista nesta Casa,
temos focalizado a dificuldade das Prefeituras muni
cipais, principalmente das pequenas, nos Municípios
agrícolas que tiveram problemas na economia da
sua cidade. Essas prefeituras encontram-se em si
tuação financeira muito difícil. Agora, terminando o
exercício 1995, as Prefeituras deverão resgatar as an
tecipações de receitas até o próximo dia 31 de janeiro,
como manda a lei. No entanto, segundo essa resolu
ção do Banco Central, os Prefeitos municipais não p0

derão fazer, no ano de 1996, antecipações de receitas.
Essa determinação do Banco Central fere os

interesses dos cinco mil Municípios brasileiros e cria
situação discriminatória. Não é porque os Governa
dores de Estado têm grande força, podem dialogar
com os nossos governantes na área federal, com di
rigentes do Banco Central, e com o Ministério da Fa
zenda, que os Municípios venham a ser esquecidos.

Vamos solicitar audiência com o Ministro da
Fazenda, com o Presidente do Banco Central, e pe
dir a colaboração das Lideranças desta Casa para
que seja dada também aos Municípios brasileiros a
possibilidade de renegociação das suas dívidas na
mesma proporção dada aos Estados. Os mesmos
argumentos usados para renegociar a dívida dos
Governadores de Estado enquadram-se perfeita
mente para autorizar-se também a negociação das
dívidas dos Municípios brasileiros.

Não é possível, Sr. Presidente, que uma posi
ção radical do Banco Central, além de não propiciar
a renegociação das dívidas, venha a impedir que no
ano de 1996 os Prefeitos possam fazer antecipaçõ
es de receitas. Todos sabem que a receita pública
dos Municípios não tem uma regularidade, não é
igual em todos os meses do ano. Com antecipações
de receitas é possível propiciar uma regularidade, já
que os vencimentos de despesas ocorrem rotineira
mente todos os meses, nas mesmas proporções e,
às vezes, até com alguns aumentos, como ocorreu
agora em dezembro.
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Em primeiro lugar, pedirei apoio ao Deputado duzindo Minas para a dianteira do cenário nacional.
José Aníbal, Líder do meu partido, para esse movi- O lado social sofre com o seu gigantismo, mas vem
mento dos Municípios brasileiros, a fim de dar às sendo olhado com carinho e priorizado pela sua
Prefeituras municipais a mesma oportunidade de ne- gente amiga e solidária, e por aqueles que, acima de
gociação das dívidas. Temos certeza de que dessa qualquer ideologia, têm pautado a sua vida pública
maneira estaremos resolvendo os problemas dos em prol da comunidade.
Municípios brasileiros. Belo Horizonte, cidade planejada, cercada por

Não é possível, Sr. Presidente, permitirmos si- montanhas, hoje devastadas pela ambição exagera-
tuação de inviabilidad~? financeira que pode resultar da do poder econômico, continua, no limiar deste sé-
até no fechamento de muitas Prefeituras municipais, culo, a ser a Capital dos mineiros, aconchegante,
principalmente nas cidades mais pobres. acolhedora e que representa os anseios e aspiraçõ-

O SR. ELIAS MURAD (P8DB - MG. Sem revi- es da gente das Minas Gerais.
são do orador.) ~ Sr. Presidente Maurício Campos, é Apesar de quase centenária, a cidade guarda
uma feliz coincidência ter V. Ex'ª presidindo a Mesa, todas as características de uma cidade-criança. Bas-
no momento em que pn33l2!rei minha homenagem ta dizer que o seu símbolo mais típico é o Pirulito da
aos 98 anos de existência de Belo Horizonte, Capital Praça Sete. Não há, a meu ver, melhor identificação
de Minas Gerais. Há alguns anos, V. Exª foi Prefeito do que essa.
da Capital mineira e sua administração foi uma das Salve Belo Horizonte, a Capital qua..;!::. c;entená-
melhores que tivemos naquela cidade. ria, mas que tem um pirulito como mOnUrv1Gnto à sua

Após a Proclamação da República, o Congres- juventude!
so Constituinte Mineiro propôs a mudança da Capital O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) _
de Ouro Preto para uma cidade mais moderna. Agradeço o Deputado Elias Murad pelas referências

Em 1891, uma comissão liderada pelo Enge- à nossa pessoa e à administração que tivemos a
nheiro Aarão Reis, iniciou a avaliação de cinco loca- ventura de fazer em Belo Horizonte e também as re-
Iidades em que poderia ser construída a capital. O ferências à nossa Capital.
estudo durou seis meses, e em 13 de dezembro de Concedo a palavra à SIª- Deputada Marta Su-
1893, por 30 votos a 28, Belo Horizonte foi referen- plicy.
dada como. o. loc~1 em que seria C?nstruído o. ~o~o A SRA. MARTA SUPLICY (PT-SP. Pronuncia
centro administrativo. No ,ano segUinte foram InICla- o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras e Srs.
das as obra~ ?a nova capl~al, e, em 12 de dezembro Deputados, algumas pimentas são mais ardidas.
de 189:, fOI Inaugurada ainda com trabalhos a se- Ser trabalhadora já é difícil: possibilidades reduzi-
rem feitos., Na épo~a apen~s terraplenag~m ?8~ das de registro em carteira, salário mais baixo do
r~as e avemdas, .~e~lço~ de ag~~, .esgo!o ~ Ilumlna- que o homem, falta de infra-estrutura para atender
çao, ramal ferrovl~no e.clnco ~chfl?IOS publlcos eS!B- às crianças, falta de divisão de trabalho domésti-
vam pro~tos. Sena talvez a pnmelra Cidade planeJa- co... Ser trabalh:;l.dora do campo é multiplicar por
da do Pais. muito todas estas dificuldades. E agora o Governo

Ao completar 98 anos, Belô, como é carinhosa- quer colocar mais uma no momento em que pro-
mente chamada por seus filhos, apresenta-se com põe a retirada do princípio da idade de aposenta-
as rugas dos anos vividos, mas sem perder a joviali- doria e tempo de serviço diferenciados na Consti-
dade do espírito que inspirou a sua criação, e onde tuição. Retirando-se o princípio da Constituição,
foram depositadas as esperanças de representar no retira-se o direito.
século XX uma Minas Gerais empreendedora, mo- O Governo deseja qu~_~ regras de aposenta-
derna e ousada., doria para homens e mulheres assalariados, urba-

. Como grande ~etropole que se tornou, Belo nos e rurais, sejam as mesmas. Todos terão que ter
~onzonte enfrenta eVldente~nente, problemas de v~- contribuído por 40 anos com a Previdência e ter, no
nadas ordens, em setores dIversos de sua economia mínimo, 60 anos de idade. Em relação às mulheres
e sociedade, mas que, (;·)m a perseverança de sua do campo, pequen_ª~ proprietárias, ele não só retira
população, vão sendo superados paulatinamente. do texto Coristihicional o direito de aposentadoria

Hoje, com mais de :2 milhões de habitantes, por aos 55 anos, como aumenta para 57 anos através
exemplo, tem um dos menores indices de violência de disposição transitória (a ser discutida na Lei
do País, se comparada com outras cidades do mes- Complementar assim como as aposentadorias por
mo porte. A sua economia vai a passos largos con- tempo de serviço).



Pri3;3i,:k8!ITli:rS'_, 11, 2!üJ1livllpanhou esse pro-
di?, mUJ~r(la8 di~;eus8ões,desde a
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As mulheres e, muito particularmente as mu- neurológicos. As cria.nças {'3m um alto índice de re-
Iheres do campo, têm se movimentado para não per- provação escolar, e a famfiia não faz a relação de
der o direito à aposentadoria diferenciada. causa e efeito.

Conseguiram o aval do relator, Deputado Euler É também bastante alto o número de casos de
Ribeiro, sobre a garantia desta diferença. Entretanto, aborto não induzido: 42% já tiveram perda fetal es-
o relator não manteve a forma de contribuição Rural pontânea. No meio urbano, a estimativa média de
à Previdência Social, que é o pagamento sobre a aborto espontâneo não ultrapassa; 0%. Para as es-
produção comercializada. Esta é a garantia para o pecialistas este alto indice registrado na zona rural
trabalhador rural de sua equiparação com o recebi- tem relação não só com o indiscriminado uso de
mento do benefício igual ao urbano. Muitas vezes o agrotóxicos, mas, também, (:·om a sobrecarga física
trabalhador, homem e mulher, não tem o dinheiro a que as s§o submetidas ao lon-
vivo para pagar a contribuição previdenciária, mas go da vid;:'l, llui;lo nern mesmo quan-
sendo o pagamento uma alíquota sobre a produção, do estão (9ngravidam mui-
ele sempre consegue. to jovens e iBm [8;;'8 (le elevada. A taxa

O Governo parece partir do princípio de que os de natf:!!ieJatJi2! 41 % que têm
rurais não contribuem e está pensando em jogar os nove filhos, g;mn8~1íitl2'

trabalhe' ."res rurais na área da assistência social, As CatlSEl:.:i mDlr[8.Ho;;~d'3 !uiju'21lltil estão vincula-
onde S( !nte os carentes seriam os contemplados. das a precariedade de< 88.neame<nto básico, baixo ní-

Hi~ ,camente as mulheres sempre estiveram vel nutricional, falta aIs acesso aos serviços de saú-
presente~ '"l trabalho do campo, aparecendo nos de e alta incidência de doenç..as infecto-eontagiosas.
censos de.,lográficos desde 1940, mesmo que, em Governo e DepijJi:adü não podem desconsiderar
virtude dos regimes de economia familiar, sua pre- a realidad!~ que ms,is das; mulheres do cam-
sença fosse invisível como trabalhadora. Seu papel po cOfTI6Ç5lm a traiJaJilaw .2lni:8S dos dez anos de ida-
era o de mulher do produtor ou mulher do lavrador. de. Antes dos 15 anos, Já estão nas atividades
A mulher já não aceita essa visão de si mesma. do campo. Muitas delas !121ü terão sequer um dia de
Hoje, a trabalhadora do campo já se vê como tal. En- repouso semr:li1al nas SUjas vidas.
tretanto, sua situação continua muito desfavorável. Caros colegas, pimenta riOS olhos dos outros

Dados recentes de pesquisa realizada pela realmente fia0 arde. Mas esta., a longo prazo, vai
Contag, para identificar o perfil de saúde das traba- doer nos olhos de
Ihadoras rurais, realizada em 19 estados brasileiros O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) - Co-
com 928 mulheres, revelam dados estarrecedores: munico aos Golegas que, Jé estão presentes no ple-
53% delas tiveram um filho natimorto e 10% tiveram nário o::: Deputados mo Grande Expediente.
mais de quatro. Estes índices estão diretamente 85- Vou dar a pail::WrSi, ordem de inscrição, aos
sociados à ausência de pré-nataJ, de condições bá- Deputados qUi;l aglJardartí~para ftalar.
sicas de saúde, permanente contato das trabalhado- Com a palavra o D,3pu~:ado Aécio Neves.
ras rurais com os agrotóxicos usados nas lavouras. O 8ft AECIO N~\\j~S (P8D8-MG. Sem revi-
Mais de 67% das trabalhadoras rurais jamais rece- são d~) orador.) - Sr. 8nils e Srs Deputa-
beram informações sobre os riscos que corriam e, dos, faço minhas 8S de homenagem a V.
por isso, 62% delas usam embalagens dos produtos Exª, ditas; por nOS30 de bancada, De-
químicos para guardar água, mantimentos ou ce- putado Elias. Mtrrad. Já tempo é escasso, vou
reais. me atlal a duas [nas que, no meu

Este alto grau de desconhecimento dos efeitos entendimento, são
dos agrotóxicos sobre a saúde faz com que 81 % das A pril1í18in;.! d:3~28 Í!:J~z n2i;c;r)I8!~[rrJ aiO decreto, assi-
mulheres não façam qualquer relação entre o manu- nado há doi:?' di1;lS da República,
seio dos insumos químicos com seu estado de saú- que possibilitará, a dia 2 de janeiro,
de. Ao mesmo tempo, 54% das mulheres se quei- que todos m; 18 mentais, além dos
xam de problemas crônicos de saúde. Pode-se notar idosos com mais (/:Jmpmvarem não
o mesmo na região de Franca com as mulheres e ter nada familiar IIJm quar~~o salário míni-
crianças que trabalham no mercado informal, nas mo, tenham (1) direijyJ um salário mínimo
bancas, que confeccionam sapatos para a indústria mensaL
local: dói a cabeça, têm dificuldades respiratórias,
dores no corpo, sensação de fraqueza e problemas
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Constituinte de 1988, e que,. finalmente, através des
se decreto, torna realidade algo que entendemos ser
muito justo.

O Ministério da Pn?NicU:mcia e Assistência So
cial já está em condiçóes, através dos seus postos
de atendimento, de orientar as pessoas sobre como
deverão se inscreveu' péwa H(~ceber esse benefício.

A segunda questáo, Sr. Presidente, é de alta
relevância para o Estado de Minas Gerais e os mu
nicípios pobres de tod'J (I Pa.ls e será fruto de uma
decisão, possivelmente esta semana, do Congresso
Nacional. Refiro~me ~~ insiusão dos Municípios do
Vale do Jequitinhonha n;3 regia}) da Sudene.

Hoje, vemos com :::j~!te~raç',ã.o de uma
concepção que existia n,3stEl .2'1 p&'eÜi:;ups;;:~a

com o número de mUl1icfpk<; ~uflarn ü bolo
da Sudene. Já há a que Minas,
participando de forma mais desse íjrg~nismo,

ainda importante com ;C!(y fornen!:o para a re-
gião Nordeste e os pobres ,:lo País, ele
será ainda mais forte.

Não tenho dúvida ele que, ":;!J!Ti o apoio de par
lamentares de todos os principalmente da
queles do Nordeste, poderem,)::; tel', com a inclusão
do Vale do Jequitinhonha na Sudene, uma Superin
tendência mais próxima de seus objetivos iniciais, o
que ajudará a diminuir as enormes e vergonhosas
desigualdades com as quais convivemos hoje e que
distanciam cada vez mais os municípios pobres e
miseráveis daqueles ricos em nosso País.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARIA LAURA (PT-DF. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Sras e Srs Deputados,
nos últimos dias 8 e 9 de dezembro o Governo De
mocrático e Popular do Distrito Federal realizou a
eleição direta para diretores e conselhos gestores
das escolas públicas, concretizando, assim, uma
bandeira antiga de luta do Sindicato dos Professores
do Distrito Federal.

Ressalto que essa eleição foi realizada com a
maior tranqüilidade e com grande participação. Das
526 escolas públicas do Distrito Federal, 461 realiza
ram eleições; e mais de 150 mil alunos com idades
acima dos 13 anos e 350 mil pais de alunos partici
param desse processo democrático de eleição da
gestão das escolas no Distrito Federal.

Sem sombra de dúvida, trata-se de um avanço
na gestão do ensino público no Distrito Federal. Temos
certeza de que, dessa forma, o Governo Democrático
e Popular avançará na concretização de sua:> metas pe
dagógicas para a educação na Capital da República.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 
Concedo a palavra à Deputada Nair Xavier Lobo,
que disporá de dois minutos na tribuna.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO(PMDB-GO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras e Srs De
putados, dentro desses pequenos minutos de que
disponho, faço um alerta para o fato de que amanhã
uma Comissão Especial votará a PEC nº- 25. Essa
proposta representa para o Brasil, para as mulheres,
para a sociedade, no limiar do novo século, do novo
milênio, um retrocesso enorme, uma vez que sub
mete a mulher à humilhação de ter de gerar o fruto
de um estupro. Significa também arriscar a vida de
milhões de mulheres pobres deste País, que não po
dem pagar abortos clandestinos, expondo suas pró
prias vidas.

Alerto aos Srs. Parlamentares desta Casa so
bre a PEC do nobre Deputado Severino Cavalcanti,
a quem muitíssimo admiro - e aí reside um outro pe
rigo, porque se trata de um brilhante e aguerrido
Parlamentar -, e neste momento faço um apelo a S.
Exª, na condição de colega, no sentido de que sua
propositura seja retirada antes do julgamento, por
que ela representa um sofrimento enorme, um retro
cesso inaceitável para a mulher, que não pode ser
tratada corno material descartável de quinta catego
ria. O parecer do Deputado Hélio Bicudo, para piorar
a situação, especifica que a mulher, não podendo
abortar, pode entregar seu filho ao Estado, que não
tem absoluta condição de acolher uma criança em
virtude da situação precária em que se encontra a
saúde do País.

É submeter três vezes a mulher à violência: pri
meira, a do estupro: segunda, gerar o fruto desse
estupro; e, terceira, ter que se separar do seu filho.

Fica registrado meu protesto e meu alerta para
que esta Comissão não aprove o parecer do Depu
tado Hélio Bicudo nem a emenda do nobre Deputa
do Severino Cavalcanti. (Palmas.)

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras e Srs De
putados, faço minhas as palavras da nobre Deputa
da Nair Lobo, porque nós, Deputadas desta Casa,
estamos absolutamente pasmas diante do que está
acontecendo. De repente, a atual situação faz recor
dar aquelas histórias que nunca se pôde imaginar, a
de que a mulher fosse a última a participar de um
processo de decisão da sua vida. Refiro-me ao caso
do estupro, suprema das supremas violências que
se comete contra o sexo feminino.

Assomei à tribuna para dizer que ontem, dia 12
de dezembro, foi aniversário de Belo Horizonte, Ca-



ARTIGO A QUE SE REFERE A ORA
DORA:

BELÓ DE TODOS OS MEUS AMORES

Belô de meus amores, de mil odores, tantos
rancores, parabéns para você. Aceite e compreen
da, sai que isso acontece, que quando a gente fala
mal, fala não por te querer perfeita. Aceite que quan
do a gente destrói, é porque te quer construída. No
auge do rancor, o que se busca é a perfeição - a
imagem do passado aliada ao conforto do presente.

A gente sabe que isso é impossível, que o pro
gresso mal usado é cheio de armadilhas, traiçoeiro,
destruidor: Como manter bondes subindo a rua da
Bahia, o abrigo na Afonso Pena, aqueles ficus que,
de tardinha, ofereciam à cidade um concerto que o
Palácio das Artes, pouco depois ali construído, ja
mais conseguiu igualar? Os passarinhos fugiram
para outras plagas, outros bairros, outras árvores, o
centro da cidade desumanizou-se na agressão do ci
mento, do tráfego caótico.
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pital do Estado de Minas Gerais e, segundo nos Mas mesmo assim, ülLnlxa cidade sem mar
consta, não foi registrada essa data importante de consegue igualar seu por Seu mais apaixo-
uma cidade quase centenária. Com relação a isso, nado apreciador foi, sem o grande Pedro
gostaríamos que fosse publicado o artigo da Deputa- __Na\la;~ Nava de tantas temperamen-
da Anna Marina Siqueira no caderno feminino, se- tal, controvertido como a que ele amou e
gunda seção, do jornal Estado de Minas, cujo título cantou como ninguém. Quam:JG a!inhava seus perso-
é Belô de Todos os Meus Amores. Trata-se de um nagens no cenário be!OJ-~~orijzoruli!1o de início de sé-
belíssimo, profundo e poético estudo sobre a atual culo, ia também criando um gra.nde painel de louvor
realidade de Belo Horizonte. a uma cidade que mantêm das característi-

Gostaria também de lembrar aos colegas, prin- cas daquele tempo. Como o sul, indestrutível,
cipalmente ao Deputado Aécio Neves, que se pro- uma sinfonia de sangue G que só quem está
nunciou há pouco e que não deve ter sido ainda in- lá em cima consegue criaI'.
formado, que vai ser votado hoje, no Senado Fede- Quem não se leV8JJl[8\ cedo, ou não vai
ral, o Projeto de Lei nº- 4.695, de 1994, cujo nome de se deitar muito tarde, n2ío mais sentir o cheiro
origem é PLS nº- 146-92, que dispõe sobre a inclu- das magnólias que p,sllumavilm Funcionários, Serra,
são do Vale do Jequitinhonha do Estado de Minas algumas ruas do Ceniro. O botânico que se
Gerais na área da Sudene. Isso é fundamental para os seguiu ao original não à tradição e em lu-
mineiros, para Minas, para a região e para o Brasil. gar daquelas belas á.monss que ainda sobrevivem ao

Ao concluir meu pronunciamento, gostaria de progresso, plantou-s8 um;:! GO~(3tâl1ea de espécimes
cumprimentar o Deputado José Elias Murad, do amorfos, sem muita cor 8 IV3flruum cheiro. O Depar-
PSDB de Minas Gerais, pelo artigo publicado tam- tamento de Parques 8 ,Jard~n2 parece não acreditar
bém no jornal Estado de Minas, página 7, cujo título na memória olfativa erulJ 1\:;~8.\Ç;;~(l às plantas. Faz seu
é Em defesa da Mendes Júnior, uma das maiores serviço apenas para uma obrigação, parece.
empresas mineiras, que vive uma crise seriíssima. É verdade que o mel~uiQlr cieS8t3 perfume era sentido
Em seu artigo, S. Exª diz que enquanto o Governo de madrugada, quando a cidade, depois de lavada
Federal não pode socorrer a Mendes Júnior, uma pelas chuvas de verão ~ em que elas flores-
empreiteira com obras no mundo inteiro, ele pode cem - oferecia ao noUvago um inigualável luxo de
acudir outros bancos, como os quatro bilhões de aroma e pureza do ar. O 'fausto da natureza, em
reais fornecidos ao acordo Nacional - UNIBANCO. todo o seu esplendor.
Não podemos entender como, nos dias de hoje, isso
acontece no nosso País. Eu sei que já não SG pode andar a pé à noite

pelas ruas dos bairros - as centrais - como
se fazia antigamente. A gen~e ~a subindo desde o Al
pino, na avenida Amazonas, na pré~história do res
taurante, passava pela ela liberdade, subia a
Bahia até os altos do Santo .j':\ntonio ou da caixa dá
gua da Serra. Quem ja fez esse pa.sseio noturno ja
mais se esquecerá dos OOOV'(i'S fr'ic-os da cidade. Já
nas vizinhanças da praça para sentir aquele
cheiro forte, acre, adsi:r!Il{J8ilíl8, clorofila, que ia
seguindo a gente pelo morro abaixo. Eu sei que não
dá mais para vagar pt?la - mas algumas vezes
ainda é possível sentir e88(3 p;3rü'ume pelas vizinhan
ças, e é nessa épOG8 auKj que t31e é melhor. E
esse perfume da saudad8 n§!o lGlm preç..o e ainda faz
parte de nossas vidas, a Deus,

Há outras lembr8li1(?21;3 o progresso não
consegue matar. majestoso da
Serra do Curral em 8. GOj" de ferro da
montanha sobrepuJandCl-:]!3 ;S!'I) verde da natureza.
Quem tem tempo parEJ ié sabe que vai en-
contrar uma fonte pura Mais ou me-
nos como era andar ti?! passos de viela
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daquelas vilas escondidas, que o progresso botou é a postura do Governo Fernando Henrique Cardo-
abaixo, sem o menor respeito pela memória da cidade. so, o qual, apesar de apregoar transparência e lisura

Mas o que encanta mais nessa cidade que to- no trato das questões públicas, estabelece como re-
dos nós amamos é, sem dúvida, essa mineiridade. A gras políticas a punição dos que denunciam irregula-
cidade foi moldada por seus moradores ou acabou ridades e a tentativa de ocultar da opinião pública as
por moldá-los? Não dá para definir muito bem. O evidências das mesmas. Apesar da divulgação ofi-
que dá para perceber é que existe em tudo um certo ciosa dos fatos através dos meios de comunicação,
recato mineiro, o medo de epater, uma certa modés- a ordem é calar, esperar as coisas esfriarem e nun-
tia em impressionar. A rigor, fora o lago da Pampu- ca nada apurar.
lha, o belo prédio do Museu e a moderna igreja de . Tomemos, como exemplo, o Caso do Projeto
São Francisco, temos pouca majestade na cidade. Sivam. Apesar de informado há muito do teor explo-
Tudo aqui é contido - até as fontes, sempre feéricas sivo das gravações telefônicas das conversas do
em qualquer lugar, têm a dimensão da modéstia mi- chefe de seu cerimonial, que indicavam a prática de
neira. tráfico de influência, o Presidente nenhuma provi-

Sem falar nas praças. A da Liberdade, agora dência tomou até o momento em que o tema veio às
linda, coberta de zelo e flores pela MBR; a Raul páginas dos jornais. E mais, em sagaz tentativa de
Soares, um contraste aterrador, afogada em mato e ludibriar os incautos, desafiava, na semana passa-
disformidade dos canteiros, abrigo de mendigos. E da, que lhe apresentassem provas concretas capa-
era linda, com aquela fonte luminosa de águas colo- zes de assegurar o comprometimento do projeto.
ridas que embasbacou minha infância luziense com Ontem, o jornal Folha de S. Paulo publicou
aquela festa de forma e cor, podia passar o resto da matéria onde auditores do TCU denunciavam a ten-
vida olhando para ela. tativa da Aeronáutica de impedir-lhes o acesso a do-

Eu sei, nós sabemos, Belo - e não Belô, é as- cumentos sobre o projeto sob a alegação de tratar-
sim que os luzienses chamam a cidade, você vai a se de sigilo militar. Tomo a liberdade de perguntar
Belo? - que mesmo quando reclamamos temos mui- ao Presidente: como espera lhe sejam apresentadas
to para amar. E se mais não amamos é porque às as provas solicitadas se seus ministros tentam impe-'
vezes nos falta olhos para ver, nariz para cheirar, dir o prosseguimento das investigações?
tempo para apreciar: Às vésperas de seu centenário, Segundo aquele diário, outra desculpa oficial e
Belo, nós que aquI moramos ~ que t~ amam~s, esfarrapada fornecida pela Aeronáutica foi a de que
apostamos em você. Vamos continuar brigando, xln- só se pronunciará sobre irregularidades no caso Si-
gan?o, mas tudo com muito amor, re~peito, muita vam quando findarem-se os trabalhos da superco-
dedicação. Porque apesar de tudo, aquI é uma bela missão do Senado sobre o episódio.
cidade p~ra se viv~r, ~q~i ain?? se consegue ter A partir dessa informação faz-se necessário re-
uma quahd~de de Vida unrca, dlflcll de encontrar no metermo-nos a outra denúncia surgida nos últimos
resto do Pais. dias, dessa feita acerca da existência de uma pasta

A SRA. ANA JÚLlA (PT - PA. Sem revisão do cor-de-rosa descoberta, por técnicos do Banco Cen-
oradora.) - Sr. Presidente, primeiramente quero cor- trai, no Banco Econômico, na qual existiria uma rela-
roborar as palavras da Deputada Nair Xavier Lobo e ção de Parlamentares aos quais aquele banco, por
da Deputada Maria Elvira em relação à referida orientação de sua Federação, teria auxiliado finan-
PECo Inclusive, o jornal Hoje na Câmara publica um ceiramente quando da campanha eleitoral de 1990,
pronunciamento meu sobre o assunto. quando tal prática era vedada por lei. Cabe ressal-

Solicito seja divulgado no programa A Voz do tar, também nesse caso, que fontes do próprio Ba-
Brasil um pronunciamento meu intitulado No País da cen asseguram ter sido dada ciência ao Presidente
Chantagem, que passo a ler. do teor dos documentos contidos na referida pasta.

A sociedade brasileira assiste, perplexa, a uma Os dois casos, para observador menos caute-
incrível sucessão de escândalos envolvendo o Po- loso, poderiam passar como independentes entre si.
der Executivo, destacadas personalidades da Repú- Porém, existe aqui uma inter-relação de interesses
blica no âmbito do Legislativo, figurões do sistema fi- políticos. O presidente da supercomissão que inves-
nanceiro nacional e outros menos cotados. O mais tiga o projeto Sivam é o Senador Antônio Carios iv1a-
estarrecedor, no entanto, não são os fatos escabro- galhães, coincidentemente, um dos políticos supos-
sos vindos à tona; com esse tipo de evento o cida- tamente mencionados na relação do Banco Econô-
dão brasileiro já se acostumou. O que causa espécie mico e que imediatamente concedeu entrevistas pro-
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metendo ir fundo nas averiguações acerca da exis
tência de irregularidades no projeto. Vêm-me à me
mória a recente intervenção do Banco Central no
Banco Econômico, quando o referido Senador, em
busca de condições mais vantajosas para o banco
sediado em seu estado, também ameaçou revelar
dossiês comprometedores sobre a diretoria do Ba
cen, dossiês esses que, após acerto satisfatório com
o Governo Federal, se desmancharam no ar.

ACM, irado com a divulgação de seu nome e
de outros aliados políticos beneficiados em suas
campanhas eleitorais por recursos, à época ilícitos,
fomecidos por banqueiros, volta a chantagear o Go
verno. Certamente, assim que seja esquecida a
existência da pasta rosa, o ilustre Senador arquivará
mais uma vez suas suspeitas e dar-se-á por satisfei
to com os depoimentos já prestados na supercomis
são investigadora do Sivam na medida em que, até
o surgimento dessa denúncia, a última audiência pú
blica prevista sobre o caso era a de ontem, já tendo
o relator concluído pela total normalidade do projeto.

Ora, senhores, das duas, uma: ou o atestado
de idoneidade prestes a ser concedido ao projeto
era falso e o Senador não o percebeu ou se está
criando dificuldades para vender facilidades. Enten
do que se na opinião do nobre Senador irregularida
des existem ou, no mínimo, se se faz necessária in
vestigação mais criteriosa, deveria o mesmo assinar
imediatamente o requerimento de instalação de CPI
para o caso e não utilizar suas convicções como
moeda de troca com o Governo. O mesmo se aplica
à proposta de CPI do Banco Central, espaço no qual
se poderia ir fundo nas investigações, trazendo à luz
os fatos tais quais venham a se apresentar.

Em particular, no caso Sivam, considero im
prescindível a realização da CPI, não só para inves
tigar as denúncias de tráfico de influência, mas tam
bém para checar as informações de renomados
cientistas brasileiros, que têm afirmado ser o País
capaz de realizar, por meios tecnológicos próprios e
a um custo significativamente menor que o orçado
pelos americanos, o projeto. Tal situação poderia
permitir investimentos em outras áreas, também
muito importantes para a região, como o projeto do
Linhão do Tucuruí, a recuperação e asfaltamento de
nossa malha viária, a reforma agrária, enfim, nume
rosos projetos que sem dúvida poderiam trazer
maiores benefícios ao nosso povo, que normalmente
fica à margem de projetos milionários, como Sivam e
outros.

Resta-me concluir que as linhas políticas im
plementadas pelo Governo FHC tem sua origem no

fato do mesmo encontrar-se manietado e submetido
às mais diversas chantagens, maior parte das quais
patrocinadas por sua própria base de sustentação.

A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB-AP. Pronun
cia o seguinte discursos.) - Sr. Presidente, Sras e
Srs Deputados, foi aprovado ontem nesta Casa o
Projeto de Lei nQ. 209-B/91 , de autoria do Deputado
Eduardo Jorge e outros, que regulamenta o § 7Q do
art. 226 da Constituição Federal, que trata do Plane
jamento Familiar e estabelece outras penalidades.

Fruto de ampla discussão junto ao Movimento
Nacional de Mulheres e diversos setores da socieda
de civil organizada, o projeto em tela tramitou nesta
Casa, onde fomos relatoras na Comissão de Seguri
dade Social e Família, sendo submetido a um rico
processo de discussões, debates e audiências públi
cas, onde finalmente foi aprovado na forma de nos
so Substitutivo.

Encaminhado ao Senado Federal, também foi
objeto de ampla reflexão e articulações por parte do
Deputado Eduardo Jorge e nós, junto ao Presidente
do Senado Federal e demais Lideranças naquela
Casa.

O Substitutivo do Senado Federal veio aperfei
çoar o texto da Câmara. Gostaríamos de deixar re
gistrado que foi uma decisão consciente o nosso en
caminhamento ontem na sessão de aprovação do
Projeto, tendo em vista que foi uma decisão coletiva,
em conjunto com o seu autor, Deputado Eduardo
Jorge, outras Lideranças desta Casa, e ouvindo o
Movimento Nacional de Mulheres, que se posiciona
va favoravelmente à aprovação do Substitutivo do
Senado Federal.

Ao referendarmos o texto do Senado Federal,
é importante ressaltarmos que o uso desta lei será
um instrumento de luta de mulheres e homens na
consolidação do direito de plena cidadania. Sabe
mos, também, que o acesso às informações e aos
métodos de planejamento familiar, colocando-as à
disposição do casal, da mulher e do homem, acarre
tará a drástica redução das esterilizações cirúrgicas
definitivas.

A opção pela adoção de um método de plane
jamento familiar, através de políticas coordenadas
pelo Sistema Único de Saúde, representa uma gran
de conquista para a população brasileira.

É dentro dessa perspectiva que me sinto muito
gratificada de ter contribuído neste processo, propi
ciando ao povo brasileiro uma vida de dignidade.
Embora não fosse o que desejávamos, foi o texto
possível de ter garantido sua aprovação nesta Casa.
Na verdade, as alterações sofridas no Senado Fede-



Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 09199

ral não modificaram em profundidade a essência de
nosso Substitutivo original.

Finalizando, gostaríamos de lembra! que a
atuação do Parlamento brasileiro na aprovação do
Projeto que regulamenta o planejamento familiar,
vem legitimar as recomendações das Conferências
de População e Desenvolvimento do Cairo - 1994
e a IV Conferência Mundial de Mulher, Beijin/China
setembro 1995.

Dentro desse enfoque, consideramos um gran
de passo na legislação brasileira a aprovação desta
matéria que regulamenta os direitos constitucionais
referentes ao planejamento familiar, visando, espe
cialmente, coibir o processo de esterilização indiscri
minada no Brasil.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras e Srs Depu
tados, vou referir-me a três questões principais. An
tes de mais nada, faço juntar minha voz ao coro das
mulheres Parlamentares, que vêem no projeto de lei
que dispõe sobre a questão do estupro grand~) peri
go. Segundo o projeto, o corpo da mulher e, princi
palmente, o filho no seu ventre, produto de estupro,
não podem ser objeto da sua vontade, mais uma vez
vilipendiana, para que possa interromper a gestação.

Faço minhas as palavras das Deputadas que
me antecederam, no sentido de que amanhã, nesta
Casa, possamos evitar essa excrescência e este re
trocesso da lei.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, desejo abor
dar a questão do Sivam e da pasta cor-de-rosa.

O Governo FHC está prestes a fazer um ano e
já contabiliza alguns arranhões em sua imagem.
Para relembrarmos, basta mencionarmos a suspeita
de vazamento de informações confidenciais do Ban
co Central sobre a alteração nas bandas cambiais.
Depois vem a denúncia de que um membro do Mi
nistério da Fazenda que cuidava especialmente da
questão dos preços das mercadorias possuía uma
empresa que prestava consultoria a supermercados.

Apesar dos pesares, o Governo não tinha sofri
do nenhuma mácula que colocasse em xeque a ho
nestidade do seu conjunto. Falamos tinha, porque
agora tem, e não é apenas um caso isolado; são
dois casos que vieram à luz da opinião pública qua
se que simultaneamente, em um espaço de tempo
relativamente pequeno.

O primeiro, todos os Parlamentares já conhe
cem o suficiente, que é o Caso Sivam, uma mácula
de apenas R$1 ,4 bilhão, isso se falarmos apenas no
custo inicial dos equipamentos e sua respectiva im
plantação. Dentro deste caso, há de tudo um pouco,

desde interesses militares e de potências exteriores,
até a suspeita de tráfico de influência. Todos os
dias, aparece um novo fato e uma nova denúncia no
noticiário nacional.

Para exemplificar, basta dar uma conferida no
Estadão de ontem, 12 de dezembro, e veremos que
a primeira página estampa TCU constata irregulari
dades no Sivam.

Segundo o jornal, relatório do Tribunal de Con
tas da União revela que oficiais e funcionários do Mi
nistério da Aeronáutica responsáveis pelo Projeto Si
vam cometeram várias irregularidades, como liberar
pagamentos indevidos à Esca. O jornal lembra que a
Esca era a empresa escolhida para gerenciar a ins
talação do Sivam, mas foi afastada por ter fraudado
a Previdência.

O segundo caso que coloca em dúvida a se
riedade dos comandantes do País é a chamada
pasta cor-de-rosa. Não obstante o fato inusitado
de uma pasta cor-de-rosa provocar um escândalo
no Governo, o seu conteúdo é bombástico, confor
me amplamente noticiado. Segundo os meios de
comunicação, a tal pasta contém uma lista de polí
ticos que receberam dinheiro para as suas campa
nhas em 1990. Ainda segundo os jornais, alguns
nomes de peso do atual Governo estariam incluí
dos nesta lista. Coincidências ou não, o fato de al
guns membros do Governú estarem sob suspeita
de terem recebido colaboração fina'1ceira do siste
ma bancário e, no caso, do Econômico, onde a
pasta fora encontrada, explodiu justa'Tlente quan
do se discute a MP dos bancos; em que o Gover
no cria uma superproteção a tol.:lo o sistema, so
correndo os pobres banqueiros em situação bas
tante difícil.

O Governo tem uma única chance para que es
ses casos não dêem margem para interpretações
dúbias ou duvidosas. É preciso que assuma politica
mente a vontade de se apurar os fatos. Inclusive, le
vantar a bandeira de uma CPI para o Sivam e fazer
uma divulgação ampla sobre o conteúdo da pasta
cor-de-rosa. Caso contrário, ao apagar a velinha de
um ano, estará recitando Edgar Alan Poe no lugar
do tradicional Feliz Aniversário.

Finalmente, Sr. Presidente, contrariando
meus princípios e minha 'ação parlamentar, quero
deixar um voto de apreço ao meu time, Santos Fu
tebol Clube, que vai disputar o campeonato hoje à
noite com o Botafogo. São dois alvinegros de classe
e de categoria, que demonstrarão, com vantagem
para o alvinegro da minha terra, a pujança daqueles
jovens rapazes.
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a dizer, Sr. Presidente, srªs e

p'Js~Giúnamento tenho com relação
ao cYV:~I(fi2~ld!i)i legal. É matéria que deve e pra-

"",1,,,,111:,,,,,)[,' dis,Gutida porque, se à época da
Códigos, Penal e Civil, era ra

zoáve.~ 2il de preceitos que permitissem o
aborto IliT3 (:2i~'Sii]§ que especifica, hoje, a ciência no
avanç'D f'3.!811-Se em risco de vida para a mu-
lher a ser uma espécie de sofisma,
que fi@(iI~G:m fuüudamento lógico e atenta contra o
progn=~58![1J [V]i&dicina. Quanto à gravidez decorren-
te de ~'~~B! f.jüssibilidade de se ajustar a lei à
situaç:aü de modo a que, nascida a crian-
ça, fique: I~3[1;3l a guarda do Estado, se prevale-
cente, 8eH1ltimento de rejeição por parte da
parturiente.

Esio)!J m(~, posicionando de modo claro, Sr.
Presidenl:s, 8flJII defesa da vida, pois na concepção
vejo p,"eSeüüÜ3 8\ \lida no dom que provém de Deus
e no sopro ~.:;(~~ sustenta além dos nossos equí-
vocos 18) !2J1rl1':1J8 humanos que nunca e jamais
justificl21Ji31o (JlUÜü~S ~?!!TOS, como o de permitir-se o
dispcw 21 vida dos que apenas esperam
nascer.

SI'. Presidente, contrário à des
Penso que isto generaliza

a C?J se constitui no maior atentado
à 'i) u'ymnicfdio um direito e a presença
da fUIWiê!j ~J!ru da pessoa que não leva em
conta (j nascituro à sua própria vida. Assim
o fa9')J consciência, na defesa de mi-
nha G{iJm base nos ensinos da Igreja,
cOrdúíu'fífUl8 8\:;\ {iífr~(jnt8\çõas sábias e serenas que re
cebo (di«)) t:.J;;:·ll,;Ju l8 Domingos Eiras, da Matriz de São
JoalJ U'1"J de Itaboraí, no Estado do
Rio dí:! .',;""11,1(,,,"";,\,)

maioria do se omita o direito de mi
norias ei"n p.,),;;:8j·'21rru ~~'\f~'Ewnente defender seus pensa
mentOJ~s í?, iokHsrs,

Pe!3SiJIaJm8n~e sou contra a permissão do abor-
to, m8'3íHO (2Y~t':J tenha justificações que contradi-
tem o df]ilíl Qlue provém de Deus.

31íJoJUTtipailll"iando as discussões que se fa-
zem sorire (ij na Câmara dos Deputados, so-
bretudQ as duas vertentes atualmente
postas, a defendendo a descriminalização
do aborto e, a 2)!;:(~uijjda, opondo-se ao aborto, mes
mo àquele como legal na atual legisla

qU8 se segue e à gravidez por estu
pro, ou :à ~:w;::r\fkl,::,z qUc3 ponha em risco a vida da mu
lher ~:jn:;~i1.fl1l[!f2l.

o SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) - No
bres Deputados, os colegas que se inscreveram
para falar no Grande Expediente não podem mais
esperar. O Grande Expediente já foi sacrificado em
20 minutos, e a Ordem do Dia não pode ser também
sacrificada.

lamento profundamente, Deputado Inácio Ar
ruda, mas preciso conceder a palavra ao primeiro
orador inscrito para o Grande Expediente. Peço a V.
Exª que conduza à Mesa o seu pronunciamento, e

(] consideraremos como lido na íntegra.
Esclareç:o aos colegas que não é regimental

essa prorrogação, é uma benevolência da Mesa,
mas não pode ser estabelecida como norma, porque
sacrifica cada vez mais o Grande Expediente.

Repito: lamento profundamente e peço ao cole
ga que compreenda e encaminhe à Mesa o seu pro
nunciamento, que será considerado como lido na ín
tegra.

COilcecl(" a palavra ao Deputado Alexandre
CS;i'CJOSO.

QJ SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB-RJ. Pro
mJillGi81 o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e

Deputados, a vida é um dom de Deus. A histó
da ,,:;2\ Úlr,JI1íltlnidade tem o seu início, conforme reva
lad~;j n:srs Escrituras Sagradas, a partir do sopro de
viela cladG por Deus no ser humano por ele criado.
Era a vida do próprio Deus transmitida à Sua criatu
ra em um mornento de transferência dó fôlego eter
no aos que assumiam a imagem e semelhança do
próprjo Criador.

É certo que este entendimento nasce da fé que
é imanente e se faz presente no culto e na crença
de tndos os que professam o cristianismo e vivem à
luz: da doutrina de Cristo, aquele que de si mesmo
dizia: eu ~ou o caminho, a verdade e a vida.

Nos dias atuais, a Igreja Cristã, em suas diver
sas denominações, experimenta mais e mais a cer
teza de ser a vida um dom de Deus, coexistindo no
cristianismo moderno perfeita unanimidade no que
tange à luta pela defesa da vida e de combate ao
aborto, sobressaindo neste contexto os pronuncia
mentos claros e lúcidos da Igreja Católica Apostólica
Romana, pela voz de todos os seus padres e bispos,
especialmente nos documentos assinados pelo
Sumo Pontífice, o Papa João Paulo 11.

A unanimidade dos cristãos neste assunto bem
reflete a coerência da doutrina e comunhão de fé,
que não podem ser ignorados pelos que 'discutem a
matéria referente ao aborto, sobretudo porque, cons
tituindo-se o tema uma questão aberta, há de nela
ter-se em mira o respeito devido ao pensamento da
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O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PPB-RJ. A meta é reduzir os gastos com a folha de pa-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, gamento do Estado, hoje da ordem de 85%, para
Sras e Srs Deputados, o noticiário da televisão e dos 60%. Só assim o Estado poderá investir em áreas tí-
jornais da semana passada mostraram cenas de ar- picas de sua atuação, que se encontram tão carentes
ruaça, pancadaria e mesmo selvageria no Rio de Ja- por falta de recursos: saúde, segurança e educação.
neiro, em frente à Assembléia Legislativa, enquanto Pois, afinal, não adianta apenas reclamar con-
lá dentro se discutia e votava o Plano Estadual de De- tra a violência no Estado e na Capital, não basta
sestatização, proposto pelo Governador do Estado. promover protestos ou marchas, se o Governo esta-

Infelizmente, as reportagens do dia seguinte dual não tiver condições mínimas de atender as rein-
deram mais ênfase à baderna em si, e menos ao vidicações mais básicas. E não terá, se boa parte de
teor e ao significado da proposta, que foi aprovada seus recursos forem destinadas a bancos deficitá-
por dois terços dos votos. E é sobre isto que gosta- rios, empresas falidas ou estatais inoperantes.
ria de tecer algumas breves considerações. Estão, portanto, de parabéns os Deputados flu-

Na verdade, tais badernas já viraram rotina na ci- minenses, por terem compreendido a premência, a
dade, toda vez que alguma estatal da União é leiloada seriedade e a profundidade da proposta do Executi-
na Bolsa de Valores. A diferença entre as outras bader- vo. Por sinal, foi a decisão mais lógica, uma vez que,
nas e a do dia 21 último é que esta se realizou apenas a lá mesmo, na Assembléia Legislativa, foi ela debati-
algumas centenas de metros adiante da Praça XV. De da, por diversas vezes, com representantes do Go-
resto, os mesmos ingredientes: muito batUho e pouco vernador que a propôs.
conhecimento, do projeto e da realidade do Estado. Serve, ainda, de exemplo para outros Estados

E, se o barulho foi muito, é porque esse é o da Federação, com problemas semelhantes aos do
único argumento daqueles que não têm outros mais Rio de Janeiro. Resgatar a eficiência e a moralidade
convincentes, para defender idéias indefensáveis, do setor público, hoje, implica, necessariamente,
por retrógradas e inadequadas que são à realidade uma revisão, objetiva e isenta, de corporativismo e
do País e do Estado do Rio de Janeiro. radicalismo ultrapassados, do conjunto de entidades

Os que combatiam aquele projeto, aos berros, que o compõem.
diante da Assembléia Legislativa fluminense, não o Além disso, uma atitude corajosa dessa nature-
faziam senão movidos por um ;>entimento corporati- za, por parte do Executivo e do Legislativo, afasta a
vista irresponsável para com o Estado, defendendo projetada falência do próprio Estado, estrangulado
interesses de uma privilegiada minoria, que se bene- cada vez mais por aproveitadores inescrupulosos de
ficia das benesses que lhe garantem empresas cus- toda espécie - estes, talvez, os que tenham ido à Ci-
teadas pelo contribuinte sem que a ele nada ou pou- nelândia instigar o povo contra uma proposta que
co ofereça. Se não, vejamos. certamente nem conheciam, e em detrimento do

O plano fluminense pretende atingir 26 empre- próprio povo.
sas, das quais dezesseis serão privatizadas e as ou- O SR. FlÁVIO ARNS (PSDB-PR. Pronuncia o
tras dez fundidas de algum modo. E aqui é importan- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs De-
te salientar que, entre estas empresas, a serem pri- putados, com satisfação, ocupamos a tribuna desta
vatizadas ou fundidas encontram-se algumas que Casa para duas manifestações que julgamos oportu-
nem mantêm qualquer relação com o setor público. nas e necessárias. Primeiro, queremos enaltecer o

Outras serão fundidas por desenvolverem ativi- trabalho desenvolvido, nos últimos três anos, pelo
dades idênticas, paralelas, mas sem interconexão. É Sindicato da Construção Civil do Paraná - SINDUS-
o caso, por exemplo, de quatro empresas do setor CON/PR, tendo à sua frente o Presidente José Luiz
agrícola, que, fundidas, terão muito mais condições Schuchovski. Segundo, queremos registrar nossas
de cumprirem seu papel com eficiência. congratulações à nova diretoria, que irá comandar a

Com o PED, o Governo estadual estima um lu- instituição no próximo triênio, sob o comando do
Presidente Gustavo Daniel Berman.

cro da ordem de quase R$5 bilhões ao longo de três
anos. Só com a venda das empresas, o Estado po- Fazemos questão destes dois registros não
derá arrecadar, de imediato, algo entre R$1 bilhão e pela lisonja gratuita. Mas, essencialmente, por en-
meio e R$2 bilhões. Os resultados: economia em tendermos que', no Estado do Paraná, o setor da
subsídios, enxugamento da folha de pagamento e construção civil merece mesmo aplausos.
diminuição de investimentos públicos, transferidos A atuação do Sinduscon - na gestão de tantos
para a iniciativa privada. presidentes anteriores e particularmente na recém-
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finda de José Luiz Schuchovski - tem evidenciado a O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Pronun-
preocupação da entidade com o equacionamento cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente srªs. e
dos problemas específicos do setor, mas, igualmen- Srs. Deputados, no próximo dia 15 de dezembro, o
te, com a resolução das questões que mais afligem Município de Belford Roxo estará em festa. Com a
à população, dentre elas a da moradia. presença do Governador Marcello Alencar a Secre-

Como salientou o Presidente José Luiz Schu- taria Estadual de Habitação e Assuntos Fundiários
choviski, em seu discurso de despedida, o Sindus- estará entregando 300 contratos de ocupação, refe-
con-PR tomou a defesa dos construtores, que mui- rentes ao Projeto Reconstrução Rio.
tas vezes são incompreendidos e injustiçados. E Esse fato, antes de mais nada, mostra a ação
procurou mostrar que não é possível conviver com de um Governo sério realmente voltado para o aten-
regras e leis mutantes e incoerentes que inibem a dimento das necessidades básicas da população,
disposição e a capacidade de construir, tampouco é um governo que entende que a moradia digna é um
possível conviver com políticas tributárias e previ- dos pilares de sustentação da cidadania.
denciárias que, além de não fazerem justiça, de- Cidadania esta, Sr. Presidente, que é resgata-
sestimulam o produtor, enfraquecendo-o como da todos os dias no Rio de Janeiro, através de cada
agente de promoção de riqueza. Mas o Sindus- ação do Governo Marcello Alencar, de iniciativas
con-PR também buscou assegurar os interesses como Projeto Reconstrução Rio, que visa à drena-
legítimos dos muitos parceiros, dando especial gem dos rios e à remoção da população ribeirinha
atenção às condições de trabalho, segurança e das áreas de risco.
saúde dos operários, os verdadeiros construtores ~ digno de registro, portanto, o trabalho desen-
deste País. volvido pela Secretária de Habitação e Assuntos

Temos certeza de que, na gestão do novo Pre- Fundiários, Drª. Aparecida Gama. Desde sua posse,
sidente, Gustavo Daniel Berman, as lutas sociais a secretária vem empreendendo uma efetiva recupe-
continuarão num mesmo patamar de importância ração do setor habitacional no Estado do Rio de ja-
das lutas da categoria da construção civil. Pois elas neiro.
são faces da mesma moeda. Vale, também, destacar a valiosa colaboração

Gustavo Berman, em seu discurso de posse, da Companhia Estadual de habitação - CEHAB-RJ
reafirmou estes compromissos. E disse que as gran- -, que sob a liderança do Dr. Jorge Jerônimo Maga-
des transformações na economia e na sociedade Ihães, executa uma equilibrada política de reordena-
ocorrerão a partir da construção civil. Pois ninguém mento habitacional no Estado, participando ativa-
pode imaginar o país melhor sem modernizar a base mente do Projeto Reconstrução Rio.
produtiva - e nesse contexto o setor da construção Ao realizar a solenidade de entrega dos 300
civil é o que mais emprega, mais gera encomen- contratos de ocupação no Conjunto Habitacional
das à indústria e mais contribui para o recolhimen- Barro Vermelho em Santa Maria, o Governo Marcel-
to de impostos nos vários níveis de governo. Mais: lo Alencar mostra sua determinação de se aproximar
salientou serão ampliados o diálogo e a coopera- do povo fluminense democratizando as decisões go-

vernamentais.ção com os trabalhadores da construção e espe-
cialmente implementado o Serviço Social da In- Congratulo-me, portanto, com o povo de Bel-
dústria da Construção Civil, que hoje congrega ford Roxo, do mesmo modo com a Secretária Apare-
mais de 500 empresas e atende um universo de 12 cida Gama com o Dr, Jorge Jerônimo Magalhães,
mil operários. que, com a solenidade do próximo dia 15, dão mais

Sr. Presidente, nobres colegas, para finalizar um firme passo na caminhada que empreenderam.
gostaríamos de frisar que comungamos do sonho al- De modo especial, gostaria de cumprimentar o
mejado pelo Sinduscon-Paraná, tão bem retratado Governador Marcello Alencar, grande inspirador de
pelo novo Presidente, Gustavo Daniel Berman: de- uma retomada do desenvolvimento fluminense, que,
sejamos uma democracia feita de oportunidades, de como em todo o Brasil, não pode estar restrita às
educação e emprego, de saúde pública, de transpa- conquistas econômico-financeiras, sendo estendidas
rência nas decisões do governo, de informação cada a todo o espectro social.
vez mais rápida e de boa qualidade, de um ambiente Era o que tinha a dizer.
despoluído - mas sobretudo de um teto, porque é O SR. SIMÃO SESSIM (PPB-RJ. Pronuncia o
sob o teto que se organiza a família e é a partir da seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
família que se estrutura a sociedade. putados, a situação educacional do País angustia a
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sociedade brasileira e tem representado, nesta Espírito Santo as escolas estiveram em greve por
Casa, um tema a exigir esforços de todos nós para 109 dias, em Minas Gerais, 76, em São Paulo, 70.
reverter o caos que se agiganta a cada dia. Ainda assim, mobilizados para a luta, nenhum

Os números do fracasso escolar e da não-es- êxito têm conseguido e os salários continuam decli-
colaridade do brasileiro são inadmissíveis num País nando vertiginosamente década após década. Uma
que se pretende a caminho do desenvolvimento e da das conseqüências mais funesta é o desinteresse da
modernidade. Os 30 milhões de analfabetos adultos, classe média - celeiro das escolas em outras épo-
os quatro milhões de crianças mais 12,5 milhões de cas - pelo magistério. Apesar de grande contingente
adolescentes fora da escola, os altos índices de eva- desta classe estar habilitado e bem preparado para
são e repetência, entre tantos outros indicadores ne- a docência, nega-se a aceitar os níveis salariais da
gativos de nossa realidade, estão aí para alertar so- atualidade e desvia-se para outras atividades. Ape-
bre o volume de mudanças que precisa ser imple- nas os que não possuem qualquer outra chance de
mentado no sistema educacional. conseguir coisa melhor aceitam ingressar no siste-

A opinião pública aponta causas históricas des- ma de ensino. Neste círculo vicioso a educação per-
se insucesso, muitas delas referendadas por pesqui- de continuamente.
sadores e especialistas em políticas sociais. Apesar Abastecida com pessoal menos qualificado,
de estarem identificadas muitas causas do emperra- disponível no mercado de trabalho, a escola passa a
mento da educação brasileira, algumas são consen- padecer de outro problema: a falta de programas de
suais e surgem de todos os pontos do território na- atualização e aperfeiçoamento de seus docentes -
cional. geralmente formados em escolas de nível duvidoso.

A situação do professor é destacadamente um Uma amostragem desta má-formação está nos
destes pontos. Há muito, os reclamos da sociedade dados de uma pesquisa realizada pela Unesco, em
civil têm levado a imprensa, os pesquisadores, a vários países, para aferir nos alunos da escola fun-
classe política e os governantes a refletir sobre ne- damental os conhecimentos relativos à série que fre-
cessário resgate do prestígio dos educadores como qüentavam. No interior do Nordeste, os estudantes
a base para o aperfeiçoamento da educação brasi- não conseguiram entender sequer o enunciado das
leira. questões. O mais inquietante é que os mesmos tes-

A partir da década de 60, os salários desses tes aplicados entre os professores revelaram resul-
profissionais foram gradualmente perdendo seu va- tados vergonhosos. Os próprios professores não
lor. Um declínio que, nos últimos anos, os tem obri- conseguiram responder às questões formuladas
gado a multiplicar o número de horas semanais de para seus alunos.
trabalho, inclusive com atividades paralelas, de outra Neste contexto, temos que concordar que a re-
natureza, como complemento de seus parcos salá- volução pela qualidade do ensino público deve co-
rios. Uma sobrecarga que tem repercutido no ensi- meçar pela garantia de bons salários para os profes-
no, uma vez que o professor se vê forçado a dimi- sores, uma permanent~ política de capacitação do-
nuir seu tempo disponível para a escola, para seu cente e melhores condIções de trabalho na sala de
aperfeiçoamento e atualização necessários à uma aula.
atuação de qualidade. Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a pro-

São comuns noticiários na imprensa sobre o posta do Poder Executivo encaminhada a esta Casa
descalabro dos vencimentos de professores pelo pela Mensagem nQ 1.078, de 15-1 0-95, que transfor-
País afora que recebem, muitas vezes com atrasos, mou-se na PEC nQ 233/95 constitui motivo de espe-
salários aviltantes de pouco mais de uma dezena de rança por melhores dias em nossas escolas.
reais por mês. A educação - escolhida como uma das cinco

A dificuldade em negociar melhores salários prioridades do atual Governo - representa um gran-
com o Poder Público tem levado os professores a de desafio a ser enfrentado por uma política respon-
recorrer a sucessivas greves como única alternativa sável e corajosa, como a que está consubstanciada
de pressão para obter condições mínimas de sobre- nesta PECo
vivência. Paralisações que penalizam ainda mais o É um momento histórico e certamente as mu-
aluno com calendários escolares inadequados, apro- danças propostas a[avancarão a qualidade da esco-
vações automáticas sem o cumprimento dos progra- [a pública do País. Seus principais artífices - os pro-
mas e até perda de ano letivo. Apenas para se ter fessores - passarão a ser o centro de preocupação
uma idéia da gravidade do problema: em 1993 no dos sistemas estaduais e municipais. Através do
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proposto mecanismo de redistribuição dos recursos
fiscais dos Estados e Municípios destinados ao ensi
no fundamental, o Governo Federal busca uma dis
tribuição mais eqüitativa da capacidade de investi
mento, permitindo uma revisão nos níveis salariais
do magistério.

Estudos do Ministério da Educação e do Des
porto .mostram que, a partir de uma nova modalida
de de vinculação dos recursos fiscais para a educa
ção, será possível induzir políticas de remuneração
do professor mais adequadas à sua relevância só
cial. Políticas que contemplem também outros fato
res tão decisivos como o volume de recursos - a au
sência de carreiras, a dispersão nas escalas sala
riais, a falta de critério no dimensionamento dos qua
dros, a ausência de planos de aperfeiçoamento e
atualização dos docentes.

Uma política educacional que explicita ser a
educação escolar um setor intensivo em mão-de
obra que, a despeito dos avanços tecnológicos, de
penderá ainda por muito tempo da presença do pro
fessor na sala de aula. Um profissional que precisa
estar não apenas preparado, mas motivado para o
exercício do magistério.

Uma proposta de emenda à Constituição que
deverá merecer uma atenção bastante especial des
ta Casa por representar um mecanismo capaz de
romper, no interior da escola pública, o círculo vicio
so baixo salário, baixo desempenho, formação insu
ficiente. Uma iniciativa que estamos aplaudindo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs De
putados, preocupa-nos sobremodo a possibilidade
de que se venham a isentar as empresas da contri
buição, hoje obrigatória, para o Sesc, o Senac, o
Sesi e o Senai.

Essa possibilidade, que está prevista na refor
ma tributária proposta pelo Governo, merece criterio
sa e atenta discussão. Proceder-se com leviandade
em tal assunto poderá acarretar danos de extrema
gravidade.

Fundamenta a proposta que o peso dos encar
gos sociais sobre as folhas de salários das empre
sas é extremamente elevado e que a sua redução
permitiria às empresas ampliar a oferta de emprego e,
até mesmo, elevar os salários de seus empregados.

Não é possível negar o fato de que os encar
gos sociais no Brasil estão entre os mais altos do
mundo e que de sua redução redundariam efeitos
benéficos para a economia. No entanto, há que se
considerar se, ao optar pela pura e simples extinção

das contribuições que mantêm essas instituições,
não se está simplesmente adotando a medida mais
simples e mais fácil de se efetivar, em vez de buscar
identificar - trabalho muito mais exigente e penoso 
o que é realmente danoso para as empresas, do
ponto de vista de seus custos.

Estamos absolutamente certos de que uma
análise de custo-benefício deixaria claro não residir
o problema nos chamados encargos para terceiros,
parcela integrante dos encargos sociais. Com tal
exercício demonstrar-se-ia, à sociedade, que, con
trariamente ao que se pretendem, a sua extinção te
ria efeito perverso e contrário às expectativas de di
minuição de custos;. Se não, vejamos. Ninguém
nega que, cada vez mais, no mundo da moderna
tecnologia, a boa formação profissional é instrumen
to valioso para o aumento da produtividade do traba
lhador e que trabalhador produtivo é fator de redu
ção de custos. E, se existe algo com que todos con
cordam, no Brasil, é a excelência do trabalho desen
volvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem In
dustrial e pelo Serviço Nacional e Aprendizagem Co
merciaI.

Neste País de tão parcas realizações no cam
po educacional, é admirável a obra dessas duas en
tidades. Conseguiram elas montar um sistema de
formação profissional que se compara, sem qual
quer desvantagem, ao dos países industrializados
tradicionais.

Assim sendo, não se justifica pretender que,
com a extinção desses encargos, estariam as em
presas obtendo diminuição de custos. Desaparecen
do o Sesi e o Senai, perderiam as empresas, já que
não contamos, no Brasil, com outro sistema, igual
mente eficiente, de preparação de mão-de-obra. E
mão-de-obra de baixa qualificação é aumento certo
dos custos de uma empresa.

srªs e Sr. Deputados, só o desconhecimento
do alcance do papel desempenhado por essas insti
tuições poderia expl icar a proposta apresentada, já
que, se aprovada, implicará, por certo, seu aniquila
mento.

E essa é uma perspectiva que não podemos
admitir. Seria inadmissível irresponsabilidade acei
tar-se pôr em risco a sobrevivência de um trabalho
de tão importantes repercussões econômicas e so
ciais, já que diz respeito não só à saúde das empre
sas, mas à vida de milhões de trabalhadores e de
suas famílias.

Os números apresentados são, de fato, im
pressionantes. Só no Estado de São Paulo, no âmbi
to do ensino de primello grau, principalmente no su-
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pletivo e na pré-escola, o Sesi e o Senai acolhem Muita gente é contra uma série de mudanças,
cento e cinqüenta e um mil alunos. Seus quarp,nta e de correções, porque existe uma casta que tem in-
cinco Centros de Atividades proporcionam cursos f1uencia sobre as forças políticas, que tira proveito
profissionalizantes a milhares de pessoas, além de das coisas erradas para a maioria da população.
assistência médico-odontol6gica, lazer e esporte. Essas forças sociais são influentes e por vezes

Todos os anos, o Senai forma nada menos do usam inocentes como escudo. Fazem leis com a in-
que um milhão de profissionais, nas cinqüenta esco- vocação dos excluídos, mas acrescentam parágra-
las e vinte centros de treinamento que mantém em fos e incisos através dos quais usam e abusam dos
São Paulo. favores da lei.

O Senai é também um importante difusor de A questão dos seguros-saúde, seguro obrigató-
tecnologia, por meio, entre outros instrumentos, do rio de trânsito, seguros mercantilistas, estão aloca-
Sistema de Transferência de Informações Tecnológi- dos entre as grandes hipocrisias da sociedade. Há
cas, que põe à disposição das empresas os princi- muita gente sendo ludibriada por empresas... Temos
pais bancos de dados existentes no mundo. que buscar meios para não deixar a descoberta uma

Igualmente relevante são os serviços presta- série de direitos que estão sendo desconsiderados.
dos pelo Sesc. Em 1994, o total de matrículas nos Alguém precisa fiscalizar isso. Uma das gran-
cursos que mantém alcançou o total de 1.759.587. des funções do SUS, além de prestar o atendimento
Na área d.a saúd~, sua atuação é també.m extrema- médico, é cuidar do atendimento médico. Os segu-
mente valiosa, onentando-se pelo conceito de bem- ros saúde não podem ser simplesmente uma fonte
estar físico, mental e ~ocial, ~ partir de a~es coo~- de lucro. Na terceirização da saúde deve haver fis-
denadas de odontologl?, ~edlcl~a preventiva e nutri- calização, pelo Governo e pela sociedade - no SUS
ção. Somente no primeiro trimestre deste ano, - para exigir um comportamento ético mínimo. A dei-
340.519 pessoas .beneficiaram:se dos serviços xar como está, onde vale o que está escrito no contra-
odontológicos mantidos pela entidade e, nos seus to, as pequenas entrelinhas abrangem todos os tipos
restaurantes, foram servidas 3.322.059 refeições. de rapinagem, onde o· usuário sel1l>re perde, se a se-

Mantém, ainda, o Sesc atividade na área cultu- guradora quiser. É comum ver desautorizada uma con-
ral - são cento e setenta e sete bibliotecas, com ta médica de um funcionário cuja empresa fez seguro,
279.447 leitores cadastrados -, na de lazer desen- mas nunca é glosada a conta do diretor ou presidente.
volve ações voltadas para as crianças e para idosos. Na grande maioria desses seguros mercantilis-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, arriscan- tas, o usuário paga a conta ao hospital e aos médi-
do-nos a destruir tão relevante trabalho é aventura que cos e depois é ressarcido. Aliás, esse já é o primeiro
não nos podemos permitir. Por isso mesmo noo pode- sinal. Se o seguro fosse bom, sério, honesto e bem-
mos concordar com a proposta de alteração na forma intencionado pagaria a conta diretamente ao hospitai
de arrecadação das contribuições que mantêm o Sesc, e aos médicos, aliás como fazem algumas coopera-
o Senac, o Senai e o Sesi, por ser uma medida nada tivas médicas.
vantajosa e, por certo, extremamente arriscada. Por isso o SUS deve exigir um comportamento

O SR. SERAFIM VENZON (PDT-SC. Pronun- mínimo ético com relação ao atendimento domiciliar,
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs transporte, doença preexistente, doenças crônicas,
Deputados, o País procura encontrar a verdade. E tratamento prolongado e de alto custo, e oUtros
se não a encontrarmos em todos os setores, mas itens, que são argüidos pelo corretor na venda da
precisamos persegui-Ia. A sociedade vem nos co- apólice. Muitas vezes quem paga a conta depois é o
brando freqüentemente e nós precisamos dar res- SUS, apesar de ser a lá SUS, e o paciente fica joga-
posta; essa resposta deve ser com ações, com mu- do ao relento. A grande maioria das doenças são
danças de comportamento. Nós precisamos nos po- preexistentes ou de nascença quando a segurado-
sicionar firmemente para, se não eliminar a hipocri- ra quiser üustificativa para não pagar a conta). Por
sia ao menos diminuí-Ia razoavelmente. Devemos outro lado, é claro, não podemos dar cl)rda aos
admitir que reina uma hipocrisia, onde todos vêem o aproveitadores que infelizmente existem. Por isso
erro, é um faz-de-conta sem fim, e as coisas na prá- precisamos encontrar a razoabilidade, onde ca-
tica não mudam por terem a data vênia das Iideran- bem os direitos dos usuários e das seguradoras
ças políticas e sociais. A culpa não é só dos políti- balanceadas pelo bom senso. Urna empresa não
cos, muita gente da categoria dominante tem partici- reinstalará se tiver prejuízo certo, mas não se pode
pação e tem interesse que continue assim. permitir a exploração.
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.namentais e comunitárias que participaram do even
to estão agora empenhados em acompanhar a atua
Ção da bancada do Rio no Congresso Nacional, na

.defesa e aprovação de projetos prioritários nas
áreas,econômica, social, sanitária, educacional e de
,~egurança. O seminário salientou também a neces
'sidade 'de fortalecer a indústria naval, de turismo, e a
'pesquisa tecnológica.

As iniciativas se multiplicam e de todos os la
dós surgem adesões de peso, num esforço sinérgico
que aos poucos vai envolvendo todos os segmentos
e atores de maior representatividade no cenário 50

cioeconômico e político do Estado.
Vale registrar aqui a adesão entusiástica da

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Ja
neiro-Firjan, que inspirou e promoveu o seminário O
Brasil pensando o Rio, o Rio pensando o Brasil, com
ampla repercussão dentro e fora do Estado.

Em relação a seus futuros projetos, a Firjan
pretende, em parceria com a Secretaria Estadual de
Indústria, Comércio e Turismo, atuar em duas ver
tentes: ,a primeira, atrair investidores, informando-os
sobre incentivos fiscais, financiamentos industriais,
qualificação e disponibilidade de mão-de-obra, infra
estrutura em geral - indústria, telecomunicações,
água, saneamento básico, energia elétrica, gás na
tural, portos, rodovias, ferrovias, aeroportos - e tec
nologias básicas: na segunda, lutar pela aprovação
de projetos estratégicos em benefício do Rio de Ja
neiro. Assim é que a Firjan já apresentou à bancada
fluminense uma pauta de prioridades para o Estado,
que inclui a expansão do porto de Sepetiba, a me
lhoria do sistema de arrecadação do ICMS e de co
brança dos royalties do petróleo. A Firjan assinou
também convênios com o BNDES para a divulgação
de linhas de financiamento destinadas a empresá
rios do interior, e com a Petrobras e a Secretaria de
Indústria e Comércio, para a análise conjunta de
projetos favoráveis ao Estado.

Um exemplo marcante desse novo clima de
credibilidade e de confiança nas potencialidades do
Estado foi a concretização do projeto de instalação,
na cidade de Resende, da nova fábrica de caminhõ
es e ônibus da Volkswagen do Brasil. Com essa
nova fábrica, a Volkswagen pretende inaugurar um
processo revolucionário de produção modular, inédi
to em todo o mundo, que permite maior flexibilidade
e rapidez, redução de custos e aumento de produti
vidade e de qualidade. Concebida para ser um cen
tro de excelência da Volkswagen, na fabricação de
caminhões e ônibus, a nova fábrica, ~ue contará
com investimentos da ordem de US$250 milhões,
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está sendo construída dentro dos mais modernos A ênfase da afirmação tem respaldo nos repeti-
processos de engenharia e seguirá normas rígidas dos episódios preocupantes que alimentam o noti-
de integração com o meio ambiente e com a comu- ciário de todos os setores da informação, jornalísti-
nidade. cos e da mídia nacional, dando conta de planejada

No final do mês passado, entraram em funcio- invasões de terras, atualmente concentradas no
namento as linhas provisórias de produção da nova Pontal do Paranapanema, região oeste do Estado
fábrica, e, no dia 1Q. de novembro, a empresa come- de São Paulo.
morou festivamente a montagem do primeiro ônibus, A mídia tem divulgado amplamente essa tor-
com a presença do vice-presidente mundial da mentosa questão nacional, apresentando o Pontal
Volkswagen José López Arriortua, idealizador do do Paranapanema como a imagem mais forte dos
novo processo de produção modular, que está sen- conflitos agrários no Brasil. Aproveitando-se desse
do utilizado e testado pela primeira vez na fábrica de quadro de notoriedade, falsas lideranças rurais, que
Resende. Pelo novo sistema, quatro grupos de for- no mais ·das vezes nenhuma ligação têm com o
necedores de componentes - suspensão, chassi, campo, além de políticos inescrupulosos e oportu-
motor e cabine do piloto - serão instalados em m6- nistas desalinhados com os melhores princípios da
dulos no interior da própria fábrica, ficando respon- democracia, vêm insuflando a prática criminosa das
sáveis por etapas específicas do processo de mon- invasões de terras, sob o alegado manto protetor da
tagem dos veículos. A administração da fábrica reforma agrária a ser imposta a qualquer custo so-
acompanhará todo o ritmo da produção através de cial do País.
um sofisticado sistema de computadores. O gerente É preciso refletir que as invasões de terra não
de operações de caminhões e ônibus da Volkswa- podem servir de instrumento para a realização de-
gen, Roberto Barretti, garante que o sistema mo- sordenada de espúria reforma agrária, como vem
dular, além de propiciar um melhor controle dos sendo praticado à margem da lei pelo Movimento
estoques, evitando colapsos e excessos, vai per- dos Sem-Terra, que se utilizam de métodos violen-
mitir uma redução considerável no tempo de mon- tos, estimulando conflitos sociais profundos que re-
tagem, atualmente de 27 horas. Até dezembro, a clamam pronta e enérgica ação do Governo nos três
fábrica espera atingir uma produção diária de cinco níveis da administração, sob pena de descrédito das
unidades. instituições políticas.

Sri!s e Srs. Deputados, é assim que o Estado A reforma fundiária deve ser realizada pelo Go-
do Rio constrói o seu desenvolvimento: com compe- vemo como imperativo social, antes de tudo elimi-
tência administrativa, credibilidade, ousadia e sensi- nando a indesejável retenção especulativa da terra e
bilidade: com o incentivo à instalação de novas fábri- o uso improdutivo da propriedade rural, inde-
cas e indústrias em todo o Estado, elevando os índi- pendentemente da grandeza de sua área.
ces de produtividade e de emprego de mão-de-obra É da concepção política do modemo Iiberalis-
especializada; com fé no futuro e estabilidade social, mo, em cuja filosofia se inspira o ideário democrático
corno base indispensável ao desenvolvimento sus- do. PFL e que pessoalmente professo como Deputa-
tentado. do Federal, que é preciso haver uma distribuição

Era o que tinha a dizer. mais justa e eqüitativa da terra, como importante fa-
O SR. PAULO LIMA (Bloco/PFL-SP. Pronun- tor de riqueza e de produção, acompanhada de uma

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e política fiscal eficiente, como instrumento de sua
Srs. Deputados, a teimosa renitência das lideranças realização.
do Mo~imen~ dos Sem-Terra em violar impu~emen- Para tanto, necessário se faz a formulação de
te a.lel com Invasões progra~d~~ da propnedade uma política agrícola abrangente, que institua linhas
alheia ep?sse de oc~pantes primitivos, assl~ como de crédito de longo prazo para aquisição de terra, in-
a estratégia da~ caminhadas Inovadoras de Cidades, sumos e equipamentos, já que projetos de reforma
q~ levam pâniCO às populações urbanas, s~gerem agrícola limitados à mera redistribuição de pequenas
CUidadosa reflexão dos. setores .res~nsável~ pela glebas, a experiência tem mostrado que resultam
preservação da paz SOCial e do ImpériO da lei e da em fracassados programas de Governo pela inevitá-
ordem pública. vel desproteção em que ficará o rurícola, desprovido

A questão da reforma agrária hoje no Brasil se de recursos que permitam a exploração produtiva da
tornou um fato político de primeira relevância para a área recebida. Mesmo porque a realidade da agricul-
própria estabilidade das instituições nacionais. tura moderna comprova que somente as proprieda-
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des de porte médio e grande alcançam produção efi
ciente e economicamente rentável, justamente por
que dispõem, os que as exploram, de recursos ne
cessários para investimentos em equipamentos, cor
retivos de solo, fertilizantes, transporte e armazena
mento.

Nessa visão crítica é que entendo que o Brasil
deve promover uma reforma agrária que verdadeira
mente atenda aos anseios da sociedade e contribua
para realizar a justiça social, abandonando o radica
lismo instalado por grupos interessados, na verdade,
em perenizar o problema, o que chega a representar
constante ameaça institucional, que só traz proveito
a grupos políticos espúrios e mal-intencionados, que
fazem dos sem-terra massa de manobra.

Mas, tendo o Governo optado por uma política
de assentamento rural, conforme elegeu em seu
programa de governo, incumbe dar cumprimento à
prerrogativa que lhe cabe, de selecionar os benefi
ciários da reforma agrária mediante criteriosa avalia
ção daqueles que realmente tenham vocação para a
agricultura e origem na terra, negando acesso aos
aventureiros e aproveitadores de crises sociais or
questradas. A esses não interessa a terra e na pri
meira oportunidade estarão alienando criminosa
mente os seus direitos a terceiros, como ainda re
centemente demonstrou toda a imprensa estar acon
tecendo na mesma convulsionada região.

Não podemos concordar com a tática de esti
mular as ocupações de propriedades rurais como
forma de pressão política no processo de reforma
agrária.

Nem mesmo as terras devolutas podem impu
nemente ser invadidas, porque em relação a elas
existe ação discriminatória intentada pelo Estado, de
modo que pende litígio com os ocupantes. Daí por
que, segundo acordo firmado com o Governo, serão
estes indenizados pelas benfeitorias que construí
ram, só então tornando elas passíveis de distribui
ção para fim de assentamento de famílias com vín
culo rural.

Sendo assim, o que este Deputado quer deixar
meridianamente claro é que é favorável tanto à re
forma agrária quanto ao projeto político de assenta
mento de famílias nas áreas rurais devidamente ex
propriadas, quando for o caso, ou nas terras devolu
tas que passaram pelas discriminatórias judiciais, in
denizados nos termos da lei os ocupantes pelas
benfeitorias que lá fizéramo

A afirmação é feita para responder às falsas li
deranças desse movimento e a políticos oportunis
tas e pregoeiros da desgraça aos quais apenas inte-

ressa a turbulência política, não a solução do angus
tiante problema social.

Tenho me posicionado nessa linha de ética e
de cultur~ política. Mais que isso, com ações concre
tas reiteradas venho trabalhando junto aos Gover
nos Federal e Estadual e, particularmente, junto à
presidência do Incra, no sentido de solucionar em
definitivo a turbulência agrária no Pontal do Parana
panema.

Não se pode deixar de reafirmar que a tática
do MST representa flagrante violação da lei e da or
dem jurídica do País, que devem ser mantidas into
cáveis, sob pena de representar permissividade que
corresponde à instalação da desordem social, da ba
derna afrontosa à democracia.

Com toda razão o ilustre Prefeito de Presidente
Prudente, Agripino Lima, que, el.\ atitude enérgica e
demonstrando alto senso de responsabi Iidade, como
é da própria essência da sua marcante personalida
de, contrapôs-se à operação belicosa dos sem-terra
(repita-se, usados como massa de manobra), inva
dindo a cidade de Presidente Prudente, que nada
tem a ver com a problemática concreta radicalizada
pelas lideranças do MST.

Não poderia ser outra a posição do Prefeito do
Município, que mais o engrandece porque enfrenta
com determinação a turbulência política, cumprindo
o seu dever de governante de zelar pela manuten
ção da ordem pública, função precípua e indelegável
da qual não lhe é dado renunciar, sob pena de des
moralização do poder e absoluta ineficiência da ativi
dade governamental.

A determinação, a coragem e o apurado senso
de responsabilidade política, são qualidades e atri
butos do Prefeito, que não aceita a pusilanimidade
dos mercadores do poder e dos pervertidos da política,
que procuram se proteger no covarde anonimato.

Por fim, o Poder Judiciário já proclamou a ile
galidade dos métodos violentos ditados pelas irres
ponsáveis lideranças do movimento. São violações
de direitos que ensejaram até o decreto de prisão
preventiva de alguns líderes, aliás, com envolvimen
to - o principal ostensivo - em crime de homicídio,
do qual está sendo julgado, a acusação de delito de
extorsão praticado sob a ameaça de invadir fazenda.

Isso tudo mostra que, embora legítima a pre
tensão dos assentamentos de famílias, todavia, na
modalidade e nos termos da lei e de critério político
sensato, não se pode concordar com a violência do
método imposto pelas mencionadas lideranças es
púrias e desqualificadas, que só têm feito por dene
grir e descaracterizar o MST.
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O SR. RUBEM MEDIDA (Bloco/PFL - RJ. Pro- tiva sobre eles deve residir na utilização da expe-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e riência que eles acumularam neste processo e agir
Srs. Deputados, alguns assuntos, no Brasil, tendem com maior velocidade.
a se arrastar mais do que o tempo necessário. Mais A nossa própria experiência e a estrutura legal
uma ve?- fica claro que as reformas que ora exami- que já está implantada no País permitem fazer com
namos nos levam à reflexão sobre dois pontos rele- que esses processos de venda de estatais sejam
vantes nesta caminhada - e o fulcro central é a re- transparentes, corretos e indiscutíveis juridicamente.
defin;ção do papel do Estado. Ainda é possível obter melhor rendimento em

O primeiro ponto consiste em assinalar a par- nosso processo de desestatização. Devemos apro-
ceria dos poderes Executivo e Legislativo em torno veitar o momento de grande confiança na economia
de temas importantes, como o Programa Nacional brasileira, em que as empresas, do País e do exte-
de Desestatização. riar, estão motivadas para participar da próxima fase

O segundo baseia-se na necessidade de ace- de crescimento. Na cena internacional não tem ocor-
lerar o processo de desestatização de forma correta. rido novos choques e nossos títulos no exterior con-

Neste sentido, somos parceiros nesta profunda seguem razoáveis condições de colocação. Por que
transformação da vida brasileira, cujo significado se esperar?
estende muito além da simples venda de empresas Podemos, se houver vontade política para isto,
estatais ou da concessão de serviços públicos a em- acelerar e abrir espaço para a dinamização da eco-
presas particulares. nomia, liberando energias da sociedade e conver-

Estamos desestatizando a mentalidade predo- tendo-as em força produtiva, em eficiência e compe-
minante de brasileiros que cansaram de esperar as titividade. Por que não?
soluções do Estado para todos os seus problemas. Há, efetivamente, interesses contrariados e

Estamos desobrigando o Estado brasileiro de seus atuais titulares continuarão reagindo. Todas as
produzir um grande número de itens econômicos, reformas constitucionais enviadas pelo atual Gover-
permitindo que concentre seus recursos limitados no e que vêm sendo aprovadas pelo Poder Legislati-
em responsabilidades próprias, como saúde, educa- vo mostram ao País como resistem os titulares à
ção, segurança e justiça. perda de privilégios. Em empresas estatais, é fácil

Estamos liberando a iniciativa privada para in- demonstrar como pesavam os privilégios: as compa-
vestir na desobstrução dos obstáculos ao desenvol- nhias privatizadas passaram do prejuízo tradicional
vimento. ao lucro imediato.

Desestatização não é, portanto, um evento É fácil demonstrar que a produtividade se ele-
com repercussão somente na caixa do Tesouro. É vou: ela está retratada nos números dos balanços. É
muito mais: é um processo de viabilização da atuali- fácil demonstrar também que a forma de maior eficá-
zação da infra-estrutura econômico-social do País cia social é a forma privada e não a estatal. Basta
pela atuação da iniciativa privada. Se o Estado bra- fazer um balanço das modificações na economia
sileiro não tem recursos sequer para conservar as das respectivas regiões de empresas, após a privati-
estradas, é preciso atrair empresas nacionais e es- zação.
trangeiras para construir, manter e operar novas es- Na verdade, vivemos um momento de caracte-
tradas, usinas energéticas, sistemas de telecomuni- rísticas muito singulares na economia mundial. Pas-
cações, portos e outros serviços. samos por acentuadas transformações tecnológicas

Por que não fazer isto com urgência? Cada dia e um forte processo seletivo em quase todos os se-
que passa as estatais acumulam mais prejuízo, a tores. As empresas que superaram este processo,
economia sofre mais um pouco com as carêncías de através de ajustes internos, se defrontam com a ne-
infra.-estrutura e perde-se mais uma oportunidade de cessidade de realizar novos investimentos onde
impregnar a sociedade com o espírito da iniciativa, quer que haja oportunidade no mundo. O Brasil tem
da modernidade participante que vem empolgando sido beneficiado por inúmeras decisões de investir -
todo o mundo. o que há muitos anos não ocorria.

Outros países, especialmente os europeus, É uma oportunidade que não podemos perder,
pioneiros na modernização de suas estruturas de sob pena de perdermos o trem da História.
estado, iniciaram seu processo de desestatização há Não somos os únicos no mundo a disputar in-
muitos anos e encontram-se adiantados na agiliza- vestimentas externos. Os sete países do sudoeste
ção de suas economias. Nossa vantagem compara- asiático planejam simplesmente duplicar suas eco-
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nomias, através de políticas liberalizantes e motiva
doras de investimentos. Esta tem sido a diretriz de
alguns destes países - que, como todos sabemos,
tem demonstrado seu acerto nos últimos anos.

Os Poderes Executivo e Legislativo têm agido
conjuntamente na condução deste processo e talvez
seja a hora de ajustarmos os ponteiros para a nova
etapa do processo.

O ponto crítico deste processo não é somente
obter, com as vendas de empresas estatais, recur
sos para o caixa do Tesouro - embora este seja um
objetivo também importante na atual conjuntura, em
face do elevado saldo da dívida pública interna. É
urgente liberar o País, seu presente e seu futuro,
para crescer sem obstáculos burocratizantes.

É preciso agilizar as concessões, permitindo à
iniciativa privada construir e administrar o que ainda
não existe, desestatizando o futuro e corrigindo a
atual dramática carência de infra-estrutura.

O que nos impede de acelerar o processo de li
beralização econômica e a;sumir, com este fluxo de
investimentos, uma liderança irJ1)etuosa no Mercosul?

Esta posição - devemos realçar - reflete basi
camente uma preocupação social, pois não conhe
cemos uma forma de obter recursos para a solução
das nossas tradicionais carências sociais, senão
através do estímulo a investimentos e desenvolvi
mento econômico.

Temos uma responsabilidade histórica: está
em nossas mãos acelerar o ingresso do Brasil em
uma economia mais eficiente e, em conseqüência,
contribuir para a correção de carências sociais histó
ricas dos brasileiros. O futuro nos cobrará se não
aproveitarmos esta oportunidade.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB/PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, realizou-se em São Paulo,
entre os dias 8 e 10 de dezembro corrente, a XV As
sembléia Ordinária do Parlamento Latino-America
no, em sua sede pe.rmanente, no Memorial da Amé
rica Latina.

A delegação do Parlamento brasileiro foi inte
grada pelos Senadores Franco Montoro, Romeu
Tuma, Roberto Freire e pelos Deputados Ney Lopes,
Hélio Bicudo, Almino Afonso, Laura Carneiro e este
Deputado.

Durante a Assembléia foi eleita a Mesa Diretiva
do Parlamento Latino-Americano para o período
1995/1997, que ficou assim composta: Presidente
.)uan Adolfo Singer (Uruguai); 12. Vice-Presidente,
Fernando Solana (México) e 22. Vice-Presidente,
Gustavo Larrea (Equador). Para o cargo de Secretá-

rio-Geral foi eleito, com grande votação, o Deputado
Ney Lopes, representando o Brasil; Secretário-Geral
Adjunto - Rolando Gonzales UI/oa (Costa Rica); Se
cretário de Comissões - Ambiorix Diaz Estrella (Re
pública Dominicana) e Secretário de Relações Inte
rinstitucionais, Elias Castillo (Panamá).

As questões comuns da América Latina, como
as relativas à saúde, emprego, educação, infra-es
trutura e dívida externa, foram debatidas com muito
empenho pelos participantes, ficando evidente que
há, entre todos os Parlamentares do Continente,
grande preocupação com os graves problemas que
atormentam a vida de imensos contigentes de seres
humanos, que vivem em condições subumanas e,
como tais, inaceitáveis.

Chamo a atenção dos Srs. parlamentares para
alguns aspectos abordados no Relatório das ativida
des do Conselho Consultivo do Parlamento Latino
Americano, notadamente o que diz respeito à dívida
externa. Dados da ONU, deste ano, revelam que a
dívida externa dos países em desenvolvimento con
tinua a crescer de forma assustadora. Basta ter-se
em mente que, nos últimos dez anos, essa dívida
dobrou, pois passou de aproximadamente 800 bilhõ
es de dólares, em 1984, para 1 trilhão e 600 milhõ
es, em 1994.

Na América Latina, de acordo com a Cepa, os
dados referentes à dívida externa são os seguintes:

- o montante da dívida reclamada pelos credores
em 1980 era da ordem de 228 bilhões de dólares;

- de 1980 a 1990, o total de juros e amortiza
ções pagos pelos países da região somou a impor
tância de 418 bilhões de dólares.

- em 1994, em lugar de diminuir, o total da dí
vida atingiu o montante de 533 bilhões de dólares.

Em face da extrema gravidade da questão da
dívida externa dos países Latino-americanos, o pre
sidente do Parlamento Latino-Americano e o presi
dente do Conselho Consultivo encaminharam ao Se
cretário-Geral da ONU solicitação no sentido de ser
incluído na agenda da Assembléia Geral da ONU de
1996 o item A Dívida Externa e o Direito Internacional.

Lembra o referido documento a advertência fei
ta pelo Papa João Paulo 11, ao falar na Assembléia
Geral das Nações Unidas, quando afirmou textual
mente: Existe hoje um consenso de que o problema
das dívidas globais do Terceiro Mundo não se pode
colocar unicamente em termos econômicos e finan
ceiros.

Não há dúvida de que os aspectos éticos e jurí
dicos precisam ser considerados no debate relativo
à dívida externa do Terceiro Mundo, pois, se as re-
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gras não mudarem, o fosso que separa o Primeiro o Parlamento Europeu, ao apoiarem, na próxima As-
do Terceiro Mundo aumentará tanto, que, no futuro, sembléia Geral das Nações Unidas, a proposta ita-
a dívida poderá se tomar em extraordinário complica- Iiana da moratória universal das execuções capitais,
dor das relações entre os mais ricos e os mais pobres. como passo imediato a fim de assegurar a afirma-

Que a advertência de João Paulo 11 seja ouvida ção, em todo o mundo, do direito de qualquer ser
pelos que têm o poder de decisão, para o bem de to- humano não ser morto após uma sentença ou medi-
dos os interessados. da. Moção de autoria do Senador Roberto Freire.

Entre os vários documentos aprovados, desta- 3) Moção de repúdio ao embargo econômico
co três moções de parlamentares brasileiros, repro- de que é vítima Cuba, praticado pelo Governo dos
duzindo-as na íntegra: Estados Unidos, há muitos anos, na verdade resquí-

1) O Governo norte-americano, por suas autori- cio da guerra fria.
dades competentes, utilizando legislação interna re- Conquanto compreensível no início, quando
lativa a quantos mantêm relações com o inimigo, correspondia a sua atitude de confronto por parte do
bloqueou as contas dos funcionários que prestam regime cubano, numa época marcada por desafios e
serviços na Embaixada brasileira em Cuba, na ameaças de ambos os lados, de há muito o referido
Agência do Banco do Brasil em Nova Iorque. bloqueio não mais se justifica, mantendo-se apenas

Trata-se de ação abusiva que, sob o pretexto como gesto de radicalismo e intolerância do Gover-
de dar prosseguimento a ações que objetivam man- no norte-americano.
ter e ampliar o bloqueio econômico a Cuba - conde- t oportuno lembrar que não resiste a uma
nado pela ONU -, interfere em questões internas do análise mais profunda a justificativa de que o blo-
Governo brasileiro e o faz de forma inadmissível e queio é mantido pelo fato de o regime cubano ainda
contrária aos princípios que regem as relações entre adotar práticas antidemocráticas, como a manuten-
nações livres. ção de pessoas nos cárceres, por motivos políticos.

t atitude que fere a soberania do Brasil e me- O Governo de Washington manteve amistosas re-
rece repulsa deste Parlamento. lações com regimes, no continente e fora dele, que das-

Nesse sentido, propomos esta moção de soli- respeitavam sistematicamente os direitos hllT1anos.
dariedade ao Brasil e de repúdio à ação violenta e Sendo assim, propomos a presente moção da
indevida das autoridades governamentais dos Esta- qual deve ser dado conhecimento ao Governo dos
dos Unidos. Esta moção foi de autoria do Deputado Estados Unidos da América, na pessoa do presiden-
Hélio Bicudo. te BUI Clinton e ao governo de Cuba, na pessoa do

presidente Fidel Castro. Moção de autoria do depu-
2) O Parlamento, considerando: que a América tado Severino Cavalcanti.

Latina, desde há muito, pela quase totalidade de O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT _ SP. Pro-
seus países, já aboliu a pena de morte e se encami- nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, srªs e
nha sua abolição total; que o Parlamento Europeu, Srs. Deputados, a Bíblia é o livro dos livros. Em suas
em 14 de junho de 1995, aprovou uma resolução na palavras está guardada a síntese maior de nossa
qual convida os Estados Membros da União Euro-
péia a fazer o possível a fim de que a Assembléia cultura; nas entrelinhas de seu texto sagrado pode-
Geral das Nações Unidas de 1996 aprove uma mo- se ouvir a voz original da época em que estava em
ratória universal das execuções capitais, como pri- geração o mundo que daria forma ao Ocidente.
meiro passo para sua abolição total e definitiva; que Livro mais editado em todos os tempos a Bíblia
a Assembléia Geral das Nações Unidas rejeitou, em resistiu às mudanças produzidas pelas guerras, pe-
sua última reunião, por uma diferença de 8 votos, a las tecnologias e por toda sorte de doutrinas criadas
proposta italiana de uma moratória das execuções pelos homens, e se consolidou, no Novo Testamen-
capitais; que o Parlamento italiano aprovou, em 1Q to, como registro autêntico da vida de Jesus, man-
de agosto de 1995, uma resolução engajando nova- tendo vivas as idéias e ações que servem de base
mente o Governo italiano a promover a iniciativa; ao cristianismo.
que a fim de que não seja vã essa nova apresenta- O poder de síntese e de arrebatamento dos
ção do pedido de moratória, à Assembléia Geral das textos bíblicos é prova indiscutivel de sua grandeza.
Nações Unidas, é condição que, no mínimo, 10 paí- Ali está condensada, de forma palpitante e incompa-
ses pertencentes a diferentes zonas geográficas a rável, toda a riqueza da experiência humana e a for-
promovam. Convida os países membros do Parla- ma sublime que assume o relacionamento da criatu-
mento Latino-Americano, da mesma forma que o fez ra com o Deus que a concebeu.
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Como acervo e depoimentos históricos, a Bí
blia é insubstituível. O Antigo e o Novo Testamentos
são tesouros onde se guardam a memória de alguns
dos momentos cruciais do desenvolvimento da hu
manidade. Como na matriz de inspiração literária, os
textos ali reunidos exprimem uma riquíssima con
fluência de estilos, que iriam influenciar todas as ge
rações subseqüentes de pensadores, escritores e
doutrinadores religiosos.

Mas é como fonte de sabedoria que a Bíblia re
vela seu magnífico poder de sedução e, sobretudo,
de confirmação da mensagem deixada pelos profe
tas. Os relatos sobre a origem e o fim dos tempos,
assim como o depoimento sobre os atos dos apósto
los e a pregação de Cristo estão carregados de uma
densidade inigualável. Deles podem-se extrair ensi
namentos os mais diversos, que abrangem todas as
situações da existência humana.

Para aos que buscam a salvação nas palavras
de Cristo, os textos sagrados são companheiros de
todas as horas, fonte de iluminação e caminho para
a esperança. Nas situações mais dramáticas, ou em
momentos de júbilo, eles são invocados como teste
munho da passagem do Filho de Deus pela Terra e
do sacrifício que ele fez pela humanidade.

O Dia Mundial da Bíblia é momento dos mais
fecundos para que meditemos sobre a mensagem
de paz e esperança que nos chega através de suas
páginas. O confronto diário com os desequilíbrios de
um mundo saturado pelo materialismo mais agressi
vo é um convite à leitura cotidiana das Sagradas Es
crituras.

Se pudermos ouvir, de coração aberto, a pala
vra original do livro Santo, teremos como recompen
sa uma aprofundamento da fé em nós mesmos e
nas possibilidadés de redenção propiciadas pela sa
bedoria ali contida. A difusão da mensagem bíblica
tem crescido muito entre nós, o que demonstra a ne
cessidade de um reencontro com os valores e ensi
namentos que ela oferece a todos.

A Bíblia foi traduzida em todo o mundo e é lida
e respeitada mesmo por aqueles que professam reli
giões distintas dO cristià,nismo. Mas, se possuem,
por si mesmos poder de \conversão, os Textos Sa
grados são acima de tudo um instrumento para di
vulgação da Palavra revelada. Como tais devem ser
preservados, pois se constituem no principal registro
da doutrina e dos 'valores doados aos homens por
Jesus.

Passamos por um momento de crise, que afli
ge todos os povos. Ele se expressa de várias manei
ras, e representa uma possibilidade de transforma-

ção e amadurecimento. Se quisermos construir, no
próximo século, uma sociedade mais justa e equili
brada, devemos ter sempre em mente os ensina
mentos contidos na Bíblia, obra síntese da civiliza
ção humana.

Certo dia, uma pessoa que defendia um ponto
de vista muito discutido em nossa sociedade e con
denado pelas Escrituras assim se expressou: Não
quero mudar a lei.

Minha intenção é acabar com a moral vigente.
Se pensarmos bem, iremos verificar que o

pano de fundo de lei é sem dúvida a moral. A moral
por sua vez apresenta suas diferentes manifestaçõ
es como conseqüência da fé. A moral de uma pes
soa que teme a Deus é diferente daquela que não
crêem Deus.

a comportanlento de uma pessoa que acredita
na Bíblia é bem diferente daquela pessoa que não
acredita. A Bíblia, além de ser um livro de fé, eleva o
poder moral de um povo.

Se quisermos ver um Brasil justo, próspero, or
deiro, honesto, precisamos nos esforçar para que
ela seja conhecida e principalmente crida e seguida
pelos cidadãos brasileiros desde o seu repre
sentante máximo, que é o Presidente até o mais
desconhecido cidadão.

A Bíblia diz: O m~u povo está sendo destruído
porque lhe falta conhecimento.

Não desejamos ver um Brasil liberto, seus ci
dadãos felizes, educados, equilibrados, respeitado
res do próximo, de Deus e das autoridades? Vamos
então dar à Bíblia a consideração que ela merece.
Certamente Deus abençoará grandemente a nossa
Nação, pois seu nome estará sendo conhecido e
honrado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a prolongada estiagem que assolou
o Semi-árido baiano acarretou a desarticulação do
setor agropecuário regional e provocou perdas na la
voura e na pecuária. Como conseqüência, houve re
dução da capacidade de suporte alimentar, o que
obrigou o produtor a desfazer-se dos animais, ge
rando um aumento brutal na mortalidade.

Diante disso, queremos salientar, Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, que o Governo do Estado
da Bahia vem tomando uma série de providências no
sentidO de resolver definitivamente o.ste problema

Dentre estas, destacamos o Programa de Re
composição do Rebanho Bovino, Eqüino e Ovino da
Região Semi-árida do Estado da Bahia.
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Este programa, lançado pelo Governo do Esta- mocracia voltou, o Brasil já não era mais comandado
do, objetiva atender 8.800 mini e pequenos produto- só a partir das fazendas; o êxodo rural e a industria-
res rurais, que terão a oportunidade de obter finan- Iização já anunciavam a exploração urbana que hoje
ciamento em condições especiais para aquisição de estamos vivendo.
matrizes e reprodutores e, assim, recompor parte do Naquela época, como hoje, a indústria e o co-
rebanho. mércio precisavam de mão-de-obra, e os lavradores

Este programa contará com recursos do FUN- desterrados presisavam de trabalho. Mas é difícil
DESE - Fundo de Desenvolvimento Social e Econô- transformar um lavrador em comerciante, ou em tor-
mico - e será operacionazado pela Seagri/EBDA. - neiro mecânico; para operar essa transformação,
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A., surgiram os Serviços Nacionais de Aprendizagem
que fará a seleção dos produtores beneficiários, ela- Industrial e Comercial, o Senai e o Senac.
borará os projetos e prestará assistência técnica e, Por outro lado, a questão desses desterrados
pelo Baneb, que concederá os financiamentos me- em seu próprio País, que são os desempregados,
diante repasse do Desenbanco, no valor de R$10 não se resolve só com o emprego, sem lhes garantir
milhões. l;Im mínimo de segurança social. No Brasil das fa-

Vale ressaltar que dos meses de julho a outu- zendas, a segurança era dada pelo parentesco, pelo
bro do corrente ano foram aprovados 6.471 projetos, apadrinhamento ou pela posse da terra, garantia
no valor de R$7.671.800,00, tendo sido financiada a contra a fome; mas nas metrópoles nada protege os
aquisição de 1.000 reprodutores e 28.909 matrizes pobres contra a solidão e miséria na velhice, na gra-
bovinos, e de 721 reprodutores e 14.864 matrizes videz ou na doença. No campo, pode-se viver com
caprinos e ovinos. menos dinheiro; na cidade, gasta-se muito mais com

O programa de recomposição dos rebanhos é transporte, moradia, vestuário, alimentação e lazer.
sem sombra de dúvidas, Sr. Presidente, srªs e Srs. Naquela época, como hoje, o Estado não fun-
Deputàdos, um importantíssimo passo dado pelo cionava satisfatoriamente, mostrando-se incapaz até
Governo do Estado da Bahia em benefício dos mini mesmo de garantir esses direitos sociais básicos.
e pequenos produtores, que tiveram seus rebanhos Para amenizar essa indigência estatal, foram criados
quase que totalmente dizimados pela longa estia- os Serviços Sociais da Indústria e do Comércio, o
gem que atingiu grande parte do Estado da Bahia. Sesi e o Sesc.

A Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrí- Essas quatro entidades, gerenciadas pela ini-
C9la, consciente do problema, vem cumprindo a sua ciativa privada, não padecem da ineficiência buro-
missão em busca do desenvolvimento sustentável crática. Tampouco padecem do mal privatista, ou
do semi-árido e da melhoria da qualidade de vida do seja a busca cega pelo lucro rápido.
agricultor do Estado da Bahia. Elas funcionam bem já há meio século, coisa

Esta pronta resposta aos problemas do semi- rara neste País, onde a descontinuidade dos proje-
árido, representa uma demonstração a mais do cum- tos colabora com o continuismo da crise.
primento ~os compromissos assumidos pelo Gover- Ora, pelo simples fato de funcionarem bem, o
no daBahia.,. Governo deveria estudá-Ias e talvez até pensar em

Era o que tmhamos a dizer. ampliar o âmbito dessas iniciativas; ao invés disso,
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB- porém, recebemos a notícia surpreendente que o

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Projeto de Reforma Tributária proposto pelo Gover-
te, srªs e Srs. Deputados, o Serviço Social da Indús- no pode inviabilizar a sobrevivência dessas entida-
tria - SESI, o Serviço Social do Comércio - SESC, e des criadas para os trabalhadores.
os Serv~ços Nacio~ais de Aprendi~agem Indu~trial e Em time que está ganhando não se mexe.
ComerciaI, ~espectivamente Senal e Senac: ~ao ve- Por que mexer com o Sesi, Sesc, Senai e Se-
lhos conheCidos do trabalhador urbano braSIleIro. nac? Isso interessa ao Brasil? Se o Governo quer

Essas quatro entidades surgiram em meados acabar com esses serviços, deve propor um projeto
da década de 1940, quando terminou o processo de alternativo de capacitação profissional e bem-estar
mudanças sociais iniciado com a Revolução de social. Além disso, Sr-s e Srs. Deputados terá que
1930. convencer esta Casa de sua capacidade de geren-

A crise de 1929 abalara a economia cafeeira, e ciamento e do acerto de suas intenções.
o Estado Novo iniciou a industrialização do Brasil Vivemos numa sociedade cada vez mais de-
durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a de- mocrática.
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Nenhuma lei deve ser aprovada, se causar ma
lefícios ao Brasil. Não podemos aprovar uma refor
ma tributária que simplesmente inviabilize o Sesc, o
Sesi, o Senac e o Senai.

Tais entidades são eficienMs, têm experiência
e um grande patrimônio de uso público.

Antes de passamos mais cheque em branco
para o Executivo, srªs e Srs. Deputados, é preciso
que ele demonstre, de maneira mais inequívoca, a
sua capacidade de ser eficiente. É uma tarefa com
plexa, para a qual esta Casa tem o dever de colabo
rar. Porém, só após o Estado conseguir o bem-estar
de seus cidadãos é que a iniciativa privada pode dei
xar de se preocupar com esses assuntos.

Da forma como nos foi colocado o Projeto de
Reforma Tributária, muita coisa ainda há para ser
negociada entre os partidos. O futuro do Brasil não
pode ser decidido pelo Poder Executivo; ao Palácio
do Planalto cabe propor e executar o que a Nação
decidir. E a Nação, srªs e Srs. Deputados decide
através desta Casa, através do Poder Legislativo.

Assumamos, pois, nossa responsabilidade, to
mando conhecimento do funcionamento e da impor
tância dos serviços administrados pela indústria e
pela comércio. Só assim poderemos honrar a con
fiança que nossos eleitores depositaram em nós.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (Bloco/PFL 

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, o sistema de con
sórcios no Brasil segue uma tendência mundial: a
de expansão crescente no mercado, já que é um
dos meios mais eficazes para o acesso da popula
ção, particularmente da classe média, ao consumo
de bens.

Devido aos baixos encargos em relação a ou
tras linhas de crédito ou financiamento, o sistema
nacional de consórcio tem, hoje, significativa influên
cia na produÇão e venda de importantes setores da
economia brasileira.

Sua participação nas vendas de automóveis,
utilitários e camionetas no mercado interno atinge
atualmente 27,7%, segundo levantamento efetuado
pela Associação Brasileira de Administradoras de
Consórcios - ABAC, em setembro último. Nas ven
das de motocicletas no mercado interno esta partici
pação é ainda maior: chega hoje a 44,8% e a expec
tativa é de que chegue a 50% num prazo relativa
mente curto.

O comércio interno de caminhões e ônibus tem
nos consórcios um excelente parceiro, pois 17,8%
da frota são vendidos através deste sistema.

O setor de eletroeletronicos também começa a
buscar nos consórcios um agente para suas vendas.
Atualmente 3,3% da produção nacional de eletroele
trônicos são comercializados por intermédio do sis
tema, mas este percentual deve crescer segundo
previsão do Sindicato Nacional das Administradoras
de Consórcios.

Pode-se afirmar, sem o temor de qualquer
equívoco, que foram os consórcios os responsáveis
por não ter havido em diversos períodos recentes da
história brasileira, demissões em massa de trabalha
dores ligados à indústria automobilística. Durante o
Plano Collor, por exemplo, quando houve o confisco
e a liquidez de crédito foi dizimada, o sistema pas
sou a ser o único meio de o consumidor adquirir um
veículo.

Diante deste quadro, que demonstra a impor
tância do setor para vários segmentos da economia
brasileira, surpreende o fato de o País ainda não dis
por de uma legislação moderna e eficiente, que pos
sa evitar os rotineiros sobressaltos que tantos transtor
nos têm causado aos consórcios e aos consorciados.

A legislação existente foi criada há 24 anos,
em 1971, e não permite ao sistema planejamentos
de médio e longo prazos. A Lei nQ 8.177, aprovada
no início dos anos 90 e através da qual o Banco
Central substituiu o Ministério da Fazenda na norma
tização e fiscalização do sistema de consórcios,
trouxe algumas melhorias, mas elas não foram sufi
cientes para tranqüilizar as administradoras e os
consumidores.

O sistema nacional de consórcios não pode
mais ficar sujeito às idiossincrasias dos tecnocratas
do Banco Central, insensíveis aos nefastos reflexos
do monetarismo ortodoxo atualmente praticado pela
instituição sobre o setor. As restrições impostas pelo
Banco Central aos consórcios, reduzindo drastica
mente os prazos dos pagamentos e até proibindo a
abertura de novos grupos para a aquisição de al
guns bens, em outubro de 1994, provocaram a de
missão de milhares de pessoas que sobreviviam
com a venda de cotas de consórcios.

Por causa de medidas como esta, a movimen
tação de recursos pelos consórcios caiu de US$12
bilhões, registrados em 1991, para US$6 bilhões no
ano passado. Muitas empresas fecharam suas por
tas em razão de medidas governamentais restritivas.
De 1991 para cá, 64 empresas da área de consór
cios foram liquidadas.

O Governo Federal não pode continuar igno
rando a necessidade de aperfeiçoar a legislação vi
gente para permitir a estabilização definitiva deste
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sistema de vendas, que hoje conta com 2.922.408 to superior ao obtido, no segundo ano de vigência, por
participantes e que só no ano passado entregou qualquer dos pregressos planos de estabilização.
2.120.000 bens de consumo. Contudo, nem tudo são flores no cenário eco-

Há, hoje, 464 empresas de consórcios no País, nômico do País. O estado de equilíbrio relativo nas
reunindo um patrimônio líquido de US$1,2 bilhão, e contas públicas e nas contas externas e mesmo a
todas clamam por uma legislação mais eficaz. A manutenção dos baixos índices inflacionários vêm
ABAC e o Sindicato Nacional das Administradoras sendo obtidos à custa de uma forte redução na ativi-
de Consórcios têm propostas concretas para melho- dade econômica e de uma dosagem excessiva de
rar o funcionamento do sistema. restrição monetária.

Além de estabelecer regras básicas perenes Nesse contexto, uma questão em particular, Sr.
evitando-se consuísmo, o setor quer a securitização Presidente, srªs e Srs. Deputados, volta a preocupar
dos recursos dos participantes dos grupos de con- os brasileiros. Refiro-me a um dos mais renitentes
sórcios, ou seja, a garantia de que o consumidor ja- problemas nacionais, já há quinze anos diutuma-
mais perderá o valor já pago no caso da liquidação mente destacado como um dos empecilhos à reto-
da empresa administradora. Neste sentido, a ABAC mada sustentada do nosso desenvolvimento: o mon-
já encaminhou ao Instituto de Resseguros do Brasil tante e o perfil da dívida pública.
-IRB, proposta que objetiva a criação de um seguro Como nos lembramos todos, durante muitos
que garante a devolução dos recursos pagos pelo anos foi a dívida externa do setor público que ocu-
consorciado, caso ljl.lgum problema impeça a conti- pou a posição de vilão-mor do País, e, de fato, prin-
nuidade do grupo. cipalmente no início dos anos 80, os compromissos

Outra proposta é o programa de administração externos pesavam como chumbo nas costas de uma
emergenci:;lI que possibilitaria a intervenção do Ban- nação com comércio deficitário, sem reservas e sem
co Central inas empresas administradoras que apre- I crédito no mercado financeiro internacional.
sentem problemas administrativos !graves. Neste Também é sabido, todavia, que hoje a dívida
caso, o Banco Central poderia gerenciar os grupos externa encontra-se negociada e sob controle, e que
de consorciados da empresa em questão ou, ainda, a situação do' Brasil em termos de capacidade de fa-
transferir esta responsabilidade para outra adminis- zer frente a compromissos internacionais é extrema-
tradora que apresente condições e competência mente confortável, lastreado que está em reservas su-
para isto. periores a 45 bilhões de dólares, em números ainda de

São sugestões que o Governo precisa analisar agosto, e em um balanço de pagamento equilibrado.
com o máxime:> de carinho, pois trazem medidas efi- O vilão do momento, ao que parece, é a dívida
cazes e moralizadoras. mobiliária interna. Como ocorreu contudo, na discus-

O sistema de consórcios, com esta postura, são acerca da dívida externa nos anos oitenta -
mostra que está em sintonia com os novos tempos. quando se associava à dimensão real do problema
Quer voltar a crescer, dialogando com o Poder Pú- da dívida um sem-número de conseqüências imagi-
jlico e melhorando os serviços que presta ao consu- nárias -, há que se separar no debate público hoje
midor. havido o que efetivamente é fator de preocupação

O mínimo que se espera do Governo é uma do simples alarido mal informado.
postura idêntica. A imprensa especializada tem, recentemente,

O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Pronuncia dado destaque à questão da dívida, em particular
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. chamando a atenção para a trajetória aparentemen-
Deputados, já são passados dezesseis meses des- te explosiva da ~ívida mobiliária federal ~os últilTl?s
de a implantação definitiva do atual Plano de Estabi- meses. Com ef~I~, c?nstata-se que no bimestre JU-
lização Econômica. Quanto à questão do controle in- Iho-ag~sto a diVida, Interna fede.ral aumentou e~

flacionário em si, não há dúvidas possíveis acerca 21,7 bilhões de
o
real~, o qU? eqUivale a um .cr~scl-

do sucesso presente do Plano Real. Afinal, a infla- mento de 29,26MJ aCima da Inflação em tão diminUto
ção acumulada nos primeiros dez meses de 1995, espaço de tempo.
medida pelo mais tradicional dos índices de preços, Porém o que é ainda mais grave, Sr. Presiden-
o IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, foi de menos te, srªs e Srs. Deputados, é que vem sendo posta
de 13% esperando os especialistas que atinja tão- em dúvida a própria credibilidade e confiabilidade da
somente a marca de 15% em dezembro. Trata-se de equipe econômica no trato de questão tão importan-
resultado excepcional na tradição brasileira, em mui- te e delicada.
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Em sua edição do último dia 5 de novembro a vemo, além de representar aumento nos ativos líqui-
Folha de S. Paulo chama a atenção de seus leito- dos em poder do público, o que, por sua vez torna
res para o fato de que o Governo no afã de contradi- ainda mais rígida a condução da política monetária -
tar a tese de que estaria ocorrendo um crescimento também deve ser ressaltado que não indica nenhum
excessivo da dívida estaria esgrimindo estatísticas problema mais significativo para a condução de cur-
comparativas sobre o tema, distorcidas pela utiliza- to e médio prazo da política econômica.
ção de um valor superdimensionado para o Produto Nesse sentido vale destacar que o cresci-
Interno Bruto brasileiro. mento da dívida no quarto bimestre de 1995 não

Entendemos que tal afirmativa é de elevada decorreu de qualquer incremento nas necessida-
gravidade tendo em vista que a credibilidade dos nú- des de financiamento do setor público. A emissão
meros e estatísticas oficiais é fator fundamental não de títulos para absorção de Iiquidez provocada por
só para o exercício sadio da democracia como tam- fatores extrafiscais - principalmente compra de di-
bém para que prevaleçam as expectativas positivas visas pelo Banco Central e operações de assistên-
necessárias às decisões de investimento e, com cia financeira - responde, na verdade, por cerca
elas, acelere-se o crescimento econômico. Todavia, de 84% do crescimento do endividamento federai
até por isto, julgamos que a questão abordada pelo no período.
matutino paulista tem de ser tratada com a devida Semelhante processo, se não autoriza expec-
serenidade. tativas por completo otimista, pois evidencia dese-

Como esclarece, na própria reportagem em quilíbrios relevantes e potencializa alguns problemas
questão, o Diretor de Política Econômica do Banco que podem prejudicar o andamento futuro do Plano
Central, Francisco Lopes, o problema da supervalo- Real, tampouco permite conclusões alarmistas acer-
rização do PIB, com que trabalham as autoridades ca dos rumos da estabilização.
econômicas é antigo e decorre da adoção de uma Concluímos, Sr. Presidente srªs e Srs. Deputa-
metodologia cuja substituição já está em fase avan- dos, com a constatação de que os problemas exis-
çada de estudos. tentes na presente conjuntura, alguns evidenciados

Depreende-se, portanto, por um lado, que o no crescimento da dívida mobiliária interna federal,
uso de tal valor superestimado do PIB - 827 bilhões exigem enfrentamento imediato, mas não repre-
de reais, em lugar dos 361 bilhões apontados pelo sentam, ainda perda de controle da situação por par-
IBGE para 1994 - não é uma manipulação casuísti- te dos gestores de nossa política econômica.
ca com objetivos propagandísticos, como se poderia O povo brasileiro espera que os sacrifícios ha-
concluir a partir das colocações da Folha de S. Paulo. vidos até aqui não sejam em vão e que as correções

Porém, por outra feita, deve-se condenar dura- necessárias seJ~m realizadas, de modo que o pro-
mente o descaso demonstrado pelas autoridades cesso de estabilização chegue a bom termo e que o
competentes ao permitirem a permanência de tal nú- País alcance,. afinal a sonha?a retomada sustentada
mero distorcido dentre as estatísticas oficiais. Sem do desenvolVImento econômIco.
dúvida tal fato contribui para a perda de confiança Era o que tinha a dizer.
dos agentes econômicos nas declarações de gover- O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
no, tanto quanto dá vez a que possam ocorrer manipu- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
lações como a denunciada pela Folha de S. Paulo. putados, os funcionários da Eletronorte realizaram

Ademais, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- ontem uma greve de protesto pelo descumprimento
dos, há que se registrar que, se houvesse intenção da cláusula do acordo coletivo que garante o paga-
por parte do Governo em camuflar o aumento da dí- mento de 40% dos salários no dia 1Ode cada mês.
vida pública havido nos últimos meses, tal iniciativa, A paralisação atingiu as subestações de Belém
além do prejuízo evidente à transparência da admi- Marabá e Barcarena, mas não houve interrupção de
nistração pública, requisito do Estado de Direito, se- energia. Em Belém houve ocupação da sala de co-
ria em boa medida injustificável, mesmo sob o ponto mando da subestação. É uma advertência para a di-
de vista de manter a confiança da população no an- ração da empresa, que está emperrando as nego-
damento do Plano Real. ciações da data-base.

Com efeito se é verdade que o crescimento da Os trabalhadores eletricitários exigem a reposi-
dívida interna diminui graus de liberdade para a ção das perdas salariais nas mesmas bases do
atuação da equipe econômica - pois pressiona ain- acordo coletivo do ano passado; reposição de 164%
da mais as já elevadas despesas financeiras do Go- retroativa ao período de março de 1994 (início do



Dezembro de 1995 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 09217

Plano Real) a novembro de 1995; e reposição de
24,18% sobre as perdas do IPC e INPC do período.

A manutenção para todos os funcionários do
auxílio-creche, compensação de horas-extras e im
plementação de uma comissão partidária para ava
liar a periculosidade a que estão submetidos os tra
balhadores da Eletronorte são algumas das propos
tas em negociação.

O Governo Federal precisa ter sensibilidade
para um setor importante que trabalha para atender
à população. Os trabalhadores precisam ser remu
nerados de forma justa para enfrentar essa conjun
tura de recessão econômica. As direções da E1etro
bras e da Eletronorte precisam acelerar as negocia
ções, sob pena de serem responsabilizadas por
qualquer prejuízo que a população venha a sofrer.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CANDINHO MATTOS (PMDB - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, nenhuma conquista impor
tante, em qualquer setor da vida, é feita sem que
haja um preço a ser pago, algumas vezes bastante
elevado.

Essa autêntica lei natural é, evidentemente,
aplicável à vida econômica, em que o controle da in
flação exige, inexoravelmente, remédios amargos.

No Brasil o Governo, na política que adotou de
combate à inflação, escolheu dentre as alternativas
de que dispunha, a de impor juros elevadíssimos,
estabelecendo uma âncora cambial e um inevitável
arrocho salarial - entre outras providências.

O fato é que, enquanto a inflação esteja em ní
veis inéditos na história recente do País os salários
da maioria esmagadora dos trabalhadores encurta
ram e as restrições ao crédito ainda se mantêm,
como fórmula discutível de contenção do consumo.

Essa situação fez proliferar, em todos os gran
des centros urbanos do Brasil, o câncer da agiota
gem, que seduz os incautos consumidores com pro
messas de dinheiro fácil e crédito na hora, como
apregoam anúncios em jornais e cartazes espalha
dos pelas cidades.

No entanto, os juros exigidos nessas transações
ilegais chegam a 30% ao mês, o que configura crime
contra a economia popular e verdadeiro estelionato.

O pior é que grande parte dos assalariados
que se valem desse recurso para adquirir bens de
que necessitam acabam não conseguindo pagar
seus débitos. São obrigados a devolver o produto
que compraram, e ainda ficam com seus nomes in
cluídos na lista negra do Serviço de Proteção ao
Crédito e do Banco Central.

Ora, é inadmissível que o Poder Público per
maneça indiferente a essa situação, que atormenta
milhões de brasileiros.

É fundamental, portanto, que os mecanismos
de defesa do consumidor e o Ministério Público se
jam acionados, a fim de coibir o abuso dos juros es
corchantes, que configuram uma clara violação dos
direitos do consumidor, infringindo a Lei de Usura.

É o apelo que, desta tribuna, dirigimos ao Mi
nistério da Justiça e à Procuradoria-Geral da Repú
blica.

O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, chegando ao final da sessão legis
lativa ordinária de 1995, cabe um pronunciamento
de congratulações à Casa, por todo um ano de mui
to trabalho, de muito empenho na fiscalização dos
atos do Poder Executivo, de colaboração harmônica
com a Presidência da República e com os Ministé
rios na busca de melhores caminhos para o desen
volvimento do Brasil.

Nessa tarefa, que foi penosa em muitos casos,
mas que nos deixou a certeza de deveres cumpridos
é forçoso reconhecermos a grande dedicação dos
Deputados e Senadores, cuja presença e esforço
ajudaram ao desenvolvimento de um bom trabalho.

Não poderíamos deixar de consignar um voto
de agradecimento aos servidores da Câmara dos
Deputados, sem cujo trabalho nada teria sido possí
vel neste exercício. Sua responsabilidade e dedica
ção foram insuperáveis, e aí incluem-se todos eles,
desde os mais graduados até aqueles que exercem
as funções mais simples, mas nem por isso menos
importantes.

Desejamos agradecer à população paulista
que nos confiou o mandato de Deputado Federal e
que tem apoiado nossas iniciativas. Em todos os
nossos contatos com o eleitorado, com a comunida
de paulista em geral e com o povo de Gurulhos, em
particular, sentimos a confiança depositada em nos
sa atuação, confiança que nos reforça o sentimento
de responsabilidade para com o exercício da repre
sentação que nos foi delegada.

É em nome dessas pessoas que trabalhamos,
que buscamos melhorar a vida da comunidade, es
tender à nossa região os benefícios das obras que o
Governo pretende realizar em 1996, as possibilida
des de um maior amparo governamental nas áreas
onde é específica a atuação do Estado; assim como
no atendimento à saúde e à educação fundamental,
temos buscado a melhoria das condições de habita
ção, da segurança pública, do amparo previdenciário
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ao aposentado, ao pensionista e ao idoso, em geral. Francisco Fausto no Tribunal Superior do Trabalho e
Temos trazido ao debate desta Casa os importantes tantos outros. Nessa linha de valorizar o Judiciário,
assuntos relacionados com a necessidade de am- através do estudo -e seriedade dos julgados, o novo
pliação do mercado de trabalho como decorrência Ministro do STJ, José Augusto Delgado haverá de
de uma redução dos impostos federais, estaduais e reafirmar a índole potiguar, através de um comporta-
municipais; temos atuado em defesa do meio am- mento respeitado e honrado.
biente e da obrigatoriedade de maior nlvel· de segu- Era o que tinha a dizer.
rança no manuseio de botijões de gás - o que nos O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSB -
tem valido inúmeros elogios, pois é uma área de que MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
ninguém mais vem cuidando e um grande fator de te, S~ e Srs. Deputados, desde que o País foi mer-
risco para as residências, indústrias e estabeleci- gulhado pelo Executivo na seqüência de planos eco-
mentos comerciais. nômicos o Congresso passou a ser o principal ava-

Enfim, nas vésperas das comemorações de lista institucional das medidas antiinflacionárias e de
Natal, deve ser registrado um voto de confiança no estabilização da economia; um tipo especial de ava-
futuro desta Nação, o que só terá sentido se for re- lista, daqueles que não existem no mercado: distri-
f1etido no bem-estar da população. buiu avais cegamente, sem entrar no mérito das pro-

Desejamos, portanto, que os brasileiros rece- postas, sem fiscalizar sua aplicação, sem procurar
bam do espírito do Natal a certeza de um futuro me- alternativas menos amargas; pior ainda, abdicando
Ihor, mais tranqüilo, com os benefícios do desenvol- de sua natureza. O Congresso não tem afirmado
vimento e a certeza do apoio imprescindível daque- sua autonomia frente ao Executivo e não tem repre-
les que, como nós, trabalham com seriedade e res- sentado os interesses da sociedade de modo mais
ponsabilidade, para um futuro de paz e progresso. amplo. Por força de sua Constituição, não tem, ain-

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL - RN. Pronun- da, garantido o respeito à Federação, o que impõe a
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e defesa da autonomia financeira e política dos Gover-
Srs. Deputados, desejo, nesta oportunidade, consig- nos Estaduais.
nar a posse a realizar-se amanhã em Brasília, como Para evitar ser definitivamente envolvido em
Ministro do Superior Tribunal de Justiça do Ministro decisões que de fato.lhe escapam, está mais do que
José Augusto Delgado, recentemente nomeado pelo na hora de o Legislativo assumir seu papel e investi-
Exrnº- Sr. Presidente da República para esta elevada gar profundamente as relações entre o sistema fi-
função. nanceiro e o Banco Central. Já há motivos suficien-

Conheço, Sr. Presidente o Ministro nomeado. tes para instalação de uma CPI do Bacen.
Trata-se de homem de reputação ilibada, honra?~, A sem-cerirnônia do tranceteio de quadros téc-
competente, zelo~ no des.emp~nho das suas ativl- nicos entre cargos públicos e funções de importân-
dades como magistrado e cldadao. cia no sistema bancário e financeiro passou a ser

O STJ ganha com a nomeação do Dr. José Au- um costume que está longe de ser apenas deletério.
gusto Delgado. E, com a Corte também a Justiça À medida que os planos econômicos foram sendo
brasileira, justamente num instante de revitalização editados e que os economistas passaram a decidir
do Poder Judiciário. quais as prioridades para o País, foi-se criando, si-

O Ministro Delegado, além de magistrado, é multaneamente, uma imensa área de sombra sobre
professor da Universidade Federal do Rio Grande do as principai~ medidas de política econômica. Sabe-
Norte. Fomos colegas de magistério no curso de Di- mos dos efeitos, mas cada vez menos temos contro-
reito. Por tudo isto, dou a este Parlamento um depoi- le sobre as finanças públicas.
menta de regozijo e satisfação pela sua investidura no Talvez exatamente porque a Constituição de
STJ, exaltando o Presidente Fernando Henrique Car- 1988 representou um grande avanço em matéria de
doso pela felicidade e oportunidade de sua escolha. legislação orçamentária, a partir dela o Congresso

Sr. Presidente, destaco igualmente, que o Rio foi sistematicamente reduzido a papel secundaríssi-
Grande do Norte - Estado que represento nesta mo na sua elaboração, execução e fiscalização. O
Casa, sente-se engrandecido pela nomeação do desc~la~ento progressivo das p~incipais decisõ~
Prol. José Augusto Delgado. Lembro-me, Sr. Presi- economlcas tomadas pelo Executivo, a meu ver, e
dente, que o nosso Estado já deu aos Tribunais bra- matéria a ser considerada politicamente.
sileiros valorosos jurisconsultos, tais como Seabra Parece que todos esqueceram, mas regime de-
Fagundes, Ministro José Dantas, no próprio STJ, mocrático não é isso que temos. Quando decisões



CARTA DE BLUMENAU

CARTA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Os Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Geó
logos, Geógrafos, Meteorologistas, Tecnólogos, Téc
nicos Industriais e Agrícolas, reunidos em Blume
nau, de 12 a 15 de novembro de 1995, ano come
morativo dos 300 anos da luta de Zumbi, na 52ª Se
mana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia, vêm manifestar à Nação e à Sociedade,
o compromisso por um Brasil desenvolvido, sobera
no e socialmente justo.

Entendem estes profissionais que:
A globalização e a formação de blocos econô

micos não podem estancar o propósito de fazer do
Brasil um País integrado, sem jamais abrir mão da
sua soberania. Um Brasil de todos e para todos os
brasileiros.

O reordenamento do Estado brasileiro não
pode ser formulado sem a garantia da proteção ao
patrimônio público, nem tampouco impor à socieda
de sacrifícios que não resultem em verdadeiro equa
cionamento das suas funções, a exemplo de inúme
ras tentativas infrutíferas que sacrificaram apopiJla
ção brasileira, não alcançaram os resultados propos
tos e aprofundaram as diferenças sociais, causando
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que atingem amplos setores sociais, estruturando preendedores inescrupulosos que só querem levar
elou desestruturando a sua forma de vida, são toma- vantagem nas obras que deveriam ser públicas e no
das em círculo restrito, à sombra de qualquer contro- entanto, são cartelizadas.
le público democrático, não se pode falar em conso- É necessário o estabelecimento de políticas
Iidação da democracia. Cantada em prosa e verso, a que busquem o desenvolvimento sustentável dos
consolidação político-partidária e eleitoral pode ser, nossos recursos hídricos, f1orísticos e faunísticos, ao
como está ocorrendo no Brasil, a máscara de pode- contrário do que existe, em que milhões de hectares
res efetivos que escapam a todo controle e fiscaliza- de solos são erodidos pela produção de maciços ho-
ção. Atrás desse tipo de máscara sempre se escon- mogêneos, degradação de rios, construção de gran-
dem privilégios. des projetos de transportes fluviais que não sabe-

.Já é tempo de o Congresso assumir a regula- mos a quem verdadeiramente, irão beneficiar.
mentação do sistema financeiro e efetivar a matéria Quanto à geração de renda por parte das esfe-
orçamentária constitucional. Uma CPI do Banco ras municipais, estaduais e federal, é necessário de-
Central resgataria inclusive as conclusões de outras senvolver uma política específica capaz de atender
CPI sobre tema financeiro, articulando-as no levan- as demandas populacionais e conter o fluxo migrató-
tamento necessário à definição de qual deve ser o rio campo-cidade, aproveitando os dons culturais de
papel do sistema financeiro no País. nosso povo.

Era o que tinha a dizer. E, no campo estrito de duas atividades profis-
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia sionais, defendemos o aperfeiçoamento da forma-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. ção profissional, o reconhecimento e a valorização
Deputados, requeiro da Mesa, com base no Regi- destas profissões que devem ser traduzidas em
mento Intemo da Câmara dos Deputados, a transcri- ofertas de trabalhos, remunerações dignas com a
ção nos Anais desta Casa do texto intitulado Carta profissão, recuperação de qualidade dos trabalhos
de Blumenau, em anexo, dos engenheiros, arquite- executados, etc.
tos, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologis
tas, tecnólogos técnicos indust~iais e agrícolas inte
grados no sistema ConfealCrea, no qual apresentam
os seguintes posicionamentos:

A globalização e a formação de novos blocos
não podem estancar o propósito de um Brasil sobe
rano e livre, onde todos os brasileiros possam ter
uma vida digna de ser vivida por homens, mulheres,
crianças e adolescentes, idosos, negros, índios,
brancos, deficientes físicos, idosos etc.

A necessidade de reordenamento do Estado
não se pode fazer em detrimento do patrimônio pú
blico, nem tampouco impor à sociedade sacrifícios,
como os que há décadas vem se obrigando, princi
palmente aos assalariados de baixo e médio poder
aquisitivo. Os sacrifícios já solicitados até hoje não
deram qualquer benefício ao povo, mas, pelo contrá
rio, muitos banqueiros, especuladores financeiros,
empreiteiros e os donos dos capitais sempre se be
neficiaram dos pacotes econômicos excludentes e
concentracionistas de rendas.

Quanto ao ordenamento espacial urbano e ru
ral, deve ser objeto de definição de política habita
cional, adequada às graves demandas, de grande
maioria de gente. Já a infra-estrutura de transporte,
saneamento, saúde pública, telecomunicações, deve
priorizar os mais carentes da população, e não como
tem ocorrido durante décadas, beneficiando em-
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condições inumanas de sobrevivência a grandes
contingentes da sociedade desta Nação;

É imperativo o ordenamento dos espaços urba-·
no e rural do País, a definição de política habitacio
nal, adequada às graves demandas de significativa
parcela da população brasileira, o investimento em
infra-estrutura de energia, transporte, saneamento,
saúde pública, telecomunicações e demais áreas im
prescindíveis ao desenvolvimento social e econômi
co, assim como, a redução das perdas nas ativida
des produtivas nos setores públicos e privado;

Necessário se faz defender um desenvolvimen
to sustentado, com manejo adequado dos recursos
naturais e gestão que assegure o progresso humano
continuado;

O trabalho é fonte de bem estar social e reali
zação de ser humano, por esta razão, exigem dos
governos federal, estaduais e municipais a formulação
de políticas de geração de emprego, visando a eleva
ção da qualidade de vida do povo brasileiro e a erradi
cação da fome, da pobreza e da miséria do Brasil;

O estabelecimento de políticas de elevação e
distribuição de renda, bem como, a definição de polí
ticas agrícola, agrária e de fomento à pesca e à agri
cultura, incorporando no processo de desenvolvi
mento o contingente de mais de 30 milhões de pes
soas que estão no limiar da miséria, com reforma
agrária, assentamentos no campo e apoio institucio
nal à produção e comercialização, uma vez que são
fundamentais para a construção de um mercado
mais amplo e democrático;

A legislação deve assegurar a democratização
de oportunidades com espaço para as pequenas,
médias e novas empresas nas licitações públicas,
bem como, as instituições devem combater a exis
tência de sobrepreços e superfaturamento na execu
ção de projetos, obras e serviços nas áreas públicas;

Finalmente, no campo das atividades, defen
dem o aperfeiçoamento da formação profissional, o
reconhecimento e a valorização destas profissões
que deve se traduzir em oportunidades de trabalho,
carreiras e remunerações, compatíveis com a com
plexidade das ações técnicas que desempenham,
conquistando a recuperação do padrão de qualidade
dos trabalhos executados nessas áreas e resgatan
do a imagem dos profissionais vinculados ao siste
ma CONFEAlCREA perante a sociedade brasileira.

O SR. PEDRO IRUJO (PMDB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, venho hoje a esta tribuna para fazer algu
mas considerações sobre dois importantes componen
tes do Custo Brasil: a carga tributária e os juros.

Um das características perversas do Sistema
Tributário Brasileiro é a concentração de carga tribu
tária sobre um universo reduzido de contribuintes.
Essa desigualdade na distribuição faz com que o
ônus tributário acabe por incidir, de modo intenso,
sobre o setor formal da economia, especialme .te
sobre o setor industrial.

Essa concentração da carga tributária tem,
como contrapartida, alíquotas marginais muito eleva
das, tais como as do Imposto de Renda das pessoas
jurídicas e dos impostos sobre consumo. Essas alí
quotas exorbitantes desestimulam os investimentos
no País - já que a competitividade das empresas
brasileiras se reduz no mercado internacional -,
além de criar um abismo entre os que cumprem
suas obrigações, tendo que carregar os tributos nas
suas planilhas de custos, e aqueles que sonegam
impostos. Desestimulando os investimentos, tais alí
quotas reduzem a produtividade, aumentam o de
semprego e geram miséria, fome e violência.

Por outro lado, Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, o patamar de juros real vigente na econo
mia brasileira é extremamente elevado. Todos sabe
mos que as razões para a prática de taxas tão es
corchantes estão diretamente associadas ao dese
quilíbrio do setor público. Assim, para financiar o de
sequilíbrio financeiro, o Governo coloca significativa
quantidade de títulos no mercado, elevando os juros
de captação, ou seja, aumentando desordenada
mente a taxa básica de juros da nossa economia.
Ora, as conseqüências dessa política equivocada
são claramente nocivas para a atividade econômica,
pois causam impacto negativo sobre o capital de
giro das empresas industriais e comerciais, implicam
custos financeiros insuportáveis para o mercado,
restringem a oferta de bens e serviços, oneram a
competitividade dos produtos e geram pressões so
bre o nível de preços da economia.

Por tudo isso, Sr. Presidente, na qualidade de
representante do povo brasileiro nesta Casa, quero
externar meu veemente apelo ao Presidente da Re
pública, aos Ministros da área econômica, no senti
do de que estabeleçam medidas realistas, urgentes
e justas para reduzir o Custo Brasil, começando pela
redução da taxas de juros e da carta tributária, alter
nativas essas indispensáveis para se modernizar
nossa economia.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARV KARA (PMDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, o Município de Taubaté, São Paulo, que
sedia o Comando da Aviação do Exército Brasileiro,
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realizou, entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro por pilotos profissionais e amadores na prática da
último, a HEXPO - Exposição de Helicópteros, reu- asa rotativa. Seu Presidente é o Comandante José
nindo o que há de mais moderno nesse importante Fernando Portugal Motta, que já tinha sido o primei-
segmento da aviação. ro Presidente da Associação Brasileira de Helicópte-

O Brasil é um país que ainda carece de feiras ros, criada em 1973 pelos pilotos que participaram
internacionais; daí a importância, para nosso desen- do salvl'imento durante os incêndios dos edifícios
volvimento industrial, econômico e tecnológico, de Andraus e Joelma, na capital paulista. A ABG é filia-
exposições do porto da Hexpo de Taubaté. Prova da .à Federação da A~ronáutica Int~rnacional, ao
disso é o rol de importante expositores da Hexpo 95, Hellcopter Club International e ao HelIcopter Club of
que passamos a nomear: Sextant (França), Pronal América. Participou com uma equipe de juízes do
(França), Turbomeca (França), Aviazapchast (Rús- Ca~peona~ Norte-Americano ?~ Las Veg~s: Já
sia), HelibráslEurocoptar (Brasil-França), Rotor- realizou dOIS campeonatos brasIleIros de hellcopte-
bráslBell (Brasil-Estados Unidos), Tam, Celma, Pro- ros. (1994/~5), com equipes militares e civis, e o pri-
Iim, Banco do Brasil, Revista Skydive, Aristek, Si- melro de glrocópteros, neste ano. Pretende disputar
korsky (Estados Unidos), Cornpoende, Paulicopter, com ~uipe militar e ci~i1 o próximo campeonato
Aviquel, Montalva Giros, Associação Brasileira de mundial, nos Estados Umdos.
Giroaviação, Escola Superior de Aviação, Safety, Criado inicialmente com a denominação de Ro-
Jornal Vale Paraibano, Caivez, Contra-Incêndio CB, tores de Prata, esse prêmio foi concedido em 1994
Assessoria de. Imprensa Comavex, TTI, Aviação em às seguintes personalidades: Tenente-Brigadeiro
Revista, Aerohobby, Recominta, Aviation Center, Mauro José de Miranda Gandra (Diretor-Geral do
Avibrás, Imbrafiltro, Rial, Owen Coming (Estados DAC), General-de-Brigada Sérgio Ambrósio (Co-
Unidos), COMAVEX - Comando de Aviação do mandante do Comavex e grande incentivador da
Exército, Revista Aguia, Revista Aero Magazine, Go Hexpo); Brigadeiro-do-Ar Sérgio Drummond da Fon-
Ahead, Comaf, Embraer, Aeroclube de Taubaté, Es- seca; Brigadeiro-do-Ar Luiz Felipe Pinheiro (primeiro
quadrilha da Fumaça, Rádio 99, Marko 3, Badulak, militar a ser içado de helicóptero); Coronel do Exér-
Petrobrás, UNITAU - Universidade de Taubaté, For- cito Roberto S. de Figueiredo Lopes (do Comavex-
ça Aérea Brasileira, Marinha do Brasil. Assessor Financeiro da Hexpo); Tenente-Coronel

A Hexpo é uma realização da GPM Eventos, Sebastião das Neves Moraes; Comandante José Af-
Promoções e Informática Ltda., graças à garra e à fonso de Assumpção (Presidente da Líder, pioneira
tenacidade de seus diretores, notadamente seu en- do helicóptero); Coronel-Aviador Marialdo Moreira
tusiasta Presidente, o Comandante José Femando (responsável pela introdução do helicóptero na avia-
Portugal Motta. Hoje, compartilhando de um mereci- ção agrícola); Comandante Carlos Alberto Alves
do sucesso, inclusive no plano internacional, a GPM (portador da licença de nº-1 de piloto de helicóptero);
estuda uma associação com a Companhia Sperar- Coronel-Aviador Dejair Moraes de Mendonça (ope-
head, da Inglaterra, organizada de uma das maiores rador da primeira escola de helicóptero); Major-Avia-
feiras mundiais de asas rotativas, a Helitech, objeti- dor Paulo César Duarte (diretor do 1º- Campeonato
vando a realização de eventos congêneres nos paí- Brasileiro de Helicóptero); Dr. Carlo de Bellegarde
ses latino-americanos. Essa empresa brasileira, a (criador da ponte aérea de helicóptero da Pirelli); Sr.
GPM, deverá colaborar com a Internacional Helicop- Hélcio Estrella (editor do Anuário do Helicóptero);
ter Market, de Monte Carlo, ganhando definitivamen- Comandante Rodrigo Scoda (Juiz-Chefe do 1º- Cam-
te foros internacionais. peonato Brasileiro de Helicóptero).

A EXPO - Exposição de Helicópteros de Tau- Na versão deste ano de 1995, o prêmio Roto-
baté foi um sucesso, recebendo, inclusive, elogios res de Ouro consagrou diversas personalidades:
do representante da Sextant francesa, em um jantar Major-Brigadeiro-do-Ar Walter Werner Brauer (Co-
realizado em Londres, com a participação do Presi- mandante do 4º- Comar, e apoiador da aviação aero-
dente da GPM. E um dos pontos altos da feira tau- desportiva); Contra-Almirante Carlos Alberto Pimen-
bateana foi a concessão de um importante prêmio, tel de Mello (Comandante da Força Aeronaval); En-
intitulado Rotores de Ouro. Essa premiação é conca- genheiro Adyr Silva (Presidente da Infraero, quando
bida todos os anos para aqueles que muito fizeram adquirimos as aeronaves acrobáticas para os aero-
pela atividade da asa rotativa no Brasil. É financiada clubes, permitindo o início dessa atividade); Coman-
pela GPM e outorgada pela ABG - Associação Bra- dante Rolim Adolfo Amaro (Presidente da TAM e in-
sileira de Giroaviação, entidade criada há dois anos centivador da atividade de helicóptero); Coronel do



09222 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Dezembro de 1995

Exército Jeanot Jensen da Silva (do Comavex, res- São Paulo); Tti (São Paulo); Universo (Taubaté);
ponsãvel pelo setor de operações das Hexpo 94 e Must (São Paulo - Guarulhos).
95); Coronel-Aviador Nei Raad Moreno (do 4º- Co- Nos quatro dias de realização da Hexpo195 -
mar, quando o comandante da Base de Santos 31 de agosto e 1,2 e 3 de setembro - mais de 120
apoiava os helicópteros civis); Dr. Haroldo Buarque mil pessoas passaram pelo Comavex. O Major Mar-
de Macedo (Presidente da Ciageral e fundador da ceio Moraes, da Assessoria de Imprensa do Coman-
Mortotec); Comandante Simone Vaz (diretora da do de Aviação do Exército, disse à imprensa, acerca
ABG e instrutora de helicóptero); Dr. Raymond Heng do êxito comercial do evento: As informações que
(da França - Diretor-Gerente da Turbomega); Dr. temos dos 64 expositores são de que eles consegui-
Clãudio Holck (Fundador da Votec e Motortec); Dr. ram fazer ótimos contratos e o resultado em termos
Alexandre Silva (Diretor-Presidente da Cia. Celma); de venda alcançou as expectativas.
Dr. Michel Meylan (Diretor-Presidente da Helibrãs); O grande público, que esteve presente nos
Dr. Anthony J. Ward (Diretor-Presidente da Rolls quatro dias de Feira, saiu satisfeito com o que foi
Royce); Comandante Sérgio Comenale Portugal apresentado, como o helicóptero MO 500, da McDo-
Motta (Diretor e Juiz-Chefe do 1Q Campeonato Brasi- neell Douglas, que substitui o rotor de cauda por jato
leiro de Girocópteros); Mr. Donny Atkins (Estados de ar; o dirigível tipo Zeppelin, que sobrevoou toda a
Unidos - Gerente da B~II Helicopter para a América região do Vale do Paraíbe; o lançador de foguetes
do Sul); Comandante José Montalva (pioneiro na fa- da Avibrãs de São José dos Campos, o Astros 11; o
bricação e treinamento de Girocópteros); Coronel- helicóptero russo Karnov-32, com capacidade para 16
Aviador José dos Santos Sobrinho (Comandante da pesso~, três tripulantes e cinco tonelad~, e outros.
Base Aérea de Santos). No período da realização da Hexpo/95, duas

NestA oportunidade, cumprimentamos toda a gratas notícias para a região do Vale do Paraíba fo-
direção da GPM Eventos, Promoções e Informãtica, ram divulgadas pela imprensa. Primeiro, a possibili-
pela excelência de sua atuação, promovendo e di- dade de, graças a uma parceria, o futuro aeroporto

de Taubaté, em construção anexa ao Cornavex, vir a
vulgando o Município de Ttbaté como a Hexpo/95. ser administrado pela Infraero. Outra, sobre concor-
A empresa anuncia tenta ivas, juntamente com o
CODIVAP _ Consórcio de esenvolvimento Integra- rência internacional, vencida pela Embraer, para o
do do Vale do Paraíba ~ Litor~1 Norte, objetivando a desenvolvimento e produção do sistema de trem de
promoção da FESPAM - Feiralde Serviços e Produ- pouso do helicóptero S-92, que pesa duas toneladas
tos para a AdministraçãO~I, MUnicipal, a realizar-se e transporta 19 passageiros. No dia 2 de setembro

t dI.l:. último a Embraer assinou contrato com a empresa
provavelmen e nuhMunicíP o di São.José dos Cam- norte-americana United Technologies Sikorsky Cor-
pos. A GPM anu p'ia ain,a mr,ais dois eventos de poration, a maior fabricante de helicópteros do mun-
suma importância: Heliriol't S ow aéreo civil e mi- do. Para se ter uma idéia da importância desse con-
Iitar na orla marítima Ido R,iode Janeiro, na praia
de Copacabana, onde esPeramos Ium público su- trato, conforme estudos de mercado realizados pela
perior a 1 milhão de pes~oas, e a Feira Aeropor- Sikorsky, a previsão de vendas é de 730 unidades
to/96, especializada em s~rviços e produtos para a nos próximos dez anos. O primeiro protótipo do trem
administração e construÇão de aeroportos, que, de pouso do Helibus S-92 deve ficar pronto em ja-
provavelmente acontecerã na Base Aérea de neira de 1997 e as primeiras entregas serão feitas a
Cumbica. Por tudo isso, Iqueremos cumprimentar partir de 2000.
toda a direção da GPM, especialmente seu Presi- Dessa forma, queremos, nesta oportunidade,
dente, Comandante José Fernando Portugal Motta; enviar nossos mais caros cumprimentos aos oficiais
o Relações Públicas, Coronel-Aviador Sylvio Montei- do Comando de Aviação do Exército de Taubaté e
ro; a Diretora-Financeira, Mônica Comenale Portugal aos dirigentes da empresa GPM, pelo estrondoso
Motta; o Diretor de Operações, Comandante Sérgio sucesso da Hexpo/95. Queremos ainda estender es-
Comenale Portugal Motta; a Diretora de Montagem, tes cumprimentos a todos os expositores e partici-
engenheira Wilma Comenale P.M. Fernandes; a Se- pantes dessa feira internacional, augurando pleno
cretária Heloísa C.P. Motta; o responsãvel pela ma- êxito às futuras promoções congêneres, que colo-
nutenção elétrica, engenheiro Walter Santos; as au- cam nosso Brasil em pé de igualdade com as naçõ-
xiliares Edméia Salivo e Berenice Demarque. Para o es mais desenvolvidas do mundo.
suce~o da Hexpo195, a GPM contou ainda com a O SR. CHICÃO BRIGIDO (PMDB - AC. Pro-
colaJ:>oração das empresas Marko 3 (Alphaville - nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
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Srs. Deputados, o tema que nos traz a esta tribuna
diz respeito à precariedade da malha rodoviária do
Estado do Acre, à sua problemática e às nossas
perspectivas para solucionar o problema.

Leandro Tocantins, o estudioso e mestre em
temas amazônicos, ressalta que o Acre tem a singu
laridade de ser o Estado brasileiro mais próximo do
Oceano Pacífico, do qual dista aproximada 800 qui
lômetros. Distingue-se dos demais Estados da Fede
ração pela sua situação estratégica, pelas suas ex
tensas fronteiras internacionais, que alcançam uma
média de 2.185 quilômetros, Iimitando-se entre a Bo
lívia (618 quilômetros) e o Peru (1.565 quilômetros).

O Acre foi a última página da história da delimi
tação do espaço físico brasileiro, escrita em meio a
acirradas disputas de terras com os países andinos
vizinhos, a Bolívia e o Peru. As divergências nas li
nhas fronteiriças levaram brasileiros e bolivianos a
lutarem pelas terras acreanas, que foram definitiva
mente anexadas ao território brasileiro em novembro
de 1903, pelo Tratado de Petrópolis. O desejo de se
apossar de parte das terras brasileiras, nessa região
tão acre, levou a um desfecho entre Brasil e Peru,
tendo o governo peruano invocado direito de tam
bém reivindicar parte dessa área em seu benefício.
Em 1909 foi assinado o tratado que deu ~m à ques
tão com o Peru e estabeleceu a configuração geo
gráfica-política do então Território do Acre (até 1962,
quando foi incorporado à Federação brasileira como
mais um Estado), com seus 152.589 quilômetros
quadrados de superfície.

Hoje, já superadas as dificuldades fronteiriças,
nossa proximidade com os países vizinhos, leva-nos
a buscar juntos soluções para os inúmeros proble
mas regionais, com base nas boas relações diplo
máticas. E, entre tantas questões que abalam a vida
da população acreana, uma das mais graves é a do
sistema viário, que não atende às necessidades dos
que vivem na região, pois as redes rodoviárias (fe
deral, estadual e municipal) não permitem trafegabi
lidade permanente. Essa realidade afeta diretamente
a sobrevivência econômica e social do Estado.

Os acreanos brigam com o poder federal, há
tempos, para verem concretizadas duas grandes as
pirações: a primeira, de integrar entre si os Municí
pios do Vale do Juruá e do Vale do Acre, por estra
das pavimentadas; a segunda, de ser a rota de saí
da para o Pacífico, por meio de uma rodovia de in
terligação entre Brasil-Peru. Quanto à primeira aspi
ração sobre a BR-364 podemos fazer as seguintes
observações: não é pavimentada; permanece intran
sitável no período das chuvas e, na seca, apenas al-

guns trechos podem ser percorridos. Já a situação
de trafegabilidade da BR-317 é um pouco melhor,
pois 11 O dos 340 quilômetros dessa rodovia estão
pavimentados, mas muito deteriorados. Essa rodo
via oferece condições de tráfego permanente no pe
ríodo de estiagem, e, no período crítico, de muita
chuva, a trafegabilidade ainda é possível, desde que
o viajante esteja disposto a entrar em alguns atolei
ros e estender o tempo que gastará para chegar ao
seu destino. Para se ter um exemplo das condições
de trânsito da Br-317, nesse período, o ônibus que
faz o percurso Rio Branco-Xapuri, numa distância de
cerca de 180 quilômetros, gasta no mínimo 4 horas
de viagem. Isto quando não ocorre o problema de o
ônibus ficar atolado, durante horas e horas, sendo
necessário que os próprios passageiros colaborem
com o motorista, descendo do ônibus, dobrando a
barra da calça, que com certeza vai se sujar de
lama, e partindo para empurrar, com boa vontade, o
veículo.

Se a situação das rodovias que cortam o Esta
do do Acre se encontram nesse estado deplorável,
sobre as estradas vicinais, que dão acesso às áreas
de produção agrícola, podemos afirmar que as con
dições são muito piores. Portanto, nobres pares, o
panorama viário do nosso Estado, conforme descre
vemos, não é nada alentador. E a população acrea
na é sempre penalizada, vivendo o sacrifício do seu
constante isolamento. Muitos cidadãos que moram
no interior do Estado, não tendo condições de pagar
uma passagem aérea, morrem sem nunca ter visita
do a Capital, Rio Branco, em face da precariedade
dos transportes - sem entrarmos aqui na questão da
saúde, outro grande problema que sujeita muitos
acreanos à boa vontade das autoridades do Estado,
para se deslocarem para centros onde os recursos
para tratamento de saúde são mais acessíveis às
suas condições materiais de sobrevivência.

Qual é o destino dessa população? É o de vi
ver na marginalidade! É o de viver à margem do pro
cesso de desenvolvimento da Nação brasileira, que
possui tão discrepantes situações regionais. É o de
viver AMargem da História, citando aqui o título de
uma das grandes obras de Euclides da Cunha, o re
nomado escritor, engenheiro, idealizador da Transa
craana (no início deste século), estrada de ferro que
ligaria o Vale do Juruá ao Vale do Acre.

As conseqüências para uma população que
vive assim tão distante da realidade do desenvolvi
mento concentracionista da região centro-sul do Bra
sil são inúmeras. O povo padece com o' diferencial
dos preços dos gêneros de primeira necessidade,
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produzidos no Acre em quantidade ainda insuficien
te, sendo a totalidade dos produtos provenientes de
outros Estados. Esses produtos têm seus preços tri
plicados, em função das grandes distâncias e das
más condições das estradas. E para completar o
quadro das dificuldades vivenciadas pelo povo
acreano, temos ainda as manobras impostas por
grupos monopolistas de determinados produtos. His
toricamente falando, as elites regionais fincaram
suas bases na exploração de uma produção mo
noextrativista, o que lhes permitia empregar toda a
força de trabalho na extração da hévea. Assim, todo
o esforço era dedicado à produção de borracha para
suprir o mercado externo. Para o abastecimento da
população local eram importados, de outras regiões,
os gêneros alimentícios e todos os outros produtos
necessários à sobrevivência, e o trabalhador (no
caso, o seringueiro) era obrigado a comprar do bar
racão (do patrão), pagando, por tudo o que consu
mia, um preço extremamente inflacionado.

Naquele momento, não importava o estabeleci
mento de uma comunidade permanente; pelo con
trário, a intenção era o enriquecimento rápido e a
aplicação dos lucros obtidos em outras áreas, onde
a vida ti~esse o seu sentido nato. Com a derrocada
da economia da borracha, para a qual os rios eram
as estradas e a borracha o porto seguro, agora a si
tuação requer uma nova estruturação econômica, a
construção de novas relações sociais, sob"re terras
firmes, que viessem trazer a solução para as carên
cias da população. O barranco distancia-se. Resta,
mais uma vez, a imposição de um modelo de desen
volvimento moldado pelas regras do capital estran
geiro, aliado ao poder público nacional. E a nossa
dependência, em relação às economias de outras
regiões, perdurou.

Hoje o Acre continua pagando preços exorbi
tantes pelos gêneros de primeira necessidade; a po
pulação acreana continua tendo uma má qualidade
de vida; a produção agrícola é insuficiente para o
abastecimento interno e muitas vezes, o que se pro
duz, se perde na própria área de produção, por falta
de condições ideais de escoamento. A vocação do
Estado indica a agricultura como meta a ser alcan
çada enquanto suporte da economia. O Governo do
Estado deve dar a sua cota de participação para ala
vancar esse processo, atuando como agente estimu
lante e incentivador para a fixação e manutenção do
homem no meio rural.

Não estamos aqui em defesa apenas das es
tradas, pois sabemos que elas, por si próprias, não
obstante, não cumprem o seu papel na escala de

um projeto de desenvolvimento coerente com a si
tuação regional. É preciso que haja toda uma estru
tura de apoio ao prodotor rural, às ativi "3.des extrati
vistas, às bases produtoras - uma base produtiva,
apoiada por condições técnicas, que possa inserir a
produção regional no espaço do mercado competi
dor, seja ele nacional, seja internacional.

É expondo o quadro econômico-social do nos
so Estado, e representando esse povo que tem
como tradição a luta e a resistência, que defende
mos dois pontos de extrema relevância, na tentativa
de minorar os problemas vivenciados pelo Acre:

1 - A pavimentação da BR-364, que liga a Ca
pital do Estado, Rio Branco, ao Vale do Juruá; essa
ação é a garantia da unidade regional e beneficia a
população que vive na região mais isolada do Acre.
Os Municípios poderão fortalecer sua economia; os
produtores terão mais facilidade para o escoamento
de sua produção; os comerciantes terão acesso a
mercadorias a preços mais justos; a comunidade
terá melhor qualidade de vida.

Conscientes da necessidade da implantação
dessa rodovia, fizemos uma emenda ao Plano Plu
rianual, para assegurar, como meta do Governo Fe
deral, a pavimentação da BR-364;

2 - A implantação da rodovia Brasil-Peru como
alternativa para o comércio exterior brasileiro, .porta
para o mercado asiático e corredor de exportação de
produtos do Mato Grosso, Rondônia e Acre; a saída
direta para o Pacífico, pela BR-317, é o caminho
mais viável, pois além de o traçado já estar implan
tado, o custo da pavimentação será relativamente
baixo, tendo em vista que o território brasileiro corta
do pela rodovia não apresenta nenhum obstáculo de
ordem geográfica, que venha a constituir impedi
mento para a conclusão da obra. Pelo contrário: As
sis Brasil, cidade acreada onde desemboca a BR
317, está bem localizada; é ponto estratégico, na
fronteira Brasil-Bolívia-Peru. A área territorial a que
correspondem os maiores obstáculos de ordem geo
gráfica não é da alçada do Governo brasileiro; está
nos limites dos Andes, no Peru, que já está compro
metido com a implantação e a operacionalidade de
sua malha viária.

Temos a certeza que nesse caso o Acre não
será apenas um observador do movimento externo
no corredor de exportação dos produtos do Centro
Oeste para o Pacífico. O Governo deve desempe
nhar o seu papel de estimulador e de fortalecedor da
economia acreana, preparando-a para vencer esse
desafio. Um programa de desenvolvimento social e
econômico que vise à integração econômica da po-
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pulação e a tire da marginalização em relação às de- Srs. Parlamentares, deixem-me que mergulhe
mais regiões do País. no tempo. Conheci Rubens Paiva em 1952, durante

O projeto aqui defendido deve estar atrelado a o IV Congresso da União Estadual dos Estudantes
um projeto maior de desenvolvimento, que dê opor- Mackenzie, da qual era o líder pelas suas qualida-
tunidade para as forças produtivas locais saírem em des naturais e pela sua condição de Presidente do
busca da modernidade e do progresso. Centro Acadêmico Horácio Lane. Eram seus compa-

Era o que tinha a dizer. nheiros de bancada, dentre outros, Fernando Gas-
O SR. ALMINO AFFONSO (PSDB - SP. Pro- parian, Adriano Branco, Israelis Kairovsky, José

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Martha FlIho - que logo se destacaram, nos debates
Srs. Deputados, agora, os desaparecidos do regime de plenário, pela seriedade dos temas sobre· os
militar estão mortos. A Lei ~ 9.140/95, que resultou quais di~rriam. A liderança que Rubens Paiva
da iniciativa do Presidente Fernando Henrique Car- exercia ganhava, nesse contexto, maior significação,
doso, assim os reconhece. Durante anos estiveram precisamente porque lhe cabia coordenar a partici-
no limbo. No· silêncio doloroso da família, na lem- pação de companheiro do maior valor intelectual e
brança viva dos companheiros de luta, todos os sa- de visão política que os alinhava na vanguarda do
bíarnos mortos. Nem eram poucos os que, tendo parti- Congresso.
Ihado com eles o horror da tortura, ainda lhes ouviam A UEE/SP, depois de uma crise interna que
os gritos lancinantes e, num pesadelo dantesco, lhes quase a levara ao esfacelamento, rearticulara-se
reviam os corpos lacerados entre fezes e sangue. sob a Presidência de Agostinho Betarelo, um bri-

O luto que, ao longo de tanto tempo, era recõn- Ihante estudante de medicina da Universidade de
dito, pode agora expressar-se nas tarjas negras: São Paulo, membro da bancada, não menos com-
pois a lei confere à morte a legitimidade da dor. AI- bativa e politizada, do Centro Acadêmico Oswaldo
guém pensaria absurdo maior? Nem Kafka, mergu- Cruz. Nessa reorganização da UEElSP, Rubens Pai-
Ihando na criação do delírio mais sem nexo, lograria va jogara um papel de enorme importância, ajudan-
conceber a morte não reconhecida. Mas o regime do a reconquistar a adesão de Centros Acadêmicos
militar, fugindo à responsabilidade pela sua prática que se haviam desfiliado da entidade máxima, den-
repressiva, conseguiu criar esse paradoxo. De todo tre os quais o Centro Acadêmico XI de Agosto, ór-
modo, talvez muitos imaginem que já se possa dizer: gão de representação dos estudantes da Faculdade
descansem em paz. Porém, nem isso, a rigor, é ver- de Direito do Largo de São Francisco.
daqe: pois dezenas dos que eram desaparecidos, A UEE/SP nascera em 1949, sob a liderança
embora passem a ser reconhecidos como mortes, de Rogê Ferreira, combativo estudante de Direito,
continuam sem direito a túmulo, os restos mortais que marcou época no movimento universitário de
profanados em covas coletivas, sem ao menos para- São Paulo, desbordou-o, ganhando estatura no âm-
deiros certo, como bichos inominados. bito nacional. No sentido amplo do termo, a entidade

A revolta, com que evoco essa realidade que o adotara sempre uma posição política à esquerda.
regime militar nos legou, cresce desmedida, quando Naquele Congresso de 1952, dois grandes temas
me acode à memória que, dentre tantos bravos, há nacionais dominaram os debates: o monopólio esta-
um de quem tive a honra de ser amigo fraterno, tal do petróleo, que deveria depois corporificar-se na
companheiro de todas as jornadas da juventude, for- Petrobras, e o monopólio estatal da energia elétrica,
jadores em comum de um grande sonho: de um Bra- através do projeto de lei que buscava criar a Eletro-
si! livre, justo, igualitário, onde a felicidade não seja bras, fato que só se consolidaria em 1963, durante o
privilégio da minoria. Quero referir-me ao Deputado Governo João Goulart. A posição de Rubens Paiva,
Rubens Paiva. Recuso-me, por isto mesmo, a vê-Io em defesa de ambos os casos, era clara, às vezes
morto. Prefiro evocá-lo na plenitude da vida, pois - mesmo contundente. Foi a minha primeira identifica-
valha dizer, com a força de uma convicção - a vida ção co~ ele, logo depois ampliada pela semelhança
não se extingue com uma certidão de óbito, seja ela de posições em quase todos os debates.
comum e corrente ou resultante de lei especial. É Àquela época, os moços usavam temo e gra-
um testemunho o que aqui deixo, que me dói no vata no dia-a-dia da via acadêmica. Mesmo num
mais profundo da alma. Mas que me honra fazê-lo, congresso estudantil, o formalismo se impunha no
como tarefa indeclinável, porque, reconstituindo lem- vestuário: o que nos permitia entrever o status dos
brança por lembrança, eu estou prestando a Rubens companheiros, com relativa facilidade. Era evidente
Paiva as homenagens de nossa geração. que Rubens provinha de uma família rica, pelo modo
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que se trajava, embora temperasse a elegância com rio Lane. Nem de leve estou desmerecendo o valor
o colarinho aberto, a gravata arreada e o temo não dos colegas que, conjuntamente comigo, encabeça-
raro amarfanhado. vam a chapa. Cito o episódio tão só para mostrar

Talvez sua origem social pudesse ter nos dis- q~,. desde cedo, o que. sem~re p~evaleceu na a~o
tanciado. Mas a identidade de idéias prevaleceu. Em pohtica. de Rubens Palva f~1 o Interesse coletIVO,
breve, nos tornamos grandes amigos. Amizade que pouco Importando se co~ ISS? ele se colocasse
se prolongou através dos tempos, projetou-se na numa POSiçãO de menor eVidência.
vida adulta, na nossa militância política, até que o A essa época, o que dizer da visão política
destino por desgraça, cobrou-lhe com a morte o pre- de Rubens Paiva? Era, desde logo, um democrata.
ço de sua coerência e de sua combatividade. ~ com A resistência que tinha a Getúlio Vargas (já Presi-
a amargura de sempre que lhe evoco o perfil e os dente da República, eleito nas eleições livres de
exemplos que nos deixou: de compromisso com a 1950, disputada com as mais diferentes tendên-
causa nacional e popular, de grandeza na solidarie- cias políticas) era o rescaldo que lhe ficara, em
dade com os companheiros. sua formação, do que havia representado o Esta-

A minha candidatura a Presidente da UEE de do Novo - Resistência essa, às vezes contraditó-
São Paulo, em 1953, em nosso V Congresso Esta- ria - para ele e para todo o nosso grupo -, porque
dual de Estudantes, é um exemplo que revela o grau o apoio às teses nacionalistas se assentavam,
de desprendimento de Rubens Paiva. Foi ele que a apesar de algumas ressalvas, em projetos de lei
lançou, para minha surpresa, e que a sustentou ape- do Governo Vargas, como eram os casos referidos
sar das dificuldades que a envolveram. No entanto, da Petrobras e da Eletrobras. Sem dúvida, sobre-
pelas condições objetivas, tudo estava a apontar tudo a questão do petróleo, dominou a nossa gera-
que fosse ele e não eu o candidato do grupo pro- ção. A própria sociedade tinha nesse tema um di-
gressista. A começar pelo fato de que ele trazia con- visor de águas: os que não concordassem com a
sigo o peso da representação do Centro Acadêmico tese do monopólio estatal eram por nós classifica-
Horácio Lane. Ademais, o Presidente da entidade, dos de entreguistas, ou seja, implicitamente, trai-
em final de mandato, era Fernando Gasparian, como dores dos interesses nacionais. A nós, em contra-
ele estudante de engenharia do Mackenzie, o que partida, nos consideravam comunistas ou pelo me-
facilitaria as articulações em seu favor. Por outro nos inocentes úteis. Em decorrência, esse também
lado, contra mim, havia o fato de que - não obstante era o enquadramento que nossos oponentes faziam
a projeção que eu alcançara como orador na Facul- de Rubens Paiva.
dade de Dir~ito -.0 Centr~ Acadêmico XI de Agosto, Mas, insisto - com a autoridade de quem con-
sob a PreSidência d~ Victor Fasa~o, optara pelo viveu de perto com ele ao longo de nossa vida uni-
no~e de José Gregon,.um ora~or bnlhante, comp~- versitária -, Paiva era um democrata comprometido
nheJro que nos merecia respeito, mas que surgia com a idéia de um desenvolvimento econômico au-
numa composição que.represen~va?s ~etores mais tônomo, o que levara a engajar-se às campanhas do
conservadores do movimento unlversitáno. petróleo é nosso e da ruptura com a dominação da

Não obstante isso, o Paiva recusou o lança- Light e da Bond and Share - no âmbito da produção
mento de sua candidatura e fixou-se na minha. Para de energia elétrica. Durante a gestão de Femando
assegurar-lhe a viabilidade, ele foi a extremos na ar- Gasparian (1952), Paiva havia sido um dos princi-
ticulação da chapa: reservando a 1ª Vice-Presidên- pais organizadores da Semana de Debates sobre
cia ao Centro Acadêmico XXII de Agosto (da Facul- Energia Elétrica, durante a qual os expositores fo-
dade de Direito, Universidade Católica), na pessoa ram técnicos e homens públicos da mais alta qualifi-
de Sérgio Pecci; para 2ª Vice-Presidência, batalhan- cação. Nessa mesma linha política, Rubens Paiva
do pelo nome de Zali Cundari, como representante também destacou-se na luta contra a aprovação do
do Centro Acadêmico Pereira Barreto, da Faculdade Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, por considerâ-
Paulista de Medicina; e sustentando a candidatura lo lesivo ao País, sobretudo pelas suas cláusulas
de Maurnio Laterza, expressiva liderança do Grêmio econômicas. Vale destacar ainda, como indicador de
Politécnico, para Secretário Geral. Só então admitiu sua visão democrática, a posição que sempre ado-
que o incluíssem como candidato a 3R Vice-Presi- tou (desde os tempos de estudante) em defesa da
dente. Pela liderança que ele já conquistara no meio escola pública e gratuita, de modo a assegurar a to-
estudantil, essa colocação era injusta para com ele e dos as condições necessárias ao efetivo exercício
não traduzia a força real do Centro Acadêmico Horá- de cidadania.
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Durante esse período (que se inicia na gestão
Fernando Gasparian e se acentuou na minha), a
UEE/SP ampliou-se democraticamente. Cabe assi
nar que antes, por motivos que nunca me ficaram
claros, os estudantes que militavam na juventude
Universitária Católica (JUC) recusavam-se a partici
par da UEE, o que reduzia o espectro político da en
tidade. Mesmo durante a gestão de Plínio de Arruda
Sampaio (Presidente Nacional da JUC) essa condu
ta não se modificara. Foi uma árdua batalha de to
dos nós ir rompendo essa barreira. A presença de
Maurício Laterza - a quem já me referi - na diretoria
que me coube presidir, contribuiu imenso para supe
rar os preconceitos que limitavam as atividades da
UEE. Com a sua posição de católico praticante (nós
o chamávamos de padre-operário, numa evocação
do célebre movimento então existente na França),
Maurílio Laterza foi fundamental na consolidação da
militância dàs universitárias do Centro Acadêmico
Sedes Sapientiae, dentre as quais evoco Newres
Patrão (à época presidente da entidade), Diva Bárba
ró, Cinira Sttoco, Gisela Santos, Dulcidiva Almeida

É certo de que nosso grupo também faziam
parte, com inegável peso - menos pela força numé
rica e mais pela qualificação pessoal - companhei
ros militantes da União da Juventude Comunista
(UJC), que eu evoco com respeito e admiração: Luiz
Hidelbrando Pereira da Silva, João Augusto Saraiva,
Benjamin Biderman, Nelson Proença e, como se fos
se uma sombra constante, o articulador nacional Ro
berto Las Casas. Porém Rubens Paiva não integra
va a UJC. À falta de uma designação mais precisa,
valho-me do termo com o valor que lhe dávamos à
época: era um nacionalista, o que sem dúvida eqüi
valia, naquelas circunstâncias, a uma opção de es
querda.

Já formados uns, outros em fase de conclusão
do curso universitário, reclamamos de nós mesmos
uma definição política mais adulta. Rubens Paiva já
estava casado com Eunice Facciola, a admirável
companheira de toda a sua vida. E instalara seu es
critório de engenharia, à rua Conselheiro Crispinia
no, no centro da capital paulista. Ali nos reuníamos,
nos fins de tardes, para intermináveis conversas,em
busca de nosso rumo político. A questão social ga
nhara uma presença em nossas indagações, cada
vez maior. Militávamos na Federação Nacionalista
de São Paulo, sob a Iic;lerança do Deputado Dago
berto Sales. Abrimos os olhos para a América Lati
na. A leitura dos clássicos marxistas tornara-se hábi
to. Participamos inclusive de um curso de introdução
ao marxismo, que o Prof. Caio Prado Júnior, com

enorme generosidade, aquiescera ministrar. Mas a
questão da liberdade - que por influências diversas
se entranhava em nossa concepção política - se le
vantara como um obstáculo ao nosso eventual in
gresso no PC, cujos canais de acesso nós conhecía
mos, apesar da ilegalidade em que era mantido.

Como resultante desse debate, em 1954 deci
dimos inscrever-nos no Partido Socialista Brasileiro.
Lembro-me da visita que fizemos - Rubens Paiva,
Fernando Guasparian e eu - ao grande mestre An
tônio Cândido e à figura admirável de Paulo Emílio
Salles Gomes. Como antigos militantes socialistas,
desde os tempos da Esquerda Democrática, intriga
va-nos o fato de que se houvessem desligado do
PSB. Não nos avançaram muito as suas razões ou,
se aclararam os motivos, não nos convenceram.
Mas ambos nos estimularam a ingressar no Partido
Socialista Brasileiro, cuja liderança nacional era
exercida pelo Prof. João Mangabeira, consagrado
constitucionalista. Foi assim que Rubens Paiva pas
sou a militar no pequeno partido cuja sede, na ladei
ra da Rua Tabatinguera, transpirava dignidade. Com
ele, vários de nosso grupo também se filiaram: Fer
nando Gasparian, Norman Potter, Adriano Branco,
Gildásio Lopes Pereira, eu próprio e tantos outros
que não me vêm à memória.

De certo modo, entrávamos pela mão de Rogê
Ferreira que havia sido para nós - já então Deputa
do Estadual - um prolongamento de sua liderança
estudantil.

O Partido Socialista Brasileiro, em seu progra
ma, defendia a instauração do socialismo com liber
dade. O que eqüivalia dizer: propugnava pela socia
lização dos meios de produção gradualmente, sem
quebra da sociedade democrática, na qual conti
nuasse tendo vigência o pluripartidarismo. Entre
esse amanhã e a realidade imediata, defendia na
transição um conjunto de medidas que se casava,
inteiramente, com a prática política que trazíamos da
militância estudantil. Lá íamos ao PSB, a cada sába
do, mas na verdade não encontrávamos meios de
uma participação mais efetiva. O partido subdividia
se em várias correntes: um grupo minoritário, mas
brilhante, era integrado por Febus Gigovate, Fulvio
Abramo, J.J. Oliveiros, Hermínio Sacchetta, Plínio
Gomes de Melo, Paul Singer, Eveline Pape - ainda
muito jovem, mas cuja inteligência privilegiada me
impressionou sempre, desde aquela fase de sua
vida até a maturidade, quando nos reencontramos
no exílio. Eram considerados trotskystas, sem que
recusassem essa qualificação ideológica. Na verda
de, dentre eles alguns haviam sido membros do Par-
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tido Socialista Revolucionário, ligado à IV Intemacio- mindo a intervenção no partido em São Paulo - lhes
nal. Tanto bastou para afastar-nos deles, pois a in- permitiu o retomo ao velho Casarão da Rua Tabatín-
fluência comunista nos fazia ver na grande figura de guera.
Trotsky ~m renegado da causa oper~ria. U~a outra Enquanto não abríamos espaço no PSB, ocor-
f~cção, hder~da pelo. Dep~tado Roge Fer~elra: te~- reu a Fernando Gasparian a idéia de revivermos o
dia a uma atitude m~ls eleltor~l: sem que ~sto Imph- Jornal de Debates, que Mattos Pimenta - esse ad-
casse quebra de senedade pohtica do refendo Parla- mirável combatente da causa nacionalista - durante
mentar. E, por fim, crescia o grupo janista - dema- anos fizera circular, dando alma à luta pela institui-
~iado próximo do G~vemador Jânio Quadros - que ção do monopólio estatal do petróleo. Vitoriosa a
tinha,.entre ~.uas m~lores expressões, os Deputados tese, em termos legais, o jornal recolhera as velas.
Germinai FelJó e Wilson Rahal. Era hora de fazê-Io ressurgir, justo no momento que

Não tardou que o Governador Jânio Quadros, as forças adversas à Petrobras se reagrupavam im-
quebrando sua tradição nadonalista, concedesse pulsionadas pelo Governador Jânio Quadros. Desde
uma entrevista a O Cruzeiro, na qual se opunha à logo, Rubens Paiva apoiou a proposta e se engajou
tese do monopólio estatal do petróleo. Logo mais, nas tarefas iniciais. Como era natural, também eu
em declaração a um matutino do Rio - Correio da me incorporei ao projeto. Ganhamos a adesão de
Manha, ampliou o ataque: O estado é mau patrão, Marcus Pereira - um dos companheiros mais notá-
que deflagou uma campanha generalizada contra a veis de nossa geração - que se dispôs a assumir,
intervenção do Estado na ordem econômica. Para em tempo integral, a rearticulação do Jornal de De-
nós, ao contrário, o Estado cumpria naquela fase de bates.
no~a evolução u.m papel propulso~ d~ nosso desen- Fomos ao encontro de Mattos Pimenta. Sem ti-
vO~lmento: reummo-nos no escritório d,: ~ubens tubear um segundo, entregou-nos a autorização
Palva e rompemos com o Governador Jamo Qua- para editarmos esse semanário que tanta importân-
dros, através de uma carta contundente. cia para a causa nacionalista, por cujas colunas ha-

Nossa presença, com o janismo crescente, tor- viam desfilado Gondim da Fonseca (o formidável es-
nou-se incômoda no PSB. E mais se agravou quan- padachim!), Osny Duarte Pereira (com a grandeza
do, na eleição presidencial de 1955, a bancada de de seu saber jurídico e de sua paixão pelas questõ-
São Paulo fechou questão em favor da candidatura es nacionais), além do próprio Mattos Pimenta que,
do General Juarez Távora - lançada pelo Governa- ademais de empreendedor, era um excelente articu-
dor Jânio Quadros -, que era um claro defensor da lista. Assim renasceu o Jornal de Debates, editado
quebra do monopólio estatal do petróleo, instituído em São Paulo pelo nosso pequeno grupo. Coube a
pela Lei nº- 2.004, de 3 de outubro de 1953. Nem ain- Marcus Pereira a função de Diretor, assumindo o co-
da se consolidara a Petrobras e já se associava às mando jornalístico. Do ponto de vista empresarial, o
forças entreguistas para extinguí-Ia. Uma vez mais semanário passou a ser propriedade da Editora Inú-
rebelamo-nos: fomos à Convenção Nacional, que se bia Ltcla, da qual era Diretor Rubens Paiva. De todo
realizou no Rio de Janeiro, e lutamos com a palavra modo, na prática, até que o jornal se bastasse a si
o quanto pudemos para impedir a candidatura de mesmo, era preciso um razoável desembolso men-
Juarez Távora. Tudo em vão: o partido atrelar-se ao sal: dele se incumbiram, com enorme generosidade,
Sr. Jânio Quadros e venceu o conservadorismo da o Gasparian e o Paiva. Compunham o Conselho
UDN com o respaldo do PSB. Editorial, além do Marcus Pereira, o Fernando Gas-

Esse depoimento, referido ao conjunto de nos- parian, o Rubens Paiva, o Editorial, além de Marcus
so pequeno grupo, obviamente abrange de maneira Pereira, o Fernando Gasparian, o Rubens Paiva, o
direta o companheiro Rubens Paiva. As nossas deci- Luiz de Eça e eu próprio. Sem falar no Mattos Pi-
sões era colegiadas: e nelas a sua intervenção, menta que, mesmo vivendo no Rio de Janeiro, opi-
sempre lúcida, em questões fundamentais era in- nava sobre tudo com o entusiasmo de um jovem.
transigente. O janismo levou o Partido Socialista Nessa nova fase, o Jornal de Debates circulou ao
Brasileiro a uma profunda crise posteriormente: o longo de 1955, com uma clara posição nacionalista,
que obrigou a muitos de seus qU;ldros a dele se mas aberto à controvérsia, inclusive publicando arti-
desligarem, sem contar os que foram expulsos arbi- gos que contrariavam a nossa línha política. No pri-
trariamente, reagrupando-se em {seguida sob co- meiro plano, brilharam sempre: Gondin da Fonseca,
mando do Prof. Alípio Corrêa Netd na Ação Socialis- Olímpio Guilherme, Raimundo Magalhães Jr., Osório
ta, até que a Comissão Executiv~ Nacional - assu- Borba, Deputado Dagoberto Sales, Hermes Lima,



Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 14 09229

9Sny Duarte Pereira ~, em rodapé destacado, inva- Justo à sua chegada, eu me afastei da Câmara
navelmente, Mattos Pimenta. Federal, para assumir o Ministério do Trabalho e da

No Partido Socialista Brasileiro, pouco a pouco Previdência Social, no Governo do presidente João
o nosso distanciamento foi predominante. O que ex- Go~lart. Substituindo-me na Liderança do PTB, fora
plica, senão mesmo justifica, a facilidade com que eleito o Deputado Bocaiuva Cunha - que a morte,
aceitei o convite político para retornar ao Amazonas faz poucos meses, arrebatou de nosso convívio.
(donde estava afastado desde 1950) por onde elegi- ~sando de suas p~errogativas, Bocaiuva Cunha de-
me em 1958. Deputado Federal pelo PST, numa slgnou Rubens P~lva para o cargo de Vice-Líder da
campanha a rigor comandada pelo PTB. O mesmo Bancada Trabalhista, ao lado de outros companhei-
ocorreu com Rubens Paiva, em 1962, também eleito ros. O Parlamento iniciava um ano tenso. Diante do
Deputado Federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro crescimento das forças nacionalistas (a FPN chega-
de São Paulo. Na carta dirigida a Febus Gigovate, à ra a ter 110 Deputados Federais, numa Câmara Fe-
época Presidente do Partido Socialista Brasileiro ele deral de 320 membros) os setores conservadores
_ embora formalizando sua desfiliação do partid~ no criaram a Ação Democrática Parlamentar (ADP)
qual militava desde a juventude - fez questão de para contrapor-se ao nosso avanço. Nas eleições de
reafirmar seus ideais socialistas e o compromisso de 1962, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (fa-
continuar lutando pela causa nacionalista que o moso IBAD) financiara candidatos que, pela sua vi-
PTB, em seu programa, também contemplava. Não são política, pudessem atuar como barragem à cor-
se deteve na análise de outras motivações que se- r~nteza nacionalista. Os recursos financeiros haviam
guramente pesaram em sua decisão. Lamentavel- Sido assegurados por empresários nacionais e inter-
mente extraviada - como quase todo o arquivo do nacionais, configurando o abuso do poder econõmi-
PSB, em decorrência do policiamento do regime mi- co no processo eleitoral. Para apurar os alcances do
I~tar de 1964 -, a carta do Paiva limitava-se a poucas IBA~, criou-se uma Comissão Parlamentar de In-
linhas, segundo o testemunho do Dr. João Chakian, quênto, da qual fez parte, como Vice-Presidente, o
que teve a oportunidade de Iê-Ia na ocasião. Deputado Rubens Paiva, ao lado do Deputado Eloi

Para Rubens Paiva, essa mudança de legenda Dutra ~ de ~utros Parlamentares trabalhistas. .
partidária não significou realmente qualquer corte Fica VISto que, recém chegado ao Parlamento,
com o seu passado. O PTB - em 1959, quando eu ~ deputado Rubens Paiva de imediato situou-se poli-
cheguei ao Parlamento e me integrei em sua banca- trcamente e passou a cumprir relevantes funções.
da, passou a ter uma nova dinâmica com a forma- Lamentavelmente, faltou-Ihe tempo para conquistar
ção do Grupo Compacto, o qual - além das teses a tribuna: pois tomou posse em janeiro de 1963 e a
nacionalistas - já ia assumindo uma visão socialista, 31 de março de 1964, na companhia de dezenas de
não explicitada verbalmente, mas cada vez mais cla- Parlamentar, teve seu mandato casado e os seus di-
ra em sua conduta. De imediato Rubens Paiva (que reitos políticos suspensos por ato arbitrário do cha-
se elegera Deputado Federal, por São Paulo, em mado Conselho da Revolução, quero dizer pelo Gol-
1962, numa campanha duramente pelejada) incor- pe de Estado de 1964. Os primeiros dias, após a de-
porou-se a essa pequena corrente, da qual faziam posição do Presidente João Goulart, foram confu-
parte, entre outros, Sérgio Magalhães, Bocaiuva Cu- sos, não se sabendo ao certo até onde as instituiçõ-
nha, Temperani Pereira, Clidenor Freitas, Arthur Vir- es democráticas seriam destruídas. A Câmara Fede-
gílio Filho, Guerreiro Ramos, Ramon de Oliveira e ral continuava funcionando, embora sem voz de ser
eu próprio. Sentiu-se em casa. Era como se sempre ouvid~ .. Foi quando o Presidente Ranieri Mazzilli, no
houvesse estado ali. Por outro lado, a Frente Parla- exercICIO do cargo enquanto os militares não haviam
mentar Nacionalista, que agrupava Parlamentares decidido os novos rumos, mandou avisar-me que eu
nacionalistas de quase todos os partidos políticos, seria preso a qualquer instante e que ele, por muito
crescera de significação, convertendo-se num fiel da que lamentasse, não tinha poderes para impedir o
balança nas decisões da Câmara Federal. Ora Ru- arbítrio dos vitoriosos. De imediato Rubens Paiva,
bens Paiva era um nacionalista histórico; sua fili~ção com o inestimável apoio de Bocaiuva Cunha, armou
a essa frente supratidária dispensava convites. Que- um esquema e colflseguiu retirar-me de Brasnia,
ro com isso mostrar que o seu compromisso político ape~ar do aeroporto 'estar ocupado pelo Exército, in-
anterior - expresso ao ingressar no PSB em São cluslve com tanques que o bloqueavam.
Paulo - n.ão .sofreu~ interrupções, antes ampliou-se Até hoje me parece inacreditável: mas a capa-
pela própna dlmensao da cena parlamentar. cidade criativa de Rubens Paiva, a0 lado de uma au-
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dácia que desconhecia o medo, logrou que uma
avioneta decolasse da extremidade da pista, levan
do a nós três incólumes nas barbas de todo aquele
aparato militar que nos cercava. Foi isso no dia 5 de
abril. Fomos para o interior da Bahia, sãos e salvos.
Mas, ouvindo o rádio, sucessivas noites, nos demos
conta de que o tempo passava e o Parlamento conti
nuava funcionando. Não era público o recado que
Mazzilli me enviara. O que ficava evidente, ao con
trário era a nossa ausência de Brasília, expondo nos
a uma situação constrangedora. Decidimos regres
sar à Capital do País, apesar dos riscos já descritos
e uma vez mais, com a mesma audácia que -raiava à
imprudência, Rubens Paiva montou novo esquema e
decolamos do Aero Clube de Salvador - a menos de
um quilômetro do Aeroporto 2 de Julho, onde um re
gimento do Exército acampava.

Chegamos a Brasília, no mesmo dia a 9 de
abril. Ainda não eram 15 horas. De igual modo,
poussamos no Aeroporto militarmente ocupado: a
avioneta parou na cabeceira da pista e nós, agacha
dos, fomos nos metendo pela macega, até uma es
trada onde um carro, sob o comando de um grande
amigo meu, Luiz Filardi, nos esperava. Como o Pai
va conseguia articular todas essas providências,
sem nos expor à repressão militar? Não sei. Fica a
crédito desse companheiro para quem a solidarieda
de humana e política era um dogma. Fui direto para
um apartamento. Rubens Paiva e Bocaiuva Cunha
dirigiram-se para a Câmara Federal. Não tardou
muito, já ao final de tarde, quando o Paiva me trouxe
a notícia do Ato Institucional e, com base nele, da
cassação de nossos mandatos. Feita a análise do
quadro político, com a participação do Prof. San Tia
go Dantas que fora ao nosso encontro, decidimos 
Bocaiuva Cunha e eu - pedir asilo diplomático à Em
baixada da Iugoslávia. San Tiago, que não fora atin
gido, retirou-se. Ao Paiva lhe pâreceu desnecessário
adotar o gesto extremo do exnio: ficaria no Brasil,
embora acautelando-se. Pois bem, como se fosse
um imperativo de sua personalidade, Rubens Paiva
continuou dando aos outros o que se negava a si
mesmo: montou a saída de Brasília, com destino ao
Uruguai, do Prof. Darcy Ribeiro (Chefe da Casa Civil
da Presidência da República) e do Consultor Geral
da República Dr. Waldir Pires. De alguma pista per
dida nos descampados de Brasília, a avioneta deco
lou em que as forças repressivas - que os busca
vam por toda parte - sequer pressentissem... Como
se fosse pouco, articulou idêntica viagem para o Mi
nistro do Trabalho Amaury Silva, embora este esti
vesse sob a proteção da Embaixada Iugoslávia. Era

a amizade que lhe ditava esses gestos de admirável
solidariedade? Digamos que, em parte, fosse ela o
elemento propulsor. Mas, era sobretudo o cidadão
que lhe pulsava na lama; era o sentimento de dever
que o obrigava a expor-se além do que seria huma
namente razoável.

Por fim, o Paiva decidiu sair de cena. Passaria
um período, na Ilha do Bananal, até que a calmaria
política lhe permitisse o retorno a São Paulo. Esteve
conosco, na Embaixada, despedindo-se. Porém, os
astros conspiraram contra ele: quando se aprestava
a entrar na- avioneta, na cabeceira da pista - como
havíamos feito antes - um soldado deu-Ihe voz de
prisão. Mas ele não se deteve: saiu correndo em zi
guezague por entre as árvores retorcidas do chavas
cal enquanto o soldado o perseguia disparando o re
vólver sucessivas vezes. E tempo, chegou ao carro
donde Luiz Filardi, o amigo de sempre - igualmente
se expondo - ficara aguardando que o avião arran
casse, como medida de precaução. Por sorte, o sol
dado já não o alcançou. Em breves instantes, Ru
bens Paiva chegou à Embaixada da Iugoslávia e for
malizo o pedido de asilo. Acorremos todos para fes
tejar-lhe a entrada. Era talvez pouco, mas era o má
ximo que naquelas circunstâncias nós podíamos:
diante de um novo asilado, nós gozávamos uma vi
tória contra a ditadura.

Depois foi o exílio. Dentro de alguns meses,
Rubens Paiva - em companhia de sua esposa 
considerou que podia regressar ao País com razoá
vel margem de segurança. Outros, pouco a pouco,
seguiram o mesmo caminho. Dentre eles, o Deputa
do Bocaiuva Cunha. Por um conjunto de razões tudo
desaconselhava o meu retorno a curto prazo. Da Iu
goslávia, vim para o Uruguai; donde fui expulso, por
pressão do governo brasileiro. Acolhido por fim, sob
a proteção da bandeira chilena, vi em Santiago o
tempo passar e as esperanças de regresso à minha
terra, pouco a pouco, irem minguando. Foi quando
Rubens Paiva, em fins de 1970, retornando de uma
viagem aos Estados Unidos, se deteve alguns dias
no Chile. Para minha surpresa, vinha manquejando,
apoiando-se numa bengala, como resultado de um
acidente que sofrera e do qual eu não tivera notícia.
Seu objetivo, além de uma visita a vários compa
nheiros exilados, era convencer-me de que chegara
a hora de retornar ao Brasil. Seu raciocínio era claro:
a nova ordem parecia estável, não se sabia quanto
tempo ainda podia durar - dizia-me ele. Sobretudo,
a sua ponderação em favor de meu retomo era a de
que já não havia riscos de que eu fosse preso e me
nos ainda exposto à tortura ou a violência psicológi-
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caso Por que então permanecer indefinidamente no cena. Ninguém jamais deu crédito à fantasia oficial.
exnio? Ela, no entanto, serviu de base para o silêncio do

Para resumir, seus argumentos prevalecera. Governo. Em vão o velho pai - Dr. Jaime Paiva, su-
Tomei as providências para regressar. Solicitei à cessivas vezes, bateu à porta do Ministro da Justiça
Embaixada do Brasil no Chile que me fosse concedi- - Prof. Alfredo Busaid. Menos ainda o Conselho de
do o salvo-conduto, já que o governo brasileiro 00- Defesa dos Direitos da Pessoa Humana deixou-se
gara sempre aos exilados o passaporte a que tínha- sensibilizar pelo protesto e pela dor de Eunice Fac-
mos direito como cidadãos. Aguardei, com impaciên- ciola Paiva, a esposa desolada, a mãe carregada de
cia, o documento que me permitisse viajar. Quando amarguras, a companheira - a despeito de tudo -
vi que o salvo-conduto não chegava, tentei um con- forte, combativa, audaz. Passados tantos anos, o
tato telefônico com Rubens Paiva, na esperança ele ex-Procurador-Geral (Ia Justiça Militar, Dr. Leite
que ele - através de amigos no ltamaraty - agilizas- Chaves (depois Senador da República), narra a luta
se os trâmites burocráticos. Para minha estranheza, que teve para tentar reabrir, em 1978, as investiga-
ao pedir que o chamassem ao telefone, uma voz de ções sobre o desaparecimento de Rubens Paiva e a
homem respondeu-me sem interrupções: não está, resistência que lhe opuseram: Foi uma pressão mui-
não se sabe onde está, nem se sabe a que horas vai to grande. Os três Ministros militares fizeram uma
voltar. Apesar do que havia e insólito, confesso que declaração de que era uma questão de honra que
de imediato não suspeite a desgraça que essa res- esse caso não seria investigado. O próprio Presiden-
posta fria, formal, distante - já sugeria. Foi isto a 20 te do Superior Tribunal Militar fez um discurso fazen-
de janeiro de 1971. do restrições. Houve uma unidade absoluta dos mili-

Na manhã seguinte, à hora do almoço insisti na tares.. , .
ligação telefônica: a resposta foi igual, sem tirar nem Viremos a pagina. do passado, em nome ?a
pôr. Como um clarão, senti a gravidade do que esta- reconstrução dem~~rátlca. Mas que o compromls-
va ocorrendo com meu amigo. Já ao começo da noi- so de honra .do~ mlllta.res, ~sumldo em defesa da
te - sem que eu houvesse tomado qualquer iniciati- ordem constitucional, Jamais volte a ser quebrad~.
va - a telefonista comunicou-se com minha casa e E, s?bretudo, que não se mache n~nca, com o Sl-

me foi dizendo: está pronta sua chamada para o Rio. lên~lo de tantos, a far~a de ~a~las! Há de ser
Apesar do espanto, com um autômato uma vez mais assim que Rubens Pal~a, redivIvo. na memória
perguntei pelo Paiva. Ao ouvir a mesma resposta, de tod?s n6s, poderá dizer: Não fOI em vão que
pedi para falar com Eunice Paiva. Tudo em vão. eu lutei.
Sem dúvida era uma gravação justaposta ao telefo- O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) -
ne, numa época e que ainda não havia secretária Passa-se ao
eletrônica. Desesperado, telefonei para meu irmão V - GRANDE EXPEDIENTE
Raimundo Affonso - que durante muitos anos traba-
lhara na Paiva Construtora. Com a camuflagem ver- Tem a palavra o Sr. Amon Bezerra.
bal que então se usava, meu irmão foi me dizendo: o O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Pro-
Paiva está hospitalizado, ao que parece em estado nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
grave; e o que é pior, também estão hospitalizados a Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna desta augusta
Eunice e uma das filhas, creio que a Eliana. Casa para lhes falar com grande entusiasmo sobre o

Assim se confirmou para mim a prisão de Ru- Cariri, região na qual tenho origem.
bens Paiva. Depois foi a angústia interminável: a a1- Localizada na região central do Nordeste, da
temância entre a esperança de que estivesse vivo e qual fazem parte os Estados da Paraíba, de Per-
o justificado temor de que a tragédia se consumara, nambuco, do Piauí e do Ceará, eqüidistante dos'
já que ninguém de sua famOia lograra sequer avistá- grandes centros, 600 quilômetros, apraximadamen-
lo. Tudo o mais escapa à natureza de um depoimen- te, grande parte de sua extensão está localizada na
to pessoal: são versões que foram chegando, até Chapada do Araripe.
que o absurdo se confirmasse. Com que revolta im- Fabuloso reservatório aqüífera subterrâneo, a
potente acompanhei as notícias mais inverossímeis. Chapada do Araripe, com altitude média de 900 me-
De todas, a mais cínica, provinha do Ministério do tras, verte água durante o ano inteiro por inúmeras e
Exército segundo a qual Rubens Paiva teria sido se- caldalosas fontes, formando fértil e úmido Vale do
qüestrado por terroristas, escapando de um carro Cariri, que em tempos passados era habitado por ín-
policial, não obstante o fogo cerrado que envolvera a dios do mesmo nome.
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Os primeiros colonizadores foram os baianos e
sergipanos, criadores de gado que no século XVIII
expandiam seus criatórios buscando e ocupando as
novas e vastas pastagens da região.

O povoamento propriamente dito veio no sécu
lo XIX, com o ciclo da cana-de-açúcar, a partir dos
engenhos de Pemambuco.

A porção cearense do Cariri é integrada por 33
Municípios espalhados por 19.364 quilômetros qua
drados, com aproximadamente 1 milhão de habitan
tes e taxa de habitação em torno de 62%, tendo a
região no aglomerado Juazeiro do Norte, Crato e
Sarbalha o seu centro cultural e econômico, com in
fluência numerário superior a 1.500 quilômetros.

Afora a Floresta Nacional do Araripe, que reco
bre o topo e as escarpas da cordilheira, busca-se
dar proteção e ordenamento adequados às ativida
des econômicas lá desenvolvidas, através de decre
to presidencial que cria a Área de Proteção Ambien
tai do Araripe - objeto de pronunciamento feito nesta
Casa, em hora oportuna, pelo Deputado Rommel
Feijó, a cujo trabalho me associei para fortalecer
esta ação - e, que, com a aprovação do Ibama e do
próprio Ministro do Meio Ambiente, deverá ser assi
nado nos próximos dias por S. Exª, o Sr. Presidente
da República, Femando Henrique Cardoso, benefi
ciando assim extensões territoriais dos Estados do
Ceará, do Piauí e de Pemambuco.

Região ímpar no meio do semi-árido nordesti
no, tem exuberância de floresta, água perene e so
los férteis, a temperatura média anual oscila entre
23 e 26 graus centígrados e há precipitações pluvio
métricas de 900 milímetros por ano, em média.

Até a década de 70, esteve nossa economia
fortemente atrelada à indústria de beneficiamento de
algodão; a extração de óleo e a produção de algo
dão em pluma constituíam a principal atividade no
setor, e o parque industrial era cada vez mais cres
cente, garantindo desta forma o emprego da mão
de-obra na segunda metade do ano.

O Cariri foi por muito tempo uma das regiões
mas fortes na economia do nosso Estado, quando
chegou a participar com 25% do PIS do Ceará, ex
portando seus produtos para outros Estados e muito
mais ainda para países da Europa.

No decorrer dos anos ao, com o surgimento da
praga do bicudo, a lavoura do algodão tomou-se
uma atividade de altos custos. Aconteceram na mes
ma época mudanças na economia brasileira, com o
fim do subsídio à agricultura, o qual obrigou o produ
to rural a trabalhar com juros de mercado, tomando
assim impraticável esta atividade, que, além das difi-

culdades climáticas naturais, estava diante de novos
empecilhos. Desencorajou-se desta forma a cultura
do principal produto da nossa economia.

O resultado foi catastrófico para a região. Após
a colheita do arroz, do milho e do feijão, entre outros
produtos, no final do primeiro semestre, nossa mão
de-obra fica ociosa. Nossas indústrias de transfor
mação de algodão encerraram suas atividades, afe
tando significativamente a economia da região.

Diante desta situação, procurou-se importar al
godão em rama de outros Estados, o que ficou invia
bilizado, por força dos altos preços do transporte,
que tornavam o produto final sem competitividade.
Hoje, apenas algumas indústrias extrativas de óleo
encontram-se em atividade.

Atualmente, o principal sustentáculo da nossa
economia primária é a cultura da cana-de-aÇÚCar,
com suas agroindústrias sucroalcooleiras e engenhos
espalhados por boa parte cios nossos Municípios.

A atividade pecuária tem ganho uma nova im
portância na região.

O setor industrial é representado por um vigo
roso pólo calçadista e pela industrialização de pele
e couro, sendo dos mais importantes do País. Há in
dústria de produtos alimentares, laticínios, vestuá
rios, minerais não-metálicos, principalmente cerâmi
cas, beneficiamento de calçários e granitos, e indús
tria de joalheria, uma vocação de berço que nos
idos dos anos 40 e 50 teve grande importância para
região, principalmente para o Município de Juazeiro
do Norte, que veio perder esta condição, pelo avan
ço da tecnologia, que formou novos centros produto
res, como a· cidade de Limeira, no Estado de São
Paulo.

Capital regional, no conceito do IBGE, Juazeiro
do Norte caracteriza-se como um grande centro
prestador de serviços para a vasta região do Nor
deste brasileiro. É forte pólo comercial varejista e
atacadista, concentrando modernas empresas, algu
mas com atuação em nível nacional.

Crato, Juazeiro do Norte e Sarbalha, suas três
principais cidades, aproximadas pelo efeito de co
nurbação, dispõem de uma grande rede hospitalar,
com infra-estrutura, oferecendo serviços especializa
dos, bem aparelhados e com profissionais do mais
alto nível, nos diversos campos da saúde, sendo
desta forma centro de convergência de pacientes
dos mais diferentes Municípios da região nordestina.

A atividade turística é importante fonte de ren
da para a região, que dispõe de uma infra-estrutura
capaz de receber o visitante, oferecendo o melhor
da sua hospitalidade, além das atrações necessá-
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rias no setor, entre as mais importantes do Nordes- com atenção o seu discurso, que também fala de as-
te, principalmente no turismo religioso. suntos importantes que acontecem no nosso Cariri.

Ouço, com prazer, o Deputado Rommel Feijó. Sou da região norte do Estado do Ceará, mas tive o
O Sr. Rommel Feijó - Nobre Deputado Amon privilégio de trabalhar no Cariri, na Serra do Araripe,

Bezerra, nesta tarde de dezembro, V. Exª demonstra construindo rodovias, levando certo progresso para
para toda a região do Cariri, para o povo do Ceará e aquela região. Fico muito satisfeito com o pronuncia-
para seus colegas que estão no plenário da Câmara mento de V. Exª, que aborda temas como a indus-
dos Deputados ser profundo conhecedor das maze- trialização, o sistema de transportes, o turismo de fé,
las da r i o, no sul do Estado. Quero associar-me já que temos no Cariri, precisamente em Juazeiro do
a V. - em dois aspectos. O primeiro diz respeito à Norte, o nosso querido Padre r.fcero Romão Batista.

ea de Proteção Ambiental do Araripe. Esse sonho Parabenizo V. Exª-
meu, seu.e de tantos outros ~ririenses que lutara~ O SR. ARNON BEZERRA - Agradeço a V.
para que I~O se ~ornasse realidade eS!á bem pr~xl- Exª, Deputado Leônidas Cristino, a intervenção. V.
mo ~e realizar-se Já~~' como bem o ~Isse V. Ex-, o ExJi é conhecedor do assunto e, sem dúvida alguma,
PreSidente da Republ~ca ~everá assinar, e.ntre ?S enriquece nosso pronunciamento. Quando secretá-
meses.de de~embro e Janeiro, o decreto presidencial rio, executou grandes obras, interligando nossa re-
que cna ofiCialmente aquela área de proteção am- gião e modernizando a malha viária.
bienta!. Quero parabeniz~-Io por ter dado destaque Ouço, com atenção, o nobre Deputado Inácio
espeCial, no ~eu pronunclame~to, a esse fat~.,O se- Arruda do PCdoB.
gundo é relativo ao desenvolVimento do Cann, que, '
como ressaltou V. ExA num passado recente era O Sr. Inácio Arruda - Deputado Arnon Bezer-
responsável por 30% do Produto Interno Bruto do ra, num mo~ento de muita felicidade, V,. Exª ~ealiza
Estado do Ceará, na área industrial, e hoje responde um pronu~clamento que mostra o potencial eXls~e~te
apenas por 3%. Quero solidarizar-me com V. Exª e numa região do Cear~ ~ue: no .entanto, n~o se limita
dizer ao povo brasileiro, às autoridades do Estado a esse Estado. O Cariri vai. m~lto além, atinge a Pa-
do Ceará e às autoridades do Ministério da Indústria, raíba, Pernambuco e o Plaul. É o centro de uma
do Comércio e do Turismo deste País e o sul do Es- enorme região do Nordeste brasileiro, possuindo ri-
tado do Ceará tem sofrido por causa das políticas queza que saltam aos olhos. Quem tem a oportuni-
erradas dos Govemos Estadual e Federal no sentido dade de visitar Juazeiro, Crato, Barbalho, Missão
de incentivar a instalação de indústrias na periferia Velha, .Brejo Santo, toda a região, compreende a
da nossa Capital, Fortaleza. A população do Cariri neceSSidade de o Governo do Estado do Ceará e o
vem sofrendo muito, tendo em vista que hoje as in- Governo Federal vo!tarem seus olhos para lá. Aliás,
dústrias não mais se instalam no interior ou no sul espero uma oportumdade para que o Governo Fede-
do Estado do Ceará mesmo o Governo tendo ado- ral se estabeleça no País e comece de fato a gov;er-
tado políticas de i~centivos, como a redução do nar. Trata-se de um Governo de muita~ viagens, cju,e
ICMS. Quero novamente parabenizá-lo por ter esco- gosta de andar pelo mundo afora, deixando o Pais
Ihido um assunto tão nosso tão cearense tão cari- meio abandonado. Em nosso Estado não é diferen-
riense. Alegro-me de estar 'no plenário d~ Câmara te: o Ceará continua no abandono. Aquela região
ouvindo V. ExJi precisa de um Presidente da República que fique

O SR. ARNON BEZERRA - Agradeço a V. realmente no Palácio do PI~nalto, para respoander
Exll, o aparte, que vem enriquecer meu pronuncia- não só à~ demandas encaminhadas por V. Ex-, de
mento. V. Exª participa do dia-a-dia do nosso traba- forma ~Ulto e/egant~, mas, também às dos Deputa-
lho, da comunidade do Cariri e do Ceará, tem co- dos Oriundos da r~I,ão. Fizemos um trabalh?, que
nhecimento e fala com inteligência e sabedoria. Mui- con~u com. a partiCipação do Deputado Ublratam
to obrigado AgUiar, aquI presente, quando da elaboração das

. . emendas coletivas de Estado, para que o Cariri pu-
O.u~' com ate~ção: o nobre Deputado Leôm- desse ser prestigiado. Lutamos para que toda a ban-

das Cnstlno, ex-Secretáno de Transportes do Esta- cada contribuísse para a inclusão do Cariri como
do do Ceará. uma questão do Estado do Ceará e do Nordeste

O Sr. LeOnidas Cristino - Muito obrigado, De- brasileiro. Parabéns, Deputado Amon Bezerra, por
putado Amon Bezerra. Há algum tempo fiquei muito seu pronunciamento, que favorece a compreensão
feliz quando o Deputado Rommel Feijó fez também dos Parlamentares sobre o potencial do Nordeste e
uma explanação a respeito do Cariri. Hoje escuto dessa região bela e rica do nosso Estado.
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O SR. ARNON BEZERRA - Deputado Inácio O SR. ARNON BEZERRA - Muito obrigado,
Arruda, agradeço a V. Exª- o aparte, que enriquece nobre Deputado Ubiratan Aguiar. V. Exª-, sem dúvida
sobremaneira meu pronunciamento. Sei do seu em- alguma, honra nosso pronunciamento desta tarde,
penho, juntamente com toda a bancada do Ceará, pelo conhecimento e pela Liderança que detém em
na elaboração das emendas coletivas que realiza- nosso Estado.
mos, para beneficiar o Estado como um todo, inde- Sr. Presidente, a figura legendária do Padre Cí-
pendentemente de questões partidárias. Tivemos a cero, precursor da Igreja que fez opção preferencial
solidariedade do toda a bancada, beneficiamos o pelos pobres, pastor de almas e homens deserda-
Estado e, sem dúvida alguma, promovemos seu dos e desterrados pelas intempéries da seca, os
crescimento. quais acolhia e ensinava a trabalhar, amar o campo

Ouço, com prazer, o Deputado Ubiratan e preservar o meio ambiente, desencadeou um dos
Aguiar, ex-Secretário de Educação e que conhece maiores fenômenos turísticos de massa: as romarias
com profundidade os problemas do Ceará como um a Juazeiro do Norte.
todo. Foi pioneiro no associativismo, na reforma

agrária, na indústria do artesanato. Orientou, há
O Sr. Ubiratan Aguiar - Caro Deputado Amon mais de cem anos, como desenvolver preservando o

Bezerra, não é surpresa para mim seu conhecimen- meio ambiente, preocupação constante dele e que
to sobre a região do Cariri - tão bem representada hoje, tanto tempo passado, é tema tão discutido en-
por V. Exª -, suas potencialidades e necessidades. tre as nações, embora apenas uma pequena parcela
V. Exª- elenca as reivindicações de sua gente, que da humanidade, apesar dos meios sofisticados de
passam pela instituição de uma área de preservação comunicação e transporte, reconheça sua importân-
ambiental, e pela interligação ferroviária com o cia para o futuro da vida.
Transnordestina, partindo de Missão Velha a Sal- Mas foi à educação que mais se dedicou o Pa-
gueiro, para fazer com que o escoamento da produ- dre Cícero, orientando o homem, criando escolas na
ção e das riquezas se faça de forma mais célere e zona rural, informando e formando o cidadão para a
um custo menor. Sei que existe preocupação de V. vida. Prova maior é que deixou todo o patrimônio
Exª em oferecer uma educação de qualidade àquela para os padres da Ordem Salesiana, além da res-
gente. O exemplo maior é a Escola Técnica Federal, ponsabilidade de edificar um povo, o povo de Jua-
sediada em Juazeiro do Norte, fruto de um esforço zeiro do Norte.
gigantesco para profissionalizar os jovens daquele Teve o Padre Cícero uma importante partici-
Município e daquela região. Sei da sua preocupa- pação política no Ceará, teve presença decisiva
ção, como médico conceituado naquela região, em na emancipação política de Juazeiro do Norte e foi
poder desenvolver um programa de saúde que aten- o primeiro Prefeito da hoje maior cidade do interior
da a toda a região caririense. É por todas essas ra- do Estado do Ceará. Posicionou-se contra as for-
zões, nobre Deputado Amon Bezerra, que V. Exª é ças do Governo Franco Rabelo, dizendo não à in-
referência e orgulho do Estado do Ceará e da nossa tolerância, à prepotência e ao autoritarismo daquele
bancada, nome que desponta em todas as pesqui- regime.
sas daquela região para Prefeito da maior cidade do Chegou a ser Vice-Governador do Ceará e De-
interior, Juazeiro - segunda cidade do Estado -, putado Federal pelo Estado.
mercê exatamente do trabalho desenvolvido como
Deputado Estadual e, agora, como Deputado Fede- Hoje, as crescentes romarias acontecem ao
ral. Estamos aqui, bancada do Estado e companhei- longo de todos os meses; no Município de Juazeiro
ros, para trazer nossa solidariedade a sua luta, à de do Norte, centenas de milhares de romeiros, antes
Rommel Feij6 e de tantos outros na busca da meIho- s6 nordestinos e hoje do Brasil inteiro, visitam sua
ria das condições de vida de uma região que é ce- estátua e o seu túmulo para reverenciar a memória
leiro de riquezas e de produção intelectual. É um so- daquele que foi um dos líderes mais importantes de
nho da região um gasoduto, para que se possa movimentos religiosos, políticos e sociais do Nordes-
aproveitar os minérios que afloram à terra. Enfim, te brasileiro.
estamos aqui, bancada e compânheiros, para trazer- A pujança econômica do Cariri é a1avancada
lhe nosso apoio, nossa solidariedade, e parabenizá- pelo trabalho de lideranças empresariais atuantes,
lo pela oportunidade de um discurso que mostra o de visão no futuro, que se sucedem através de gera-
conhecimento de causa que V. Exª- tem dos problemas ções e sempre com espírito de fortalecerem uma re-
daquela região tão querida do Estado do Ceará gião destinada ao sucesso.
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Por oportuno, quero aqui enaltecer a figura de Entre os mais importantes projetos para nossa
Antônio Correia Celestino, falecido no decurso deste região temos a transposição do rio São Francisco,
ano, homem de personalidade ímpar e por cujas desejo não só do nosso Estado, mas dos irmãos
mãos, embora jamais tenha desempenhado função Piauí, Paraíba, e Rio Grande do Norte, que assistin-
na administração pública, passaram todas as articu- do ao franco desenvolvimento em regiões beneficia-
lações de melhorias e modemização da então emer- das por este importante rio, trazendo mudanças sig-
gente economia do Cariri. nificativas na economia e sobretudo nos índices so-

Com o mesmo empenho e determinação des- ciais, através de novas opções para atividades e
fraldaram a bandeira do nosso desenvolvimento ho- conseqüentemente um mercado de trabalho cada
mens como Dirceu Figueiredo, Antônio Pita, José vez mais crescente, como é o caso de Petrolina e
Bezerra de Menezes, José Geraldo da Cruz, José Juazeiro da Bahia, têm a vontade de seguir exem-
Monteiro de Macedo, Antônio Conserva Feitosa, To- pios tão promissores, que para nós se constituem
más Osteme de Alencar, Pedro Filicio Cavalcante e em grande incentivo. Prosperam terras do nosso
José Feijó de Sá, empresário de visão larga, pai do semi-árido, transformandas em regiões das mais
nosso colega Deputado Romrnel Feijó de Sá, com- produtoras do nosso País.
panheiro de todas as horas que divide comigo nesta A refinaria de petróleo tão discutida e tão dis-
Casa o privilégio de representar de um modo espe- putada por grande parte dos Estados brasileiros tem
cial o povo da região Cariri, além dos ex-Deputados no Cariri nordestino local ideal para sua instalação,
Federais Leão Samapio, que por várias legislaturas por ser numa região central, servida por importantes
foi nosso representante, e seu filho Mauro Sampaio, rodovias federais, ferrovias que se completarão com
Deputado Humberto Bezerra, Deputado Adauto Be- a construção da Ferrovia Transnordestina e o abas-
zerra, Deputado Orlando Bezerra, Deputado Ossian tecimento de água garantido. Independentemente de
Araripe, Antônio Araripe e Raimundo Bezerra. Foi qualquer sentimento bairrista, torcemos para que ve-
através destas lideranças, entre outras, que o Cariri nha a instalar-se nesta região do Nordeste.
recebeu importantes instituições financeiras, viu a Estamos elaborando o Projeto Cariri-Invest, um
chegada da energia elétrica, recebeu as telecomuni- evento do mais alto nível que visa mostrar o poten-
cações, o aeroporto, o saneamento básico nas nos- cial da nossa região, cuja economia no dia de hoje
sas cidades, enfim uma grande infra-estrutura, que o tem no seu setor primário 14% do PIB regional: cli-
fez das mais importantes regiões do Estado. mas e solos ideais, recursos hídricos mais favorá-

Um exemplo de dedicação e responsabilidade veis, com 608 açudes, 256 fontes, representando
para com a região é dado pela classe empresarial. 83% da Bacia do Araripe, e 1,6 bilhão de metros cú-
Mobilizando-se em toda a região, criando o Pacto de bicos de água subterrânea. Nas principais atividades
Cooperação do Cariri, sentindo a crescene concen- de investimento, agropecuária a bovinocultura de
tração de recursos e incentivos na região metropoli- corte e de leite, suinocultura, caprinocultura, avicul-
tana de Fortaleza e zona litorânea, com a imperiosa tura de corte e de postura; no setor agrícola, temos
necessidade de desconcentrá-Ias e levá-los ao inte- a fruticultura irrigada, cujos principais produtos são
rior do Estado, fazendo-o partícipe do processo de banana, laranja, manga, acerola, mamão, limão, ma-
revigoramento da economia cearense, notadamente racujá, abacaxi e outros frutos regionais; nas cultu-
em seu programa de industrialização. ras irrigadas de sequeiro, salientamos milho, cana-

Foi com este propósito que lideranças empre- de-açúcar,, arroz, amendoim, tomate, alho, café, e
sariais de várias comunas do Cariri, lideradas por outras olencolas.
José Roberto Celestino, Adali Arrais, Gilberto Sobre- Já no setor de minerais temos mais de duzen-
ira, Aníbal Gondim, Marcos Tavares, Justo Júnior e tas ocorrências, dos mais variados tipos, destacan-
Valdemir Correia, entre outros, uniram-se às autori- do-se calcário, granito, ferro, gipsita, chumbo,
dades administrativas, tendo à frente o Prefeito de amianto, talco, água mineral, argila e cobre. A mag-
Juazeiro do Norte, Manoel Salviano Sobrinho, e à nitude do setor é de calcário, com 1,6 bilhão de to-
representação política da região, num fórum que neladas; gipsita, 15 milhões de toneladas; argila,
acontece sempre nas manhãs de segunda-feira, em 27,5 milhões de toneladas, e rochas ornamentais de
uma das cidades, de forma alternada, debatendo, granito, espalhadas em mais de onze municípios ca-
reordenando, unindo esforços e solucionando carên- ririenses.
cias e problemas dos mais variados, principalmente No setor secundário representamos 19% do
os mais ligados à economia regional. PIB regional, com 563 unidades fabris, distribuídas
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em segmentos tradicionais e dinâmicos, notadamen
te pequenas e microempresas, cujas principais opor
tunidades de investimento estão na mineração e na
transformação mineral: minerais não metálicos e
metalúrgia. Nas industriais tradicionais e dinâmicas
estão presentes as de processamento plástico, me
talmecânica, ourivesaria, química, higiene e limpeza,
produtos alimentares, couros e peles, têxtil, editorial,
confecções e calçados. Está Juazeiro do Norte entre
os maiores pólos calçadistas do País. No setor ter
ciário representamos mais de 60% do PIB regional.

A economia caririense está tradicionalmente li
gada ao comércio, pois somente em Juazeiro do
Norte há 2.700 estabelecimentos comerciais, nos ní
veis de atacados e varejo, o que torna esta cidade
um importante entreposto comercial, com influência
sobre um raio de 1.500 quilômetros no Nordeste.

Há cinaüenta anos, Luiz Gonzaga, nosso queri
do e saudoso Rei do Baião, através da sua música,
descreveu o sofrimento e as esperanças do nordes
tino. Na sua canção Vozes da Seca, traduziu todos
os nossos sentimentos e a vontade de participarmos
do desenvolvimento do nosso País com a célebre
frase: Pois doutor uma esmola ao homem que é são,
ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Tão
antiga, mas sempre atual! Estamos fazendo a nossa
parte. Àgora esperamos ações concretas dos gover
nos, para definitivamente termos a nossa importân
cia para o País, além de adquirirmos definitivamente
o nosso real direito de cidadania.

Durante o discurso do Sr. Amon Bezer
ra, o Sr. Maurício Campos, § 2Q do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. PhiJe
mon Rodrigues, § 2Q do artigo 18 do Regi
mento Intemo.

o SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) 
Antes de conceder a palavra ao segundo inscrito,
quero dar ciência à Casa do Ofício nº-780, assinado
pelo Senador José Sarney, Presidente do Senado
Federal, e dirigido ao ExlTlº- Sr. Presidente da Câma
ra dos Deputados, Deputado Luís Eduardo:

"Sr. Presidente, comunico a V. Exª e,
por seu alto intermédio, à Câmara dos De
putados, que esta Presidência convoca ses
são conjunta do Congresso Nacional a reali
zar-se quinta-feira, dia 14 do corrente, às
onze horas, no plenário dessa Casa, desti
nada à apreciação de Projetos de Lei do
Congresso Nacional.

Aproveito a oportunidade para renovar
a V. Exª prestos de elevada estima e distinta
considera~o.

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal."

o SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) 
Dando continuidade ao Grande Expediente, concedo
a palavra ao Deputado Carlos Magno.

O SR. CAPLOS MAGNO (Bloco/PFL-SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, nem sempre nos damos conta de
que vivemos em verdadeira idade das maravilhas. A
cada dia, novos avanços tecnológicos tomam possí
vel a expansão das fronteiras da capacidade huma
na para além de limiares nunca dantes sonhados.
Em conseqüência, sucedem-se transformações polí
ticas e sociais que alteram radicalmente os padrões
de organização do mundo a que estávamos até en
tão acostumados.

Neste vendaval vertiginoso, a economia terá
sido, talvez, o setor de atividade humana a sofrer as
maiores e mais abruptas mudanças. Com efeito, as
últimas décadas trouxeram inovações que modifica
ram profundamente as prioridades, os instrumentos,
os objetivos e as perspectivas da atividade econômi
ca. Ao longo de um período relativamente curto,
construíram-se os Iiam~s que integraram as nações
comercial e financeiramente. Estabeleceram-se no
vos paradigmas para a atuação de trabalhadores,
empresários e Governos na condução do processo
produtivo. Sacrossantos sistemas ideológicos foram
de chofre, relegados ao lixo da história. O próprio
conceito de desenvolvimento começou a ser reinter
pretado, mercê da existência de novos fenômenos a
serem devidamente considerados e compreendidos.

Cunhou-se, até mesmo, a expressão pás-in
dustrial para designar a sociedade deste final do sé
culo XX. Ressalta-se, assim, a retirada dos setores
industriais da posição central das atividades econô
micas, algo inimaginável há poucos anos. De fato, a
trajetória das inovações tecnológicas provocou a
migração da maior parte dos capitais, dos braços e
dos cérebros para os setores classificados como de
serviços ou terciários. Anteriormente considerados
quase como um resíduo, não incluído nos tradicio
nais ramos primário e secundário, concentrarn-se
neles hoje os esforços de aproveitamento do contí
nuo progresso tecnológico e de aceleração da sua
taxa.

No espaço de apenas uma geração, deslocou
se notavelmente o centro de gravidade das ativida
des da economia moderna, com efeitos dramáticos
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sobre os rumos da sociedade. Os avanços da infor- Um aspecto relativamente pouco considerado
mática, por exemplo, modificaram de maneira defini- diz respeito à vocação dos países e regiões para o
tiva o relacionamento entre os homens e destes com desenvolvimento do turismo no Terceiro Mundo. Ao
o mundo. Os milagres das telecomunicações des- contrário dos setores manufatureiros de alto valor
truíram as barreiras da distância física e proporcio- agregado, não lhes são antepostos os costumeiros
naram o surgimento de novas oportunidades de utili- obstáculos de falta de recursos para a geração ou
zação de recursos naturais e humanos. Como coro- importação de tecnologia e para a formação de um
lário direto, a1teraram-se completamente as bases estoque ponderável de capital físico e humano. Na
do relacionamanto entre as nações. Basta notar, Sr. verdade, talvez resida na indústria de viagens e tu-
Presidente, o surgimento de um mercado financeiro rismo um dos últimos baluartes da influência dos re-
virtualmente global e a impressionante expansão do cursos naturais, em sentido amplo, na formação das
comércio internacional ocorridos nos últimos anos. vantagens comparativas de um país.

Neste quadro, o turismo destaca-se como um Tudo isso nos leva, srªs e Srs. Deputados, a
dos principais beneficiários do progresso tecnológico encarar o turismo como um instrumento valiosíssimo
hodierno. Na verdade, a pujança do setor tomou co- para o resgate do Nordeste brasileiro. Ao longo dos
mum a referência à indústria de viagens e turismo, anos, acostumamo-nos com o odioso estereótipo da
em reconhecimento à sua importância em termos região como exportadora de mão-de-obra barata,
de geração de renda e emprego. Alguns números eternamente castigada pela Natureza, sem qualquer
servirão para demonstrar seu papel preponderante viabilidade econômica, condenada à miséria e de-
na economia atual. Estima-se que a renda bruta do pendente das esmolas da parte rica do País. É ver-
setor tenha superado a fantástica cifra de US$3,4 tri- dade, sempre se reconheceu a existência de um
lhões em todo o mundo, no ano passado. Além dis- maravilhoso litoral, de belas cidades, de sítios histá-
so, calcula-se que cerca de 200 milhões de pessoas ricos, berço da sociedade brasileira, habitadas por
estão atualmente empregadas em alguma atividade um povo pacífico e acolhedor. As poucas iniciativas
ligada ao turismo, 10,6% da força de trabalho mun- de redenção do Nordeste, entretanto, caracteriza-
dia!. Mais impressionante ainda: tal desempenho ram-se, inevitavelmente, pelas tentativas infrutíferas
guindou o turismo ao primeiro lugar da pauta de ex- de aplicação de processos de industrialização força-
portações mundiais, à frente do petróleo, da indús- da da região.
tria automobilística e dos equipamentos eletroeJetrô- Só agora, Sr. Presidente, desperta-se para o
nicos! óbvio: o Nordeste apresenta uma vocação natural

A indústria de viagens e turismo também de- para o turismo interno e externo. Resta indagar se
sempenho importante papel na economia brasileira. se justifica, em termos econômicos, promover maci-
Dados oficiais indicam que o setor emprega quase ços investimentos no setor na região. Cremos já ha-
6 milhões de trabalhadores - aproximadamente ver demonstrado o gigantismo da indústria de via-
9% do total da mão-de-obra no País -, sendo con- gens e turismo em escala mundial. Haverá, porém,
siderado um dos principais geradores de postos espaço para o surgimento de um pólo turístico no
de trabalho. É pouco divulgado, srªs e Srs. Depu- Nordeste? Teremos as condições necessárias para
tados, que se trata de empregos bem remunera- superar nosso afastamento das rotas mais movi-
dos, com salário médio 6% superior à média na- mentadas do movimento turístico internacional?
cional. Ademais, o setor contribui com cerca de 8% Apesar dos números respeitáveis citados há pouco,
do PIB brasileiro. pode-se identificar um conjunto de fatores que per-

As análises disponíveis permitem prever uma mita prever a formação de um mercado do~éstico ~
expansão continuada no volume de recursos movi- exte~no ponderável para. ~s belezas naturais e patrl-
mentados pela indústria de viagens e turismo no tu- mÔnlO cultural daquela região?
turo próximo. Estima-se, a propósito, que o fatura- Neste ponto, cabe ressaltar uma vez mais, srªs
mento global do setor atinja os US$8 trilhões em e Srs. Deputados, que não se justifica uma visão
2005, empregando algo como 350 milhões de pes- anacrônica do turismo como um privilégio de elites
soas e envolvendo mais de 700 milhões de viajantes endinheiradas, inatingível para o comum dos mor-
internacionais e 7 bilhões de turistas internos. Como tais. A revolução tecnológica em curso modificou os
se pode perceber, Sr. Presidente, já se suplantou, gostos e objetivos das pessoas. Junte-se a isso a
há muito tempo, a fase romântica e amadora no tra- elevação de sua renda real, decorrente do baratea-
tamento e administração desta indústria. mento dos bens e serviços, e se compreenderá por
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que O turismo ~sou a integrar o rol de prazeres aces- dústria do turismo. Estima-se, Sr. Presidente, que só
síveis e parcelas seJlllre crescentes da população. este segmento movimenta cerca de US$700 bilhões

Apontem-se, ainda, os efeitos sobre o turismo por ano, aproximadamente um quinto do montante
das mudanças demográficas ocorridas no mundo global do setor. Em todo o mundo, 500 milhões de
nos últimos tempos. Nos países desenvolvidos, por pessoas anualmente escolhem locais famosos pelo
exemplo, os excelentes níveis de saúde e os saudá- sol e calor como destino de suas férias. Compare-
veis fundos de pensão têm proporcionado o aurnen- cem-se, agora, estes dados com o quadro oferecido
to da propensão a viajar da crescente parcela de pelo litoral nordestino. Praias e sol, produtos dos
pessoas em idade mais adiantada. Por conseguinte, mais valiosos nos mercados de viagens e turismo, lá
uma legião cada vez maior de viajantes bem educa- estão, prontamente disponíveis, à espera de uma
dos e prósperos tem invadido os grandes centros tu- demanda que, alhures, se encontra em contínua e
rísticos mundiais. Além disso, a diminuição dos cus- acelerado crescimento.
tos de transporte e a valorização das emoções das O Nordeste brasileiro permite atender, ainda, a
viagens têm contribuído para a rápida expansão dos outra vertente da indústria turística que muito tem se
segmentos de jovens turistas da Europa, dos Esta- desenvolvido recentemente. Trata-se do chamado
dos Unidos e do Japão. Observa-se, em suma, pro- turismo cultural, mediante o qual se permite aos visi-
nunciada elevação da demanda pela indústria de tantes de lugares considerados exóticos observar os
viagens e turismo. eventos e estilos de vida locais e deles participar de .

Os nobres pares aqui presentes poderão estar forma não artificial.
se perguntando, a esta altura, Sr. Presidente, o que Que dizer, então, do potencial, apenas par-
tem a ver estes grandes movimentos em escala cialmente explorado, do turismo doméstico no Nor-
mundial com as perspectivas do Nordeste neste deste? Como esquecer o chamariz representado
campo. Ou, de outro modo, quais seriam as possibi- pela condição de região berço de nosso País?
lidades de que se pudesse atrair parte do fluxo turís- Cremos que ainda não se divulgou adequadamen-
tico doméstico e externo para a região. te no Centro-Sul do Brasil a riqueza artística, his-

Com relação a tais dúvidas, srªs e Srs. Depu- tórica e arquitetônica das igrejas, museus e fortes
tados, cumpre fazer menção a duas tendências que que assistiram ao nascimento de nossa Pátria e
têm exercido um impacto marcante sobre a moderna que, por isso mesmo, estão impregnadas de brasili-
indústria do turismo. Em primeiro lugar, tem-se ob- dade.
servado aumento da preferência por viagens mais Por tudo isso, srªs e Srs. Deputados, não te-
freqüentes e mais curtas. Em segundo lutar, a pró- mos dúvidas quanto à viabilidade do desenvolvimen-
pria expansão das atividades turísticas tem provoca- to de uma indústria turística realmente profissional
do a gradual sofisticação do viajante típico. Assim, no Nordeste. Quase todas as medidâs para tanto
tem tomado corpo a difusão do chamado turismo de necessárias, porém, ainda estão por ser feitas. De
nicho, em que se busca satisfazer a demanda por fato, a generosidade da mão de Deus não é suficien-
desejos específicos, por viagens especializadas, te para a criação de uma meca turística. Algumas
atendendo a gostos bem definidos. ações, particularmente as que cabem ao Poder Pú-

Neste contexto, o turismo direcionado à fruição blico, são indispensáveis para complementar o que
de belezas naturais - também conhecido como eco- a natureza já iniciou.
turismo - conjugado à busca PE:lo exótico ou d,if~ren- Em primeiro lugar, Sr. Presidente, a implanta-
te tem apresentado notável Impulso nos ultlmos ção de uma adequada infra-estrutura de transportes
anos. Se':fl dúvida, reside aqui, a.imbatível v~~tagem e comunicações é condição absolutamente necessá-
comparativa do Nordeste braSileiro, dado o Imgualá- ria para o sucesso de um pólo turístico. Afinal de
vel potencial do seu belíssimo e ext~nsíssimo Iitor~. contas, não se deve confundir a preservação de
Na verdade, ~~alq~er pessoa que Já tenha .expen- condições naturais com a pura e simples precarieda-
me~tado o pnvlléglo de .conhecer as maravJlh~sas de de serviços básicos. Assim, bons aeroportos, es-
praias de brancas a~eals e de verdes e tépidas tradas seguras, abastecimento confiável de energia
águas do Nordeste nao compreende como recebe- elétrica, existência de equipamentos de saneamento
mos, proporcionalmente, menos visitantes em busca e oferta irrestrita de modernos serviços de telecomu-
de sol e mar do que as ilhotas do Caribe! nicações figuram, certamente, como ponto de parti-

A posição específica do chamado turismo do da para a atração de viajantes brasileiros e estran-
sol é uma das mais significativas no âmbito da in- geiros.



Durante o discurso do Sr. Carlos Magno,
o Sr. Philernon Rodrigues, § 2f2 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Wígberto Tar
tuce, § 212. do art. 18 do Regimento Interno.

Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 09239

Em segundo lugar, é mister contar com mão- O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) -
de-obra dotada dos níveis mínimos de educação ge- Concedo a palavra ao Deputado José Augusto pela
ral e de consciência quanto ao seu papel na cadeia ordem. S. Exª disporá de 5 minutos na tribuna.
de negócios do turismo. Novamente, temos a im- O SR. JOSÉ AUGUSTO (PT - SP. Sem revi-
pressão de que não se deve confundir rusticidade são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
com despreparo profissional. Naturalmente, o Nor- ocupo a tribuna para falar da Comissão Especial que
deste carrega um enorme passivo social, fruto de trata da reforma da Previdência.
séculos de abandono e descaso, que se reflete, com O Governo nos envia a proposta da reforma do
especial ênfase, nos baixíssimos níveis de cobertura sistema previdenciário com velocidade que impossi-
e de qualidade de educação básica oferecida à sua bilita uma discussão aprofundada, principalmente
sofrida população. Cumpre aos Governos Federal e em várias questões que contrariam os interesses da
Estaduais, portanto engajarem-se no urgente esfor- maioria da sociedade. Infelizmente, os nossos deba-
ço de valorização do ensino geral e profissionalizan- tes terminaram em novembro, e inicia-se o processo
te voltado para o atendimento turístico. de discussão e de aprovação na Comissão de Segu-

Além disso, é fundamental que se passe a en- ridade Social.
carar a indústria de viagens e turismo com a serie- É imensamente triste ver que o Brasil, neste
dade compatível com suas gigantescas dimensões. momento, vive o desemprego, a fome, a miséria e a
Basta das iniciativas esporádicas e descoordenadas desesperança. Imaginem, Sr. Presidente, Srs. Parla-
que se sucedem a cada mudança de Governo Fede- mentares, como ficam os aposentados, os trabalha-
ral! Basta do tratamento irresponsável que se em- dores urbanos e rurais! O Natal, data comemorativa
presta ao tema, confundindo estímulos oficiais com de esperança, de alegria para todo o povo brasileiro,
a divulgação mambembe de uns poucos folhetos, toma-se uma ocasião de pesar, um Natal de tristeza,
mal impressos e mal traduzidos! Não, srªs e Srs. quando as famílias brasileiras vão enfrentar uma re-
Deputados! É preciso que rompamos definitivamente forma da Previdência que lhes tira o que foi conquis-
com nossa visão de País atrasado, em permanente tado a duras penas: um conceito de solidariedade,
ócio, povoado por mulheres lindas, mas sempre um mínimo de esperança. Imaginem V. ExªS que
nuas e disponíveis. É necessário que nos convença- num país de tantas diferenças o salário mínimo do
mos de que o Nordeste nos transforma em uma po- aposentado na Região Nordeste é sinal de alegria e
tência turística, à espera, tão-somente, de ações de segurança para as famílias. Mas essa alegria e
concretas e firmes na direção do aproveitamento efi- segurança podem estar sendo postas em dúvida.
caz de suas riquezas naturais e humanas. Baseado nisso, gostaria de dizer aos meus pa-

O povo nordestino, Sr. Presidente, não aceita res que temos de exigir da Presidência desta Casa
mais o papel de fardo da Nação. Hoje, ele já tem no- que permita maior debate e estabeleça formas para
ção de seu valor. Este bravo povo sabe que não pre- que as entidades representativas possam aprofun-
cisa de piedade e de esmolas. Requer, apenas, as dar o tema.
condições mínimas para desenvolver todo o poten- Com relação a isso, devo citar o exemplo da
cial da sua criatividade inata.

França, que estremece e pára diante da reforma da
Concluindo, srªs e Srs. Deputados, reafirma- previdência. Lá, os trabalhadores foram às ruas e fi-

mos nossa inabalável crença na viabilidade econõ- zeram o país inteiro parar, exigindo que a reforma
mica e social do Nordeste. O soerguimento da re- da previdência não retire dos trabalhadores as suas
gião depende apenas da identificação e do aprovei- garantias e direitos.
tamento de suas vocações naturais. Neste sentido, o
turismo representa um instrumento poderoso para No Brasil, isso também está sendo apresenta-
que se permita a milhões de irmãos nordestinos Ii- do em dezembro, mês do Natal, final de 1995, ano
bertarem-se dos grilhões de pobreza e miséria a que de tantas tristezas para o povo brasileiro. Espera-
foram tão injustamente condenados. mos que isso não aconteça com a previdência 50-

Era o que tinha a dizer. cia!. Sabemos do grande número de desemprega
dos existentes no País. Estamos cansados de ouvir
o que se fala - principalmente os que defendem o
Plano Real, o Governo e suas políticas - sobre a fal
ta de oferta de empregos no mercado de trabalho.
Sabemos dos problemas da agricultura, dos agricul
tores que não têm mais condições de plantar. Não
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houve empréstimos, incentivos, o campo está para- dos no sentido de termos uma legislação perene,
do, as cidades do interior também estão paradas, e que possa inibir este festival em véspera de momen-
ainda, para completar, temos a proposta de reforma tos fatais, como o dia 15 de dezembro. Infelizmente,
da Previdência, que vem trazer para todo o povo meu partido, exatamente para honrar o que foi dese-
brasileiro a incerteza, a dúvida e a tristeza. nhado nas umas no último pleito que nos elegeu

O ano de 1995 está terminando, e esperamos para esta Casa e para o Senado Federal, tem pro-
que 1996 seja totalmente diferente deste ano, que movido incursões no sentido de não perdermos a
possa trazer dinamismo para a nossa economia, re- nossa situação majoritária neste Parlamento.
formas que não sejam como essas que retiram do Aqui fica o meu repúdio e a minha indignação
povo brasileiro, que as conquistou com tanto sacrifício. pela atuação até certo ponto desleal - e a responsa-

Sr. Presidente, espero que o Governo assuma bilidade pelas palavras são minhas - de partidos
a responsabilidade mude· esta situação, fazendo que fazem parte da mesma base que dá sustenta-
com que a Previdência não seja esse pesar e essa ção ao Governo Federal com relação ao nosso parti-
tristeza para todos nós e amplie esse prazo, a fim de do nesta Casa.
que a sociedade brasileira participe, para que o rela- Mas fiquem certos de que não perderemos a
tório possa ser modificado e se mantenham as van- condição majoritária e de que iremos ser o maior
tagens que os trabalhadores têm na Constituição partido, resgatando um compromisso que temos
atual. com a sociedade brasileira e a responsabilidade de

O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuee) - estarmos na vanguarda das mudanças, das altera-
Concedo a palavra ao Deputado José Priante, pela ções que se fazem necessárias neste momento his-
ordem. tórico do nosso País.

O SR. JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA. Sem re- Portanto, Sr. Presidente faço essas considera-
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- ções porque entendo haver necessidade de termos
tados, quero fazer um breve comentário, nesta opor- uma legislação que possa inibir este festival que a
tunidade, sobre a nossa legislação eleitoral. sociedade brasileira assiste com certa indignação.

Na verdade os momentos que antecedem a Lamentavelmente, isso tudo compromete inclusive a
data fatal de 15'de dezembro têm provocado um base de sustentação partidária do Governo nesta
verdadeiro festival partidário neste País, o que nos Casa. Eu, por exemplo, me sinto inquieto e insatis-
causa uma profunda inquietação porque fica em feito com esse tipo de a~o, e esse é o s~ntimento

jogo não só o prazo de filiação para as propostas de de boa parte de companheiros do meu partido.
candidatura pelo Brasil afora, mas também a corre- . Não faltam ad~ertências, alertas e incursões in-
lação de forças político-partidárias na composição cluslve do. noSS? Llder na Câmara dos Deputados,
das bancadas na Câmara dos Deputados e no Se- companheiro Michel Temer, e do Senador Jáder
nado Federal. Barbalho, Líder no Senado Federal, mas, lamenta-

Na condição de Vice-Líder do PMDB, faço um velmente, esse é o jogo que es~ sendo ~mpreendi-
alerta e levanto uma preocupação da maior grande- do neste momento. Ma~ esse J~o p.reclsa ser re-
za. Não compreendo - e esse é um sentimento de pugnado ~~ue a ~d~hdade partldárra deve ser o
boa parte de meu partido - como podemos, sabendo traço da pohtica brasllel~a. .
que o PMDB faz parte de uma bancada que dá sus- Portanto, Sr. Presidente,.ess~ é a minha pala-
tentação ao Governo Federal, ser vítimas, numa pro- vra como Deputado e como Vlce-Llder do PMDB. E
porção desigual, de tentativas de assédio, do deslo- fa90 um alerta ao Governo Federal p~ra que dê uma
camento de filiados partidários da nossa bancada orrentação às bancadas que lhe ~a~. sustentaçã?
para fileiras de outros partidos que fazem parte da nesta Casa, a fim de q~e s~ possa Inibir esse rnoVI-

mesma base de sustentação do Governo nesta mento, que é de guernlha Interna, na base de sus-
Casa. Isso é uma espécie de estupro ao desenho tentação do Governo Federal.
promovido nas urnas no último pleito que nos elegeu O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
e nos trouxe para esta Casa, quando a sociedade peço a palavra pela ordem.
brasileira se manifestou ml;ijoritariamente pelo O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) -
PMDB, na Câmara dos Deputados e no Senado Fe- Tem V. Exªa palavra.
deral. O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.

Motivado por essas questões, pondero que há Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmen-
necessidade de uma mobilização em torno dos parti- te, congratulo V. Exª pela condução dos trabalhos-
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V. Exª que preside com tanto esmero e tanta dedica- Vila Velha, que, de certa forma, represento. porque
ção a Comissão do Trabalho, de Administração e nasci em Vila Velha e fui Prefeito desta cidade. ,
Serviço Público desta Casa. O prazo para início da obra está vencido, mas

Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, de- no Brasil inteiro os prazos para outras ZPE autoriza-
seja fazer um registro muito especial, de alegria e de das também venceram e as obras estão se iniciando
satisfação, em nome do nosso partido, o PSB, e agora devido a dificuldades orçamentárias de Gover-
acredito que também de todos os partidos desta nos que se iniciaram neste ano.
Casa. A Ministra da Indústria, do Comércio e do Tu-

No dia, de ontem o Tribunal Superior do Traba- rismo, Dorothéa Werneck, determinou a caducidade
lho, que, muitas vezes, é criticado aqui por determi- da ZPE de Vila Velha, gerando um grave prejuízo
nadas facções políticas, decidiu pela desindexação neste momento difícil, em que precisamos gerar em-
dos salários do Plano Real ao conceder aos servido- pregos e divisas.
res do Banco do Brasil um aumento de 20 a 30% As ZPE em todo o mundo, Sr. Presidente, têm
nos seus salários a partir de junho de 1994. demonstrado seu sucesso. Não geram tributos dire-

Sr. Presidente, a posição do TST de desinde- tamente, mas geram milhares de empregos, trazen-
xar os salários é realmente corajosa. Acredito que do grandes benefícios e aumentando a renda per
isso vai abrir precedente para que todas as catego- capita da população.
rias profissionais possam, identicamente, bater às Apelamos a esta Casa para que discuta a
portas do Poder Judiciário a fim de reivindicar me- questão das ZPE, que se aprofunde mais sobre o
Ihoria dos seus salários. que são as ZPE, onde elas foram implantadas no

Aqui mesmo, nesta Casa, temos tido dificulda- mundo inteiro, os benefícios que trouxeram, como o
des. Eu, por exemplo, todos os meses estou ultra- crescimento da renda per capita e a geração de
passando meu limite no cheque-ouro, sempre estou empregos. A China, no momento, começou a absor-
em dificuldades financeiras. E tenho certeza de que ver de tal forma esses benefícios, que está estimu-
não é somente este modesto e humilde Parlamentar, lando a instalação de ZPE, assim como o Japão. En-
mas muitos outros que, às vezes, têm dificuldade tão, não se justifica que, por um pequeno lapso de
em dizer isso. prazo, o Espírito Santo, em detrimento de outros Es-

Mas essa decisão do TST é muito importante, tados maiores, fique sem a sua ZPE.
Sr. Presidente, porque vamos desindexar os salários Faço aqui um apelo à Ministra Dorothéa Wer-
para todos os servidores e trabalhadores do País. neck, pois trata-se de uma decisão política, e não
Vamos tentar agora no mês de janeiro melhorar a si- técnica e de ordem legal. Apenas uma decisão políti-
tuação financeira de cada um. ca pode prorrogar o prazo para o início das obras da

Portanto, peticiono a V. Exª que encaminhe ao ZPE de Vila Velha e outras mais no Brasil.
Tribunal Superior do Trabalho os votos de felicitaçõ- O Vice-Presidente Marco Maciel, que é simpá-
es e congratulações desta Casa pela atitude corajo- tico à instalação de ZPE, ficou de nos dar apoio. Es-
sa de decidir pelo aumento dos servidores do Banco peramos qJ)~ também o nosso querido Presidente
do Brasil. Não são este que cobram os juros tão a1- Fernando Henrique Cardoso possa baixar um decre-
tos. Pelo menos na minha conta, todo mês, são co- to prorrogando a instalação da ZPE no Município de
brados de 16% a 18% de juros do cheque especial. Vila Velha, no Espírito Santo.

Era o que tinha a dizer. Era o que tinha a dizer.
O SR. JORGE ANDERS - Sr. Presidente, O SR. AGNALDO TIMÓTEO- Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) - O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) -
Tem V. Exª a palavra. Tem V. Exª a palavra.

O SR. JORGE ANDERS (PSDB - ES. Sem re- O SR. AGNALDO TIMÓTEO (PPB - RJ) - Sr.
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero manifes-
tados, ontem, juntamente com o Governador do Es- tar-me em defes~ desta Casa e dos representantes
pírito Santo, Vítor Buaiz, estivemos em audiência do povo que aqUi se concentram.
com o Vice-Presidente da República, Marco Maciel, Um dos mais ilustres personagens do mundo
para tratar de um dos assuntos de maior importância moderno, o mais popular dentre todos, o Sr. Edson
hoje para o Estado: a instalação de uma ZPE - Zona Arantes do Nascimento, Pelé, querido e amado por
de Processamento de Exportação no Município de todos nós, tem sido profundamente infeliz em suas
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manifestações políticas. S. Exª deve ter a nobreza fala tem de ser ouvido, já que o mandato é dado
de vir a público e dizer o que pretende - se quer ser pelo povo, contendo em si algo sublime, que repre-
Presidente da República, Governador de Estado ou senta a essência da· Democracia e deve ser levado
Senador -, mas não pode ficar jogando para a arqui- profundamente a sério por todos nós.
bancada com os políticos desta Casa. Por i8$o, Sr. Presidente, sabemos que a mani-

Ninguém pode ser considerado culpado sem festação lá fora é legítima. Recomendar que não se
que haja a tramitação normal de processo no Judi- vote em' quem contraria determinado sentimento é
ciário, sem que lhe seja dado o direito de defesa e legítimo, também. Agora, mais do que admitirmos
sem a manifestação daqueles que determinam a cul- que o equívoco seria de quem perturbou a reunião e
pabilidade ou não. a impediude seguir, breio que a autocrítica tem de

Acredito, Sr. Presidente, que o Sr. Pelé foi pro- serf~itá por,nós, DepUtados, a começar pela própria
fundamente infeliz na sua manifestação em relação --Mesa: que se imponha a ordem, para que os Srs.
ao Deputado Eurico Miranda. Espero que esse cole- Deputados façam de maneira cristalina o seu julga-
ga nosso vá à Justiça exigir indenização por danos mento e a sua definição. Se quiserem a aprovação
morais de pelo menos 2 milhões de dólares, para do relatório do Deputado Euler Ribeiro, que o façam;
que o Sr. Pelé aprenda a respeitar esta Casa. Não é se não concordam com esse relatório, que ele seja
justo que 8. Exª- se manifeste sempre de maneira rejeitado. Mas ninguém mais pode interferir sobre a
desrespeitosa, como se fôssemos um bando de de- vontade l?oberana de cada um dos SIS. Deputados.
Iinqüentes, de irresponsáveis, e principalmente de Muito obrigado.
desonestos. Há gente desonesta aqui? Claro que O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
há Mas também há na imprensa e entre os artistas, peço a palavra pela ordem.
como há toxicômanos e traficantes. Há gente deso- O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) -
nesta em toda parte, mas não se pode generalizar, e Tem V. Exª a palavra.
S. Exª- não tem o direito de fazê-lo. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-

'Espero que o Presidente desta Casa envie cor- visão do orador.) - Sr. Presidente, pela Liderança do
respondência ao Sr. Ministro Pelé exigindo-Ihe que PT, quero contraditar as observações do nobre Depu-
tenha por nós um mínimo de respeito, porque quan- tado Arthur Virgmo, até porque fazemos parte da Ca-
do atinge um colega, está atingindo todos nós. missão que analisa a reforma da Previdência Social.

a O SR. P~ESIDENTE (Wig~erto T~rtuce) - V. O que tem acontecido até agora - é necessário
Ex- será atendido, nos termos reglmen~s., que se estabeleça a verdade dos fatos - é justamen-

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - MUito obngado. .... .
O SR ARTHUR VIRGfLIO _ S P 'd t te uma InSistência mUito mal explicada por parte de

. r. resl en e, Liderança desta Casa, da direção da Mesa e do pr6-
peço a palavra para uma reclama.ção. prio Governo, em tentar votar um projeto sobre o

O SR. PRESIDENTE (Wlgberto Tartuce) - qual não há suficientes discussões que possam pro-
Tem V. Exªa palavra. piciar um voto consciente por parte dos SIS. Par/a-

O SR. ARTHUR VIRGfLIO (PSDB - AM) - Sr. mentares e, ao mesmo tempo, a compreensão da
Presidente, mais do que ninguém prezo a liberdade sociedade acerca do que está sendo motivo de de-
de expressão e de manifestação e todos os direitos bate.
constit~cionais que a,sseguram e ~epresentam a d~- Pode ter havido alguns excessos - o que é na-
~ocrac!a,. mas conSidero descabido que, por dOIS tural - por tratar-se de assunto que mexe com a vida
dias segUidos, não se possa ter processado nesta de milhões de brasileiros, em virtude da possibilida-
Casa v~taçã~ relev~nte como a que ,fere a questão de de perda de direitos ou mudanças radicais em
d~ PreVidência Socl~l, po~que o recinto da sessão seus planos de vida - mudanças até excessivas. No
fOI, por duas vezas, Invadido, com Deputa?os mal- entanto, se fosse procurado o caminho do debate,
tratados por palavras postas em tom agressIvo. poderíamos tranqüilamente avançar na votação

Quero trazer à Casa o depoimento de alguém desse projeto. É isso o que a própria Comissão
que conhece o funcionamento de algumas assem- está tentando fazer. Hoje, várias propostas foram
bléias do mundo. No Congresso dos Estados Uni- feitas no sentido de se transformarem sessões da
dos, no Capitólio, é proibido que, na assistência, al- Câmara num espaço de discussão, do qual a so-
guém se manifeste para perguntar a hora que seja ciedade participaria. Procuraríamos abrir debates
Também é proibido que se leia uma revista enquan- com representantes dos diversos segmentos da sa-
to alguém paria. Par/amento é para se parlar. Quem ciedade civil.



Em clima de guerra, começou ontem a discus
são do projeto de reforma da Previdência Social, pa
trocinado pelo Poder Executivo. O tema, explosivo
desde o início, vinha sendo adiado nos últimos me
ses em busca de soluções de compromissos muito
difíceis de serem alcançadas a essa altura dos
acontecimentos. As posições estão muito radicaliza
das e não há clima para negociações e concessões
mútuas.

O mais provável, pelo andar da carruagem, é
que a reforma da Previdência passe para o período
extraordinário de sessões do Legislativo a partir da
próxima semana. É muito difícil admitir a hipótese de
que a matéria seja devidamente discutida e votada
nesta semana, até porque há outras matérias na or
dem do dia, como o imprescindível e sempre negli
genciado Orçamento Geral da União para 1996.

Curiosamente, a reforma previdenciária é o
tema que vem causando três semanas de greves,
agitações e crise política na França. Ali, como se
sabe, o governo francês, obediente ao que foi apro
vado no Tratado de Maastrecht da União Européia,
propõe uma reforma radical do sistema de Previdên
cia Social francês, para atualizá-lo com as necessi
dades de amanhã. Quando se ouve o primeiro-mi
nistro da França, Juppé, parece até o ministro da
Previdência Social do Brasil: Se não houver reforma,
o sistema vai falir e desabar.

No caso francês, censura-se o governo Chirac
por não ter sabido apresentar suas propostas à so
ciedade, que reagiu negativamente, com raiva, por
meio de greves e manifestações de protesto, por
achar que iriam lhe tirar todas as vantagens. Parece
até o Brasil. Apesar das diversas rodadas de nego
ciações ocorridas desde o início do ano, não se
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Por último, contesto a afirmação de que esteja nosos, insalubres e perigosos, não estarão também
havendo perda de autoridade do Presidente e do prejudicados?
próprio Relator. Muito pelo contrário, o problema é Na verdade, queremos participar efetivamente
que muitas vezes as pessoas confundem postura da votação da PEC da Previdência, mas sabendo
democrática com autoritária. O nobre Deputado Jair qual é o anteprojeto de lei futuro, que deixa uma
Soares, Presidente da Comissão, tem procurado es- grande interrogação. É por isso que a sociedade, in-
tabelecer um debate democrático, com a participa- satisfeita, tem feito essa série de manifestações. Te-
ção de todos os segmentos, permitindo o acompa- mos que procurar encontrar um meio-termo, uma so-
nhamento do tema pela sociedade, razão pela qual lução, até porque o grande anseio daqueles que já
em nenhum momento foi questionada a autoridade são hoje aposentados e pensionistas, que é. a revi-
do Presidente. são dos seus benefícios, não está contemplado no

Esperamos que o Presidente da Casa acate a relatório. Discutiremos isso profundamente.
sugestão, feita na Comissão, de que os Líderes 00- Aproveito a oportunidade para pedir que seja
batam e procurem uma solução consensual para o adicionado ao meu pronunciamento um editorial de
problema. Na base do autoritarismo, dificilmente se hoje do Jornal de Brasnia, que fala da Previdência.
votará a matéria este ano ou no próximo. EDITORIAL A QUE SE REFERE O

O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) - Não ORADOR:
houve nenhuma citação por parte do Deputado Arthur
Virgílio em relação ao Deputado Humberto Costa

Darei continuidade à chamada dos oradores
inscritos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wigberto Tartuce) 
Tem V. Exª- a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ªS e Srs.
Deputados, estava na reunião da Comissão que tra
ta da PEC da Previdência. O assunto realmente ain
da está muito cru para ser votado.

Em razão disso, várias manifestações têm-se
produzido no seio da Comissão, no que diz respeito
ao fato de que algumas alterações na Previdência
não estão bem esclarecidas. Lembro àqueles que
fazem uma análise superficial que o projeto des
constitucionaliza, retira dispositivos da Constituição,
com quorum de três quintos. Mas as efetivas mu
danças ocorrerão na lei ordinária, que requer maio
ria simples.

Não conhecemos sequer o anteprojeto dessas
prováveis futuras modificações. E é por não conhe
cê-Ias que todos estão sobressaltados. Eu, que vivo
o dia-a-dia da Previdência desde a Constituinte,
também estou assustado. Será que por trás das re
formas constitucionais não virá posteriormente a tal
Fórmula 100, aquela que acabará com a aposenta
doria por tempo de serviço e por idade e segundo a
qual somar-se-ão os dois tempos, o de idade e o de
serviço, para então, atingida a Fórmula 100, a pes
soa ter direito à sua aposentadoria? Será que as
aposentadorias diferenciadas de professoras, de ou
tros que exercem as suas atividades em locais pe-



Alzira Ewerton - PPB; Arthur Virgílio - PSDB;
Átila Lins - Bloco - PFL; Carlos da Carbrás - Bloco
- PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mestri
nho - PMDB; Luiz Fernando - PSDB; Paudemey
Avelino - PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; Confúcio Moura 
PMDB; Emerson Olavo Pires - PSDB; Eurípedes Mi
randa - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Marinha
Raupp - PSDB; Silvernani Santos - PPB.

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL; Chicão Brígido
- PMDB; João Maia - PSDB; Mauri Sérgio 
PMDB; Osmir Lima - Bloco - PFL; Zila Bezerra 
PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Do
lores Nunes - PPB; Freire Júnior - PMDB; Osvaldo
Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira
-PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araú
jo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco - PFL;
Costa Ferreira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva 
Bloco - PMN; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura 
Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; José Carlos
Sabóia - Bloco - PSB; Márcia Marinho - PSDB; Nan
Souza - PPB; Pedro Novais - PMDB; Roberto Ro
cha- PMDB.

Ceará

Aníbal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann 
PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Arnon
Bezerra - PSDB; Edson Silva - PDT; Firmo de
Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB; Inácio
Arruda - PCdoB; José Linhares - PPB; José Pi
mentel - PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo
Teixeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de
Andrade - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pi
nheiro Landim - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco 
PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo 
PSDB.

VI - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU

TADOS:
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pode dizer que a opinião pública nacional, a come- Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José
çar dos segurados da Previdência Social, saibam Priante - PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Ro-
exatamente que reforma está sendo votada nesse cha - PT; Paulo Titan - PMDB; Raimundo Santos -
momento no Congresso Nacional. Bloco - PFL; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Cor-

De qualquer forma, o projeto encontra-se no rêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.
foro adequado, que é o Congresso Nacional. Ali ele Amazonas
está sendo submetido ao debate que era inevitável
e que também é salutar. É preciso que todos os seg
mentos se manifestem, democraticamente, a fim de
que os parlamentares possam tomar a melhor deci
são a respeito de matéria tão controvertida.

O que não se pode perder de vista, entretanto,
é que não se está votando uma lei para favorecer
Pedro ou Maria, mas milhões de brasileiros, espe
cialmente a partir do ano que vem. A reforma, por
tanto, precisa ser realista o suficiente para contrariar
eventuais interesses de hoje em proveito dos inte
resses de milhões amanhã. Essa é a equação que
muitos não entendem ou fingem não entender. O
atual edifício da Previdência Social peca, ironica
mente, por imprevidência. Não foram capazes de
prever, ontem, o impacto de hoje na folha de custeio
dos benefícios. É preciso, portanto, que não seja
mos todos culpados amanhã de incúria e de imprevi
dência na hora de calcular os benefícios que, se não
forem devidamente providos de recursos, levarão a
Previdência para o fundo do poço.

O Sr. Wigberto Tartuce, § 2Q do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

Roraima

Alceste Almeida - PPB; Elton Rohnelt - Bloco
- PSC; Francisco Rodrigues - PPB; Luciano Castro
- S/P; Luís Barbosa - PPB; Robério Araújo - PPB;
Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco - PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel
Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco
- PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPB; Antônio
Brasil - PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Elcione
Barbalho - PMDB; Gerson Peres - PPB; Giovanni
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Piaur
Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro No

gueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB; Herá
clito Fortes - Bloco - PFL; João Henrique - PMDB;
Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco 
PFL; Paes Landim - Bloco - PFL; Waldir Dias 
PPB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci
priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves 
PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Ney Lopes 
Bloco- PFL.

Parafba
Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudên

cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB;
Cássio Cunha Lima - PMDB; Efraim Morais - Bloco
- PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire 
PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Aldemir
- PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Roberto Paulino
-PMDB.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - Bloco
PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Humberto
Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Jorge - Bloco - PFL;
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho - Bloco 
PFL; Nilson Gibson - Bloco - PSB; Osvaldo Coelho
- Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Ro
berto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães 
Bloco - PFL; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino
Cavalcanti - PPB; Vicente André Gomes - PDT;
Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Benedito de
Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - S/P; Olavo
Calheiros - PMDB.

sergipe
Bosco França - Bloco - PMN; Carlos Magno 

Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPB; José Te
les - PPB; Marcelo Déda - PT; Pedro Valadares
Bloco- PSB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Claudio Cajado 
Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leo-

nelli ~ PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix
Mendonça - Bloco - PTB; Fernando Gomes - Bloco
- PTB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo Lima 
PCdoB; Jaime Femandes - Bloco - PFL; Jairo Azi 
Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques
Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos
Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL;
José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco 
PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga - Blo
co - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mário Ne
grornonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro
lrujo - PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos
- PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Car
neiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery
- PMDB; 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 Ferramenta 
PT; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soares 
PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando Di
niz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio
Bemardino - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB;
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel - PPB; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair
Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José
Rezende - PPB; José Santana de Vasconcellos 
Bloco - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB;
Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima 
PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira 
PPB; Maurício Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes
- Bloco - PFL; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão
- PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado -
PT; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Be
lém - Bloco - PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel
Anízio - PPB; Ronaldo Perim - PMDB; Sandra
Starling - PT; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Mi
randa - PCdoB; Sérgio Naya - PPB; SUas Brasilei
ro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago 
PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende 
PMDB.

Esprrito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz
Buaiz - Bloco - PL; Nilton Baiano - PMDB; Rita Ca
mata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Theodori
co Ferraço - Bloco - PTB.
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Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde 
PPB; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre
Santos - PSDB; Álvaro Valle - Bloco - PL; Arolde
de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez - PSDB;
Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT;
Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel - PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda 
PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves
- Bloco - PTB; Femando Lopes - PDT; Francisco
Dornelles - PPB; Francisco Silva - PPB; Vanessa
Felippe - PSDB.

SAo Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso
- PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio
Carlos Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB;
Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres
da Cunha - Bloco - PFL; Beto Mansur - PPB; Car
los Apolinário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Cel
so Daniel - PT; Celso Russomanno - PSDB; José
Aníbal - PSDB; Michel Temer - PMDB; Robson
Tuma - PSL; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas 
PPB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco 
PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da Princesa - Blo
co- PTB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - PDT; Augusto
Nardes - PPB; Carlos Cardinal- PDT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 305 Se
nhores Deputados.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª~ palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, ontem requeri, e V.
Exª deferiu, o apensamento de um projeto sobre in
centivos fiscais para o vale do Jequitinhonha ao Pro
jeto de Lei do Senado nº- 2.036, que dispõe sobre a
mesma matéria.

Só que no caso do Projeto nº- 2.036 estão am
parados também o noroeste e norte do Estado do
Rio de Janeiro.

Então, requeiro a V. EXª, Sr. Presidente, para
facilitar tecnicamente o beneficiamento das duas re
giões, que coloque em votação requerimento de ur
gência urgentíssima que ontem encaminhei à Mesa
para o Projeto nº- 2.036-B. Aprovado o requerimento,
que os projetos sejam dispensados e, em seguida,
em sessão própria, examinados.

O SR. JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
uma ponderação a V. Exª

Há uma semana, votamos a urgência para a
tramitação de projeto do Deputado Anivaldo Vale,
que diz respeito à criação de comissão permanen
te para tratar de assuntos da Amazônia. No en
tanto, até o momento, lamentavelmente, esta
matéria não foi incluída na pauta dos trabalhos
desta Casa.

Era este o questionamento que faria a V. EXª,
uma vez que o objetivo do requerimento foi que, an
tes de encerramento do período ordinário em exercí
cio, pudéssemos deliberar sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Na ver
dade, por haver alguma dificuldade técnica, inclusive
porque depende de parecer da Mesa, achamos pru
dente acertar com as demais Lideranças o conteúdo
da matéria, para que ela pudesse ter uma tramitação
mais tranqüila no Plenário.

No entanto, examinarei a possibilidade de
apresentá-Io o quanto antes.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
submeter a votos o
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REQUERIMENTO

Requer regime de urgência-urgentfs
sima na apreciaçao do Projeto de Lei nº
2.036/91.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, regime de
urgência na apreciação do Projeto de Lei ~ 2.036/91.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1995. 
Miro Teixeira, Líder do PDT; Francisco Dornelles,
Vice-Líder do PPB; Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFLlPTB; Ayrton Xerez, Vice-Líder do
PSDB; Michel Temer, Líder do PMDB; Aldo Rabelo,
Líder do PCdoB; Odelmo Leão, Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que aprovam o requerimento permane
çam como se encontram. (Pausa.)

Deputado Miro Teixeira, V. Exª é contra? En
tão, vou submeter à votação nominal. (Apartes para
lelos.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tam
bém está assinado pela Liderança do PSDB.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Então, Sr. Presidente, vamos en
tender que, nesse caso, o projeto relativo ao vale do
Jequitinhonha vai continuar apensado, porque temos
aqui um impasse diante do acordo feito ontem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Miro Teixeira, com certeza, ele continuará apen
sado.

Se S. Exª também concordar, poderá passar
por unanimidade.

Os Srs. Deputados que aprovam o requerimen
to permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
A matéria virá em sessão extraordinária, logo

após o término da sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

-1
PROPOSTA DE EMENDA

ACONSTITUiÇÃO
Nº-48-C, DE 1995

(Do Sr. Cunha Bueno e Outros)

Discussão, em segundo turno da Pro
posta de Emenda à Constituição nº- 48-B, de
1995, que acrescenta ao inciso 11, do artigo
192, da Constituição Federal, a expressão
reasseguro após a palavra seguro; tendo pa
recer da Comissão Especial, pela aprovação.

(Relator. Sr. Antônio do Valle).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
Tratando-se de emenda, a votação é nominal.
O SR. PRSIDENTE (Luís Eduardo) - Vou sub-

meter a votos a

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº- 48 DE 1995

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º- do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional.

Art. 1º- O Inciso 11 do art. 192 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 192 ..

11 - autorização e funcionamento dos
estabelecimentos de seguro, resseguro, pre
vidência e capitalização, bem com do órgão
oficial fiscalizador.

Art. 2º- Esta Emenda Constitucional en
tra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. MARCELO .DEDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, mantendo coerên
cia com a posição assumida no primeiro turno de vota
ção, a orientação do PT é pela rejeição da emenda.

O voto é não.
O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re

visão do orador.) - O PCdoB Sr. Presidente, tam
bém coerente com a posição manifestada em pri
meiro turno, e vendo na proposição do Deputado
Cunha Bueno a porta aberta para a penetração do
capital estrangeiro num setor importante da econo
mia do nosso País - não é a primeira vez que essa
tentativa acontece ao longo deste século, isso vem
desde os anos 20 e 30 -, votará não.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sob as leis
atuais o nosso mercado de seguros é composto de
140 companhias, com patrimônio superior a 6 bilhõ
es de reais e reservas técnicas por volta de 7 bilhõ
es de reais. Desta forma, entendemos que a propos
ta visa desestruturar esse mercado, e pode aconte
cer o mesmo que aconteceu com o setor bancário.
O PDTvota não.

O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PL-PSC-PSD vota sim.
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O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSB - O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente o Blo- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB comuni-
co PSB/PMN vota não. ca aos Srs. Parlamentares que estão chegando ao

O SR. JOFRAN FREJAT (PPB - DF. Sem plenário que o voto é sim, para a abertura do merca-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Pro- do segurador no País.
gressista Brasileiro, consultando sua bancada, O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
decidiu que vota sim à proposta de emenda à Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
Constituição. vota sim.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim votam os demais Líderes?
consicente que está da necessidade de abertura do O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi-
mercado segurador no País. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota sim.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem re- A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
visão da oradora) - Sr. Presidente o PMDB vota sim. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, aos compa-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL - nheiros do PMDB que chegam no plenário neste
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- momento informo que nosso voto é sim.
co PFUPTB vota sim. O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- peço a palavra pela ordem.
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
mem seus lugares, a fim de ter início a votação, pelo Exª a palavra.
sistema eletrônico. O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PTB - RS.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo
são do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PT é não. aos Deputados que estão chegando que o Bloco

O SR. WAGNER SALUSTlANO (PTS - SP. PFL - PTB orienta sua bancada a votar sim.
Sem revisão do orador.) - o PPB recomenda o voto O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
sim, Sr. Presidente. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB está vo-

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem re- tando sim.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota não. O SR. GERSON 'PERES (PPB - PA. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- sista Brasileiro vota sim. Trata-se do segundo tumo
mem seus lugares, a fim de ter início a votação, pelo da PEC dos Seguros.
sistema eletrônico. O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão

Os Srs. Deputados que se encontram nas do orador.) - Sr. Presidente, desejo informar aos De-
bancadas queiram registrar os seus códigos de vo- pulados do Partido dos Trabalhadores que a posição
tação. (Pausa.) recomendada pela Liderança, especialmente pelo i1us-

Srs. Deputados, queiram selecionar aos seus tre Deputado José Fortunati, é o voto não. Trata-se da
votos e acionar o botão preto do painel até que as emenda à Constituição concemente aos resseguros.
luzes do posto eletrônico se apaguem. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

Os Srs. Deputados que não registraram seus te, peço a palavra pela ordem.
votos queiram fazê-Io nos postos avulsos. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço Exª a palavra.
a palavra pela ordem. O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
Exª a palavra. apenas esclarecer aos nobres pares que estamos

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem votando uma proposta de emenda à Constituição em
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, informo aos que se libera o resseguro para ser executado pela
companheiros do PMDB que estão chegando ao ple- iniciativa privada.
nário, neste momento, que o nosso voto é sim. A Constituinte de 1987/1988, culminando com

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço a Constituição promulgada em 5 de outubro de
a palavra pela ordem. 1988, estabeleceu que o resseguro ficaria, através

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. do órgão chamado IRB -Instituto de Resseguros do
Exª a palavra. Brasil, sob comando do Estado.
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Ora, Sr. Presidente, isso não é atividade pró- mentares, para que possamos defini-Ia com quorum
pria e específica do Estado. Atividade própria e es- alto, de três quintos.
pecífica do Estado é saúde, educação, segurança. O Bloco PFUPTB recomenda o voto sim.
As demais atividades devem ser da iniciativa priva- O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
da. Esta proposta de emenda à Constituição, ape- peço a palavra pela ordem.
nas acrescenta a palavra resseguro depois da pala- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
vra seguro. Já votamos em primeiro turno, devemos V.Exa a palavra.
repetir a votação em segundo turno. O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem

Portanto, o Bloco PFUPTB encaminha o voto sim. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT reco-
O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço menda o voto não.

a palavra pela ordem. O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem peço a palavra pela ordem.

V.Exa a palavra. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
O SR. RICARDO IZAR (PPB-SP. Sem revisão V.Exa a palavra.

do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota sim. O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-
O SR. ROMEL ANfzlO (PPB-MG. Sem revisão são do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PT é não.

do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Partido O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
Progressista Brasileiro recomenda o voto sim. dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB re- V.Exa a palavra.
comenda o voto não. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo recomenda o voto não.
aos Srs. Deputados que chegam ao plenário neste ins- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
tante que o Bloco PFUPTB recomenda o voto sim. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
te, peço a palavra pela ordem. V.Exa a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
V.Exa a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, renovo o

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. apelo aos Srs. Deputados que se encontram nas di-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fazemos versas dependências da Casa para q~Je venham ao
um apelo aos Srs. Deputados presentes nas depen- plenário, pois estamos em pleno período de votação
dências da Casa para que acorram imediatamente nominal, pelo sistema eletrônico, de proposta de
ao plenário. Estamos em período de votaçào nomi- emenda à Constituição, que requer um GíJorum
nal, pelo sistema eletrônico, de uma proposta de qualificado de três quintos para ser decidida, o que
emenda à Constituição, que requer quorum qualifi- significa um número alto de Parlamentares.
cado de três quintos. Portanto, Sr. Presidente, preci- Trata-se da liberação do seguro e do resseguro
samos de um quorum alto para decidirmos com res- para a iniciativa privada. O Estado não deve tratar
ponsabilidade essa matéria. de matéria dessa natureza, que não é própria e es-

Trata-se da votação de uma proposta de pecífica d~ sua comp~tê.n~ia. Se no momento da
emenda à Constituição que, como já dissemos, pas- promulgaça~ ?a CO~stltUlçaO, em,5 .de outubro de
sa para a iniciativa privada o controle sobre o seguro 1~88, a matena era I~portante, hOJe Já se sabe que
e o resseguro em nosso País. Acredito que o Estado nao se trata de maténa fundamental para ser tratada
moderno deve apenas tratar de assuntos próprios, pelo Estado.
específicos, como saúde, educação e segurança, Portanto, o Bloco/PFL-PTB recomenda o voto
deixando para a iniciativa privada aquilo que não lhe sim.
é próprio. Além do mais, já fizemos a flexibilização O SR. RICARDO IZAR (PPB-SP. Sem revisão
da ordem econômica. Essa PEC é uma continuação do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota sim.
desse dispositivo de que já tratamos na liberação da O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re-
ordem econômica. visão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar

Trata-se, portanto, Sr. Presidente, de matéria que está sendo lançado, neste momento, o livro
importante, que requer a presença dos Srs. Parla- Dossiê de Mortos e Desaparecidos, no Espaço Cul-
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tural. Hoje, dia 13 de dezembro, por uma curiosa O SR. EDSON SOARES - Sr. Presidente,
coincidência, é a data da proclamação do AI-5. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
Deputado, neste período da sessão não é possível V.Exa a palavra.
essa comunicação. Peço-lhe desculpas. Depois da O SR. EDSON SOARES (PSDB - MG. Sem
votação, concederei a palavra a V.Exa. revisão do orador. Sr. Presidente, o PSDB apela aos

O SR. EDSON SOARES - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares para que venham ao plenãrio,
peço a palavra pela ordem. porque, estamos em período de votação e precisa-

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem mos votar sim.
V.Exa a palavra. O SR. EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente,

O SR. EDSON SOARES (PSDB - MG. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedimos aos O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
Srs. Parlamentares do PSDB que se dirijam ao ple- V.Exa a palavra.
nãrio, para votar sim. O SR. EDSON EZEQUIEL (PDT - RJ. Sem re-

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- visão do orador.) - Sr. Presidente, tenho certeza de
te, peço a palavra pela ordem. que V.Exa entenderã meu posicionamento. Quero

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem apelar, num momento em que a Mesa estã fazendo
V.Exa a palavra. um estudo sobre o Regimento Interno, no sentido de

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. que haja a prefixação de um prazo, de um espaço
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um de tempo entre o momento em que todos os Deputa-
último apelo aos Srs. Deputados presentes nas dife- dos votam o momento em que aqueles que even-
rentes dependências da Casa para que acorram tualmente estejam em seus gabinetes ou nas comis-
imediatamente ao plenãrio, pois estamos em pleno sões acorrem ao plenãrio para votar.
período de votação nominal, pelo sistema eletrônico, Afinal de contas, o direito de uns termina onde
de uma proposta de emenda à Constituição, que re- começa o direito de outros. Não é justo que os que
quer quorum qualificado de três quintos para ser votaram no primeiro momento fiquem aqui etema-
aprovada, um quorum alto, para que a matéria seja mente esperando pejos retardatãrios.
decidida com responsabilidade. Confio no trabalho de V.Exa junto à Mesa no

É matéria importante. Trata-se da liberação do sentido de estabelecer um teto para essa situação.
resseguro para a iniciativa privada, último resquício O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V.Exa
da antiga ordem econômica, para que assim a inicia- tem toda a razão.
tiva privada tome conta de uma atividade que é pró- O SR. JOSÉ GENofNO - Sr. Presidente, peço
pria dela, e não do Estado, que deve tratar de saú- a palavra pela ordem.
de, educação e segurança, deixando para a iniciati- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
va privada outros assuntos que lhe não são próprios V.Exa a palavra.
e específicos. O SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Sem revi-

Portanto, Sr. Presidente, o Bloco/PFUPTB são do orador.) - Sr. Presidente, repetindo a mes-
recomenda o voto sim. Faço apelo para que os ma posição da semana passada, gostaria que fos-
Srs. Deputados acorram imediatamente ao plenã- se registrado em ata que votei com meu partido,
rio, pois estamos praticamente encerrando a vota- mas minha opinião pessoal é favorãvel à emenda,
ção, e hã necessidade de que todos votem essa voto sim.
matéria. O SR. RICARDO HERAcLlO - Sr. Presidente,

O SR. EDSON SOARES (PSDB-MG. Sem re- peço a palavra pela ordem.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
os Srs. Parlamentares para virem a plenãrio, para V.Exa a palavra.
votar sim. O SR. RICARDO HERACLIO (Bloco/PMN-PE.

A Liderança do PSDB convida os Srs. Parla- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei sim,
mentares ao plenãrio, agora, para votar sim. Esta- mas retifico para não. Minha Liderança não tinha a
mos em regime de votação. É necessãrio a presen- informação.
ça dos Parlamentares do PSDB no plenãrio. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- dência vai encerrar a votação.
dência vai encerrar a votação. Estã encerrada a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
vai proclamar o resultado: Luiz Fernando - PSDB - Sim

VOTARAM: Pauderney Avelino - PPB - Sim

Sim 337 RondOnia

Não 93 Carlos Camurça - PPB - Sim
Abstenção 9 Confúcio Moura - PMDB - Sim
Total 439 Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Foi aprovada, em 2ª turno, a proposta de Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção

emenda à Constituição nQ 48/95. Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE- Marinha Raupp - PSDB - Sim

PUTADOS: Silvernani Santos - PPB - Sim

Roraima Acre

Alceste Almeida - PPB - Sim Célia Mendes - Bloco - PFL - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim Chicão Brígido - PMDB - Sim
Francisco Rodrigues - PPB - Sim João Maia - PSDB - Sim
Luciano Castro - SlP - Sim Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Luis Barbosa - PPB - Sim Osmir Uma - Bloco - PFL - Sim
Robério Araújo - PPB - Abstenção Zila Bezerra - PMDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim Tocantins

Amapá Antônio Jorge - PPB - Sim
Antonio Feijão - PSDB - Sim Darci Coelho - PPB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim Dolores Nunes - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim Freire Júnior - PMDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não Osvaldo Reis - PPB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim Udson Bandeira - PMDB - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não Maranhao
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim Albérico Filho - PMDB - Sim

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
Pará César Bandeira - Bloco - PFL - Sim

Ana Júlia - PT - Não Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Anivaldo Vale - PPB - Sim Domingos Dutra - PT - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim Jayme Santana - PSDB - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Sim José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Gerson Peres - PPB - Sim Márcia Marinho - PSDB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não Nan Souza - PPB - Sim
José Priante - PMDB - Sim Pedro Novais - PMDB - Abstenção
Olávio Rocha - PSDB - Sim Roberto Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não ceará
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Sim Anibal Gomes - PMDB - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim Edson Silva - PDT - Sim

Firmo de Castro - PSDB - Sim
Amazonas Gonzaga Mota - PMDB - Sim

Alzira Éwerton - PPB - Sim Inácio Arruda - PCdoB - Não
Arthur Virgílio - PSDB - Sim José Unhares - PPB - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim José Pimentel - PT - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Sim Leônidas Cristino - PSDB - Sim



Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - Bloco - PSB - Não
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
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Marcelo Teixeira - PMDB - Sim Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Sim Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim Vicente André Gomes - PDT - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Sim Wolney Queiroz - PDT - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim Alagoas
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim

Piaur Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim

Alberto Silva - PMDB - Sim Fernando Torres - PSDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim José Thomaz Nonô - S/P - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim Olavo Calheiros - PMDB - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim sergipe
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim Cleonâncio Fonseca - PPB - Sim
Waldir Dias - PPB - Sim José Teles - PPB - Sim

Marcelo Deda - PT - Não
Rio Grande do Norte Pedro Valadares - Bloco - PSB - Não

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim Bahia
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim Alcides Modesto - PT - Não
Cipriano Correia - PSDB - Sim Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim Coriolano Sales - PDT - Não

Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Pararba Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim Geddel Vieira Lima - PMDB - Abstenção
Armando Abílio - PMDB - Sim Haroldo Lima - PCdoB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim Jaques Wagner - PT - Não
José Aldemir - PMDB - Sim João Almeida - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim João Leão - PSDB - Sim
Roberto Paulino - PMDB - Sim Jonival Lucas - Bloco -PFL - Sim

Pernambuco 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
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro lrujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Aoland Lavigne - Bloco - PL - Sim
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Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Edson Soares - 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 Anghinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL

-Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - 2PB - Sim
Marcos Lima - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Abstenção
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Nilrnário Miranda - PT - Não
Odelrno Leão - PPB - Sim
Osmãnio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não

Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Sim

Espfrito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata - PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Ferraçej - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB - Sim
Alcione Athayde - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel - PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Abstenção
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Lacerda - PPB - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
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Sérgio Arouca - PPB - Não
Simão Sessim - PPB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Ki:lra - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Carlos Apolinário - PMDB - Sim
Carlos Nelson - PMDB - Abstenção
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - PPB -Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - PMDÍ3 - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB'- Sim
José Aníbal - PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Genofno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - PMDB - Sim

Nelson Marquezelli - Bloco - PTB.- Sim
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Izar - PPB - Sim
Robson Tuma- PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim

.Vadão Gomes - PPB - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Sa/ustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Gilney Viana - PT - Não
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPB - Sim
Tetê Bezerra - PMDB:.... Sim
Welinton Fagundes -Bloco - PL - Sim--

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPB - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
João Natal- PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PPB - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
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Flávio Derzi - PPB - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - S/P - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Valdomiro Meger - PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - S/P - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Sim
Aírton Dipp - PDT - Não

Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Eliseu Padilha - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDI - 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 - PPB - Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - S/P - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel - PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst - PPB - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº- 48-C, DE 1995

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3Q do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional.

Art. 1Q O inciso 11 do art. 192 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação.

Art. 192 .

11 - autorização e funcionamento dos
estabelecimentos de seguro, resseguro, pre
vidência e capitalização, bem como do ór
gão oficial fiscalizador.

Art. 2Q Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nos ter
mos do disposto no inciso I do § 2Q do art. 195 do
Regimento Interno, esta Presidência declara dispen
sada a votação da redação final da matéria.



"Nos termos regimentais, requeremos
a inversão da Pauta, para o item 2 seja
apreciado após o item 8."
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A proposta de emenda à Constituição vai ao Sala das sessões, 13 de dezembro de 1995.
Senado Federal. Assinam: José Aníbal, líder do PSDB; Luis

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço Carlos Santos, líder do Governo, Inocêncio Oliveira,
a palavra pela ordem. líder do Bloco Parlamentar PFUPTB; Odelmo Leão,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem líder do PPB e Michel Temer, Líder do PMDB.
V.Exa a palavra. O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem revi- a palavra pela ordem.
sã:> do orador.) - Sr. Presidente, comunico à Ca':)a que, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
no fim da última semana, realizou-se, em São Paulo, V. Exª a palavra.
eleição para a direção do Parlamento Latino-americano. O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-

a Parlatino contempla a representação de 22 são do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa tem sobre a
países da América Latina e Caribe. Para sua nova mesa, também, requerimento de adiamento do item
direção foi eleito, como Presidente, o Deputado Juan 2. Como temos 439 Srs. Deputados, e ainda não há
Adolfo Singer, do Uruguai, e como Secretário-Geral um acordo sobre a emenda relativa à anistia dos mi-
um membro desta Casa, Ney Lopes, que recebe, litares, penso que talvez V.Exa já pudesse.
portanto, a saudação de todos nós, uma vez que a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É que
chapa encabeçada pelo Deputado Juan Adolfo Sin- tenho um requerimento solicitando a invesão da
ger e que terá como Secretário-Geral o DepUtado pauta, outro solicitando o adiamento da discussão e
Ney Lopes assume o compromisso de lutar na Amé- outro ainda pedido a retirada de pauta.
rica Latina pela autodeterminação dos povos e pela O SR. MIRO TEIXEIRA - Pelo requerimento
não-interferência nos assuntos internos de cada de adiamento da discussão, talvez se transferisse a
país. Com eleição do Deputado uruguaio para a matéria para terça-feira da semana que vem. Assim,
Presidência e do Deputado brasileiro para a Secre- haveria tempo para se buscar um acordo.
taria-Geral, o Deputado Ney Lopes foi substituído O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É por-
pelo Deputado Franco Montoro, de São Paulo, na que, no caso, esse requerimento tem precedência,
Presidência do grupo brasileiro do Parlamento Lati- caso seja mantido pelos signatários, porque é de in-
no-americano. versão. Pode haver a inversão e, dépois, o adia-

Faço aqui, em nome não da bancada do Parti- menta.
do Comunista do Brasil, mas de todos os integrantes O SR. MIRO TEIXEIRA - Veja se os signatá-
desta Casa, a saudação tanto ao Deputado Ney Lo- rios concordam, e, assim, resolve-se logo. Por eco-
pes, agora Secretário-Geral do Parlatino, quanto ao nomia processual, apenas. Para colaborar. Faría-
Deputado Franco Montara, Presidente do grupo bra- mos hoje a retirada de pauta.
sileiro daquela instituição. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pergun-

Era o que tinha a dizer. to aos Srs. Líderes signatários do documento qual a
A SRA. CIDINHA CAMPOS - Sr. Presidente, posição, porque o Plenário não pode aguardar.

peço a palavra pela ordem. Deputado Luiz Carlos Santos, V. Exª mantém o
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Terr. requerimento?

V. Exªa palavra. O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP.
A SRA. CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ. Sem Sem revisão do orador). - Sr. Presidente, o pedido

revisão da orªdora. ..:.. Sr. Presidnete, quero justificar de inversão, acompanhado da assinatura dos outros
minha ausência no plenário até o momento e o fato líderes, tem o intuito claro de se buscar a modifica-
de não ter votado, pois estava participando de uma ção do projeto. Portanto, ele tem - pelo menos en-
sindicância para CPI dos Fundos de Pensão. tendi assim - aceitação geral no que se refere à in-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois versão.
não, Deputada. Registraremos sua presença em Assim, mantenho o pedido.
plenário. O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr .Presidente, peço

O S~. PRESIDENTE (~Uís Eduardo) - Passo a palavra para uma questão de ordem.
agora à leitura de um requenmento que está sobre a O SR. PRESIDENTE (L ' Ed rei) _ V E ª
mesa. U1S ua o . x

tem a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é sobre matéria ob
jeto do requerimento.
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Chamo a atenção do meu colega Líder do Assim sendo, o Partido dos Trabalhadores vota
PDT: se se retirar a matéria da pauta para votar na a favor a partir deste compromisso das lideranças
terça-feira - e, aí, cabe a questão de ordem - per- governamentais.
gunto a V. Exª.: tendo em vista que na terça-feira es- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
taremos já em convocação extrarodinária, se a ma- apenas esclarecer o Plenário que a votação do re-
téria não for incluída na pauta, como resolveremos o querimento de invesão de pauta não invalida a vota-
problema? ção de requerimento de adiamento da discussão,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A única nem tampouco o de retirada de pauta. Ele inverte a
explicação que posso dar a V. Exª é que tenho co- pauta, em primeiro lugar. Antes de votar a matéria,
nhecimento, por intermédio do Vice-Presidente da normalmente, vou submeter ao Plenário o requeri-
República, da disposição do governo de colocar na mento de adiamento da discussão e o requerimento
convocação extraordinária as emendas constitucio- da retirada de pauta, se for o caso.
nais que tiverem a admissibilidade aprovada. O SR. GILNEY VIANA - Mas, Sr. Presidente,

O SR. JOSÉ GENOíNO - Diante da explicação permita-me perguntar: não teria precedência?
de V. Exª, está resolvido. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mas

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mantido eu não posso antecipar Sr. Deputado. O primeiro
o requerimento, vou submetê-Ia a votos. procedimento é a inversão, porque causa o efeito

O SR. GILNEY VIANA - Sr. Presidente, peço imediato; senão os outros prejudicariam este. En-
a palavra pela ordem. tão, tenho de votar este em primeiro lugar, e o autor

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. mantém.
Exª a palavra. O SR. GILNEY VIANA - O PT aceita suas ex-

O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão plicações, Sr. Presidente.
do orador.) - Sr. Presidente, essa proposta de O SR. JOSÉ ANiBAL - Sr. Presidente, peço a
emenda constitucional é de muita importância, pelo palavra pela ordem.
menos para nós, e, acredito, para a Nação. Acha- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
mos que qualquer atitude precipitada poderia preju- palavra V . Exª-
dicar uma longa luta dos atingidos pelos altos políti- O SR. JOSÉ ANiBAL (PSDB - SP. Sem revi-
cos do regime militar e que não foram beneficiados são do orador.) - Sr. Presidente, mantenho o reque-
pela anistia. rimento, e o PSDB vota sim.

Conversando com Lideranças dos Partidos do O SR. ANTONIO DOS SANTOS - Sr. Presi-
Governo, aventou-se a hipótese de se retirar da pau- dente, peço a palavra pela ordem.
ta ou eventualmente adiar-se a votação da matéria. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a

Concordamos com essas propostas com a se- palavra V. Exª
guinte premissa: que as lideranças governamentais O SR. ANTONIO DOS SANTOS (Bloco/PFL -
abrissem um canal de negociação com o Ministério CE. Sem revisão do orador.) - Quero registrar meu

voto sim na votação passada.
da Justiça, com o Sr. Presidente da República, que O SR. ALDO REBELO _ Sr. Presidente, peço
possibilite sanar alguns mecanismo que não estão

a palavra pela ordem.
bem claros ou que estariam até contraditórios na O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem a
PECo Nós, como representantes do partido e, inclu-
sive, do anseio dos militares cassados, dos que não palavra V. Exª
foram beneficiados pelas anistias anteriores, gosta- O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re-
ríamos que houvesse uma negociação clara por par- visão do orador.) - Sr. Presidente, na verdade não
te do Governo, para que sanássemos os vícios jurí- se trata aqui de se contrapor ao Regimento na or-
dicos, regulamentares e administrativos, que têm im- dem da votação dos requerimentos, mas, apenas
pedido que essas pessoas se beneficiem da anistia por economia processual, seria importante que os
prevista no art. 8Q. das Disposições Constitucionais Líderes do Governo, ou pelo menos um deles, nessa
Transitórias. matéria que é tão importante...

Nessas condições, o Partido dos Trabalhado- 'O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exª
res concorda em que a matéria seja retirada da pau- já se pronunciou, Deputado Aldo Rebelo. Pede a
ta ou, eventualmente, se adie a votação, desde que, manutenção. Vou submeter a matéria a votos.
repito, abríssemos um canal para a solução desse O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, fica,
problema. então, o apelo.



PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

AO PROJETO DE LEI N~ 170-0, DE 1987

O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, analisaremos o
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nº- 170-C,
de 1987. A Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, apreciando a matéria, no mérito 
parecer da lavra da nobre e ilustre srª Deputada ZUa
Bezerra - ofereceu parecer pela aprovação.

qabe à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, Sr. Presidente, apreciar as preliminares
de conhecimento de constitucionalidade, de juridici
dade e de técnica legislativa.

Quanto à constitucionalidade e à juridicidade, a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação é
pela aprovação.

No entanto, o Senado Federal, data venia co
meteu determinados equívocos na elaboração do texto
legislativo. Propusemos, então, algumas correções.

O comando do art. 1Q passa a ter a redação da
emenda que V. Exª tem em mãos. O texto proposto
para a alínea do inciso I do art. 2Q da mesma forma
se encontra com V. Exª. Deve também ser substituí-
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O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
a palavra pela ordem. MESA EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E
Exª a palavra. SERViÇO PÚBLICO AO

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem re- PROJETO DE LEI N~ 170-0, DE 1987
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota sim. A SRA. ZILA BEZERRA (PMDB - AC. Para

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou emitir parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi-
submeter a matéria a votos. dente, trata-se de um substitutivo do Senado ao Pro-

as Srs. Deputados que a aprovam permane- jeto de Lei nº-170-C, de 1987, que altera a redação
çam como se encontram. (Pausa.) dos incisos I e 11 do art. 2Q, o caput do art.3º-, o inci-

Aprovada a inversão de pauta. so VI do art. 4Q e o parágrafo único do art. 6º- da Lei
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço nQ 7.377, de 30 de setembro de 1985, tendo parecer

a palavra pela ordem. da Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. aprovação. Estão pendentes os pareceres das Co-

Exª a palavra. missões de Trabalho, de Administração e Serviço
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- Público, e de Constituição e Justiça e de Redação.

são do orador.) - Sr. Presidente, por esse critério A Comissão de Trabalho, de Administração e
elástico de entrar na pauta, durante a convocação Serviço Público, Sr. Presidente, pronuncia parecer
extraordinária, todas as emendas que tiverem ad- favorável quanto ao mérito.
missibilidade, a de reeleição também entraria, por- É este o meu parecer.
que teve admissibilidade na Comissão de Constitui- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
ção e Justiça e de Redação. oferecer parecer, ao Substitutivo do Senado, em

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E já substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
tem, Deputado José Genoíno? Não me lembro bem. de Redação, concedo a palavra ao Sr. Deputado Nil-

O SR. JOSÉ GENOíNO - Tem, sim, Sr. Pre- son Gibson.
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-3-
PROJETO DE LEI ~ 170-0, DE 1987

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Substi
tutivo do Senado ao Projeto de Lei nº- 170-C,
de 1987, que altera a redação dos incisos I
e 11 do art. 2Q, o caput, do art.3º-, o inciso VI
Ido art. 4Q e o parágrafo único do art. 6º- da
Lei nº- 7.377, de 30 de setembro de 1985;
tendo parecer da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação (Relator:
Sr. Elias Abrahão). Pendentes de pareceres
das Comissões de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
oferecer parecer, ao Substitutivo do Senado, em
substituição à Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, concedo a palavra ao Sr. De
putado Paulo Morão." (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Na au
sência do Deputado Paulo Mourão, convido a Depu
tada Zila Bezerra para oferecer parecer, em substi
tuição à Comissão de Trabalho de Adminstração e
Serviço Público a este importante projeto.
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da, nos arts.2º- e SQ, a expressão a data da vigência 4º- da Lei nº- 7.377, de 30 de setembro de 1985, pas-
por na data da data vigência. No texto proposto pelo sam a vigorar com a seguinte redação:
Senado ainda cometeram um erro de técnica legisla- Art. 2Q ..

tiva absurdo: escreveram e/ou. Isto não se faz, Sr. I - Secretário Executivo:
Presidente, evidentemente, em texto de lei. a) o profissional diplomado no Brasil

Então, fize~s e:ssa~ corre~~ .n~ redação e por curso superior de Secretariado, reconheci-
so~s pela constitucionalidade, JundlCidade e, no do na forma da lei, ou diplomado no exterior
ménto, pela aprovação. por curso superior de secretariado, cujo diplo-

Emendas de Redação ma seja revalidado no Brasil, na forma da lei;
b) portador de qualquer diploma de ní-

1ª) O Comando do art. 1Q passa a ter esta re- vel superior que, na data de início de vigên-
dação: cia desta Lei, houver comprovado, através

Art. 1º- A Lei nº- 7.377, de 30 de setem- de declarações de empregadores, o exercí-
bro de 1985, passa a vigorar com a seguinte cio efetivo, durante pelo menos trinta e seis
redação para os incisos I e 11 do art. 2º-, para meses, das atribuições mencionadas no art.
o art. 3R, para o inciso VI do art. 4Q e para 4º- desta Lei; ,
páragrafo único do art.6º-. 11- Técnico em Secretariado:

a) o profissional portador de certificado
2ª) O texto proposto para ser a alínea a do inci- de conclusão de curso de secretariado, em

50 I do arl 2Q passa a ser este: nível de 2Q grau;
Art. 2º- b) o portador de certificado de conclu-
I - Secretário Executivo: são do 2º- grau que, na data de início de vi-
a) o profissional diplomado no Brasil gência desta Lei, houver comprovado, atra-

por curso superior de Secretariado, legal- vés de declarações de empregadores, o
mente reconhecido ou diplomado no exterior exercício efetivo, durante pelo menos trinta
por curso superior de Secretariado, cujo di- e seis meses, das atribuições mencionadas
ploma seja revalidado na forma da lei. no art. 52. desta Lei.

Art. 3R É assegurado o direito ao exer
3ª) Substitua-se, no texto proposto para ser alí-

nea b do inciso 11 do art. 2Q e no art. 3R a expressão cício da profissão aos que, embora não ha-
~ata de início de vigência desta Lei por na data bilitados nos termos do artigo anterior, con-

da vigência desta Lei. tem pelos menos cinco anos ininterruptos ou
dez anos intercalados de exercício de ativi

4~) No texto proposto para ser o inciso VI do
art. 42. substitua-se a expressão elou por ou. dades próprias de secretaria, na data de iní-

Sala das Sessões de 13 de dezembro de 1995. cio da vigência desta Lei.
_ Nilson Gibson, Relator. Art. 4º- .

VI - editoração eletrônica de textos el
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade- ou taquigrafia de ditados, discursos, confe-

ço ao nobre Relator. rências, palestras de explanações inclusive
O SR. NILSON GIBSON - Eu é que agradeço em idioma estrangeiro.

a V. Exª a confiança depositada. Art. 6º- .
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A de Parágrafo único. No caso dos profissio-

sempre. nais incluídos no art. 3R, a prova da atuação
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha- será feita por meio de anotações na Carteira

vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis- de Trabalho e Previdência Social e através
cussão. de declarações das empresas nas quais os

Vai-se passar à votação da matéria profissionais tenham desenvolvido suas res-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Sena- pectivas atividades, discriminando as atribui-

do Federal, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo ções a serem confrontadas com os elencos
e vou submeter a votos o seguinte...: SLbstitutivo. especificados nos arts.4º- e 52..

O Congresso Nacional decreta: Art. 2Q Esta Lei entra em vigor na data de sua
Art. 1Q Os incisos I e 11 do art. 2Q, o art. 3R, ca- publicação.

put, o parágrafo único do art.6º- e o inciso VI do art. Art. 3R Revogam-se as disposições em contrário.



"Art. 2º- .
I - Secretário Executivo:
a) o profissional diplomado no Brasil

por curso superior de Secretariado, legal
mente reconhecido, ou diplomado no exte
rior por curso superior de Secretariado, cujo
diploma seja revalidado na forma da lei; .

b) portador de qualquer diploma de ní
vel superior que, na data de início da vigên
cia desta lei, houver comprovado, através de
declarações de empregadores, o exercício
efetivo, durante pelo menos trinta e seis me
ses, das atribuições mencionadas no art. 4º
desta lei;

II - Técnico em Secretariado:
a) o profissional portador de certificado

de conclusão de curso de Secretariado, em
nível de 2º- grau;

b) o portador de certificado de conclu
são do 2º- grau que, na data da vigência des
ta lei, houver comprovado, através de decla
rações de empregadores, o exercício efeti
vo, durante pelo menos trinta e seis meses,
das atribuições mencionadas no art. 5º- des
ta lei.

Art. 3º- É assegurado o direito do exer
cício da profissão aos que, embora não ha
bilitados nos termos do artigo anterior, con
tem pelo menos cinco anos ininterruptos ou
dez anos intercalados de exercício de ativi
dades próprias de secretaria, na data da vi
gência desta lei.

Art. 4º- .
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O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Os Srs. os incisos I e 11 do art. 2º-, para o art. 3º-, para o inciso
que aprovam queiram permanecer como estão. VI do art. 4º- e para o parágrafo único do art. 6º-:
(Pausa.)

Aprovado (contra o voto de Deputado Arnaldo
Madeira).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Rela
tor designadO pela Mesa, em substituição à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, ao
apreciar o Substitutivo do Senado Federal, ao Proje
to de Lei nº- 170-0/87, ofereceu ao mesmo, e vou
submeter a votos as seguintes:

Emendas de Redação

1ª) O comando do art. 1º-passa a ter esta redação:

Art. 1º- A Lei nº- 7.377, de 30 de setem
bro de 1985, passa a vigorar com a seguinte
redação para os incisos I e 11 do art. 2º-, para
o art.3º-, para o inciso VI do art. 4º- e para o
parágrafo único do art.6º-.

2ª) O texto proposto para ser a alínea a do inci-
so I do art. 2º- passa a ser este:

Art. 2º- .
I - Secretário Executivo:
a) o profissional diplomado no Brasil

por curso superior de Secretariado, legal
mente reconhecido ou diplomado no exterior
por curso superior de Secretariado, cujo di
ploma seja revalidado na forma da lei.

3ª) Substitua-se, no texto proposto para ser a
alínea b do inciso 11 do art. 2º- e no art.3º- a expres
são "na data de início de vigência desta Lei" por "na
data da vigência desta Lei".

4ã) No texto proposto para ser o inciso VI do
art. 4º- substitua-se ~ expressão "e/ou" por "ou".

i

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que as aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Háso

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte reda
ção final:

PROJETO DE LEI Nº-17o-E, DE 1987

Altera a redação dos incisos I e " do
art. ~, o caput do art. ~, o inciso VI do
art.4º- e o parágrafo único do art. 62 da
Lei n~ 7.377, de 30 de setembro de 1985.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º- A Lei nº- 7.377, de 30 de setembro de

1985, passa a vigorar com a seguinte redação para

VI - editoração eletrônica de textos ou
taquigrafia de ditados, discursos, conferên
cias, palestras de explanações, inclusive em
idioma estrangeiro.

Art. 6º- .
Parágrafo único. No caso dos profis

sionais incluídos no art.3º-, ·a prova da
atuação será feita por meio de anotações
na Carteira de Trabalho e Previdência So
cial e através de declarações das empre
sas nas quais os profissionais tenham de
senvolvido suas respectivas atividades,
discriminando as atribuições a serem con
frontadas com os elencos especificados
nos arts. 4º- e 52.."
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Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua blico, nosso parecer é favorável ao Projeto de Lei nº-
publicação. 1.178, de 1995. Entendemos que aposição autoriza-

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário. tiva do Governo Federal de transferência da admi-
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. - nistração de estradas federais aos Estados e Muni-

Nilson Gibson, Relator. cípios, além de obedecer ao princípio da descentrali-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Os Srs. zação admi~istr~tiva, tão ~regoado por todos ne~ta

ue a aprovam queiram permanecer como estão. ~asa, tambem e a garantia de que essa transfe:~n-
~ a ) cla pode representar a redução de custos admlms-

ausA· ro ada trativos, o que é positivo para o País.
V~' àVsan~o Temos consciência de que as administrações,
O ~R. PRESiDENTE (Luís Eduardo) no plan.o muni~ipal e. n~ estadual, poderão ofer~~er

alternativas mUito mais Interessantes que a admlnls-
- 4 - tração direta do Governo Federal.

PROJETO DE LEI Nº- 1.178, DE 1995 Dessa forma, damos parecer favorável ao pro-
(Do Poder Executivo) jeto.

Discussão, em turno único, do Projeto O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -.Conce-
de Lei nº- 1.178, de 1995, que autoriza a do a 'p~lavra, para .ofe!ecer p~rec:er ao Projeto em
União a delegar aos Estados da Federação substitUição à Comlssao de Vlaçao e Transportes,
e ao Distrito Federal, a administração e ex- ao Sr. Deputado Alberto Goldman.
ploração de rodovias, de trechos de rodo- O ~~' ALBERTO GOL~MAN (PMDB - SP.
vias, ou de obras rodoviárias federais. Pen- Para, emitir parecer. Sem revls~o ~o orado~.) - Sr.
dente de pareceres das Comissões: de Tra- Presidente, em nome da Comlssao de Vlaçã? e
balho, de Administração e Serviço Público; Transpoortes, cabe-nos dar parecer sobre o Projeto
de Viação e Transporte e de Constituição e de Lei r1'!- 1.~78 de 19~~.. . .
Justiça e de Redação. O proje~,. de iniCiativa do Poder Execut,lVo,

pretende permitir a delegação, por parte da Umão,
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Para ofe- aos Estados e ao Distrito Federal, da construção e

recer parecer ao projeto em substituição à Comissão administração de obras rodoviárias, que são da
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, competência federal, estabelecendo algumas nor-
concedo a palavra ao Sr. Deputado José Aleluia. mas de caráter geral.
(Pausa.) Segundo nosso entendimento, a proposta do

O SR. LINDBERG FARIAS - Sr. Presidente Executivo é de mérito indiscutível, pois, ao descen-
peço a palavra pela ordem. tralizar atividades, que podem ser exercidas de ma-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. neira eficiente pelos Estados, contribui para melhoria
Exª a palavra. da malha rodoviária.

O SR. LINDBERG FARIAS (PCdoB - RJ. Sem Apenas estamos acrescentando à proposta
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado duas novas que nos parecem importantes. A primei-
Lindberg Farias na votação anterior vota "não". ra, de que o convênio a ser realizado tenha o objeti-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Na au- vo explicitado de maneira a impor aos Estados direi-
sência do Deputado José Carlos Aleluia, designo o tos e deveres. A segunda obriga aos entes delega-
nobre Deputado Manoel Castro para emitir o parecer dos que sinalizem as estradas com a identificação
ao Projeto em substituição à Comissão de Trabalho, de que aquela obra ou rodovia é de responsabilida-
de Administração e Serviço Público. de estadual, para que o usuário tenha pleno conhe-

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA cimento do ente estatal que é responsável pelo ser-
MESA EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO viço.

DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO . Portanto, estamos apr~entando um voto favo-
E SERViÇO PÚBLICO AO ravel nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NQ 1.178, DE 1995 SUBSTITUTIVO

O SR. MANOEL CASTRO (Bloco/PFL - BA. O Congresso Nacional decreta:
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Art. 1Q Fica a União, por intermédio do órgão
Presidente, srªs e Sm. Deputados, em nome da Co- competente do Ministério dos Transportes, autoriza-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú- da a delegar, pelo prazo de até vinte anos, aos Esta-



PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB ~ RJ. Para
emitir parecer. (Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, é solicitado o parecer de admissibilidade da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação a
respeito do Projeto de Lei nº- 1.178, de 1995, do Po
der Executivo, que autoriza a União a delegar aos
Estados da Federação e ao Distrito Federal a admi
nistração e exploração de rodovias, de trechos de
rodovias ou de obras rodoviárias federais.
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dos da Federação onde se localizem, ou ao Distrito Com efeito, a proposta do Governo é extrema-
Federal, aadministração de rodovias e exploração mente oportuna, na medida em que esse projeto se
de trechos de rodovias, ou de obras rodoviárias fe- compatibiliza substancialmente com a política de
derais. modernização adotada pelo Governo Federal, que

Art 2º- A delegação será formalizada mediante pretende redefinir o tamanho do Estado, o seu redi-
convênio. mensionamento, eliminando a tutela sobre a ativida-

Art 3º- Para concessão dos objetivos indicados de econômica nas rodovias e transferindo os aludi-
nesta lei, poderá o Estado ou o Distrito Federal ex- dos encargos não apenas aos Governos estaduais,
piorar a via diretamente ou através de concessão à mas também à iniciativa privada, por intermédio do
iniciativa privada, mediante cobrança de pedágio. instituto jurídico da concessão.

§ 1º- No instrumento de convênio, além, da fina- Entretando, Sr. Presidente, causa-nos preocu-
lidade do mesmo e dos direitos e deveres do delega- pação, no exame da admissibilidade, da constitucio-
do constará cláusula prevendo a possibilidade de nalidade, da boa técnica legislativa e da juridicidade,
aplicação da legislação do Estado ou do Distrito Fe- o parágrafo único do art.3º- do texto legal, na medida
deral, na cobrança do pedágio e na forma do investi- em que assim prescreve:
mento do resultado. "No instrumento de convênio constará cláusula

§ 2º- Constará também no instrumento de con- prevendo a possibilidade de aplicação da legislação
vênio a exigência que a autoridade delegada sinali- do Estado ou do Distrito Federal na cobrança do pe-
za, de trechos em trechos da obra ou serviço objeto dágio e na forma de investimentos de seu resultado.
do convênio, a informação de que estão sob a res- "Sabe-se, Sr. Presidente, que a cobrança do
ponsabilidade do Governo, do Estado ou do Distrito ' pedágio, por dispositivos constitucionais, só pode ter
Federal. aplicação no objeto em si, a própria cobrança. Da

Art 4º- A União poderá destinar recursos finan- forma como está redigido o parágrafo único, há pos-
ceiros à construção, conservação, melhoramento e sibilidade de a legislação estadual vir a permitir que
operação das rodovias ou trechos de rodovias e o resultado do investimento seja aplicado em obra
obras rodoviárias federais, objeto de delegação, que diversa daquela em que se cogitou no texto da lei.
não sejam financiadas com recursos de pedágio. Assim sendo, entendemos que, para a matéria

Art 5º- Não se aplica o disposto no art 2º- da prosseguir, é necessária a supressão do parágrafo
Lei nº- 9.074, de 7 de julho de 1995, às construções, único do art 3º- do Projeto de Lei n2.1.178, de 1995.
às obras destinadas à conservação, melhoramento e É o parecer.
operação das rodovias, trechos de rodovias e obras O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
rodoviárias federais do a palavra ao Deputado Eliseu Resende que dis-

Art 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua cutirá a matéria.
publicação. O SR. ELISEU RESENDE (Bloco/PFL - MG.

Brasília, - Alberto Goldmann, Relator Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Concedo Srs. Deputados, esse projeto trata de dois concei-

a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em tos distintos: o de delegação e o de concessão de
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e rodovias.
de Redação, ao Sr. Deputã.do Ayrton Xerez. Entedemos, pela leitura do projeto, que o seu

parágrafo único terá de ser substituído ou retirado
pelos Relatores das diferentes Comissões, uma vez
que está dando uma procuração do Poder conce
dente para que os Estados e o Distrito Federal fa
çam a concessão de rodovias federais.

Ora, trata-se de um patrimônio da União, e o
Poder concedente é a União. Os Estados ou o Distri
to Federal não podem receber a transferência do
Poder concedente, e sim uma delegação para agir
ou atuar em nome dele.

Desta forma, concordamos com as observaçõ
es feitas pelo relator, que representa a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, no sentido de
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eliminar ou substituir a redação do parágrafo único,
para que tão-somente se obedeça à lei federal das
concessões. Não podemos possibilitar, nesta Casa,
a aplicação da legislação do Estado ou do Distrito
Federal que recebe a delegação.

Por outro lado, Sr. Presidente, a Constituição
preceitua que o pedágio seja cobrado, e o resultado
de sua cobrança tem de ser aplicado no melhora
mento da via, porque beneficia diretamente o usuâ
rio que o está pagando.

Portanto, entendemos que o parágrafo único
deve ser suprimido. Analisando o mérito, no art. 4º- a
expressão final: "que não sejam financiadas com re
cursos de pedágio" deve ser eliminada também.

A razão disso é que, quando a União, ou o Es
tado, explora uma rodovia, os recursos decorrentes
da cobrança do pedágio nem sempre são suficientes
para cobrir as despesas com aquela estrada. Ora,
se impedirmos que a União aplique recursos finan
ceiros naquelas estradas em que o pedágio é cobra
do, este caso, o Estado ou o Distrito Federal terá de
usar o dinheiro do Tesouro para consertá-Ia.

Sr. Presidente, essas são as considerações so
bre a matéria.

o Sr. Luís Eduardo, presidente, deixa
a cadeira da presidrmcia, que é ocupada
pelo Sr. José Carlos Aleluia, § 2Q do artigo
18 do Regimento Interno.

O SR. MÁRIO CAVALAZZI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Carlos Aleluia) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. MÁRIO CAVALAZZI (PPB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra
apenas para justificar meu voto "sim" ao projeto an
terior.

O SR. PRESIDENTE (José Carlos Aleluia) 
Tem a palavra o Sr. Deputado Aldo Rebelo, para
discutir a matéria.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
o projeto permite aos Estados administrar e explorar
rodovias federais diretamente ou através de conces
são à iniciativa privada mediante cobrança de pedá
gio, que será feita por delegação do Governo Fede
ralou por convênio.

Cabe destacar que esse projeto que trata da
questão das rodovias é a segunda matéria de inicia
tiva do Poder Executivo em apreciação hoje, nesta
Casa. E, ao que me consta, será votado com o
apoio da Oposição.

O Partido Comunista do Brasil é favorável à
aprovarão da matéria, mesmo considerando as lacu
nas, as interrogações e as dúvidas no projeto envia
do pelo Poder Executivo. Registramos, em primeiro
lugar, a situação de penúria da malha rodoviária fe
deral, completamente abandonada, sucateada, tra
zendo prejuízo aos usuários individuais de veículos
ou àqueles que usam o transporte coletivo e que
têm pago um preço superior pelo desgaste a que se
submetem os veículos. '

Mesmo assim, Sr. Presidente, mesmo descon
fiando que esta forma de concessão abra espaço
para tipos de contratos lesivos ao interesse público,
quando se trata de concessões mal feitas ao setor
privado, mesmo duvidando da sua eficácia na me
lhoria e na elevação da qualidade do transporte ro
doviário no Brasil e da malha rodoviária do nosso
País, o Partido Comunista do Brasil votará a favor,
apenas registrando junto às Lideranças do Governo
que temos na pauta matéria de interesse da Oposi
ção, como a de iniciativa do Deputado Hélio Bicudo,
que discutiremos dentro de instantes, relativa à anis
tia para os militares cassados, que até hoje, infeliz
mente, não foram alcançados pela generosidade da
anistia concedida a tantos outros militares e militan
tes políticos.

Diante disso, Sr. Presidente, queremos lançar
um apelo à Lideranças do Governo para que mani
festem a sua boa vontade em relação a matérias de
interesse público, mas que nesta Casa, particular
mente, têm sido defendidas pela Oposição.

Concedo, com muito prazer, o aparte ao Depu
tado Gerson Peres.

O Sr. Gerson Peres - Nobre Deputado, quan
to aos problemas por que passam as rodovias brasi
leiras, quero dizer que nos associamos à aprovação
desse projeto, embora façamos algumas observaçõ
es ao Relator da matéria, que pode apreciá-Ias. Re
ferimo-nos a algumas contradições presentes na re
dação de alguns artigos. O art. 5º-, por exemplo, es
tabelece que não se aplica o disposto ao art 2º- da
Lei nº- 9.074. Nesse sentido, pode-se verificar que no
art. 2º- da citada lei, está embutido o seguinte: "... em
qualquer caso, os termos da Lei nº- 8.987, de 1995".
Ora, essa é a Lei das Concessões. Então, ele dá e
tira; de qualquer maneira, acaba ficando vedado. Es
sas distorções precisam ser corrigidas, ~r. Deputa
do, porque demonstram uma contradição flagrante.
Outra contradição flagrante diz respeito ao parágrafo
único do art 3º-, que estabelece que no instrumento
de convênios constará cláusula prevendo a possibili
dade de aplicação da legislação do Estado quando
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exige a cobrança de pedágio. Ora, os recursos não consegue ser abarcada pela estrutura do
oriundos do pedágio só podem ser aplicados em ob- DNER, praticamente centralizada em Brasília.
jetivos estritamente legais, já determinados por este Creio eu, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
Congresso. Por isso, no nosso entendimento e no dos, aproveitando as sugestões do Deputado Alber-
da assessoria do Partido Progressista Brasileiro, to Goldman e de outros Deputados que se manifes-
esse dispositivo não pode constar nesta lei. Muito taram, que deveríamos trabalhar no sentido de auto-
obrigado. rizarmos não só a delegação das rodovias, mas tam-

O SR. ALDO REBELO - Deputado Gerson bém a delegação dos portos. A situação da adminis-
Peres, agradeço a V. Exª a contribuição ao debate. tração federal sobre os portos brasileiros é ainda
São procedentes as suas preocupações, mas gosta- mais grave do que sobre as rodovias brasileiras.
ria de encerrar o meu pronunciamento registrando Nesse sentido, trabalharemos até amanhã - eu
que o Governo e suas Lideranças poderia agir com e o Deputado Eliseu Resende, juntamente com to-
a mesma boa vontade, com a mesma generosidade dos os Deputados que queiram se envolver na ques-
e com o mesmo espírito aberto e de negociação em tão, e o Relator - na tentativa de, além de corrigir os
relação à causa "dos militares cassados e à questão equívocos existentes nessa proposta, introduzir a
da Justiça Militar. possibilidade de o Governo Federal transfel:r aos

O Sr. José Carlos Aleluia, § 2Q do arti- Estados a administração direta ou a concessão dos
go 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira seus portos.
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís Falo isso, Sr. Presidente, porque tenho a con-
Eduardo, Presidente. vicção de que o meu Estado, a Bahia, para se tornar

um Estado mais viável, precisa ter uma estrutura
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, portuária mais eficiente.

peço a palavra pela ordem. Portanto, além das alterações mencionadas,
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. particularmente, no que se refere ao parágrafo único

Exª a palavra. do art.3º-, entendemos que deva ser modificado,
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PMDB - SP. porque, da maneira que está, pode ensejar a possi-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente teríamos bilidade de que as leis estaduais conflitem com a Lei
que nos manifestar sobre a emenda da Comissão de de Concesrões.
Constituição e Justiça e de Redação. Além disso, há Além disso, entendo que a limitação imposta no
observações pertinentes do Deputado Gerson Peres fim do art.4º-, ou seja, que só podem ser transferidos
e de vários Deputados. recursos para onde não haja objeto da cobrança de

Solicitamos a V. Exª o adiamento da discussão pedágio, é para os Estados que administram as rodo-
e votação da matéria, para que possamos rever o vias. Nada impede que a União reduza a sua carga de
parecer em função dessas emendas e das observa- ônus sobre uma determinada via, mas, ainda assim,
ções feitas aqui em plenário. continua transferindo para os Estados recursos para

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já esta- complementar as defICiências de arrecadação prove-
mos na discussão, Deputado. Portanto, não posso nientes da estrutura de arrecadação de pedágio.
adiá-Ia. Vou encerrá-Ia e submeter o requerimento Portanto, faço um apelo ao Deputado Alberto
de adiamento da votação ao Plenário. Goldman, que é um conhecedor da questão do

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Gostaria de transporte no País, para que tentemos, ainda hoje
saber se poderei mudar o meu parecer ou retificá-lo preparar um texto que inclua também a questão por-
em função das mudanças que forem feitas. tuária, porque entendo que muitos Estados - o meu

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pode sim. em particular - querem agilizar a modernização dos
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para seus portos e não têm conseguido isso por causa da

discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado José alta centralização dessa questão no Governo Federal.
Carlos Aleluia. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL -
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e .O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, esse projeto relatado pelo Deputa- peço a palavra pela ordem.
do Alberto Goldman, ex-Ministro dos Transportes, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
traz no seu bojo uma grande vantagem, que é a pos- Exª a palavra.
sibilidade de descentralizar a administração da rede O SR. ALBERTO GOLDMAN (PMDB - SP.
rodoviária brasileira, que hoje, reconhecidamente, já Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fa-



PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO

DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO AO

PROJETO DE LEI NQ.1.318, DE 1995

O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB - DF.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
nº- 1.318, de 1995, cria Gratificação Temporária para
servidores ocupantes do cargo de Patrulheiro Rodo
viário Federal. A gratificação proposta representa
um percentual de 140% calculada sobre o venci
mento básico do servidor, observado o disposto no
art. 12, da Lei nº- 8.460, de 17 de setembro de 1992,
e no art. 2Q da Lei nº- 8.852, de 4 de fevereiro de
1994.

A gratificação será paga de forma não cumula
tiva com a Gratificação de Atividade Executiva de
que trata a Lei Delegada nº- 13, de 27 de agosto de
1992. Essa gratificação cessará com a aprovação,
por esta Casa, do plano de carreira dos servidores
engajados no serviço de Patrulheiro Rodoviário Fe
deral. Os dispositivos dessa lei aplicam-se, também,
aos proventos da inatividade e às pensões decorren
tes de falecimento de servidor ocupante de cargo de
patrulheiro rodoviário federal.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos a V. Exª
o adiamento da votação do Projeto de Lei nº
1.178/95 (item 4 da pauta) por duas sessões.
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zer um apelo aos Líderes que assinaram ontem a ur- Assinam os Deputados Alberto Goldman,
gência urgentíssima desse projeto e que foi aprova- PMDB; e Luiz Carlos Santos, Líder do Governo.
da pelo plenário. Esse é um projeto importantíssimo,
diria até que é urgente, mas não tem esta urgência de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
24 horas. Faço um apelo aos Líderes, repito, para que Deputados que o aprovam permaneçam como se
retirem a urgência desse projeto, para que possamos acham. (Pausa.)
debatê-Io na Comissão. Até apelo ao Líder do Gover- APROVADO.
no para que solicite ao Presidente da República, já que O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -
haverá a convocação extraordinária, que insira esse - 5 -
projeto na convocação extraordinária, pois teríamos o PROJETO DE LEI NQ. 1.318, DE 1995
mês de janeiro para aprofundar a discussão de uma (Do Poder Executivo)
matéria que é de extrema importância para o País.

O SR. lUIZ CARLOS SANTOS _ Sr. Presi- Discussão, em turno único, do Projeto
dente, peço a palavra pela ordem. de Lei nQ. 1.318, de 1995, que cria Gratifica-

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. ção Temporária devida a servidores ocupan-
Exª a palavra. tes do cargo de Patrulheiro Rodoviário Fe-

O SR. lUIZ CARLOS SANTOS (PMDB _ SP. deral e dá outras providências. Pendente de
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. parecer da Comissão de Trabalho, de Admi-
Deputados, em face dos novos argumentos apre- nistração e Serviço Público; de Finanças e
sentados pelo Deputado Alberto Goldman, que tem Tributação; e de Constituição e Justiça e de
grande autoridade na matéria e foi um excelente Mi- Redação.
nistro dos Transportes, e pelo Deputado Gerson Pe- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
res, concordo com que realmente seja retirada a ur- oferecer parecer, ao Projeto em substituição à Co-
gência, para que essa matéria possa receber um tra- missão de Trabalho, de Administração e de Serviço
tamento mas cuidadoso. Público, concedo a palavra ao Deputado Wigberto

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Depu- Tartuce.
tado, infelizmente, não posso fazê-lo. Tenho que
retirar de pauta, mas não posso retirar a urgência,
porque a matéria já está incluída na Ordem do Dia.

O SR. ARTHUR VIRGíliO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
entende ser eloqüente o bom senso aqui revelado
por alguns ex-Ministros da Pasta dos Transportes
e por alguns deputados afeitos a esta discussão es
pecífica.

Portanto, é favorável a que se retire de pauta a
matéria que se está discutindo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.



PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE

CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO DO
PROJETO DE LEI Nº-1.318, DE 1995

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, srª8 e Srs. Deputados, a Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação entende que o Projeto
de Lei nº- 1.318, de 1995, Mensagem do Poder Exe
cutivo nº- 1.357, de 1995, que cria Gratificação Tem
porária devida aos servidores ocupantes do cargo
de Patrulheiro Rodoviário Federal, e dá outras provi
dências, não fere a Constituição, não é antijurídico e
não tem falhas quanto à redação.

Portanto, Sr. Presidente, nosso parecer é pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legis
lativa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há ora
dores inscritos para discutir a matéria. Concedo a
palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, consideramos da mais alta importância
a aprovação do Projeto de Lei nº-1.318, que garante
gratificação temporária aos Patrulheiros Rodoviários
Federais. Entendemos que a situação da categoria é
extremamente difícil. Lamentavelmente a vantagem
salarial que auferem é irrisória.

Portanto, a votação desse projeto implica reco
nhecimento daqueles que efetivamente, nas estra
das, dão o mínimo de garantia a todos os que nelas
transitam. Nosso encaminhamento é favorável à
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Esse projeto foi encaminhado a esta Casa pelo cumulativo da mesma gratificação. Além disso, o
Executivo. Cabe aos patrulheiros preservar a ordem projeto do plano de carreira propõe que os patrulhei-
e a segurança públicas, bem como o patrimônio pú- ros rodoviários passem a perceber ao seu final mais
blico nas rodovias federais; exercer os poderes de do que perceber.ão mesmo com a gratificação que
autoridade sobre os condutores de veículos que ora se analisa.
transitam, despreocupadamente, sem cessar, nas A Comissão de Finanças e Tributação concor-
rodovias brasileiras. Além de policiar, executam perí- da com o mérito.
cias, atendimentos em acident~s, salvame~to de v~- Quanto ao enquadramento e à possibilidade fi-
das; colaboram com aprevençao e repressao de cn- nanceira e orçamentária, a informação que obtive
mes, furtos, rou~s, trafico.de entorpecentes, contra- verbalmente do Ministério da Justiça, organismo a
ban~~ e des9amlnho; ~phc~m te.stes de.dosage.ns que está sujeito esse destacamento, é que 8eu orça-
a~co?h~as, a~em ?e reahz.ar Investlgac;:õe~ Impresc!n- mento comporta essa pequena elevação de custos,
dlvels a elucldaçao de aCidentes d~ transito no Pais. com remanejamento de verbas na sua rubrica.

O Governo Fernando. Hennque Cardoso, _do Sr. Presidente, é este o parecer da Comissão
qual tenho a honra de ser ah~d?, pela fa~a de pa~- de Finanças e Tributação.
d~ro que te':l' sobretudo os MInistros da are~ ~con~- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
m!ca, quer hv.rar e preservar o real a custo Inlmagl- oferecer parecer ao Projeto em substituição à Co-
navel, ~~camlnhando, entretanto, para esta Casa, a missão de Constituição e Justiça e de Redação con-
proposlÇá,O em exa':l~'. . cedo a palavra ao Deputado Edinho Araújo.

Justifica-se a IniCiativa tão-somente por serem
os Patrulheiros Rodoviários Federais os servidores
que recebem menores salários do País na área de
segurança pública.

Assim sendo, Sr. Presidente, somos pela
aprovação do projeto na íntegra e somente não
apresentamos emenda, consolidando em caráter
definitivo a incorporação dessas gratificações aos
salários permanentes, com receio de prejudicar a
agilização da tramitação deste projeto, o qual não
representa com justiça a medida rei.vhldicada por
esta categoria.

Este é o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para

oferecer parecer, ao Projeto, em substituição à Co
missão de Finanças e Tributação, concedo a palavra
ao Deputado Márcio Fortes.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO
PELA MESA EM SUBSTITUiÇÃO À

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DO PROJETO DE LEI Nº-·1.318, DE 1995

O SR. MÁRCIO FORTES (PSDB - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, não poderia ser mais
completo, claro e elucidativo o parecer do Deputado
Wigberto Tartuce quanto à explicitação e ao mérito
da proposta de que se faz, ou seja, o Projeto de Lei
nº- 1.318, de 1995.

Em nome da Comissão de Finanças e Tributa
ção, manifesto a concordância absoluta em relação
ao mérito, mas, volto a lembrar o caráter provisório
da atual gratificação proposta, a qual terminará com
a implantação do plano de carreira e o caráter não
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aprovação do Projeto de Lei nQ. 1.318. Parabéns aos
Patrulheiros Rodoviários Federais.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

submeter a votos o

PROJETO DE LEI NQ 1.318, DE 1995

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q. Fica instituída Gratificação Temporária

devida aos ocupantes do cargo de Patrulheiro Rodo
viário Federal.

§ 1Q. A Gratificação de que trata este artigo será
paga no percentual de 140%, calculada sobre o ven
'cimento básico, efetivamente pago, dos servidores
referidos no caput, observado o disposto no art. 12
da Lei nº- 8.460, de 17 de setembro de 1992, e no
art. 2º- da Lei nº- 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.

§ ,2Q A Gratificação será paga em conjunto, de
forma não cumulativa com a Gratificação de Ativida
de Executiva de que trata a Lei Delegada nQ. 13, de
27 de agosto de 1992.

§ 3º- A Gratificação instituída por esta Lei ces
sará com a aprovação do plano de carreira dos ser
vidores de que trata o art. 1Q..

Art. 2Q. O disposto nesta Lei aplica-se aos pro
ventos da inatividade e às pensões decorrentes de
falecimento de servidor ocupantes de cargo de Pa
trulheiro Rodoviário Federal.

Art. 3Q. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re
dação Final:

PROJETO DE LEI Nº-1.318-A, DE 1995

Cria Gratificaç30 Temporária devida
aos servidores ocupantes do cargo de
Patrulheiro Rodoviário Federal e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q. Fica instituída Gratificação Temporária

devida aos ocupantes do cargo de Patrulheiro Rodo
viário Federal.

§ 1Q. A Gratificação de que trata este artigo será
paga no percentual de 140% (cento e quarenta por

cento), calculada sobre vencimento básico, efetiva
mente pago, dos servidores referidos no caput, ob
servado o disposto no art. 12 da Lei nQ. 8.460, de 17
de setembro de 1992, e no art. 2Q. da Lei nQ. 8.852, de
4 de fevereiro de 1994.

§ ,2Q A Gratificação será paga em conjunto, de
forma não cumulativa com a Gratificação de Ativida
de Executiva de que trata a Lei Delegada nº- 13, de
27 de agosto de 1992.

§ 3Q. A Gratificação instituída por esta Lei ces
sará com a aprovação do plano de carreira dos ser
vidores de que trata este artigo.

Art. 2Q. O disposto nesta Lei aplica-se aos pro
ventos da inatividade e às pensões decorrentes de
falecimento do servidor ocupante de cargo de Patru
Iheiro Rodoviário Federal.

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

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. 
Nilson Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O próxi

mo item da pauta foi retirado, de ofício, para sessão
extraordinária. Trata-se do item 6 (Projeto de Lei nº
2.038-B/95).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-7-
PROJETO DE LEI NQ. 899, DE 1995

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº- 899, de 1995, que dispõe sobre a
descaracterização do crime militar, nas hipó
teses que menciona, define a competência
da Justiça Militar local e dá outras providên
cias. Pendentes de pareceres das Comissõ
es: de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa requerimento nos seguintes termos:

"Requeremos, nos termos regimentais, a retira
da de pauta do Projeto de Lei nº- 899/95, do Sr. Hélio
Bicudo, que dispõe sobre a descaracterização do
crime militar, nas hipóteses que menciona, define a
competência da Justiça Militar local e dá outras pro
vidências. Item 7 da Ordem do Dia da sessão de
hoje."
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Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. 
Assinam: Hélio Rosas, PMDB; Michel Temer, Líder
do PMDB; Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB;
Matheus Schmidt, Vice-Líder do PDT; Renan
Kurtz, PDT; Fernando Zuppo, PDT; e Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
submeter a votos.

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, estou assinando,
como percebem V. Exª e os Srs. Deputados, requeri
mento de retirada. Trata-se, como disse ontem, de
uma questão relevantíssima. É a questão da compe
tência da Justiça Militar. Já há aprovado nesta Casa
e em tramitação no Senado Federal um projeto que
retira da competência da Justiça Militar os chama
dos crimes dolosos contra a vida, de um lado. De
outro lado, retira da sua competência aqueles cri
mes praticados por policial militar com a utilização
da arma militar. Hoje, meus senhores, no dia em
que o militar comete um crime com a sua arma de
trabalho ele é submetido inadequadamente à Justi
ça Militar.

Fui, Sr. Presidente, como muitos de V. ExªS sa
bem, por duas vezes, Secretário da Segurança Pú
blica de São Paulo. Se fizermos isso - peço licença
para usar uma expressão pouco adequada - "na ga
lega", sem acordo com as várias corporações ou
sem uma conversa prévia com as Justiças Militares
do Estado, o que vai acontecer, lamentavelmente, é
que o policial militar terá dificuldades para sacar a
sua arma e enfrentar marginais, ladrões ou os que
estiverem cometendo um delito.

Proponho a retirada usando o estilo tradicional
desta Casa que é a ponderação. Vamos tentar adiar
esta matéria para amanhã e discuti-Ia com o Gover
no, com o pessoal da Polícia Militar e da Justiça Mili
tar. Senão, iremos criar, nas grandes capitais e nos
grandes Estados, um problema seriíssimo. Tenho
experiência nisso e sei o que vai significar, já que
esta não é uma questão ideológica, mas administra
tiva, em que está em pauta um dos principais temas
do povo brasileiro: segurança pública.

Não vamos ser apressados na aprovação des
te tema, daí por que pondero ao Plenário e aos
meus companheiros do PMDB que dêem mais um
dia e, se for o caso, prorroguem esta matéria para a
convocação extraordinária. Eu me incumbo de tentar

incluir a matéria na pauta da sessão extraordinária,
para que possamos votá-Ia.

Sr. Presidente, peço desculpas pelo alongado
da manifestação, mas quero dizer que não sou a fa
vor das atuais competências da Justiça Militar. Pelo
contrário, sou contra. No entanto, quero reservar à
Justiça Militar a competência derivada do exercício
de uma função. Devo até dizer que, pelas estatísti
cas, a Justiça Militar condena mais do que a Justiça
Civil. Nos dias atuais, em que há uma grande ira
contra os marginais, quando o policial militar for a júri
comum a tendência será utilizar a emoção, e não a ra
zão porque, como há juízes da corporação na Justiça
Militar, eles conhecem as condições em que o delito se
verifiCa, ao passo que, na justiça civil, ou melhor, no
júri popular, ocorrerão a queixa e a angústia contra a
segurança que muitas vezes será colocada na rua e
que inocentará policiais militares que se marginalizam
e que agiram mal no combate ao crime.

Sr. Presidente, peço então o Plenário pondera
ção, para que o tema seja debatido adequadamente
amanhã ou na semana que vem. Reformularemos
as competências da Justiça Militar, mas o faremos
sem prejudicar a Administração Pública.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, com a devida vênia
vamos contestar o requerimento e a posição defen
dida pelo Líder do PMDB, com o brilho de sempre.

Sr. Presidente, não se trata de oferecer mais
um dia para debater o assunto. A sociedade brasilei
ra debate há algum tempo o tema da impunidade
dos crimes praticados por policiais militares. O cons
trangimento que o País tem passado nos fóruns in
ternacionais, onde é levado para justificar agressões
aos direitos do ser humano praticadas por funcioná
rios do Estado, que têm como principal responsabili
dade preservar e defender a sociedade, é algo que
deve merecer o tratamento mais urgente possível.

E lá se vão cinco anos ou mais em que esse
tema é levantado pelo Deputado Hélio Bicudo e
por outros Parlamentares. A própria CPI que tratou
da violência contra crianças e adolescentes locali
zou no tratamento dado aos crimes praticados por
PM e na impunidade que daí nasce um dos maio
res estimuladores da violência contra crianças e
adolescentes.

E é fruto da sugestão dessa CPI o projeto que
agora estamos discutindo. Mais um dia, uma sema-
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na ou um mês poderão ser computados, também, O SR. PRESIDENTE (L~ís Eduardo) - Conce-
com mais cadáveres, mais vidas que serão ceifadas do a palavra ao Deputado Hélio Rosas, autor do re-
e mais estímulos que terão, não a Corporação como querimento.
um todo, mas os maus policiais que se abrigam na O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP.) Sr. Presi-
impunidade para excedere~-se na prática,de mas- dente, SIª-s e Srs. Deputados, não vou entrar no mé-
sacres como o da Candelána, ~ ~o Carandlru, e, d~- rito da questão, mesmo porque não é o caso; esta-
pois, escudarem-se no corporativIsmo da J~Stlça MI- mos discutindo o pedido para se retirar a matéria da
fitar, que é uma Justiça nascida das próprias entra- pauta desta sessão, mas não posso deixar de fazer
nhas da Corporação. algumas observações, mesmo depois das palavras

Portanto, Sr. Presidente, há preocupação do ilustre representante do PT.
para encontrar-se uma reda~ã? adequad~, ~reser- Tri:Junal de Justiça Militar em segunda instân-
var-se o interesse da Administração Publica na cia só existe nos Estados de São Paulo, Minas Ge-
área de segurança pública e para oferecer-se aos rais e Rio Grande do Sul. Não existe tribunal de Jus-
policiais - porque eles m~re,cem - um devido, p~o- tiça Militar no Estado do Maranhão, onde houve
cesso legal, com contradltóno e com amplo direito aquela violência mostrada pela televisão que obri-
de defesa. gou a Governadora a demitir autoridades da Segu-

Ninguém quer retirar o direito de defes~ .d~s rança naquele Estado. Não existe Justiça Militar no
policiais. O que se quer é submetê-los ao JudiCiáriO Estado do Rio de Janeiro, que está inabitável atual-
comum, para que mereçam o tratamento que estão mente. Mas existe em São Paulo, centro financeiro
por merecer, para que se faça justiça. do País, que se liga ao Rio de Janeiro por ponte aé-

Quero comunicar, Sr. Presidente, a V. Exª- ~ à rea, por vizinhança próxima, mas que não tem a pre-
Casa, que nesse processo de conversas e negoc~a- sença do Comando Vermelho, que não chegou a
ções que se tem estabelecido desde que esse proJe- São Paulo porque lá existe uma Polícia Militar que,
to entrou em pauta, já foi possível produzir um ra- respaldada pela Justiça Militar, impede que isso
zoável consenso. aconteça.

Temos em mãos um substitutivo produzido, in- E mais: recentemente esteve no Brasil a Co-
clusive, com a cooperação do Ministério da Justiça. missão dos Direitos Humanos da OEA - Organiza-
o Ministro Nelson Jobim tomou conhecimento e, tra- ção dos Estados Americanos -, que visitou o Tribu-
zido ao debate pelo Líder do Governo, D3putado nal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, onde
Luiz Carlos Santos, foi possível se p~oduzir um permaneceu por um longo período, acompanhada
substitutivo que tem a assinatura e o apoiamento do da DIª- Luíza Nagib Eluf, Secretária Nacional da Co-
Líder do Governo; do Líder do Bloco PFUPTB, i1us- missão de Direitos Humanos do Ministério da Justi-
tre Deputado Inocêncio de Oliveira; dos Líderes do ça. A Drª Luíza, na ocasião, representava o Ministé-
PT, PDT, PSDB, PCdoB e PS~. Há um amplo con- rio, representava o Governo, representava o País e,
senso nessa matéria, e sei, Sr. Presidente, que V. em depoimento divulgado pelo "A Voz do Brasil", na
Exª sempre preside com imparcialidade os traba- terça-feira passada, retratou a impressão da Co-
lhos desta Casa. Mas em conversas particulares te- missão da OEA sobre a atuação do Tribunal de
nho encontrado em V. Exª - não apenas eu, mas Justiça: elogiou a rapidez e a atuação - e peço a
também o autor, Deputado Hélio Bicudo - um inter- atenção dos Srs. Deputados, mesmo daqueles que
locutor qualificado que não esconde sua preocupa- estão ironizando - inclusive no episódio do Carandi-
ção a propósito dessas questões e que, como Par- ruo O Tribunal de Justiça de São Paulo já ouviu to-
lamentar, por várias vezes já declarou seu apoia- dos os 121 acusados, as 92 testemunhas de acusa-
mento ao tratamento que esse projeto, e agora o ção e 191 testemunhas de defesa, faltando apenas
substitutivo, quer dar. cinco: o ex-Governador, o ex-Ministro da Justiça e

Nesse sentido, encaminhamos contra a apro- três Juízes de Direito.
vação do requerimento de adiamento e faz~mos um O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, se-
apelo aos Srs. Dep~dos para que não adiem ~a gundo a Comissão de Direitos Humanos da Organi-
discuss??, porq~e ad~á-Ia é. aum~ntar a contablllda- zação dos Estados Americanos, agiu com celerida-
de de vitimas e incentivar a ImpUnidade. de, está em vias de concluir o processo e, pelas pa-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lembro lavras da representante do Ministério, em outro país
ao Plenário que teremos votações nominais ainda do mundo não haveria essa rapidez em decisão de
nesta sessão. processo tão polêmico como do o Carandiru.
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Mas, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, Contudo, Sr. Presidente, a melhor forma de defen-
quero me referir à retirada do projeto, para que se der a instituição não é oferecer a ela privilégios ne-
possa pensar mais sobre o assunto. A CPI sobre Ex- gados a qualquer outra categoria do nosso País.
termínio de Crianças, presidida pela Deputada Rita Quando um médico, por exemplo, comete um crime,
Camata, deu origem ao Projeto nº- 102, que veio ao ele não é julgado pelo Conselho Regional de Medici-
plenário e foi objeto de grande emenda aglutinadora, na; se um advogado comete um crime comum, ele
comandada pelo então Deputado Nelson Jobim, não será julgado pela Ordem dos Advogados do
hoje Ministro da Justiça, a qual elimina a letra f do § Brasil por esse crime comum.
9Q e torna todos os crimes dolosos contra a vida pra- Por essa razão, Sr. Presidente, se um policial
ticados contra civil passíveis de julgamento pela Jus- militar comete um crime comum, evidentemente sua
tiça Comum. Há três anos esse projeto tramita nesta própria corporação não pode julgá-lo, a não ser nos
Casa; foi examinado por todo o mundo, por todas as crimes tipicamente militares. Acho inclusive que o
Comissões; foi para o Senado, lá já foi examinado fim desse privilégio possibilitará que a população
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, possa fazer uma valorização verdadeira, séria e ne-
que aprovou a proposta da Câmara por 17 votos a 3. cessária do papel das instituições militares do nosso

A matéria que estamos examinando hoje está País.
sendo estudada exaustivamente há quatro anos. Portanto, o PCdoB vota contra o adiamento da
Também foi objeto da PEC nº- 46, que ouviu 24 de- matéria.
poimentos, que fez com que ficássemos três meses O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB _
debruçados sobre o assunto, e lá também foi rejeita- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o tem-
da a proposta de extinção da Justiça Militar. po de tramitação desse projeto nesta Casa é de 5

Esta matéria, que está sendo estudada por tan- anos. Só esse número seria suficiente para desmon-
to tempo nesta Casa, não pode ser votada com ur- tar o argumento de que a matéria não está profunda-
gência urgentíssima, porque essa urgência não foi mente discutida.
feita para contrariar a vontade do Plenário. A urgên- O Partido Socialista Brasileiro entende que
cia não se justifica, mas, de toda a maneira, consi- esse privilégio afeta basicamente a sociedade. E
dero um acinte ao Parlamento desprezar três anos nós, do Estado do Rio de Janeiro, estamos sofrendo
de estudo que contou com a participação de todos. com esse tipo de ação. O Deputado Hélio Rosas, no

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- seu encaminhamento de votação, disse que o Rio
do Hélio Rosas, peço a V. Exª que conclua, porque de Janeiro é inabitável, mas a criminalidade em São
já ultrapassou o tempo em dois minutos. Paulo é muito maior. Que ação existe contra essa

O SR. HÉLIO ROSAS - Pois não, Sr. Presi- criminalidade? !\Ião será criando mecanismos de
dente. Mas, se V. Exª- avaliasse meu estado de espí- preferência à Polícia Militar que ela se socializará
rito, dar-me-ia mais dez minutos. Então, o Partido Socialista Brasileiro entende,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Gosta- de forma progmática, que os 5 anos são suficientes
ria muito de fazê-Io, Deputado Hélio Rosas. Lamento para se discutir a matéria. Não há por que se criar
profundamente, mas o Regimento não me permite. esse privilégio à Polícia Militar. Votaremos contraria-

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou pe- mente ao pedido de adiamento.
dir aos Srs. Líderes que orientem as bancadas. O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem

Com a palavra o representante do PCdoB. revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao que nos pa-
O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re- rece, já se chegou a um entendimento, que será

visão do orador.) - Sr. Presidente, não poderia fazer apresentado na forma de substitutivo.
essa orientação sem prestar esclarecimento que Desta forma, o PDT votará não a esse requeri-
considero fundamental. mento de retirada, para que possamos apreciar o

O Partido Comunista do Brasil nada tem contra projeto.
a Polícia Militar enquanto instituição. Se esta Casa O SR. LUIZ BUAIZ (Bloco/PFL - ES. Sem revi-
resolver se incorporar a uma promoção de valoriza- são do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PL-PSC-
ção da Polícia Militar, enquanto instituição necessá- PSD vota sim, é a favor da retirada do projeto.
ria à segurança individual e coletiva, o Partido Co- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
munista do Brasil certamente apoiará a campanha. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB é

A Polícia Militar deve ser socialmente valoriza- signatário do requerimento e votará sim, porque en-
da, defendida pelo cidadão e pelo Poder Público. tende que essa matéria deve ser melhor discutida.
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Inclusive já existe um projeto aprovado por esta sentou um substitutivo, que está na mesa, aperfei-
Casa, que está no Senado para ser votado, sobre a çoando o projeto.
mesma m.atéria. . É bom que se frise: apenas desejamos que os

Por ISSO votamos sim. oficiais e praças militares, no exercício da função ci-
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PSDB - SP. vil, sejam julgados pela justiça comum, como qual-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria quer cidadão deste País. Quem deve julgá-los é o
de chamar a atenção dos Srs. Deputados para algo Poder Judiciário, que dispõe dos instrumentos ne-
muito simples. O inquérito hoje é tocado pela Polícia cessários, que tem leis equânimes para todos. Não
Militar. De acordo com o projeto do Deputado Hélio aceito o argumento de que vai haver uma diminui-
Bicudo o inquérito vai ser tocado pela Polícia Civil. ção, uma restrição da atividade dos policiais milita-
Já existe um atrito entre as Polícias Civil e Militar. res, se estes forem julgados pela Justiça comum
Conheço a realidade, uma vez já estive nos quadros quando no exercício de atividade civil. Isso não pro-
da Polícia Civil. Vamos dar força à Polícia Civil... cede! No momento em que o policial militar exerce

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mas sua atividade, no cumprimento do seu dever, o Esta-
queria saber se aqui e agora V. Exª- está falando em do tem poderes suficientes para resguardar seus di-
nome do PSDB. reitos.

O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden- Certo de que esse projeto é um avanço, sobre-
te, quero chamar a atenção dos Srs. Deputados tudo para a Justiça em nosso País, porque coloca
para o fato de que esse projeto precisa ser mudado sob a égide do Poder Judiciário o que lhe é de direi-
a fim de se evitar atrito entre as Polícias Militar e Ci- to, o Partido da Frente Liberal e o Bloco PFUPTB
vil. Toda vez que o delegado considerar que existe encaminham o voto não. (Palmas.)
crime, e a Polícia Militar não considerar que existe O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Sem revi-
crime, haverá atritos com tiroteio, como já vimos nas são do orador.) - Deputado Inocêncio Oliveira, todos
delegacias. O que o Líder do PMDB pediu é plausível. concordam com o que V. Exª falou, mas o que está

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- no projeto não é isso.
do Celso Russomanno, lamento interrompê-Io, mas O SR. AGNALDO TIMOTEO - Sr. Presidente,
não posso quebrar a regra: este espaço é para os peço a palavra pela ordem.
Líderes. O Deputado Arthur Virgílio, Líder do partido, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
vai se pronunciar. Lamento profundamente. do, a Liderança de V. Exa já orientou a bancada.

O SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM. Sem O SR. AGNALDO TIMOTEO - Mas, Sr. Presi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é de se regis- dente, é relacionado com o projeto.
trar o brilhantismo das ponderações do Deputado O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lamen-
Celso Russomanno, o que aliás é praxe em sua to, Deputado, só os Líderes têm a palavra para en-
atuação parlamentar. Mas o PSDB considera, pela caminhar a votação, de acordo com o Regimento.
sua Liderança, que, aperfeiçoado o projeto através O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo-
do substitutivo que está à mesa de V. Exª-, embute- tação o requerimento.
se aí um dado civilizatório, um avanço na consolida- Os Srs. Deputados que o aprovam permane-
ção da democracia neste País. Portanto, o sensato é çam como se encontram. (Pausa.)
votar-se não neste momento. REJEITADO.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem re- O SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presi-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota sim dente, peço a palavra pela ordem.
pelas razões que acabei de sustentar. Mais uma vez O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
registro que estamos pedindo mais um dia para dis- Exa a palavra.
cutir com interidade este assunto. O SR. ARNALDO FARIA DE sA (PPB - SP.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _ ~em !eviSão do orador.) - Sr. Presidente, peço veri-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ficaçao de votação.
esse assunto vem sendo discutido há muito tem- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Farei a
po. O nobre Deputado Hélio Bicudo procurou ne- verificação, Deputado.
gociar com todas as Lideranças, não só desta O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
Casa, mas do próprio Poder Executivo. Tanto é peço a palavra pela ordem.
verdade que o Ministro da Justiça, Nelson Jobim, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
apoiou seu projeto. E avançou ainda mais: apre- Exa a palavra.



09272 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1995

, O SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revi- O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota sim.
o voto não. A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem re-

,O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - visão da oradora) - Sr. Presidente, o PMDB vota sim.
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par- O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Sr. Presidente,
tido Socialista Brasileiro recomenda o voto não peço a palavra pela ordem.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o Exa a palavra.
voto não. O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Sem

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota não. minha o voto não.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - O SR. 'MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente o Blo- são do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o
co PFUPTB encaminha o voto não. voto não.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem O SR. RICARDO IZAR - (PPB - SP. Sem revi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB reco- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
menda o voto não o voto sim.

O SR. ARNALDO FA,RIA DE SÁ (PPB - SP. A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
Sem revisão do orador.) - o PPB vota sim. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, avisamos aos

O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi- Srs. Deputados que estão chegando que o voto do
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota sim. PMDB é sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infor-
mem seus lugares, a fim de que tenha início a vota- mamos aos Srs. Deputados que chegam ao plenário
ção pelo sistema eletrônico. neste instante que o Bloco/PFL-PTB encaminhou o

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- voto não.
cadas queiram registrar seus códigos de vota,ção. O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem

Srs. Deputados, queiram selecionarseus votos. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encami-
Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- nha o voto sim porque o espírito desse projeto é, em

cadas queiram acionar o botão preto do painel até curto prazo, transformar nossas polícias militares em
que as luzes do posto se apaguem. guardas municipais.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
V.Exa a palavra. Exa a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o voto do revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto não
PMDB é sim. figurou no painel, apesar de em ter votado não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. A SRA. ELCIONE BARBALHO - Sr. Presiden-'
Deputados que não registraram seus votos queiram te, peço a palavra pela ordem.
fazê-Io nos postos avulsos. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, Exa a palavra.
peço a palavra pela ordem. A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB - PA.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero
Exa a palavra. retificar o meu voto. Votei sim, mas meu voto é

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão não.
do orador.) - Sr. Presidente. O voto do PT é não. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será re-

O SR. MARCELO DÉDA (PDT - BA. Sem revi- tificado em ata, Deputada.
são do orador.) - O PDT vota não, Sr. Presidente. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - dente, peço a palavra pela ordem.
PE. Sem revisão do orador.) - O Bloco PFUPTB re- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
comenda o voto não. Exa a palavra.



o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim., 1Q Vice-Presidente.

o Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência que é
ocupada pelo Sr. Luis Eduardo, Presidente.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao
Bloco PFUPTB recomenda o voto não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB - AM. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota não.

O SR. ARNALDO FARIA DE sA (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Progressista Brasileiro vota sim. Trata-se de um sim
ples requerimento de adiamento de votação para a
próxima sessão, a fim de melhor discutir e encontrar
um texto que efetivamente represente os anseios de
todas as Polícias Militares.

O SR. JOSÉ GENolNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o
voto "não", para aprovarmos um texto negociado
com o Líder do Governo, o Líder do PSDB, o Líder
do PFL e os demais partidos.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi:"
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores orienta o voto não e aproveita a oportuni
dade para convidar os Srs. Parlamentares da nossa
legenda que se encontrem em seus gabinetes ou re
cintos outros a se dirigirem aos plenário para partici
parem da votação, porque a matéria é de extremo
interesse para a democracia brasileira e para o aper
feiçoamento das nossas instituições. O voto é não.
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O SR. ARNALDO FARIA DE sA (PPB - SP. O Partido dos Trabalhadores recomenda voto
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em defesa não, a fim de que se aprove nesta Casa, a súmula
das polícias militares, voto sim. do Supremo Tribunal Federal que determinava que

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem os policiais militares que cometessem crimes de po-
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB enca- Iiciamento fossem julgados pela Justiça Comum.
minha o voto sim. A SRA. FATIMA PELAES (PSDB - AP. Sem

O SR. ARTHUR VIRGfLIO (PSDB - AM. Sem revisão da oradorar.) - Sr. Presidente, gostaria de re-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- gistrar meu voto não. Infelizmente, foi registrado sim.
menda o voto não, é no mérito o voto será diferente. O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Sem revi-

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi- são do orador.) - Sr. Presidente, como essa súmula
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o do Supremo Tribunal Federl foi anulada em 1987, o
voto não e faz um apelo aos colegas Deputados, PMDB recomenda voto sim, a fim de que os Srs. De-
que, por acaso, encontram-se fora do plenário, para putados tenham direito de estudatr a matéria, pelo
que se dirijam a este recinto, já que está em votação menos por um dia.
matéria de extremo interesse para a democracia e O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi-
para a justiça deste País.' são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota sim.

O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB defendendo
a Polícia Militar, vota sim.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB tam
bém vota sim.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT, defendendo
uma verdadeira Polícia Militar a serviço da cidadania
e da democracia e defendendo, sobretudo, o aper
feiçoamento das instituições democráticas, reco
menda o voto não.

Devo acrescentar que estamos votando o re
, querimento. de adiamento da discussão da matéria.

Portanto, a recomendação é o voto não.
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entenden
do que esse projeto é fundamental na luta contra
violência vota não.

O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFL-PTB recomenda o voto não.

O SR. ARNALDO FARIA DE sA (pPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
vota sim em defesa dos verdadeiros policiais milita
res.

O SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - O PSDB recomenda o voto
não, Sr. Presidente.

O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - O PPB vota sim, Sr. Presidente.

O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o voto
não, em defesa de uma justiça democrática, para
aprovar um substitutivo aceito por todas as lideran
ças, à exclusão do PMDB.
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A SRA. MARIA ELVIRA - Sr~ Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (L1Jís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB quer
esclarecer que o nosso voto foi sim ao adiamento e
não diz respeito ao mérito do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:
Não-139
Não-2D8
Abstenção - 3
Total-35D
É rejeitado o requerimento de retirada de pauta

do Projeto de Lei nº 899/95.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:

Roraima

Francisco Rodrigues - PPB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade- PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPB - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres=-PPS:'-S1m
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Não
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgmo - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Não
Pauderney Avelino - PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PPB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PPB - Sim

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL - Não
Chicão Brígida - PMDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Osmir Lima - Bloco - PFL - Não
Zila Bezerra - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - Bloco - PFL - Sim
Dolores Nunes - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PPB - Não

Maranhao

Albérico Filho - PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - PPB - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Nan Souza - PPB - Não
Pedro Novais - PMDB - Não
Roberto Rocha - PMDB - Sim

ceará
Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PDT - Não
Finno de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mata - PMDB - Sim
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Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leõnidas Cristina - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não

Piaur

Alberto Silva - PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - PMDB - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim - Bloco - PFL - Não
Waldir Dias - PPB - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim

Paralba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Uma - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Roberto Paulino - PMDB - Sim

Pernambuco

Fernando Ferro - PT - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
João Calaço - Bloco - PSB - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
José Thomaz Nonõ - PMDB - Sim

Sergipe

Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Marcelo Deda - PT - Não
Pedro Valadares - Bloco - PMN - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jaques Wagner - PT - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Pedro lrujo - PMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB - Abstenção
Antônio do Valle - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Ibrahirn Abi-Ackel- PPB - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
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José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL Milton Temer - PT - Não
- Sim Miro Teixeira - PDT - Não

Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não Moreira Franco - PMDB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Marcos Lima - PMDB - Sim Paulo Feijó - PSDB - Não

.Maria Elvira - PMDB - Sim Roberto Campos - PPB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim Sérgio Arouca - PPS - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não Simão Sessim - PPB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim Sylvio Lopes - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Não Vanessa Felippe - PSDB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não sao Paulo
Roberto Brant - Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PPB - Sim Alberto Goldman - PMDB - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Não Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Sandra Starling - PT - Não Almino Affonso - PSDB - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Sim Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim An~nio K~ndir:- PSDB - Não
Tilclen Santiago - PT - Não Arlindo Chmaglla - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Não Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não Arnaldo Madeira - PSDB - Não

Espírito Santo Ary Kara - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Abstenção Carlos Apolinário - PMDB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Não Carlos Nelson - PMDB - Sim
Jo~ge An.ders - PSDB - Nã? Celso Daniel- PT - Não
LUIz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Nilton Baiano - PMDB _ Não Celso Russomanno - PSDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Sim Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim Cunha Lima - PSDB - Não

.. De Velasco - Bloco - PSD - Sim
RIo de Janeiro Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim

Agnaldo Timóteo - PPB - Sim Edinho Araújo - PMDB - Sim
Alcione Athayde - PPB - Sim Eduardo Jorge - PT - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não Fausto Martello - PPB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não Fernando Zuppo - PDT - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não Franco Montoro - PSDB - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Não Hélio Bicudo - PT - Não
Carlos Santana - PT - Não Hélio Rosas - PMDB - Sim
Conceição Tavares - PT - Não Ivan Valente - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não Jair Meneguelli - PT - Não
Eurico Miranda - PPB - Sim João Paulo - PT - Não
Fernando Gabeira - PV - Não Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
Francisco Dornelles - PPB - Sim José Aníbal - PSDB - Não
Francisco Silva - PPB - Sim José Augusto - PT - Não
Itamar Serpa - PDT - Não José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim José Genoíno - PT - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não José Machado - PT - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim José Pinotti - PMDB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Não Koyu lha - PSDB - Não
José Maurício - PDT - Não Luciano Zica - PT - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Não Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Marcio Fortes - PSDB - Não Luiz Gushiken - PT - Não
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santa Catarina

Rio Grande do Sul

Edison Andrino - PMDB - Não
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - S/Partido - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Eliseu Padilha - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPB - Não
Luiz Mainardi - PT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - S/Partido - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel - PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Não

Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Marta Suplicy - PT - Não Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim Maurício Requião - PMDB - Sim
Michel Temer - PMDB - Sim Nedson Micheleti - PT - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim Nelson Meurer - PPB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Sim Odílio Balbinotti - S/Partido - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não Padre Roque - PT - Não
Silvio Torres - PSDB - Não Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Teima de Souza - PT - Não Valdomiro Meger - PPB - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não
Vadão Gomes - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Gilney Viana - PT - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPB - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Chico Vigilante - PT - Não
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Nair Xavier Lobo - PMDB - Não
Pedro Wilson - PT - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PfL - Não

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Basnio Villani - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Não
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
Homero Oguido - PMDB - Sim
José Janene - PPB - Sim



"Art.9º- .

O substitutivo que ofereço em substituição à
Comissão de Defesa Nacional é o seguinte:

O Congresso Nacional decreta:
"Art. 1º- Revoga-se alíneas f do art. 9º- do De

creto-Lei nº-1.001, de 21 de outubro de 1969, acres
centando-se dois parágrafos ao referido dispositivo.

Declaração de Voto

Relativamente ao Projeto de Lei nº- 899/95, es
clareço aos Senhores Deputados que, tendo tido a
honra de, pela Liderança do PSDB ter encaminhado
voto contrário ao pedido de retirada de pauta desse
projeto, vivi a contrariedade de registrar no painel
eletrônico, opinião em sentido contrário.

Cansaço, estafa, talvez expliquem o lapso.
Minha trajetória política não permitiria que um

voto meu impedisse passo seguro na direção da pa
lavra democratização da sociedade brasileira. O pro
jeto do Deputado Hélio Bicudo, aperfeiçoado por
Substitutivo negociação com a liderança do meu
Partido, é civilizatório. É bom para o País. É bom,
para o futuro da Polícia Militar. É bom para a Socie
dade Civil.

Brasília, 13-12-95 - Deputado Arthur Virgnio.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

'0 SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presid~nte, nos ter
mos do art. 72, não foi pedida a prorrogação desta
sessão de ofício por V. Exª e por nenhum Líder. Por
ser 19h5min...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Estando
na Ordem do Dia, a prorrogação é automática, De
putado Arnaldo, Com todo o respeito.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra para oferecer parecer ao projeto em
substituição à Comissão de Defesa Nacional, ao De
putado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENofNO (PT - SP. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, pela Comissão de Defesa
nacional, ofereço parecer, apresentando um substi
tutivo negociado com o autor do projeto, Deputado
Hélio Bicudo, com o Líder do Governo, Deputado
Luiz Carlos Santos, e com os Líderes do Bloco PFL
PTB, do PT, do PSDB do PDT do PCdoB e do PSB.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so- § 1º- Oficiais e praças das milícias dos
bre a mesa a seguinte Estados no exercício de função policial civil,

como tal considerado todo e qualquer servi
ço de policiamento, não são considerados
militares para efeitos penais, sendo compe
tente a Justiça Comum para julgar os crimes
por eles cometidos.

§ 2º- O inquérito policial, nos casos
contemplados no parágrafo anterior, será
realizado pela autoridade militar, com a in
tervenção necessária do Ministério Público."

Art.2º- Esta lei entra em vigor na data de sua pLr
blicação, revogando-se as disposições em contrário."

O substitutivo - repito - foi acordado com o au
tor do projeto e com o Deputado Luiz Carlos Santos
e tem apoio do Ministro da Justiça, Nelson Jobim, e
dos Líderes do Bloco PFL-PTB, do PSDB, do PT, do
PDT, do PSB e do PCdoB.

É o parecer, em substituição à Comissão de
Defesa Nacional.

A SRA. MARIA VALADÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra

A SRA. MARIA VALADÃO (PPB - GO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. presidente, apenas para
constar o meu voto não na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
emitir parecer, ao projeto em substituição à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, conce
do a palavra ao Deputado José Luiz Clerot.

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (PMDB - PB.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, a história do De
creto-Lei nº-1.001, de 1969, remonta os tempos mais
duros do regime militar. A alteração feita ao Código
Penal Militar, principalmente através do art. ~, é um
verdadeiro escárnio à consciência jurídica deste
País.

Naquela oportunidade, quando editado o de
creto-lei, mereceu a censura das mais responsáveis
figuras da cultura jurídica brasileira, a começar por
Evandro Lins e Silva, e a terminar no saudoso Prof.
Heleno Cláudio Fragoso. O art. 9º- redigido de tal for
ma só teve como propósito acobertar sob o pálio de
que não constitui crime militar uma série de condu
tas que de resto eram comumente praticadas pelos
militares, principalmente naquela época.

Este art.9º-, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
chegou ao ponto de descrever as condutas que não
seriam crimes militares. Foram tantos os abusos
praticados colTI base nesta legislação, mas eu quero
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referir-me a apenas um como exemplo, porque é o O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
maior de todos. Imaginem V. ExªS que um militar, de são do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exª- que
acordo com este art. 9Q., se fosse armado com um registre meu voto não na votação anterior.
revólver privativo das Forças Armadas a uma festa O SR. MANOEL CASTRO (Bloco/PFL-BA.
em qualquer clube, mesmo não estando em serviço Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re-
nem em missão secreta, como era comum naquela gistrar meu voto não na votação anterior.
época, se houvesse uma desavença como era co- O SR. JOFRAN FREJAT (PPB - DF. Sem re-
mum naquela época, se houvesse, por exemplo, visão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar
uma desavença no clube e ele sacasse a arma pri- meu voto sim na votação anterior.
vativa do Exército, tratava-se de crime militar, era de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
competência da Justiça Militar, e assim se procedia. do a palavra ao Deputado Hélio Rosas nara discutir

Até hoje a revisão do Código Penal e Militar a matéria.
não chegou a esta Casa, muito embora já existam O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP) - Sr. Pre-
estudos feitos a respeito da matéria. sidente, srªs e Srs. Deputados, estaria até sem con-

Esta não é, na realidade, a modificação ideal, dições de ocupar esta tribuna para discutir esse pro-
mas é a que se pode fazer neste momento. Assim, o jeto. Realmente estou perplexo, mais frustrado do
acolhimento do substitutivo da Comissão de Defesa que já estive em toda minha vida política.
Naciona~ está, do p.onto de ~ista da oportunidade e Não entendo o que aconteceu com uma
da 0?8slão, na ma~o~ perfeição,. e o parecer, pela matéria estudada nesta Casa por três longos
Comlss~o de Cons!I~I~? e Justiça e de. Reda?áo ~ anos, na CPI do Extermínio, comandada pela De-
no sentido da sua Jundl~ld~de, ~oa técmca leglslati- putada Rita Camata. Ela passou por todas as Co-
va, boa redação e constltuclon~hdade. missões e foi objeto de uma emenda aglutinava

~ SR. PRESI~ENTE (LUIS .Eduardo) - Há um que envolveu todas as Lideranças, concluindo por
requerimento de adiamento da discussão. Vou sub- um projeto exatamente igual ao defendido pelo
metê-Io a votos: Deputado Inocêncio Oliveira, há momentos. S. Exª

Senhor Presidente, defendeu o projeto que aprovamos nesta Casa
Requeremos, nos termos regimentais, o adia- segundo o qual os crimes dolosos contra a vida,

mento da discussão por duas sessões do Projeto de praticados contra civis, são da competência da
Lei nº- 899/95, do Sr. Hélio Bicudo, que dispõe sobre justiça comum.
a descaracterização do crime militar, nas hipóteses O que não aprovamos e não podíamos aprovar
que menciona, define a competência da Justiça Mili- foi que o militar em serviço tivesse sua ação policial
tar local e dá outras providências, item 7 da Ordem levada ao julgamento da justiça comum. Se isso
do Dia da sessão de hoje. acontecesse seria inibida a ação do policial que, já

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. - mal remunerado ao ter de enfrentar a criminalidade
Hélio Rosas, PMDB - Michel Temer, Líder do cada vez mais violenta e bem equipada, sabendo
PMDB. que poderia também ser processado na justiça co-

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- mum e até preso j~nto com bandidos, pensava duas
te, peço a palavra pela ordem. vezes antes de agir.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O policial é bem preparado, passa por vários
Exª a palavra. cursos, por seleção rigorosa, mas é um ser humano,

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. tem mãe, pai, mulher e filhos. Além de todos os ris-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco cos que corre, caso provoque lesões corporais no
PFL-PTB recomenda o voto não. bandido na tentativa de prendê-Io, estaria ainda su-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- jeito ao julgamento da justiça comum, tendo de me-
tação. ter o dedão no inquérito policial. Isto acabaria com a

Os Srs. Deputados que o aprovam permane- Polícia Militar. A melhor segurança do País está nos
çam como se acham. (Pausa.) três Estados onde há segunda instância de Justiça

REJEITADO. Militar.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a O projeto da Deputada Rita Camata foi aprova-

palavra pela ordem. do nesta Casa e enviado ao Senado. A Comissão de
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Justiça daquela Casa o aprovou por dezessete votos

Exª a palavra. contra três e está para ir a plenário. Ele já foi estuda-



o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ronaldo Perim, 1.Q Vice-Presidente.
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do nas Comissões e no Plenário desta Casa e per- O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a
correu o mesmo caminho no Senado. Depois dessa palavra pela ordem.
longa caminhada, quando está em vias de ser con- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
cluído o ciclo de estudos e votação, aparece esse V. Ex!! a palavra.
outro projeto, voltando tudo à estaca zero, modifi- O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão
cando tudo. do orador.) - Sr. Presidente, não consegui participar

Aquilo que já foi rejeitado volta em caráter de da votação, gostaria apenas de registrar meu voto não.
urgência urgentíssima. E mais: na semana pa$sada, O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para
encerramos os trabalhos da Comissão que analisou falar a favor, convido a fazer uso da palavra o ilustre
a PEC nº- 46. É outro projeto que extingue a ~ustiça Deputado Marcelo Déda.
Militar, do mesmo autor, o ilustre Deputado Hélio Bi- O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-
cudo. Depois de ouvirmos 24 autoridades, de compi- são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
larmos a legislação de sete países e de discutirmos dos, tive oportunidade, no momento em que encami-
durante três meses, o projeto foi à votação, e a ex- nhava a posição do meu partido a respeito do reque-
tinção do Tribunal de Justiça Militar foi rejeitaçla'por rimento que pretendia adiar a matéria, de trazer os
unanimidade. argumentos do Partido dos Trabalhadores, os nos-

as integrantes da Comissão Especiall com sos argumentos, em defesa da proposta do Deputa-
bastante conhecimento do assunto, estudar~m-no do Hélio Bicudo e em defesa, também, do substituti-
durante três meses e julgaram a questão da Justiça vo que, por um amplo acordo, envolvendo as Lide-
Militar. Pergunto: Nem isso vale? Depois de todo ranças do PSDB, do PMDB, do PFL, do PT e do
esse trabalho, o PFL, através do Deputado Inocên- PSD, foi possível ser lavrado.
cio Oliveira, e o PSDB, através dos Deputados José Quero apenas destacar duas coisas. A primeira
Aníbal e Luiz Carlos Santos, Líder do Governo, é que acho da maior importância que evitemos que
unem-se a um gl1lX>, não sei em troca de que vanta- um debate deste tipo seja tratado com o grau de
gens ou negociações, para trazer de volta a matéria. emoção e até de agressões infundadas que levaram

Não quero dizer que sejam negociações que fi- o Deputado Hélio Rosas a pronunciar-se nesta tribu-
ram interesses públicos. Mas esta Casa as desco- na, quando falou a respeito de negociações espúrias
nhece. Elas violentam o instituto da urgência urgen- e em coisas que não existem.
tíssima, quando impede que se examine a matéria. Lembro a esta Casa que este projeto nasceu
Não posso entender que um Deputado com longa das discussões e conclusões da CPI que investigou
experiência e enorme cultura política, como o Depu- o extermínio de menores e adolescentes, de 1991,
tado Inocêncio Oliveira, pregue uma coisa e aprove que fez história neste Parlamento, presidida pela
outra. Foi exatamente isso que aconteceu na sua re- Deputada Rita Camata e tendo como Relatora a De-
comendação. Todos concordam com aquilo que o putada Fátima Pelaes.
Deputado defendeu, mas não é o que está no proje- Não há mais o que se adiar. Temos de votar e
to, que ele defendeu. alterar esta legislação porque o tempo deste adia-

Para encerrar, quero dizer os senhores que mento não se conta em minutos, mas em óbitos, em
este é meu último mandato de Deputado. Não tenho homicídios e em mortes.
mais condições físicas nen psicológica para suportar Esta a opinião que gostaria de trazer ao debate.
os desgastes a que todos nós estamos submetidos O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con-
no exercício do mandato popular. Não esperava, en- cedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá,
tre tantas decepções e desilusões, neste último para discutir a matéria.
mandato passar esta frustração que estou passando O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
hoje por ver essa decisão que contraria a lógica, o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
bom senso, o Regimento, o interesse público e igno- Deputados, da forma como a questão foi exposta
ra o trabalho dedicado de tantos Deputados, por tan- pelo Deputa?o Marcelo Déda, parece que esta Casa
to tempo, ferindo os brios de Parlamento brasileiro. não se mamfestou sobre a matéria logo após o tér-
(Palmas.) mino da CPI e do relatório da nobre Parlamentar

Rita Camata. Esta Casa já se manifestou e votou o
substitutivo que, hoje, está no Senado da República.
Uma matéria idêntica já foi votada nesta Casa do
Congresso, o Senado.



o Sr. Ronaldo Periro, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra à Deputada Sandra Starling para discu
tir a matéria.

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SIªS e Srs.
Deputados a minha palavra é breve. Quero apenas
registrar nesta tribuna que fere não apenas a cons
ciência jurídica, mas sobretudo a consciência demo
crática a existência de tratamento privilegiado para
quem quer que seja. E o tratamento privilegiado que
se procura corrigir hoje com este projeto mostra mui
to mais necessária uma coisa que tem de ser afasta
da da ordem jurídica brasileira, porque nem todos os
Estados do Brasil têm Justiça Militar. Como fica, en
tão, a situação em relação aos Estados que não a
têm? Temos de acabar com os privilégios desse
tipo.

"Não constituem crimes militares as
seguintes infrações penais: 1} os crimes do
losos contra a vida cometidos contra civil
fora do aquartelamento militar; 2} os pratica
dos na hora de folga com arma da corporação
quando não agindo em razão da função."
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, Há pouco esta Casa também discutiu uma tares e, portanto, nem todos os conhecem para po-
PEC que procurava extinguir o Tribunal de Justiça derem decidir soberanamente na hora de votar. Sa-
Militar, e o seu relatório foi contrário. Essa matéria bemos que podem existir excessos, mas não é a ex-
ainda não veio ao Plenário. A que já passou por este cação que faz a regra. A regra tem de ser bem de-
Plenário aguarda a manifestação do Senado. De re- Iineada para que possamos agir em cima das cha-
pente, o projeto idêntico recebeu na tarde de ontem madas exceções. Portanto, neste momento, que-
a urgência urgentíssima. Se atentarmos para o Regi- remos, sim, dar regras à Justiça Militar, mas não a
mento, a urgência foi aprovada com 260 votos; pre- sua pura extinção. No fundo o que deseja a autor
cisava de 257. Portanto, não foi aprovada por ampla da proposta a extinção da Justiça Militar. Uma lon-
maioria. Se não fossem os 4 votos a menos na tarde ga discussão que vem desde a Constituinte, e
de ontem, não estaríamos hoje aqui discutindo essa aqueles que aqui estavam sabem disso. Entende-
matéria. mos que o crime cometido, pelo policial militar -

Na verdade, queremos fazer prevalecer - o entre aspas - na sua atividade não pode ser punido
próprio Relator do projeto deverá se manifestar de forma muito simples.
numa das emendas apresentadas - o texto que já foi Disse muito bem o Deputado Celso Russoman-
votado anteriormente nesta Casa e o que agora se en- no que, se for dado tratamento civil ao crime cometi-
contra no Senado, vazado nos seguintes termos: do pelo policial militar em defesa da sociedade, ele

terá sérios problemas em razão das divergências
existentes entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Na
verdade, o que queremos é punir aquilo que chama
mos de excesso, as exceções, mas não podemos
fazer, simplesmente, com que isso seja regra e, de
repente, jogar todos os policiais militares na vala co
mum, porque, na verdade, o pouco de segurança
que se tem, em termos gerais - e falo, particular
mente do Estado de São Paulo - decorre da força
militar do Estado de São Paulo. Efetivamente, se
não dermos condições para que o policial militar
possa enfrentar devidamente os bandidos, estare
mos levando-o à condição de vala comum e temos
de defender a Polícia Militar.

Então, esses tipos de crimes que estão fora da
atividade policial militar vão para a justiça comum. É
esta a proposta e que já foi aprpvada por esta Casa
e, certamente, também o será pelo Senado da Re
pública. Por que, então, o açodamento na votação
de uma matéria tã0 importante? O Deputado Hélio
Rosas, certamente, com muita emoção, porque é
um Parlamentar vivido, escolado, e que, efetivamen
te, acompanha todo trabalho da Polícia Militar do
seu Estado, o Estado de São Paulo, foi atingido por
alguns. Por quê? Porque trouxe para esta tribuna,
para este Plenário a sua vontade como Parlamentar,
!por conhecer a fundo aquela sua situação. E, após,
o Deputado Marcelo Déda procura atingir a pessoa
do Deputado Hélio Rosas.

Ora, por que fazer isso com S. Exª, um Parla
mentar como é, por longo tempo Deputado Estadual
e desde a Constituinte presente aqui nesta Casa. E
ele tem razão de estar nessa condição, altamente
emocionado. O que ele pedia no seu requerimento
era nada mais nada menos que o adiamento da vo
tação para o dia de amanhã. Ele não é contra a mu
dança que prega o projeto de Deputado Hélio Bicu
do. Só que o projeto do ,Deputado Hélio Bicudo vai
mais além. Ele não prega mudanças. Ele quer a ex
tinção do Tribunal de Justiça Militar.

Chegou-se ao enredo de um pretenso acordo,
o qual não foi distribuído a todos os Srs. Parlamen-



Não se trata aqui, como afirmou a Deputada
Sandra Starling, de privilégio caído do céu. Algumas
funções têm prerrogativas e características essen
ciais. E uma das funções árduas, difícil por excelên
cia é a função policial militar, e não se pode exigir do

"Oficiais e praças das milícias dos Es
tados, no exercício de função policial civil,
como tal consid~rado todo e qualquer servi
ço de policiamento, não serão considerados
militares para efeitos penais, sendo compe
tente a Justiça Comum para julgar os crimes
por eles cometidos."
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A minha segunda palavra é para dizer que, cer- Militar, todos os encômios e elogios. A citada alínea
tamente, muitos integrantes das polícias militares configura como crime militar o delito cometido, por
não devem estar satisfeitos com o tipo de defesa exemplo, por uma arma registrada. Um absurdo! Até
que aqui se faz. Na realidade, aqueles que preten- hoje não se conseguiu, nem na doutrina, nem na ju-
dem manter este privilégio, este foro excepcional, risprudência uma razão lógica para esta alínea que
estão levantando na consciência de muitos dos Par- em boa hora se expurga. Peço a atenção dos Srs.
lamentares a suspeita de, por querermos ser julga- Parlamentares. Não vou discutir tecnicidade, nem fa-
dos por. um tribunal diferente do Poder Judiciário, lar como Procurador de Justiça, nem como ex-Pro-
que todos os integrantes da Polícia Militar querem motor da Vara das Execuções Penais e da Justiça
ter um comportamento marginal. Militar no conturbado Estado de Alagoas. Pelo fato

Eram essas as palavras, Sr. Presidente, srªs e de alguém morrer atropelado, não vou desinventar o
Srs. Parlamentares, que queria trazer à considera- automóvel. O Massacre do Carandiru é uma chaga
ção dos Deputados de todos os partidos e pedir que na história jurídica, política e institucional deste País;
votem a favor do projeto. mas por conta do massacre do Carandiru não vou

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- revogar a Lei da Gravidade.
do a palavra ao Deputado José Thomaz Nonô, para Peço a V. ExªS atentarem para aquilo que é ex-
discutir a matéria. posto. Indago aos Deputados comuns desta Casa,

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PMDB - AL. não aos bacharéis, não aos promotores como eu e o
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputado Hélio Bicudo, não aos oficiais da reserva.
Deputados, neste curto espaço de tempo que o Re- Entretanto quero indagar aqui dos médicos, dos far-
gimento nos concede, gostaria de abordar a questão macêuticos, dos bancários e dos operários: como se
de forma bastante objetiva. Tenho admiração irrestri- deve comportar um policial militar, ao enfrentar, não
ta pelo Deputado Hélio Bicudo e pelo Deputado Hé- com excessos, mas na normalidade, uma situação
Iio Rosas - os hélios se equivalem -, e não quero de emergência, uma rebelião? Indago. São situaçõ-
politizaressadiscussão. O que está em jogo são a1- es do cotidiano. Não quero - nem essa é a intenção
gumas considerações de natureza formal, que não do nobre Deputado Hélio Bicudo, tenho certeza -
podemos tangenciar. que amanhã se sindicalize, de certa forma, a polícia,

O projeto original, do nobre Deputado Hélio Bi- o policial militar tenha, antes de agir, indagar para si
cudo, em que pese - repito - o apreço que tenho próprio: Vou ser preso pela Justiça Militar? Vou ser
por S. Exª, possui algumas impossibilidades de na- condenado pela Justiça Civil? Talvez esta hesitação
tureza~Qrmal flagrantes. Tanto assim, pelo próprio custe a sociedade um dano maior do que aquele
enunciado do seu artigo, que começa por "Não que se quer corretamente coibir.
constitui crime" etc., permite uma aberração - é Votei a favor do pedido de prorrogação, por
bom que os Srs. Deputados atentem para o que uma razão muito simples: não tenho clareza, não te-
estão votando - ao dizer "Não constitui crime mili- nho entendimento abrangente quanto ao real a1can-
tar" etc. o crime que venha a ser praticado contra ce do que se quer no § 1Q. do Substitutivo "Jobim/Ge-
civil, desde que o agente esteja no exercício de noíno."
agente de policiamento. Não sei direito o que se pretende com esta re-

Sei que essa não foi a intenção de S. Ex'!, mas dação:
o que está escrito no projeto permite o entendimento
surrealista de que, se o agente não estiver no exer-
cício de atividade de policiamento, ou seja, o policial,
em casa, delinqüindo contra civil, possa ser entendi-
do como crime militar. É o que está escrito, não quis
S. Ex'! o nobre Deputado Hélio Bicudo.

Surpreendentemente, o não menos brilhante
Deputado José Genoíno traz agora um projeto intei
ramente novo da palavra do nobre ex-Deputado e
atual Ministro da Justiça, companheiro Nelson Jo
bim, a cuja competência todos nos curvamos. É o
Projeto Jobim, que vamos apreciar rapidamente. O
que diz S. Exª? Revoga a alínea f do Código Penal



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Estâ encerrada a discussão.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem

V.Exª a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 152 do Re
gimento Interno estabelece:

"Urgência é a dispensa de exigências,
interstícios ou formalidades regimentais, sal
vo as referidas no § 1Q. deste artigo, para que
determinada proposição, nas condições pre
vistas no inciso I do artigo antecedente, seja
de logo considerada, até sua decisão final.

§ 1Q. Não se dispensam os seguintes
requisitos:

I - publicação e distribuição, em avul
sos ou por cópia, da proposição principal e,
se houver, das acessórias;
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policial um comportamento idêntico ao do médico e dade com justiça deixarâ qualquer cidadão sabedor
do enfermeiro. de que terâ os seus direitos resguardados em qual-

Chamo a atenção para o derradeiro problema quer esfera de julgamento.
que é o contemplado no § 2º- Tanto reconhecem S. Sr. Presidente, tenho muita pressa de ver isto
EXBs, o Ministro Nelson Jobim e o Deputado José votado, finalizo.
Genoíno que a questão é controvertida, que aqui é Outra convicção: temos quatro Estados com
dito, de forma claríssima: Justiça Militar plena para julgar policiais militares.

"O inquérito policial, nos casos con- No.s demais, hâ auditori~s. Naqueles o~d~ hâ aud~-
templados pelo parâgrafo anterior, serâ rea- tonas, os recursos e ~s Jul~~mentos finaiS Jâ são fel-
Iizado pela autoridade militar, com a inter- tos na esf~ra da JUStl~ CIVIl. Po~nto trata-s.e ~-
venção necessâria do Ministério Público." nas de retirar certos delitos do âmbito da JUStiça MI-

" Iitar, preservando o futuro desta instituição respeitâ-
Troco ,em m,lúdos ~a~~ V. Ex~:. se ~~s entre- vel, a Polícia Militar, e sem dúvida alguma - faço

garmos os Inquéntos poliCiaiS à PoliCia CIVil, com a questão de estabelecer - aumentando a taxa de Ii-
riv~lidade que ,e~ist~ .em todo? .os ~~tado~.deste berdade para a sociedade civil deste País.
PaiS, entre PoliCia Militar e PoliCia CIVIl... CIVIS não Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
julgam muito bem militares, e vice-versa, no âmbito O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
policial. Falo do inquérito. mesa o seguinte requerimento:

E tanto é reconhecida que se constitui aqui
uma tramitação exótica para esse tipo de delito. É a Sr. Presidente, requeremos a V. Exi!,
Polícia Militar que farâ a instrução processual. Evi- nos termos regi":lentais, o encerramento da
dentemente, o nobre Deputado Hélio Bicudo se so- discussão do Projeto de Lei nº- 899, de 1995.
corre como da confiança que temos no Ministério Sala das Sessões, 13 de dezembro de
Público e não na Polícia. Tanto assim que pedimos: 1995. - Assina: Marcelo Deda, Vice-Líder
com a intervenção necessâria do Ministério Público. do PT; Miro Teixeira, Líder do PDT; Ino-

srªs e Srs. Deputados, vamos ponderar. Se cêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
isto efetivamente for a votos, recomendo o voto de PFUPTB; e Ayrton Xerez, Vice-Líder do
abstenção, nem sim nem não, para ver se consegui- PSDB.
mos, com o tempo, solução mais pertinente. Pode
ser que, com a boa intenção de se acabar com a
Justiça Militar, de quatro juízes fardados e um audi
tor civil, com intenção de se acabar com massacres
como o do Carandiru, com a intenção de coibir uma
série de excessos da Polícia Militar, cometa-se um
equívoco muito maior e, aí, sim, irremediâvel.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado Arthur Virgnio, para discu
tir a matéria.

O SR. ARTHUR VIRGfLlO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, considero bom o projeto do Deputado Hélio
Bicudo, com defeitos que são corrigidos pelo sLbstituti
vo arrpla, aberta e democraticamente negociado com
as lideranças deste Plenârio e desta Casa Esclareço
algumas convicções minhas. Não me passa pela ca
beça emocionalizar uma discussão que deve ser técni
ca, política, e não emocional. Não se trata de nada pa
recido com o monopólio do petróleo, de forma alguma

Inicialmente não me parece um dado de prote
ção à Polícia Militar alguém imaginar que ela precise
acoberta-se contra a Justiça Civil, de supostos deli
tos praticados por seu membros. Ao contrârio, creio
em uma sociedade que projete justiça, e uma socie-



-Nº-2 -

EMENDA

EMENDA ADITIVA

Inclua.-se onde coli>er, com a seguinte redação:
Art. A pena decorrente da condenação de mili

tares deverá ser cumprida em presidio militar e,
onde não houver, em prisão separados dos conde
nados civis.

Sala das Sessões, 13 de Dezembro de 1995. 
Gerson Peres, Vice-Lider do PPB.

-Nº-3 -

Inclua-se:
Art. 9Q .

§ 2Q, onde se lê: com intervenção necessária
do Ministério Publico;

Leia-se: Com intervenção processual do Minis
tério Público.

Sala das Sessões 13 de dezembro de 1995 
Gerson Peres, Vice-Líder do PPB.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, encaminhei duas
emendas a V. Exª

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Estão
chegando as mãos do Deputado José Genoíno, para
que S. Exª profira parecer.

O SR. GERSON PERES - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito

ao Deputado José Genoíno que profira parecer so
bre as emendas do Plenário, em substituição, a Co
missão de Defesa Nacional.

O SR. JOSÉ GENofNO (PT-SP. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
são três emendas. A de número 1, do nobre Deputa
do Arnaldo Faria de Sá, é contrária, no seu conteú
do, ao substitutivo apresentado pela Comissão de
Defesa Nacional, que nega exatamente o acordo
que aqui apresentei pela citada Comissão, respalda
do por todos os Líderes.

-Nº-1-

Dê-se ao art. 1Q do Projeto de Lei nQ 899/95 a
seguinte redação:

Artigo 1Q Não constituem crimes militares as
seguintes infrações penais, ainda que cometidas por
policias militares ou por bombeiros militares, nas
condições previstas no art.9º-, do Decreto-Lei nº-1.001 ,
de 21 de outiliro de 1969, Código Penal Militar;

I - os crimes dolosos contra a vida cometidos
contra civil, fora do aquartelamento militar;

11 - os praticados, na hora de folga, com arma
da Corporação, quando não agindo em razão da
função.
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11 - pareceres das Comissões ou de Júri. Além disso, é um absurdo que seja da compe-
Relator designado." tência da Justiça Militar o julgamento de delitos sem

Está-se votando o substitutivo. Foi distribuído o qualquer conotaç?o militar, como assalto ou pratica
projeto original. Não houve a distribuição do substi- de estupro, apenas porque o PM usou arma da Cor-
tutivo a todos os Parlamentares. Portanto, nos ter- poração. . .,
mos do art. 152 do Regimento Interno, solicito a V. Arnaldo Fa~a de Sá, Vlce-Llde~ do PPB.-
Exª que sejam distribuídas cópias do substitutivo a ~el~o Leao - Llder do PPB - Darcislo Perondl -
todos os Srs. Parlamentares. Vlce-Llder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exª
será plenamente atendido. Antes da votação, sem dú
vicia alguma, todos os Deputados receberão cópia do
silistitutivo. Estão sendo feitas as cópias necessárias.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas é pu
blicação, Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A publi
cação é em avulso ou por cópias, Deputado. V. Exª
bem o sabe.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, e a distribuição do substitutivo ao Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será
feita, Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - v. Exª já está
encaminhando para o relator a apreciação das emen
das e o Plenário ainda não conhece o silistitutivo.

. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conhe
cerá, Deputado. Já está chegando.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

Justificaçiio

A Câmara Federal apreciando projeto idêntico
na legislatura anterior aprovou as modificações su
geridas nesta Emenda. Esse Projeto de Lei da Câ
mara nº- 102/93 já foi aprovado na Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.

Existe um consenso de que os homicídios por
PM contra civis devem ser julgados no Tribunal do
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parecer contrário a estão embutidas no art. 9º- do atual Código Penal.
Não há, por parte da Comissão Especial, nenhuma
intenção de extinguir a Justiça Militar.

Há pouco, eu trocava idéias com o Relator da
Comissão, e S. Exª- me autorizou a declarar isto da
tribuna: não há como se extinguir a Justiça Militar,
mesmo porque ela é essencial ao equilíbrio das For
ças Armadas; não basta a hierarquia e a disciplina, é
preciso que haja uma Justiça ágil e competente para
dar resposta imediata aos crimes cometidos no âmbito
da caserna Esse é o problema da Justiça Militar.

De que trata esse projeto? Ele não trata de ex
tinguir a Justiça Militar, mas de definir o que é real
mente crime militar, se vai continuar com um elenco
de definições ou se é possível, desde já, reduzir o
conceito ou a definição de crime militar.

Por isso, Sr. Presidente, é que, sem dúvida al
guma, o projeto apresentado é constitucional, jurídi
co e está em boa técnica.

Devo acrescentar que não há sentido nas críti
cas do Deputado José Thomaz Nonõ feitas ao subs
titutivo, que mereceu meu parecer favorável, em que
pese o respeito que tenho por S. Exª

Até que o projeto é cuidadoso quando determi
na que o inquérito policial seja feito pela autoridade
militar, porque quem vai ficar submetido a esse in
quérito são os oficiais e praças ·colhidos em delitos
no exercício de função civil. Portanto, esses inquéri
tos serão, na realidade, feitos na área da sua corpo
ração e com a excelente providência de serem
acompanhados pelo Ministério Público.

Em relação às emendas, a Emenda nº- 1 é uma
espécie de substitutivo. Esta proposta é jurídica,
está redigida em termos e não é inconstitucional.
Entretanto, opino pela não aprovação da emenda,
porque o texto do substitutivo é melhor do que esta.

A Emenda nº- 2 diz o seguinte: "Inclua-se onde
couber a seguinte redação. A pena decorrente da
condenação de militares deverá ser cumprida em
presídio militar e não onde houver prisão separada
dos condenados civis."

Vejam bem, quando o militar é condenado e
excluído da sua corporação, as organizações milita
res o mandam para o juízo da execução penal. Lá,
fica sujeito ao regime, ou seja, à prisão que juiz da
execução penal determinar. E mais, se a sentença
condenatória não disser que a prisão deve ser em
regime fechado ou aberto, compete ao juiz da exe
cução penal estabelecer as condições do cumpri
mento da pena.

Essa matéria está exaustivamente disciplinada
na Lei das Execuções Penais. Não há por que esta-

No mérito encaminho o
Emenda nº- 1.

A Emenda nº- 2 garante ao policial militar o
cumprimento de pena em presídio separado, exata
mente para evitar a retaliação dos criminosos devido
à natureza de sua atividade.

O meu parecer é pela ~rovação da Emenda rf2 2.
A Emenda nQ. 3, diz: onde se lê com a interven

ção necessária do Ministério Público, leia-se com a
intervenção processual do Ministério Público.

O parecer entende ser desnecessário, porque
no substitutivo já está claro a presença do Ministério
Público como autoridade policial na instrução do
processo. Portanto, em relação à Emenda nº- 3, o
parecer é contrário.

Vou ler a emenda: onde se lê com a interven
ção necessária do Ministério Público, que é o que
está no susbtitutivo leia-se com a intervenção pro
cessual do Ministério Público.

Contrário no mérito, Sr. Presidente.
O SR. GERSON PERES Sr. Presidente, pode

ria justificar as minhas emendas?
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa

do, V. Exª- poderá justificar suas emendas depois
que o Deputado José Luiz Clerot oferecer o parecer
em substituição à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer às Emendas de
Plenário em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, ao Sr. José Luiz Clerot

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (PMDB-PB. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na qualidade de Relator, pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, e tendo em
vista várias observações que foram feitas em tomo
desse projeto, no sentido de que seu objetivo seria
acabar com a Justiça Militar, quero também, na qua
lidade de membro da Comissão Especial que estuda
a reforma do Judiciário, da qual é Relator o Deputa
do Jairo Carneiro, dizer que a tendência daquela Co
missão em hipótese alguma é extinguir a Justiça Mi
litar, ao contrário disso, quer-se enxugar a Justiça
Militar.

Em primeiro lugar, deseja-se reduzir o Superior
Tribunal Militar a seu número histórico de 11 Minis
tros, enxugar e definir na própria Constituição 
corno está feito em relação à Justiça Federal - a
competência da Justiça Militar, ou seja, restringir a
competência desta ao julgamento dos crimes pro
priamente militares, excluindo na própria Constitui
ção o julgamento de todas as outras questões que
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belecer que o militar deve cumprir a pena em presí- porque no Estado da Paraíba, por exemplo, não há
dia militar, que talvez só exista em São Paulo. No presídio militar. Como eu já disse, depois de conde-
resto do País não existem presídios militares. Os nado e com o trânsito em julgado, ele é encaminha-
condenados ficam presos nas corporações militares do ao juiz das execuções penais como qualquer cris-
enquanto a sua sentença condenatória não estiver tão condenado nas penas da lei.
transitada em julgado. Quando isso ocorrer, o cida- Na realidade, este projeto, como eu já disse,
dão, mesmo sendo militar, vai exatamente para o não é ideal, não é o suficiente. Porém, neste ITIQ-

juízo das execuções penais e, portanto, ficando su- mento, é o possível. Ele dá um freio um basta, fecha
jeito ao cumprimento da pena na forma da Lei das uma porteira de onde saem várias pessoas que aten-
Execuções Penais. tam contra a vida dos civis e depois são julgados pelos

A emenda não é inconstitucional mas meu pa- chamados Conselhos de Tropa, em que muitas vezes
recer é contrário a ela, porque enqua~to não estiver não há recurso e o caso acaba morrendo.
transitada em julgado a sentença, o militar condena- Apenas um exemplo: em São Paulo - descui-
do permanece na corporação, ou seja, preso no pem-me os paulistas - um determinado militar havia
quartel. Mas, depois disso, esse preso será conduzi- sido condenado por abuso sexual. Ele foi condenado
do exatamente para o juízo das execuções penais pelo Conselho de Tropa, onde a decisão não foi re-
para receber o tratamento estabelecido na Lei das corrida e morreu por lá mesmo. Numa reincidência
Execuções Penais. específica, desta vez o Ministério Público resolveu

Digo isso, Sr. Presidente, porque, quando fui recorrer. Entã~, consegui~s, num Tri~unal Militar,
Ministro do Tribunal Superior Militar, tive oportunida- reformar a d~ISão, que vmha absolutóna, para con-
de de julgar inúmeros casos, casos inclusive em que denar este militar.
a Justiça Militar não havia fixado qual era o regime Vejam bem, da primeira vez não funcionou. A
do cumprimento da pena e o Tribunal teve de escla- corrupção, inclusive de soldados que haviam sido
recer que o regime do cumprimento da pena seria comandados por um sargento que era o Comandan-
aquele que o juiz das execuções penais estabele- te da Companhia, fez com que a decisão ficasse por
cesse. lá. Funcionou o espírito de corpo exatamente no

De modo que o parecer é contrário à Emenda nº- 2. Conselho de Tropa.
Em relação à alteração para modificar o tipo de Esse projeto conserta isso. Não conheço mili-

intervenção do Ministério Público nos inquéritos, tares, em sua grande maioria policiais militares,
data venia, o meu querido Deputado Gerson Peres, que tenham sido pegos pela Justiça em face des-
se reduzirmos a intervenção processual do Ministé- se tipo de conduta que consagra o Código Penal
rio Público, o que ele vai fazer no inquérito? Ele não Militar como crime militar, porque as coisas ficam
terá nada para fazer no inquérito. por lá.

O que o projeto de lei quer? Ele quer, ao mes- Poderia aqui, Sr. Presidente, com a experiên-
mo tempo em que deixa que se faça o inquérito nas cia pessoal que tenho na advocacia, por muitos
corporações, que o fiscal da lei acompanhe. De anos em todos os níveis e na qualidade de Juiz, citar
modo que essa emenda discrepa do espírito do pro- inúmeros e inúmeros casos.
cesso. Ela não é inconstitucional, Sr. Presidente. Tivemos o caso - e eu o contei à Deputada Zu-
Não sei se foi isso que o Deputado Gerson Peres laiê Cobra - de um policial militar que foi atender a
quis mas S. Exª quis exatamente tirar o Ministério uma casa que havia sido assaltada. Haviam furtado
Público da fase do inquérito. E o que o projeto quis muita coisa, e o policial militar aproveitou e levou a
colocando o Ministério Público? Como esses inquéri- arma do dono da casa. Tempos depois, ele, que fa-
tos vão ser feitos nas corporações é para que não zia um bico como vigilante numa sauna na cidade de
haja aquele chamado interna corporis. O que ocor- Taguatinga, com a arma roubada, na função de poli-
re? Na verdade, o que acaba acontecendo é que o cial, matou um menor, e este fato ficou sepultado na
Ministério Público vai para lá. área da Justiça Militar de primeira instância aqui no

Por outro lado, se usarmos a palavra proces- Distrito Federal. Imaginem o que deve acontecer pe-
sual ela ficará restrita à fase processual quando se ins- los Estados afora!
taurar a ação penal. Não é esse o espírito do projeto. Lá no meu Estado, tenho muito respeito pela

O parecer, portanto, também seria contrário. Polícia Militar. Tenho tanto respeito por ela que lá
Nesse sentido, apelaria ao Deputado Gerson preciso andar armado, o que não acontece aqui em

Peres para que retirasse essas emendas. Digo isso Brasília.



REQUERIMENTO

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, lamento não estar

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 193 do Regimento Inter

no, requeiro o adiamento da votação do Projeto de
Lei nº- 899/95, constante do item 7 da Ordem do
Dia, por duas sessões, tendo em vista a necessi
dade da presença de um número maior de Parla
mentares no Plenário, em face da complexidade da
matéria.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. 
Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB - Michel
Temer, Líder do PMDB - José Anfbal, Líder do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Devo

dizer que, pelo acordo firmado com os diversos lí
deres, este projeto será incluído na convocação ex
traordinária, a pedido do Presidente da Câmara dos
Deputados ao EXmQ Sr. Presidente em exercício,
Marco Maciel, e constará da Ordem do Dia da próxi
ma terça-feira.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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Sr. Presidente, concluindo, nosso parecer é O SR. GERSON PERES - Mas V. Exª comple-
pela não-aprovação da Emenda nº- 1, da Emenda nº- ta. Apresentei ao projeto duas emendas.
2, da Emenda nQ 3, apesar de estarem bem redigi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exª
das, não serem inconstitucionais e serem jurídicas. poderá destacar suas emendas e encaminhá-Ias.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- O SR. GERSON PERES - Mas eu a destaquei.
do José Luiz Clerot, agradeço a V. Exª o brilhante O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É no
parecer. momento da votação. Não é este ainda. Há um re-

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, querimento de adiamento da votação.
peço a palavra pela ordem. O SR. GERSON PERES - Tenho a impressão,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Sr. Presidente, de que o requerimento de adiamento
Exª a palavra. da votação só pode ser votado depois de discutida a

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- matéria. Ainda não discutimos as minhas emendas.
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de con- Então, V. Exª teria que me dar o direito de discuti-Ias
testar, porque a minha emenda foi rejeitada sob os nesta sessão...
argumentos de ordem jurídica. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exª emenda só tem um encaminhamento, Deputado
terá oportunidade, Deputado Gerson Peres, de des- Gerson Peres. Peço desculpas, mas V. Exª- está
tacar a sua emenda e de encaminhá-Ia. Mas antes equivocado.
de passar ao encaminhamento da votação, vou sub- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há 50-
meter ao Plenário um requerimento de adiamento da bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte
votação.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, eu
pedi a palavra pela ordem. Regimentalmente, pedi a
palavra a V. Exª como Líder do meu partido. Se V.
Exª me permite, quero falar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exª
tem a palavra, Deputado.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, fui
citado no meu trabalho ao projeto pelo Relator, que
expendeu argumentos que não me pareceram con
vencer juridicamente a consciência dos Parlamenta
res. Registrar nos Anais da Casa apenas a versão
de S. Exª- na sessão de hoje não me parece justo.
Pediria a V. Exª que me desse o tempo regimental
para contestar os argumentos que recusam as mi
nhas emendas proferidas pelo douto Parlamentar, o
Deputado José Luiz Clerot, a fim de que os Anais re
gistrem também os meus argumentos, e mesmo por
que, uma vez adiada a sessão, eu poderei não estar
presente no momento...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Certa
mente estará. V. Exª é muito assíduo.

O SR. GERSON PERES - Pediria a V. Ex!! que
me desse uma oportunidade de...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Depu
tado Gerson Peres, deixe-me mostrar a V. Exª
qual é a minha dificuldade. Estou em pleno pro
cesso de votação. O parecer das emendas foi ofe
recido pelos respectivos Relatores, em substitui
ção às Comissões de Defesa Nacional e de Cons
tituição e Justiça. Tenho sobre a mesa um requeri
mento...



09288 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1995

presente para defender ou contestar o parecer do
Relator.

a SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

-8-
PROJETO DE LEI Nº-4.555-B, DE 1994

(Do Sr. Nilson Gibson)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei nº- 4.555-A, de 1994, que altera dispositi
vos da Lei nº- 3.999, de 15 de dezembro de
1961, que altera o salário mínimo dos médi
cos e cirurgiões-elentistas; tendo pareceres:
da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Sr. Merval Pimenta); e
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, com substitutivo
(Relator: Sr. Vilmar Rocha). Pareceres às
Emendas de Plenário: da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação, contra o voto do Sr. Chico
Vigilante (Relator: Sr. Agnelo Queiroz); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa (Relator: Sr. Ale
xandre Cardoso).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A maté
ria teve sua discussão encerrada na sessão do dia
24 de agosto do presente ano.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa a seguinte

EMENDA AGLUTINATIVA AO
PROJETO DE LEI Nº- 4.555-8194

(Emenda nº- 2 de Plenário
com o texto do Projeto)

Dê-se ao texto proposto para figurar
como o art. 1º- do projeto esta redação:

Art. 1º- O piso salarial dos profissionais
de que trata a Lei nº- 3.999, de 15 de dezem
bro de 1961, é de R$1.091,16 (um mil no
venta e um reais e dezesseis centavos), a
partir de dezembro de 1995 e de
R$1.337,32 (um mil trezentos e trinta e sete
reais e trinta e dois centavos) a partir de ju
nho de 1996.

Justificação

Esta emenda corrige evidente disparidade que,
se aprovado o texto original, acabaria acontecendo.
Hoje, um médico residente, ainda em fase de treina-

mento, recebe mensalmente R$1.091,16. Ou seja,
mais do que o seu preceptor. Pior ainda: após termi
nar a residência, teria um decréscimo de seu salário,
o que não é justo nem conveniente.

O médico deve receber mais do que um resi
dente. Todavia, diante das circunstâncias atuais e
da inegável necessidade de se dar tempo para que
os empregadores possam se adaptar ao novo piso
salarial, a emenda aglutinativa oferece dois momen
tos: um inicial, cujo valor é idêntico ao do residente,
e outro, posterior, para vigorar seis meses após,
com valor que atende aos reclamos da categoria.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1995. 
Nilson Gibson, Bloco Parlamentar PS8IPMN 
Ibrahim Abi-Ackel, Vice-Líder do PPB - Rodrigues
Palma, Bloco Parlamentar PFUPTB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
oferecer parecer à Emenda Aglutinativa, em' substi
tuição à Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Agnelo Queiroz.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente,

Emenda de Plenário nº- 2 ao Projeto de Lei nº
4.555-B/94

PARECER

Os ilustres deputados propõem que o texto do
art. 1º- do Projeto de Lei nº- 4.555-BI94 aponte que o
piso salarial dos profissionais de que trata a Lei nº
3.999, de 15 de novembro de 1961 é de R$1.091,16,
a partir de dezembro do corrente ano, passando a
R$1.337,32, a partir de junho de 1996, como forma
de corrigir disparidade existente atualmente, em que
um médico residente recebe mais do que o seu pre
ceptor e, após terminar sua residência, teria seu sa
lário reduzido. Aduz que a correção se faria em dois
momentos: a equiparação dos vencimentos, a partir
de dezembro de 1995, e valores diferenciados, mais
condizentes com as necessidades e reclamos da
categoria, a partir de junho do próximo ano.

É o relatório.

VOTO

Pela aprovação da emenda, nos termos pro
postos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
oferecer parecer à emenda aglutinativa em substitui
ção à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, concedo a palavra ao Deputado Alexandre
Cardoso.



EMENDA AGLUTINATIVA AO
PROJETO DE LEI N~ 4.555-B/94

(Emenda nQ 2 de Plenário com o texto do Projeto)

Dê-se ao texto proposto para figurar como o
art. 1Q do projeto esta redação:

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado (contra o voto do Deputado Arnaldo
Madeira).

Prejudicados: a Proposição inicial (projeto de
Lei ~ 4.555/94); e o Substitutivo da Comissão de
Cqnstituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Vou sub
meter a votos a seguinte

o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Aldo Rebelo, § 2Sl do artigo 18 do
Regimento Interno.
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - "Art. 4~ O piso salarial dos médicos e dos cirur-
RJ. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - giões-dentistas, nos termos do inciso V, do artigo 7Q,

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Projeto de da Constituição Federal, constitui a remuneração mí-
Lei ~ 4.555-B, de 1994, é de boa técnica legislativa nima devida pelos serviços profissionais por elas
e não fere de forma alguma a constitucionalidade. prestados, com relação de emprego, a pessoas físi-

Então, o voto da Comissão de Constituição e cas ou jurídicas de direito privado.
Justiça e de Redação é pela admissibilidade das "Art. 5~ Fica fixado o piso salarial dos médicos
emendas de Plenário apresentadas ao projeto. e cirurgiões dentistas em R$988,41 (novecentos e

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa- oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), e o
se à votação. dos auxiliares em R$140,00 (cento e quarenta

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para reais).
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Confú- § 1Q O piso salarial previsto neste artigo será
cio Moura. reajustado de acordo com a política salarial adotada

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. pelo Govemo Federal para os trabalhadores em geral.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a § ~ O piso salarial para médicos e cirurgiões-
todos os nossos companheiros Parlamentares pre- dentistas previsto neste artigo somente será devido
sentes a aprovação do projeto de lei em discussão. a partir da vigência desta Lei.

Era o que tinha a discutir. (Palmas.) "Art. 8~ A duração normal do trabalho dos mé-
dicos, cirurgiões-dentistas e auxiliares será, no máxi
mo, de 4 (quatro) horas diárias, não podendo ultra
passar 20 (vinte) horas semanais.

§ 1Q Para cada noventa minutos de trabalho
haverá um repouso de dez minutos.

§ 2Q Mediante acordo escrito, ou por motivo de
força maior, poderá ser o horário normal acrescido
de horas suplementares, em número não excedente
de duas por dia.

§ 3Q A remuneração da hora suplementar não
será inferior à de hora normal acrescida de 100%
(cem por cento).

"Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

"Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial os artigos 7Q, 12 e 13, da Lei ~
3.999, de 15 de dezembro de 1961."

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo a
palavra, para discutir, ao Deputado Agnelo Queiroz.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, abro mão da
minha inscrição. A matéria já foi suficientemente dis
cutida. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo
a palavra, para discutir, ao Deputado Gilney Viana.

O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em benefício do proce
dimento legislativo, abdicamos da nossa inscrição.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo a
palavra, para discutir, ao Deputado Humberto Costa

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, abro mão da mi
nha inscrição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Encerra
do o encaminhamento.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Comis

são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou
submeter a votos o seguinte substitutivo.

O Congresso Nacional decreta:
"Art. 1Q Os arts. 4~, ~ e ~, da Lei ~ 3.999, de

15 de dezembro de 1961, passam a vigorar com a
seguinte redação:
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Art. 1º- O piso salarial dos profissionais
de que trata a Lei nº- 3.999, de 15 de dezem
bro de 1961, é de R$1.091,16 (um mil noventa
e um reais e dezesseis cenlavos), a partir de
dezembro de 1995 e de R$1.337,32 (um mil
trezentos e trinta e sete reais e trinta e dois
cenlavos) a partir de junho de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada (contra os votos dos Deputados Ar
naldo Madeira e Luiz Carlos Hauly).

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Está pre
judicada a Emenda de Plenário nº- 2.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enten
demos que, pelo acordo feito, foi aprovado um piso
para os médicos equivalente ao do médico residen
te. É isso que foi votado?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Lerei
para V. Exª a emenda aglutinativa, que foi aprovada,
do seguinte teor:

"O piso salarial dos profissionais de
que trata a Lei nº- 3.999, de 15 de novembro
de 1961, é de R$1.091,16 (um mil e noventa
e um reais e dezesseis centavos), a partir de
dezembro de 1995, e de R$1.337,02 (um mil
trezentos e trinta e sete reais e dois centa
vos) a partir de junho de 1996."

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, fico muito grato a V. Exª pelo esclarecimento.
Realmente, cumpriu-se o acordo entre a Frente li
berai e o Bloco/PFUPTB. Quando resolvemos en
campar este projeto, com este piso, foi para fazer
justiça à classe médica do nosso País, tendo em vis
ta que hoje tem um piso irrisório, e, mais do que
isso, um médico que já trabalha não poderia ficar
com um piso salarial inferior ao do médico residente.

Portanto, congratulo-me com a Casa por fazer
justiça a esta classe.

Muito obrigado a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Em Plená

rio foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte:

Emenda nº-1

Dê-se à Ementa do Projeto de Lei nº- 4.555, de
1994, a seguinte redação:

Dispõe sobre o piso salarial de mé
dicos e cirurgiões-dentistas e dá outras
providências.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final:

PROJETO DE LEI Nº-4.555-C, DE 1994

Dispõe sobre o piso salarial de mé
dicos e cirurgiões-dentistas e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º- O piso salarial dos profissionais de que

trata a Lei nº-3.999, de 15 de dezembro de 1961, é
de R$1 .091 ,16 (um mil noventa e um reais e dezes
seis centavos), a partir de dezembro de 1995 e de
R$1.337,32 (um mil trezentos e trinta e sete reais e
trinta e dois centavos), apartir de junho de 1996.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial os arts. 7º-, 12 e 13 da Lei nº- 3.999,
de 15 de dezembro de 1961.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. 
Nilson Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. Aldo Rebelo, § 29. do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduar
do, Presidente.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, ressalto desta tribuna o trabalho do De
putado Luiz Carlos Santos, Líder do Governo nesta
Casa. S. Exª foi realmente compreensivo, pois pro
curou em todas as oportunidades negociar.

Não posso deixar nesta ocasião de ressaltar a
colaboração do Líder Michel Temer, do Deputado
Inocêncio Oliveira e do Presidente Luís Eduardo.



Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. 
Luíz Carlos Santos, Líder do Governo - José Aní
bal, Líder do PSDB - Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco Parlamentar PFUPTB - Odelmo Leao, Líder
do PPB - Michel Temer, Líder do PMDB - Zaire
Rezende, PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. CARLOS MOSCONI(PSDB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, soliciro que cons
te em ata meu voto não, na última votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Consta
ráem ata.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) -

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposi

ções a apresentar poderão fazê-Io.

APRESENTAM PROPOS/ÇÓES OS SENHO
RES:

JOSÉ FORTUNATI- Projeto de lei que dispõe
sobre a repressão ao ingresso, no sistema financeiro
de dinheiro oriundo de atividades ilícitas.

JOSÉ PRIANTE - Requerimento de informaçõ
es ao Ministério do Planejamenro e Orçamenro so
bre o descontingenciamento de recursos para obras
no Estado do Pará.

ARMANDO ABfLlO - Indicação ao Poder Exe
cutivo, por intermédio do Ministério das Comunica
ções, de abertura de edital para outorga de permis
são de serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada em três Municípios do Estado da Paraíba.

Projeto de lei que dá nova redação ao § 1º- do
art. 52 da Lei nº- 8.078, de 11 de setembro de 1990 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

-2
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO
Nº- 188-B, DE 1994

(Do Sr. Zaire Rezende)
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O Deputado Odelmo Leão também foi extraor- Nos termos do artigo 117, VI, do Regi-
dinário nas negociações para a votação, bem como mento Interno, requeremos a retirada da Or-
o Deputado José Aníbal do PSDB, que em todas as dem do Dia da Proposta de Emenda à
ocasiões procurou negociar. Constituição nº- 188-B, de 1994, que acres-

Estendo os parabéns a todos aqueles que já vi- centa parágrafos 6º- e 7º- ao artigo 8º- do Ato
nham trabalhando pelos médicos, como o Deputado das Disposições Constitucionais Transitó-
Jaques Wagner, um grande lutador dessa causa. rias, dispondo sobre anistia quanto às puniçã-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade- es aplicadas, através de aros de exceção, a
ço ao Deputado Nilson Gibson as considerações. servidores militares.

Haverá uma sessão extraordinária logo após o
final desta. Solicito a colaboração dos Srs. Deputa
dos, para darmos seqüência à Ordem do Dia.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora seja
muiro corporativista falar assim, agradeço, em nome
dos meus colegas dentistas, principalmente ao Líder
do Governo, Deputado Luíz Carlos Santos, que teve
uma compreensão muito grande nesse processo, ao
Deputado Inocêncio Oliveira, ao Líder do meu parti
do, Deputado José Aníbal, e a todas as Lideranças
desta Casa, que trabalharam pela aprovação.

Considero importante corrigir uma injustiça que
era cometida contra os profissionais médicos e den
tistas do Brasil, certamente os que olham pela saúde
do povo brasileiro.

Agradeço a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº- 188-A,
de 1994, que acrescenta parágrafos 6º- e 7º
ao artigo 8º- do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, dispondo sobre anis
tia quanro às punições aplicadas, através de
atos de exceção, a servidores militares; ten
do parecer: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Regis de Oliveira); e da Comis
são Especial, pela aprovação, com substitu
tivo (Relator: Sr. Darci Coelho).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa requerimento nos seguintes termos:



FERNANDO FERRO - Requerimento de infor
mações ao Ministério de Minas e Energia sobre os
motivos que levaram à exoneração do Presidente da
Eletronorte.

SALOMÃO CRUZ E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação à alí
nea c do inciso I do art. 159.
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JOSÉ ROCHA - Projeto de lei que concede CELSO RUSSOMANO - Requerimento ao
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados Presidente da Câmara dos Deputados de desapen-
- IPI - na aquisição de caminhões para o transporte samento do Projeto de Lei n~ 259, de 1995, do Pro-
autônomo de carga. jeto de Lei nQ. 1.825, de 1991.

ANTONIO FEIJÃO - Projeto de lei isenta as JAIR BOLSONARO - Projeto de lei que altera
pessoas carentes de pagamento de taxas de inscri- o dispositivo da Lei n~ 8.237, de 30 de setembro de
ção e exames vestibulares e concursos em institui- 1991, que dispõe sobre a remuneração dos Servido-
ções públicas. res Militares Federais das Forças Armadas.

FÁTIMA PELAES E OUTROS - Proposta de EDUARDO JORGE - Projeto de lei que regula-
emenda à Constituição que acrescenta parágrafo ao menta as ações e os serviços da saúde do trabalha-
art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Tran- dor no Sistema Único de Saúde - SUS.
sitórias. PAULO CORDEIRO - Indicação ao Poder

CHICO FERRAMENTA - Projeto de lei que al- Executivo de envio de projeto de lei para regula-
tera o art. 195 da Consolidação das Leis do Traba- mentar a exploração dos serviços de telecomuni-
lho - CLT - dispondo sobre o pagamento de honorá- cações.
rios periciais nas reclamações trabalhistas. MARCONI PERILLO - Projeto de lei que torna

PEDRO WILSON -Indicação ao Poder Execu- obrigatória a prestação de serviço gratuitos como
tivo, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, professores do ensino público fundamental e médio
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; do Ins- por parte de estudantes de universidades públicas.
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos LUIZ CARLOS SANTOS E OUTROS - Reque-
Renováveis - IBAMA; e da Fundação Estadual do rimento ao Presidente da Câmara dos Deputados
Meio Ambiente do Estado de Goiás - FEMAGO, de para apreciação em regime de urgência do Projeto
monitoramento do Rio Meia Ponte, desde suas nas- de Lei ~ 1.352, de 1995.
centes até os Rios do Boi e Paranaíba. Requerimento ao Presidente da Câmara dos

Requerimento de informações ao Ministério de Deputados para apreciação em regime de urgência
Minas e Energia sobre o controle e a segurança do Projeto de Lei n~ 1.354, de 1995.
para a população e o meio ambiente sobre os depá- Requerimento ao Presidente da Câmara dos
sitos de combustíveis em cidades do Estado de Deputados para apreciação em regime de urgência
Goiás do Projeto de Lei n~ 1.355, de 1995.

SÉRGIO BARCELLOS - Projeto de lei que ALCIONE ATHAYDE - Projeto de lei que altera
concede ao servidor público federal civil ou militar o o art. 51 da Lei n~ 8.213, de 21 de julho de 1991,
direito de ter o tempo de serviço exercido em área que dispões sobre os Planos de Benefícios da Previ-
insalubre ou perigosa, quando trabalhando para a dência Social, e dá outras providências.
iniciativa privada, computado para todos os fins, in- Projeto de lei que dispõe sobre o uso, pelas
clusive aposentadoria do Serviço Público. Polícias Federais, Civis e Militares, das armas de

HAROLDO LIMA - Requerimento de informa- fogo apreendidas.
ções ao Ministério do Planejamento e Orçamento SÉRGIO AROUCA - Projeto de lei que altera o
sobre situação econômico-financeira de estatais pri- art. 37 da Lei n~ 8.934, de 1995, e dá outras provi-
vatizadas no período que menciona e sobre financia- dências.
mento do processo pelo BNDES. DILSON SPERAFICO E OUTROS - Proposta

Requerimento de informações ao Ministério da de emenda à Constituição que altera o inciso VII do
Fazenda sobre utilização de recursos públicos para art. 29.
socorro a instituições financeiras privadas, através NELSON MARCHEZAN - Projeto de lei que
do Programa de Incentivo à Restruturação do Siste- estabelece diretrizes para a desconcentração indus-
ma Financeiro Nacional- PROER. trial.

EzíDIO PINHEIRO - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre questões
relativas aos recursos obrigatórios do crédito rural.

SÉRGIO BARCELLOS E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que dá nova redação ao §
1Q do art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
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VII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES.:

Rio de Janeiro

Cidinha Campos - PDT; Itamar Serpa - PSDB;
Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - PCdoB;
João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB;
José Carlos Lacerda - PPB; José Egydio - Bloco 
PL; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira - PPB;
Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB;
Márcia Cibilis Viana - PDT; Mareio Fortes - PSDB;
Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira
Franco - PMDB; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo
Feijó - PSDB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jef
ferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco 
PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB;
Sylvio Lopes - PSDB.

SaoPaulo

Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Lima 
PSDB; De Valasco - Bloco - PSD; Delfim Netto 
PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araú
jo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello 
PPB; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro 
PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB;
Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Paulo
- PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Al'~usto

- PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José Genoíno -
PT; José Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Ju
randyr Paixão - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano
Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushi
ken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo
Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco 
PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco 
PFL; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo
Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira - Bloco 
PFL; Ricardo Izar - PPB; Salvador Zimbaldi 
PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza 
PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia 
Bloco - PSB; Vadão Gomes - PPB; Vicente Cas
cione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB;
Wagner Salustiano - PPB; Welson Gasparini 
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Roberto França - PSDB;
Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva 
PPB; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes 
Bloco- PL.

Distrito Federal

Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB; Ma
ria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wig
berto Tartuce - PPB.

Goiás

João Natal - PMDB; Jovair Arantes - PSDB;
Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - PPB; Nair
Xavier Lobo - PMDB; Orcino Gonçalves - PMDB;
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Blo
co - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra 
PPB; Rubens Cosac - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco
- PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PMDB; Flávio Derzi - PPB;
Marisa Serrano - PMDB; Oscar Goldoni - PMDB;
Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Dilceu Sperafico - PPB; Elias AbraMo 
PMDB; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello 
PMDB; Homero Oguido - PMDB; João Iensen - Blo
co - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene 
PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos
Hauly - PSDB; Maurício Requião - PMDB; Nedson
Micheleti - PT; Nelson Meurer - PPB; 0dílio Balbi
notti - S/P; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo 
PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Valdomiro Meger
- PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wan
derer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB;
Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Car
los Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel
Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário Cava!
lazzi - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer 
S/P; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gou
vea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim
Venzon - PDT; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Darcísio Perondi - PMDB; Eliseu Padilha 
PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Grossi - PT; Ezí
dio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi 
PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
PPB; José Fortunati - PT; Júlio Redecker - PPB;
Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel
Rossetto - PT; Nelson Marchezan - S/P; Ol:.valdo
Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rit
zel- PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst - PPB;
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Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB;
Wilson Cignachi - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHO
RES:

Roraima

Moises Lipnik - Bloco - PTB.

Pará

Nicias Ribeiro - PMDB.

Rondônia

IIdemar Kussler - PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Ronivon Santiago - Bloco
- PFL.

Tocantins

João Ribeiro - PPB.

Maranhao

Magno Bacelar - S/P; Mauro Fecury - Bloco 
PFL; Remi Trinta - PMDB; Sarney Filho - Bloco 
PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Edson Queiroz - PPB.

Rio Grande do Norte

Laire Rosado - PMDB.

Parafba

Wilson Braga- PDT.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; José Chaves 
s/P; Luiz Piauhylino - PSDB; Pedro Correa - Bloco 
PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Wilson Campos 
PSDB.

Alagoas

Augusto Farias - PPB; Moacyr Andrade 
PPB; Talvane Albuquerque - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Wilson Cunha - Blo
co- PFL.

Bahia

Belo Leis - Bboo - PSB; Wz Moreira- Bloco - PFL;
Marcos Medra:b - PPB; lJ:>aIdilo Junbr- Bloco - PSB.

Minas Gerais

Lael Varella - Bloco - PFL; Newton Cardoso 
PMDB; Paulo Heslander - Bloco - PTB.

Espfrito Santo

Luiz Durão - PDT.

Rio de Janeiro
José Carlos Coutinho - Bloco - PFL; Laura

Carneiro - Bloco - PFL.

São Paulo
Cunha Bueno - PPB; João Mellão Neto - Blo

co - PFL; José de Abreu - PSDB.

Goiás
Lidia Quinan - PMDB; Sandro Mabel- PMDB.

Mato Grosso do Sul
Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Nelson Trad

- Bloco - PTB.

Paraná
Antonio Ueno - Bloco - PFL; Max Rosenmann

- PMDB; Renato Johnsson - PPB; Ricardo Barros 
Bloco - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro
a Sessão, convocando outra, extraordinária, para hoje,
quarta-feira, dia 13 à; 20h15min com a seguinte

ORDEM DO DIA

-1-
PROJETO DE LEI NQ. 2.036-B, DE 1991

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
2.036-A, de 1991, que aplicam-se à Fundação Norte
Fluminense de Desenvolvimento Regional - FUN
DENOR - e à Companhia de Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha - CODEVALE, as disposiçõ
es da Lei nº- 8.167, de 1991; tendo parecer da Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior, pela
aprovação deste e rejeição da emenda apresentada
na Comissão (Relator Sr. Miro Teixeira). Tendo
apensado o de nº- 4.695-A, de 1994 (apensos os de
nº-s 28/95 e 255/95). Pendente de pareceres das Co
missões de Finanças e Tributação e de Constituição
e Justiça e de Redação.

(Encerra-se a Sessão às 20 horas e 10 minutos.)
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Ata da 219ª- Sessão Extraordinária, noturna
em 13 de dezembro de 1995
Presidência do Sr. Luís Eduardo, Presidente.

As 20 HORAS E 15 MINUTOS COMPARE-
CEM OS SENHORES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Beto Mansur
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Vanessa Felippe

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Francisco Rodri
gues - PPB; Luciano Castro - S/P; Luis Barbosa 
PPB; Robério Araújo - PPB; Salomão Cruz - Bloco
- PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco - PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel
Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco
- PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PPB; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Elcione Bar
balho - PMDB; Gerson Peres - PPB; Giovanni
Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB;
José Priante - PMDB; Olávio Rocha - PSDB;
Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB; Rai
mundo Santos - Bloco - PFL; Socorro Gomes 
PCdoB; Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires Fran
co - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Atila Lins - Bloco 
PFL; Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ri
beiro - PMDB; João Thomé Mestrinho - PMDB;
Luiz Fernando - PSDB; Pauderney Avelino 
PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; Confúcio Moura 
PMDB; Emerson Olavo Pires - PSDB; Eurípedes
Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL;
Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos 
PPB.

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL; Chicão Brígido 
PMDB; João Maia - PSDB; Mauri Sérgio - PMDB;
Osmir Lima - Bloco - PFL; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Do
lores Nunes - PPB; Freire Júnior - PMDB; Osvaldo
Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira
- PMDB.

Maranhão

Albérico Filhç> - PMDB; Antônio Joaquim Araú
jo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco - PFL;
Costa Ferreira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva 
Bloco - PMN; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura
Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; José Carlos
Sabóia - Bloco - PSB; Márcia Marinho - PSDB; Nan
Souza - PPB; Pedro Novais - PMDB; Roberto Ro
cha- PMDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann 
PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon
Bezerra - PSDB; Edson Silva - PDT; Firmo de Cas
tro - PSDB;Gonzaga Mota - PMDB; Inaeio Arruda
PCdoB; José Linhares - PPB; José Pimentel- PT;
Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira 
PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade 
PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim 
PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Fei
jó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda
- PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB; Hera
clito Fortes - Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco 
PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim 
Bloco - PFL; Waldir Dias - PPB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci
priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves 
PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Ney Lopes 
Bloco- PFL.
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Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abnio - PMDB;
Cássio Cunha Lima - PMDB; Efraim Morais - Bloco
- PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire 
PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Aldemir
- PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Roberto Paulino
-PMDB.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - Bloco 
PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Humberto
Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Jorge - Bloco '- PFL;
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho - Bloco 
PFL; Nilson Gibson - Bloco - PSB; Osvaldo Coelho
- Bloco - F'FL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Ro
berto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhaes 
Bloco - PFL; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino
Cavalcanti - PPB; Vicente André Gomes - PDT;
Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Benedito de
Lira -:' Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - S/P; Olavo
Calheiros - PMDB.

Sergipe

Bosco França - Bloco - PMN; Carlos Magno 
Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPB; José Te
les - PPB; Marcelo Deda - PT; Pedro Valadares 
Bloco-PSB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Claudio Cajado 
Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leo
nelli - PSDB; Eujácio Sirnoes - Bloco - PL; Félix
Mendonça - Bloco - PTB; Fernando Gomes 
PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo Lima 
PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi 
Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques
Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos
Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL;
José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco 
PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Manoel Castro 
Bloco - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - PMDB; Pedro lrujo - PMDB; Prisco Viana
PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves

- PDT; Simara Ellery - PMDB; 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 Ferramenta 
PT; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soares 
PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando Di
niz - PMDB;' Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio
Bernardino - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB;
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel - PPB; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair
Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José
Rezende - PPB; José Santana de Vasconcellos 
Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Mar
cos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de
Oliveira - PPB; Maurício Campos - Bloco - PL;
Mauro Lopes - Bloco - PFL; Nilmário Miranda - PT;
Odelrno Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulo Delgado - PT; Philemon Rodrigues - Bloco 
PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant 
PSDB; Romel Anízio - PPB; Sandra Starling - PT;
Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB;
Sérgio Naya - PPB; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio
Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli
- PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

EspJrito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz
Buaiz - Bloco - PL; Nilton Baiano - PMDB; Rita Ca
mata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Theodori
co Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde 
PPB; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre
Santos - PSDB; Alvaro Valle - Bloco - PL; Arolde
de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez - PSDB;
Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT;
Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel - PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda 
PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves
- Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco
Dornelles - PPB; Francisco Silva - PPB; Itamar Ser
pa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali 
PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson
- PMDB; José Carlos Lacerda - PPB; José Egydio 
Bloco - PL; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira -



Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB;
João Natal - PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Marco
ni Perillo - PSDB; Maria Valadão - PPB; Nair Xavier
Lobo - PMDB; Oreino Gonçalves - PMDB; Pedrinho
Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL;
Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPB; Rubens
Cosac - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé
Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico 
PMDB; Flávio Derzi - PPB; Marisa Serrano - PMDB;
Oscar Goldoni - PMDB; Saulo Queiroz - Bloco 
PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco 
PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da Princesa - Blo
co - PTB; Dilceu Sperafico - PPB; Elias Abrahão 
PMDB; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello 
PMDB; Homero Oguido - PMDB; João Iensen - Blo
co - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene 
PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos
Hauly - PSDB; Maurício Requião - PMDB; Nedson
Micheleti - PT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbi
notti - S/P; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo 
PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Valdomiro Meger
- PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wan
derer - Bloco - PFL.

santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB;
Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Car
los Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel
Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário Caval
lazzi - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer 
S/P; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gou
vea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim
Venzon - PDT; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Aírton Dipp - PDT; Augusto
Nardes - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Pe
rondi - PMDB; Eliseu Padilha - 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 - PPB; José Fortunati - PT; Júlio
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PPB; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias - ria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wig-
PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Mareio Fortes - berto Tartuce - PPB.
PSDB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Mo
reira Franco - PMDB; Noel de Oliveira - PMDB;
Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - PPB; Ro
berto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina 
Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim 
PPB; Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso
- PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio
Carlos Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB;
Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres
da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apolinário - PMDB;
Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso
Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco 
PFL; Cunha Lima - PSDB; De Valasco - Bloco 
PSD; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco
- PTB; Edinho Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT;
Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo - PDT;
Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio
Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli
PT; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen 
PMDB; José Aníbal - PSDB; José Augusto - PT;
José Coimbra - Bloco - PTB; José Genoíno - PT;
José Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr
Paixão - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica 
PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken 
PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri 
PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Su
plicy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Te
mer - PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB;
Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira - Bloco
- PFL; Ricardo Izar - PPB; Salvador Zimbaldi 
PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT;
Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco 
PSB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto 
Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB; Wag
ner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPB; Wel
50n Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitag - PPB;
Gilney Viana - PT; Roberto França - PSDB; Rodrigues
Palma- Bloco - PTB; Rogério Silva - PPB; Tetê Bezerra
- PMDB; Welinton Fér;jll1des - BlOco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB; Ma-



"Nos termos do art. 155 do Regimento
Interno, requeremos regime de urgência na
apreciação do Projeto de Lei nº- 1.369, de
1995, do Senado Federal, que dispõe sobre
a Area de Proteção Ambiental (APA) da ba
cia do Rio São Bartolomeu, localizada no
Distrito Federal."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. 
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
(PFUPTB) - Michel Temer, Líder do PMDB - Ja
ques Wagner, Líder do PT - Haroldo Lima, Vice
Líder do PCdoB - José Anfbal, Líder do PSDB 
Luiz Carlos Santos, Líder do Governo - Odelmo
Leão, Líder do PPB - Sérgio Carneiro, Vice-Líder
do PDT - José Carlos sabóia, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar (PSB/PMN).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a

mesa, requerimento do seguinte teor:

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 2Q. se
cretário procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações aprovada.

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

11I - EXPEDIENTE
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Redecker - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo-
Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Mar- tação o requerimento.
chezan - S/P; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Os Srs. Deputados que o aprovam permane-
Paim - PT; Paulo Ritzel - PMDB; Renan Kurtz - çam como se encontram, (Pausa.)
PDT; Telmo Kirst - PPB; Waldomiro Fioravante - APROVADO.
PT; Wilson Branco - PMDB; Wilson Cignachi - O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
PMDB; Yeda Crusius - PSDB. mesa, requerimento do seguinte teor:

1- ABERTURA DA SESSÃO Nos termos do art. 155 do Regimento
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista Interno, requeremos urgência para discus-

de presença registra na Casa o comparecimento de são e votação do Projeto de Lei nQ. 1.354, de
462 Senhores Deputados. 1995, que dispõe sobre a remuneração da

Está aberta a sessão. Polícia Civil dos extintos Territórios Federais
Sob a proteção de Deus e em nome do povo e dá outras providências.

brasileiro iniciamos nossos trabalhos. Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1995. -
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da Lurs Carlos Santos, Líder do Governo - sandra

sessão anterior. Starling, Vice-Líder do PT - Sérgio Carneiro, Vice-
11_ LEITURA DA ATA Líder do PDT - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Mi

chel Temer, Líder do PMDB - Ayrton Xerez, Vice
Líder do PSDB - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar (PFUPTB).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a

mesa, requerimento do seguinte teor:

Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se

passar à apreciação da matéria que está sobre a da
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
atenção do Plenário, pois sobre a mesa encontram
se diversos requerimentos com base no art. 155.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa, requerimento do seguinte teor:

Nos termos do art. 155 do Regimento
Interno, requeremos urgência para discus
são e votação do Projeto de Lei nº- 1.353,
de 1995, que dispõe sobre o desmembra
mento e a reorganização da carreira da
Polícia Civil do Distrito Federal e fixa re
muneração dos seus cargos e dá outras
providências.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1995. 
LuiS carlos Santos, Líder do Governo - sandra
Starling, Vice-Líder do PT - Sérgio Carneiro 
Vice-Líder do PDT - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB
- Ayrton Xerez, Vice-Líder do PSDB - Inocêncio
Oliveira - Líder do Bloco Parlamentar (PFUPTB) 
Odelmo Leão, Líder do PPB.
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"Nos termos do art. 155 do Regimento
Interno, requeremos regime de urgência ur
gentíssima para votação do Projeto de Lei
nº- 259/95, do Deputado Pimentel Gomes,
que altera a redação do § 1º- do art. 52 da
Lei nº- 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências."

celso Russomano, PSDB - José Aníbal, lí
der do PSDB - Michel Temer, Líder do PMDB 
Miro Teixeira, Líder do PDT - Eraldo Trindade,
Vice-Líder do PPB - Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco Parlamentar PFUPTB - Jaques Wagner, lí
der do PT - Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a

mesa, requerimento do seguinte teor:

"Nos termos do artigo 155 do Regi
mento Interno, requeremos urgência para
discussão e votação do Projeto de Lei nº
1.352, de 1995, do Poder Executivo, que ra
tifica o Fundo de Imprensa Nacional, o Fun
do de Prevenção, Recuperação e de Com
bate às Drogas de Abuso e o Fundo de De
fesa dos Direitos Difusos."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. 
Luiz Carlos Santos, Líder do Governo -Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar (PFUPTB) 
Ayrton Xerez, Vice-Líder do PSDB - Marcelo
Déda, Vice-Líder do PT - Miro Teixeira, Líder do
PDT - Odelmo Leão, Líder do PPB - Michel Te
mer, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputp.dos que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a

mesa, requerimento do seguinte teor:

"Na forma do disposto no art. 155 do
Regimento Interno, requeremos urgência es
pecial para discussão e votação do Projeto
de Lei Complementar 75/95, do Senado Fe
deral, (nº- 90/94), que acrescenta dispositivo
ao Código Eleitoral, a fim de permitir ação
rescisória em casos de inelegibilidade."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. 
Odelmo Leao, Líder do PPB -Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar (PFUPTB) - Michel Te
mer, Líder do PMDB - Miro Teixeira, Líder do PDT
- Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Augusto Carva
lho, pela Liderança do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a

mesa, requerimento do seguinte teor:

Requer a prorrogação da Sessão da
Câmara dos Deputados do dia 14 de de
zembro de 1995.

Senhor Presidente:
Representando um décimo da compo

sição da Câmara ,dos Deputados, requere
mos a Vossa Excelência, com base no art.
68 do Regimento Interno, e ouvido o Plená
rio, a prorrogação da Sessão desta Casa do
dia 14 de dezembro, a fim de comemorar
mos a passagem dos sessenta e dois anos
de regulamentação das profissões de Enge
nheiro e de Arquiteto.

Justificação

As profissões de Engenheiro e Arquiteto são
caracterizadas pelas relações de interesse social e
humano que importem na realização de empreendi
mentos ligados a planejamento urbano, transportes,
energia, habitação, recursos hídricos e minerais, sa
neamento, telecomunicações, agricultura, pesca,
saúde pública, petroquímica, desenvolvimento in
dustrial e agropecuário.

Regulamentadas no Brasil, pelo Decreto nº
23.569 de 11 de dezembro de 1933, a Engenharia e
a Arquitetura congregam mais de 400 mil profissio
nais cujo compromisso é contribuir com o conheci
mento técnico para uma melhor qualidade de vida
da população.

Responsáveis por mais de 70% do Produto In
terno Bruto - PIB nacional, a Engenharia e a Arqui
tetura têm o papel fundamental na consecução de
um projeto para o Brasil no século XXI, desenvolvido
social e economicamente.

Impõe, por conseguinte, uma justa homena
gem aos profissionais da Engenharia e da Arquitetu
ra na passagem dos sessenta e dois anos de regula
mentação profissional.



Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nQ. 2.036-A, de 1991, que aplicam-se
à Fundação Norte Fluminense de Desenvol
vimento Regional - FUNDENOR - e à Com
panhia de Desenvolvimento do Vale do Je
quitinhonha - CODEVALE, as disposições
da Lei nº- 8.167, de 1991; tendo parecer da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e In
terior, pela aprovação deste e rejeição da
emenda apresentada na Comissão (Relator
Sr. Miro Teixeira). Tendo apensado o de nº
4.695-A, de 1994 (apensos os de nº-s 28/95
e 255/95). Pendente de pareceres das Co
missões de Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa, requerimento no seguinte teor:

"Nos termos regimentais, requeremos
a retirada de pauta do Projeto de Lei nº
2.036-B de 1991, item 1 da pauta."

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995.
Inocêncio Oliveira - Líder do Bloco Parlamentar
(PFUPTB) - Michel Temer, Líder do PMDB - José
Anrbal, Líder do PSDB.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª' a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
que acordo é para ser cumprido. Nós fizemos um
acordo em que esse projeto que amplia o Vale do
Jequitinhonha para a Sudene deve ser discutido por
uma Comissão nomeada pelos Srs. Líderes, com a
participação de Deputados de Minas Gerais e do
Nordeste.

Vale salientar que a Sudene já dispõe de pou
cos recursos, Sr. Presidente, cerca de 200 milhões
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Sala de Sessões, 6 de dezembro de 1995. - de reais, para atender a 9 Estados do Nordeste e ao
Deputado Federal Armando Abílio, PMDB-PB - norte de Minas Gerais. Não somos contra a amplia-
Deputado Federal Michel Temer, Líder do PMDB. ção, desde que se aloquem recursos para esse fim,

O.SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- porque, do contrário, estaríamos sobrecarregando
tação o requerimento. os parcos recursos da Sudene.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane- Quanto ao norte de Minas Gerais, fizemos um
çam como se acham. (Pausa.) acordo para votar o projeto. Ele não interfere nos re-

APROVADO. cUr8?s da Sud~n.e, apenas faz com que o noroeste
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) f1umme~se participe do,s. recursos do Fundo d~ De

senvolvimento do Espmto Santo. Aquela região é
-1 - tão carente quanto o Espírito Santo ou talvez mais

PROJETO DE LEI ~ 2.036-B, DE 1991 carente que o referido Estado.
(Do Senado Federal) Portanto, Sr. Presidente, estamos de acordo

em votar o projeto que estende a aplicação dos re
cursos desse Fundo também ao noroeste do Rio de
Janeiro. Quando ao projeto do Vale do Jequitinho
nha, esse assunto será melhor discutido. A propósi
to, existe acordo firmado com o Líder do Governo
para que essa matéria conste da pauta da convoca
ção extraordinária e seja votada o mais rapidamente
possível.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra o Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, esses projetos es
tavam apensados. Atendendo, porém, à pressão de
mocrática dos companheiros de Minas Gerais, re
queri a V. Ex!! que os desapensasse.

Como se pode perceber, o § 2º- do projeto fez
referência também ao Vale do Jequitinhonha, só que
a uma entidade, à Codevale, que já está extinta. Se
eu apresentar agora uma emenda supressiva, o pro
jeto poderá voltar ao Senado. Imagino, então, urna
de duas hipóteses: aprovarmos o projeto e, antes da
aprovação da redação final, fazermos uma emenda
de redação para retirar o art. 2º- do texto; ou, então,
se a Mesa não concordar, trabalharíamos, por uma
necessidade, o veto do Presidente da República, já
que não mais existe a Codevale.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apenas
por uma questão processual. Evidentemente, estan
do o órgão extinto, a emenda de redação poderia
ser aceita, porque visa sanar um vício. Perfeito. A
Mesa concorda.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Obrigado, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mas há
um requerimento dos Deputados Inocêncio Oliveira,
Michel Temer e José Aníbal, pedindo a retirada de
pauta.



O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA - Mas existe re
querimento assinado por mim e pelos Líderes José
Aníbal e Michel Temer para que esse projeto que
amplia...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mas
esse é o item 2.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Fizemos em
relação a esse Projeto do Vale do Jequitinhonha,
porque foi feito acordo para esse assunto ser discuti
do posteriormente, inclusive para ser incluído na
pauta da convocação extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Entendi
a ponderação feita pelo Deputado Miro Teixeira, e V.
Exª concordou com o art. 1Q do Projeto.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Correto.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O que a

Mesa entendeu como a Companhia foi extinta, a
Mesa está aceitando emenda de redação extinguin
do o art. 29-, a qual já está assinada aqui sobre a
Mesa.

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA - Já existe
uma, sobre o item dois.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Claro.
Há uma emenda suprimindo esse item 2.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Mas estou me
referindo ao item 2 da pauta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não,
Deputado Inocêncio Oliveira. Refiro-me ao item 2 do
Projeto. Há um requerimento retirando o item 2.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, segundo estou
entendendo, está-se requerendo, através de uma
emenda de redação, a exclusão do art. 29- do Proje
to, sob a alegação de que a Companhia de Desen
volvimento do Vale do Jequitinhonha , Codevale,
não mais existe. Sr. Presidente, no Plenário nada se
sabe a respeito da procedência desta informação.

Quero saber de V. Exª' se a extinção da Code
vale consta de alguma informação oficial porventura
existente na Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
mim, Deputado Abi-Ackel, mais do que oficial, a pa
lavra do Deputado Miro Teixeira tem especial valor.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. MIRO TEIXEIRA - Neste caso, S. Exª sentada emenda de redação final extinguindo o art.
o retirou, porque já está desapensado. Anterior- 2Q, porque o órgão foi extinto, ficando apenas o art.
mente, esse projeto encabeçava o apensamento, 1Q

e o requerimento foi feito antes que nós o desa
pensássemos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou pe
dir paciência ao Plenário para que a Secretaria da
Mesa se organize.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sou in

formado pela Mesa, Deputado Miro Teixeira, que o
PSDB mantém o requerimento, e, como o Deputado
José Aníbal é co-autor...

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a V. Exª' que aguarde um momento, porque a banca
da do PSDB do Rio de Janeiro, que aliás tem o Go
verno do Estado, deve ser a maior interessada na
matéria. Não estou entendendo.

O que me surpreende é que o Governo do Es
tado é hoje ocupado por ilustre figura do PSDB, Sr.
Marcello Alencar, não entendo por que o PSDB está
contra incentivos fiscais para o noroeste do Estado
do Rio de Janeiro. Penso que é um mal-entendido.

O SR. MÁRCIO FORTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
palavra.

O SR. MÁRCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PSDB me comunica que pode retirar também o re
querimento.

O SR. JOSÉ ANfBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exã a palavra.

O SR. JOSÉ AN(BAL (pSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é exatamente essa
a nossa posição, porque houve entendimento entre
Parlamentares do Sul, do Nordeste, de que essa
matéria entrará na pauta da convocação extraordi
nária. Foi o entendimento obtido, com base no qual
estamos retirando o requerimento.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o re
querimento de retirada foi para o projeto do noroeste
do Estado do Rio de Janeiro?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não.
Foi produzido o entendimento de que será apre-
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. existe. É, sim, uma empresa extremamente deficitá-
Exª a palavra. ria, reflexo da miséria do Vale do Jequitinhonha, um

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi- dos maiores bolsões de pobreza do mundo, segun-
são do orador.) - Respondendo ao Deputado Ibra- do relatório da Organização Mundial de Saúde. Mas
him Abi-Ackel, esse argumento foi usado por Depu- a empresa existe, efetivamente.
tados mineiros aqui presentes, para justificar exata- O fato de os dois projetos estarem apensados
mente o pedido de que despensássemos os proje- não significa que não tenham validade. A bancada
tos, e os tratássemos como matéria comum. mineira tem o maior respeito pelos interesses do Es-

Camo Relator que eu seria do projeto apensa- tado do Rio de Janeiro. Contrapondo-me, apenas a
do, eu, normalmente, daria parecer favorável ao Pro- título de esclarecimento, ao que disse o Deputado
jeto nº- 2.306-B e consideraria o outro prejudicado. Inocêncio Oliveira, informo que os 52 Deputados mi-
Exatamente os Deputados mineiros - inclusive a Se- neiros lutaram com muito empenho para que esta
nadara Júnia Marise, do meu partido - todos me dis- Casa reconhecesse a necessidade de investimentos
seram que minha fórmula não poderia prevalecer da Sudene no Vale do Jequitinhonha, que engloba
porque a Codevale estava extinta. Esta informação trinta Municípios muito pequenos e extremamente
obtive em outra circunstância, quando interessava miseráveis.
que se desapensassem as matérias. O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,

Sr. Pr'3sidente, nós temos dois projetos. O Es- peço a palavra pela ordem.
tado do Rio de Janeiro teve todo o tipo de com- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V
preensã~. Aqui está o projeto, desde 1991. Tivemos Exª a palavra. .
todo o tipO de compreensão para que se votasse
também o Projeto do Vale do Jequitinhonha: pedi- . O SR. IBRAHIM ABI-A~KEL (PPB - MG. Sem
mos apensamento, pedimos desapensamento; fize- r~vlsão do orador.) - Sr. Presidente: como V. Exªve-
mos todas as vontades procurando chegar a um nficou, apenas consta em alguns clrculos que a Co-
consenso.' devale foi extinta. E quero indicar a V. Exª a presen-

Agora, Sr. Presidente, deixo a decisão nas ça de numer~sos Deputados.mineiros que me cer-
mãos de V. Exª. Peço que o Rio de Janeiro não seja cam, com mUl!B-. honra para mim, sustentando exata-
prejudicado em função da postulação devida, que mente o contrano. .
deve ser apoiada por todos de outras regiões do De sorte que, não havendo nenhuma Informa-
nosso País. ção oficial a respeito da extinção do órgão, requeiro

Neste momento, passo a defender então, ex- que se faça a votação do projeto com inclusão do
c1usivamente, os interesses do Estado do Rio de Ja- art 2º- •
neiro. Até este momento trabalhei para que os dois !J SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É la-
projetos fossem aprovados nesta sessão com a fór- mentável que o ~ntendlmento entre as bancadas
mula inicialmente bem escrita: apensados, com não se tenha e~etl~a?o; é profundamente lamentá-
aprovação do primeiro, prejudicado o segundo. Aí vel, .mas cumpnrel ngorosamente ,0 que manda o
não serviu. Pedimos o desapensamento. R,eglmento. Acho que ,é dever do Llder do BI?Co, do

Então, deixo ao critério de V. Exª, como não Llder do PSDB, do Llder do Governo, ~o Llder do
poderia ser de outra forma, a solução para esta PMDB, ~so essa votação não se efetIVe, C?loc:ar
questão. Para mim, prevalece a informação de que a esse projeto na pauta da.co.nvoca~o extrao~mána,
Codevale está inoperante, está desativada. porque ~ão podemos preJ~J(hcar o RIO de Janeiro.

A SRA. MARIA ELVIRA _ S P 'd t EVidentemente as Lideranças já conversaram,
a palavra pela ordem. r. resl en e, peço proc~~ando uma forma par~ a inclusão do Vale do

, Jequitinhonha, mas nada diSSO tem a ver, conforme
O SR. PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - Tem V. explicou o Deputado Inocêncio Oliveira com muito

Exª a palavra. brilho, com a parte referente ao Rio de Janeiro.
A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, devo dizer, são do orador.) - Se V. Exª" me permite faço um
para esclarecimento do Plenário e do nobre Deputa- apelo aos Srs. Deputados. Ouvem-se di~ursos de
d~ Miro Teixeira, que houve um mal-entendido. Eu todas as tendências, de todos os partidos, de apoio
nao estava presente quando a Senadora Júnia Mari- ao Rio de Janeiro. São palavras candentes. Se até o
se te~e esse di.álogo com o nobre Deputado. Somos Presidente da República vai ao Rio de Janeiro, pre-
de Mmas Gerais e afirmamos que a Codevale ainda cisamos apoiar esse Estado. Todos os partidos aqui
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são representados por suas bancadas também no
Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, se existe um entendimento em
tomo de um outro projeto para o Vale do Jequitinho
nha - e ele sequer estava sendo objeto da preocu
pação da bancada mineira - por que os companhei
ros de Minas Gerais, que tão boas relações têm co
nosco, vão apoiar-se a uma fórmula que garantirá ao
Rio de Janeiro, neste momento, uma solução? Por
que isso? Como justificar essa posição?

Faço um apelo aos Deputados da bancada do
Rio de Janeiro, de putras legendas, no sentido de
que também ocupem este microfone e chamem à ra
zão seus companheiros. Não há lógica; basta que se
consulte o avulso para que se conheça o motivo da
vinda desse projeto ao debate. Não era esse o pro
jeto que estava em debate. Consegui trazê-Io à dis
cussão valendo-me do Regimento e da compreen
são de V. Exª, Sr. Presidente.

Já que existe um acordo para examinar a inclu
são do Vale do Jequitinhonha - e não havia esse
acordo em tomo do Rio de Janeiro -, o que podem
ter os Srs. Deputados contra uma solução para o
Rio de Janeiro? ~ uma terra que abriga mineiros,
nordestinos, nortistas. Estamos todos lá. Por que
essa atitude contra o Rio? Temos, neste momento, a
oportunidade de transformar o discurso em prática.

Peço aos companheiros da minha bancada, do
meu Estado, que venham também convocar os com
panheiros das suas respectivas legendas, neste mo
mento de responsabilidade para com o Estado do
Rio de Janeiro.

O SR. JOSÉ REZENDE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª' a palavra.

O SR. JOSÉ REZENDE (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero afirmar a V.
Exª que não somos contra o Rio de Janeiro, absolu
tamente. Queremos aprovar também o projeto para
o Rio de Janeiro. Só que a Codevale existe. Quem
fez o acordo não foi a bancada mineira.

O SR. PRESIQENTE (Luís Eduardo) - Mas é
evidente, Deputado.José Rezende, que a Codevale
existe, Se por uma deficiêl1cia do Regimento nós
não podemos retirar o art! 2º- por meio de uma
emenda de redação - neste' caso, existindo a em
presa, a emenda não poderia regimentalmente ser
aplicada - a votação só poderia ocorrer com o com
promisso do Líder do Governo de veto do art. 2º-. Em
termos regimentais, não há outra solução. Se a com
panhia existe, só há possibilidade de votar o projeto

com o art. 2º-, com o compromisso da Liderança do
Governo para o veto do art. 2º-; senão, regimental
mente, a Mesa fica a descoberto.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é exata
mente por esse caminho que quero entrar no deba
te, em primeiro lugar porque ao Estado do Rio de
Janeiro, a exemplo do Espírito Santo, interessa o
projeto de incentivo fiscal, que está na Casa desde
1991 e levou dois anos e meio para tramitar nas Co
missões. Se existe um acordo possível para Minas
Gerais, inclusive incluindo-se a matéria na pauta da
convocação extraordinária, então nada impede que
esse art. 2º- possa ser retirado, na sua validade, des
te projeto, a partir do compromisso do veto.

Estou considerando os óbices regimentais. Se
houver uma emenda supressiva, o projeto sai de
pauta, e isso não interessa ao Estado do Rio de Ja
neiro e, acredito, nem à Casa. Só estou conseguin
do enxergar esse caminho. Se não houvesse a pos
sibilidade do acordo em tomo do Vale do Jequitinho
nha, eu não estaria fazendo esta proposta, porque
não quero o benefício do Rio de Janeiro em detri
mento do Estado de Minas Gerais.

Se há um acordo para a inclusão do segundo
projeto na pauta da convocação extraordinária, con
sidero que a saída é a que V. Exª' apontou. Foi para
fazer esta proposta que me inscrevi: que haja o
compromisso de veto do art. 2º-, e que aprovemos o
projeto para o Estado do Rio de Janeiro e façamos
um acordo para aprovar o projeto para Minas Gerais
na votação da convocação extraordinária.

Essa é a saída, e o apelo que faço ao Líder do
Governo, aqui presente, e aos companheiros de Mi
nas Gerais, a fim de facilitarmos a aprovação do pro
jeto.

O SR. RONALDO PERIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. RONALDO PERIM (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, considero
que as discussões caminharam não para o escla
recimento, mas para um grande desconhecimento e
desentendimento. Estamos instalando aqui, por in
crível que pareça, uma espécie de Torre de Babel.

Na realidade, o que o Deputado Inocêncio Oli
veira está propondo é exatamente não aprovarmos
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hoje a inclusão do Vale do Jequitinhonha na área da bres, que deles precisam, como a região amazônica
Sudene. Trata-se disso, pura e simplesmente; não e a região Nordeste.
existe problema com a Codevale - esse é um pro- Por isso, é melhor que o projeto seja retirado
blema que se resolveria de outras formas. de pauta para elaborarmos um texto que atenda ao

O que de fato está acontecendo é que o Depu- norte fluminense e ao Vale do Jeqúitinhonha.
tado Inocêncio Oliveira, com a competência que lhe Era o que tinha a dizer.
é peculiar, está tentando convencer o Plenário de O SR. MARCIO FORTES - Sr. Presidente,
que não convém aprovarmos, neste momento, a in- peço a palavra pela ordem.
clusão do Vale do Jequitinhonha na área da Sudene. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Não há resistência alguma em relação a isso. Exª a palavra.
Não consegui compreender a observação do Depu- O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem
tado Miro Teixeira, que levanta uma dificuldade para revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
a cumplicidade sadia de Minas Gerais com os inte- putados, com o devido respeito à experiência e aos
resses do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário; Mi- compromissos bem fundamentados do Deputado
nas quer aprovar os incentivos fiscais para o Rio de Inocêncio Oliveira, cabe esclarecer que o que se
Janeiro e a área da Sudene. Não há processo algum pretende para o norte fluminense nada tem a ver
que nos separe de objetivQs comuns. com a Sudene. Não há ligação eritre tudo o que dis-

Portanto, deixo este· eSclar~irriento porque o s~ S. Exª com o que se pretende votar Com relação
que está ocorrendo nesta Casa é uma discUsSão . ao Estado do' Rio de Janeiro. .
inócua. O Líder do Bloco, Deputado Inocêncio Oli- Em seguida, quanto à coerência do Líder José
veira, que deverá, inclusive, confirmar o que estou Aníbal, que assinou o requerimento de retirada do
dizendo, deseja pura e simplesmente que não apre- projeto de pauta em decorrência da asSinatura do
ciemos a inclusão do Vale do Jequitinhonha na área Deputado Inocêncio Oliveira, devo dizer que os 11
da Sudene. Deputados da bancada do PSDB do Rio <;Ie Janeiro

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- não concordam com a retirada dessa matéria da
do a palavra ao Líder do Bloco, que foi citooa nominal- pauta de hoje.
mente, e, em seguida, ao Deputado Márcio Fortes. Era o que tinha a dizer.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - O SR. ALEXANDRE CARDOSO ":'" Sr. Presi-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que dente, peço a palavra pela ordem.
se informou ao Plenário foi que o norte dó Rio de Ja- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V.
neiro ~eria incluído na distribuição de recursos do Exª a palavra.
FUNDES - Fundo de Desen~olvimentodo Espírito O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB _
S.anto -, em ~ercentual condlze~te com aquel~ re- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho
glão onde ~e Instala o nort~ .f1ummense. Ou seJ.a, o que a experiência do Deputado Inocêncio Oliveira é
nort~ fluminense e o Esplrit~ Santo são regl?~ da maior importância. Entretanto, Deputado, o acor-
contlguas. Mas pelo que .se le no texto d~ Lei n- do mostra que não tem absolutamente nada a ver
8:167, o que se quer é retirar recursos do Flnor, do com o prejuízo que o Rio de Janeiro pode ter com o
Finam e do Funres. encaminhamento que a bancada de Minas está que-

Esta Casa não pode votar de maneira açodada rendo dar. Parece-me que estão querendo retirar o
matéria de tão grande importância como essa. processo do Vale do Jequitinhonha à custa do Rio

Do mesmo modo como eu havia concordado de Janeiro, que terá prejuízo. Então, entendo que a
que o norte fluminense fosse incluído desde que fos- posição inicialmente tomada por S. Exª, a de permitir
sem alocados recursos apenas do Fundes, não pos- qu~ fosse @rangida aquela região do noroeste f1u-
so concordar que essa matéria seja votada retiran- minense, ql:Je tem características de excluída, serna-
do-se recursos do Finor e do Finam. Com a mesma Ihantes às do Nordeste, configurava um avanço.
eqüidade a mesma isonomia com que defendi o es- Agora, a posição que Minas Gerais adotou em rela-
tudo da questão do Vale do Jequitinhonha, proponho ção ao Rio de Janeiro em nada constrói o acordo
que se retire o projeto para que ambos sejam estu- aqui dentro.
dados, a fim de que possamos chegar a uma deci- Então, Deputado, acho da maior importância
são. Agora a proposta mudou. Não é concebível que que o debate avance, aqui dentro, para o acordo,
a região do norte fluminense, por mais pobre que para não ser tomada a medida. É importante deixar
seja, receba recursos retirados de regiões muito po- claro que o Rio de Janeiro está querendo o acordo.



"Art. 1Q A partir do exercício financeiro
de 1991, correspondente ao período-base
de 1990, fica restabelecida a faculdade de a
pessoa jurídica optar pela aplicação de par
celas do imposto de renda devido:

"Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº- 2.036-A, de 1991, que aplica à
Fundação Norte Fluminense de Desenvolvi
mento Regional- FUNDENOR, e à Compa
nhia de Desenvolvimento do Vale de Jequiti
nhonha - CODEVALE, as disposições da
Lei nº-8.167, de 1991."

Passo a ler a Lei nº- 8.167, de 1991, que altera
a legislação do imposto sobre a renda relativa a in
centivos fiscais, estabele novas condições operacio
nais dos Fundos de Investimentos Regionais e dá
outras providências".
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O Deputado Inocêncio Oliveira entendeu isso, e, de es do Rio de Janeiro. Seria uma injustiça fazermos
repente, retrocedeu, abrindo mão de uma proposta qualquer crítica nesse sentido.
que era um avanço. . De outra sorte, não seríàmos dignos dos man-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- datos a n6s conferidos pelos mineiros se permitíssi-
dência não vai mais permitir essa discussão. Vou . mos que se excluísse o art. 2Q do projeto, tal como
colocar em votação o requerimento. Não vou permi- se encontra redigido. Se é injusto extrair recurso de
tir discussões paralelas, senão todos vão manifes- determinados fundos para o Rio de Janeiro e para
tar-se. Sei que todos os Deputados do Rio de Janei- Minas Gerais, não é menos injusto muito pelo con-
ro têm interesse no projeto do Rio de Janeiro, e to- trário, é até mais injusto - excluir um vale pobre de
dos de Minas Gerais têm interesse no projeto de Mi- Minas Gerais para manter a participação do Estado
nas Gerais, mas a sessão não pode aguardar que do Rio de Janeiro.
todos discutam e emitam suas opiniões pessoais, no O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E como
momento em que temos de votar o requerimento. vota o PPB?
Vamos votar o requerimento. O SR. IBRAIM ABI-ACKEL - O PPB vota pela

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, aprovação do projeto, na íntegra.
peço a palavrapela ordem. O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. dente, peço a palavra pela ordem.
Exll a palavra. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Depu-

A .SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. tado Francisco Dornelles, não vou conceder-lhe a
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, solicito a palavra, porque o Deputado Ibrahim Abi-Ackel disse
presença do Líder do Govemo, que já foi chamado, textualmente que falava em nome do PPB.
mas até o presente momento não apareceu. Gosta- O SR. FRANCISCO DORNELLES - Pelo PPB
ria que V. Exil o chamasse. não falava, o PPB reuniu-se hoje e deixou a questão

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, em aberto.
peço a palavra pela ordem, apenas para esclarecer O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Então,
o Plenário a respeito de um equívoco que está ha- que V. ExªS discutam entre si, Deputado Francisco
vendo. Dornelles, lamento, mas o Deputado Abi-Ackel disse

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- em alto e bom som que falava em nome da lideran-
do Nelson Otoch, peço sua compreensão; temos de ça. Que o Líder depois esclareça quem fala, mas
votar o requerimento. Se conceder a palavra a V. aqui não posso esperar.
Exª-, todos vão querer emitir opiniões. Nesse caso, Com a palavra o Deputado Inocêncio Oliveira.
se a Mesa atender um, terá de atender todos. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero,
submeter a votos o requerimento de retirada do item para o bem da verdade, ler a pauta.
I da pauta.

Os Srs. Deputados que ó aprovam permane-
çam corno se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
Teremos de fazer a votação novamente.
O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem, apenas para encami
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre
Deputado, estamos em processo de votação. Se V.
Ex. quiser manifestar a posição do PPB, concedo
lhe a palavra.

O SR•.I~RAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, posso fazê-lo,
na condição (te;Líder do partido. Não preciso, abso-

I '

lutamente, déClarar que nenhum de n6s, Deputados
mineiros, tem qualquer restrição às justas pretensõ-
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I - No Fundo de Investimento do Nor
deste - FINaR, ou no Fundo de Investimen
to da Amazônia - FINAM (Decreto-Lei nº
1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11,
I, alínea a), bem assim no Fundo de Recu
peração Econômica do Espírito Santo 
FUNRES..."

Portanto, Sr. Presidente, são retirados recursos
dos três fundos, assim, para fazer o acordo, acerta
mos com o Líder do PMDB, Michel Temer, e com o
Líder do PSDB, José Aníbal, que retiraríamos o pro
jeto com o compromisso de incluí-lo na pauta de
convocação extraordinária. O Bloco PFUPTB pede
aos Srs. Deputados que votem sim para que possa
mos adiar a apreciação dessa matéria.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é claro que votarei
contra esse adiamento, mas gostaria de ouvir a pa
lavra do Líder do Governo sobre a possibilidade de
S. Exª assumir aqui o compromisso de incluir essa
matéria na pauta da convocação extraordinária, para
que possamos aprofundar a discussão. Vamos ain
da tentar discutir, vamos lutar, mas sei que V. Ex!!
não me concederá a palavra logo em seguida, por
que V. Exª é um escravo do Regimento.

Peço a V. Exª que ouça o Líder do Governo so
bre o apelo que faço.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O De
putado Luiz Carlos Santos não se encontra no ple
nário.

O SR. MIRO TEIXEIRA - S. Exª estava aqui
há pouco.

Então, encaminho o apelo a V. EXª, como Pre
sidente da Casa.

Sr. Presidente, o Deputado Luiz Carlos Santos
acaba dechegar.

Talvez o Sr. Presidente pudesse permitir-me
repetir o apelo que fiz .aqui ao Deputado Luiz Carlos
Santos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
esclarecer: Deputado Luiz Carlos Santos, o Depu
tado Miro Teixeira solicita de V. Exª, se houver
condição para tanto, o compromisso de incluir
essa matéria na pauta da convocação extraordiná
ria.

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como re
cebi de todos os Líderes que dão apoio ao Governo

solicitação nesse sentido, já assumi esse compro
misso que ,anuncio do microfone. Portanto, esse
compromisso existe e ainda hoje vou levá-lo ao co
nhecimento do Presidente em exercício. Esse com
promisso fica registrado aqui, clara e definitivamen
te, entrarão os dois projetos, mesmo porque não é
possível separá-los.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
submeter a votos o requerimentos, já que há empe
nho por parte do Líder em solucionar a questão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PPB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registre-se
o voto contrário da bancada do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-2-
PROJETO DE LEI NQ 4.695-A, DE 1994

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº- 4.695, de 1994, que dispõe sobre a
inclusão do Vale do Jequitinhonha do Esta
do de Minas Gerais na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE; tendo pareceres: da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, pela aprovação deste, e pela rejei
ção dos de nQs 28/95 e 255/95, apensa
dos, contra os votos dos Srs. Eliseu Mou
ra, João Leão e Mário Negromonte (Rela
tor Sr. Nilrnário Miranda); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nicalegislativa deste, e dos de nº-s 28/95 e
255/95, apensados (Relator Sr. Ibrahim
Abi-Ackel)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa\o seguinte requerimento:

"Nos termos regimentais, requeremos
la V. Exª, para a apreciação oportunamente,
a retirada da pauta do Projeto de Lei nº
4.695/94, constante na Ordem do Dia de
hoje."

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1995. 
José Anfbal, Líder do PSDB - Inocêncio Oliveira,



Alagoas

Augusto Farias - PPB; Moacyr Andrade 
PPB; Talvane Albuquerque - PPB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Wilson Cunha - Blo
co- PFL.

Bahia

Beto Lelis - Bloco - PSB; Luiz Moreira - Bloco
- PFL; Marcos Medrado - PPB; Ubaldino Júnior 
Bloco- PSB.

Minas Gerais

Lael Varella - Bloco - PFL; Newton Cardoso 
PMDB; Paulo Heslander - Bloco - PTB.

Espírito Santo

Luiz Durão - PDT.

Rio de Janeiro

José Carlos Coutinho - Bloco - PFL; Laura
Carneiro - Bloco - PFL.

SaoPaulo

Cunha Bueno - PPB; João Mellão Neto - Blo
co - PFL; José de Abreu - PSDB.

Goiás

Lídia Quinan - PMDB; Sandro Mabel- PMDB.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Nelson Trad
- Bloco - PTB.

Paraná

Antonio Ueno - Bloco - PFL; Max Rosenmann
- PMDB; Renato Johnsson - PPB; Ricardo Barros 
BI~o - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia
14, às 14 horas, a seguinte

Roraima

A'ceste Almeida - PPB.

Pará
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Líder do Bloco Parlamentar (PFUPTB) - Michel Te- Rio Grande do Norte
mar, Líder do PMDB - Haroldo Lima, Vice-Líder do Laire Rosado _ PMDB.
PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- Paralba
tação o requerimento., Wilson Braga - PDT.

Os Srs. Deputados que o aprovam, permane- P b
çam corno se acham. (Pausa) emam uco

APROVADO Antônio Geraldo - Bloco - PFL; José Chaves -
li _ENCERRAMENTO S/P; Luiz Piauhylino - PSDB; Pedro Correa - Bloco

- PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Wilson Campos -
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada PSDB.

mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão, antes
lembrando que haverá sessão -solene às 10 horas,
em homenagem ao' transcurso c;Ios 60 anos de fun-
dação da Rádio Tupi. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Ana Júlia - PT.

Amazonas

Alzira Ewerton - PPB.

Rio de Janeiro

Cidinha Campos - PDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Moisés Lipnik - Bloco - PTB.

Pará

Nicias Ribeiro - PMDB.

RondOnia

IIdemar Kussler - PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Ronivon Santiago - Bloco
-PFL.

Tocantins

João Ribeiro - PPB.

Maranhao

Magno Bacelar - S/P; Mauro Fecury - Bloco 
PFL; Remi Trinta - PMDB; Sarney Filho - Bloco 
PFL; Sebastião Madeira - PSDB.,

Ceará

Edson Queiroz -PPB.
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ORDEM DO DIA

URG~NCIA
(Art. 155, do Regimento Interno)

Discussao
1

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR f'P 75, DE 1995
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Complementar-ne 75, de 1995, que acrescenta disposi
tivo ao Código Eleitoral, a fim de permitir a ação resci
sória em (2)()S de inelegiblTldades. Pendente de parecer
da Comissão de Consti~e Justiça e de Redaç{M>.

2
PROJETO DE LEI N!l-1.352, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ne

1.352, de 1995, que ratifica o Fundo de Imprensa
Nacional, o Fundo de Prevenção, Rec~ração e de
Combate às Drogas deAbuso eo Fundo de Defesados
Direitos Difusos. Pendente de pareceres das Comissõ
es: de Defesa Nacional; de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; de Finanças eTribulação; e
de Constituição e Justiça e de Redação.

3
PROJETO DE LEI f'P 1.353, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)
DiscussOO, em turno único, do Projeto de Lei ne

1.353, de1995, que dispõe sobre o desmembramento ea
reorgaJlizaç(K> da Carreirade PolíciaCivil do Distrito Fede
ral, fixa~ de S8lS cagas edáOtJras providên
éias. Pendertede paeceres das Comissões: deTnDlIho,
c:IeAdninistraç e Serviço PLbIico; de Fmnças eTri:>úa
çirK>;e de Constittiçã> eJustiça ede Redaç(K>.

4
PROJETO DE LEI f'P 1.354, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno ú.,ico, do Projeto de Lei ne

1.354, de1995, que dispõe sobre a remuneração da
Polícia Civil dos extintos Territórios Federais e dá Ot.Jras
providências. Pendente de pareceres das Comissões:' de
TrSJalho, deAdministração eServiço Plblico; de Finanças
e Tribut:açã:>;e de Constituiçã> eJl5tiça ede Redação.

5
PROJETO DE LEI Nº-1.369, DE 1995

(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

1.369, de1995, que dispõe sobre a administração da
Área de Proteção Ambiental (APA) da bacia do rio São
Bartolomeu, localizada no Distrito Federal, e dá outras
providências. Pendente depareceres das Comissões:
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
de Trabalho, de Adminis~ção e Serviço PlbIico; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

6
I'ROJETO DE LEI N2259, DE 1995

( DO SR. PIMENTEL GOMES)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei rP

259, de1995, que altera a redação do paráàra10 1li. do
artigo 52 da Lei ~ 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que "dispõe sobre a proteção do consumidor·e dá
outras providências".Pendente de pareceres das C0
missões: de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias; e de Constituição e Justiça e de Redação.

7 .
PROJETO DE LEI NQ 1.156-A, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei rP

1.156,de1995, que regulamentao inciso XII, parte final,
do artigo 5ll. da Constituição Federal, tendo apensados
os de rflJ 3.619193 e 1.303195; tendo parecerda Comis
são de ConstitLição e Justiça e de Redação" pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e,no mérito, pela aprovação, com sLbstitutivo (Relator:
Sr. Jarbas Uma). \

8
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 65-A, DE 1995

(DO SR. BETO MANSUR)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu

ção~ 65, de 1995, que cria o Grupo Interparlamentar
entre a Replblica Federativa do Brasil eo Reino-Unido; ,
tendo parecer da Mesa pela aprovação (Relator Sr.
Ronaldo Perim)

ORDINÁRIA

Dlscussao

9
PROJETO DE LEI Nº-4.401-A, DE 1994

(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em tlJmo único, do Projeto de Lei nº

4.401, de1994, que disPõe sobre o exercício da profis
são de Técnico em Turismo; tendo pareceres das Co
missões: de Trabalho, de Administração e Serviço
Plblico, pela aprovação (Relator:Sr. Paulo Rocha); e
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitl..r
cionalidade, juridicidade e técnicaJegislativa, com
sLbstitutivo (Relator: Sr.,Valdenor Guedes).

Obs.: A matéria teve "S!J!i discussão adiada em
24-8-95

PRORROGAÇAO DE SESSAO

Homenagem aos sessenta e dois anos de
regulamentaçlo das prCJfissOes de ENGENHEIRO

e de ARQUITETO.

Autor: Deputado Armando Abílio
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Sala 116, Bloco das Lideranças

PAUTA NO 22195

PRIORIDADE

URGêNCIA

7 - PROJETO DE LEI N" 1.110195 - da Cornieslio Especial destiD8da a estudar
~emativaI para a atualização monetária dos débitos nas operações de crédito rural,
de8IiIwdu a custeio, comercialização e.irNesümenlo - que "Di.pOlI sobre o Fundo de
Investlm8nlo em Cmtmodities, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: fllVOl'ável

20 - PROJETO DE LEI N" 105195 - do Sr. \Odelmo Leão - que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade de preparação de carne bov1na em corte, por matadouros frigorificos

C) Proposlç6es Sujeitas à Apreclaçlo Conclusiva das Comlss08S:

16 - PROJETO DE LEI N" 4.674J94 - do Sr. Francisco Dornelles - que "Isanta do imposto
sobre produtos industrializados os bens de uso agrícola que especifica, e.dá outras
pro.vidências". (Apenso PL n" 538/95).
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: favorável ao projeto e pela prejudicialidade de seu epenso, PL n" 538J95

17 - PROJETO DE LEI N" 111195 - do Sr. Nilson Gibson - que "Institui critério para
fornecimento de energia elétrica a industriais rurais".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favorável
VISTA: Concedide em 02lO8I95 ao Deputado PADRE ROQUE

18- PROJETO DE LEI N"44J95 - do Sr. Davi Alves Silva - que "Disp6esobre a.criaçãodo
Programa de Reelllruluraçlio da Agropeculjria !3rasileira e dá outras proviçl6ncia5".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: contrário ao projeto e ás seis emenda. apresentadas na Corniaslio

19 - PROJETO DE LEI N" 9oJ9s -do ·Sr. Aldo Arantes - qUB "DispOll sobre o transporte de
trabalhadorets rurais ao local de traballlfi'.
RELA'mR: Depu\adQ ANDRÉ PUCCINELU
PARE~ .favofável, CQIII 2" IUbstitulivo, a este e contrário ás cinco ernendas
~naComisllioao1°aubelilutivo . .
VISTA (CONJUNTA): Concedida em 31105196 aos Deputados. PADRE ROQUE e
ROBERJO IlALE8TijA

TRAMITAÇÃO ORDlNARIA
8 - PROJETO DE LEI N° 257195 - do Sr. José Fritsch e outros 6 - que "Corrige distorções

na correção dos financiamentos passados, regula suas execuções e dá outras
providência....
RELATOR: Deputado BETO LÉLIS
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Concedida em 02108195 ao Deputado VALDIR COLADO

9 - PROJETO DE LEI N°1.747-N91 - do Sr. Mauri Sérgio - que "Dispõe sobre a proteção
e a exploração comercial da castanheira nativa".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: favorável, com emenda

10 - PROJETO DE LEI N" 3.182192 - do Sr. Adão Pretto e outros 4 - que "In.titui o Fundo
Especial de Apoio 80S Pequenos Produtores Rurai. e Agricultores Assentados
Cooparativados ou Associados - FEPACA, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MEURER
PARECER (REFORMULADO): favorável a este, com. quatro emendas, e á emenda
apresentada na Comissão

11 - PROJETO DE LEI N" 3.687193 - do Sr. Elias Murad - que "InStitui Programa Especial
de Cré<;lno de Cu.teio e de Investimento para SubsliluiçãO da Cultura Fumageira por
Cuiluras A1imenticias Básicas". .
RELATOR: Deputado JOÃO RIBEIRO
PARECER: contrário ao projeto e ás cinco emendas apresentadas na Comissão

12-PROJETO DE LEI N"4.34lJ..AI93-do Sr. Odelmo Leao'~ que "Mera aLei n" 8.171, de
10 de janeiro de 1991, acrescentando-lhe dispositivoli' referentes á defesa
agropecuária". .
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: favorável ao projeto e á emenda n" 1 e contrário á de n" 2, ambes
aprasentadas naComissão

13- PROJETO DE LEI N" 4.479194 - do-Sr. Valdir CoIatto - que !'Instnui normas para a
pres«Y8Çlio' e • reconstiluíçAo- do palrimOnio florestal bresiteiro e dá outras
providências", (Apenso PL 163195)
RELATORA: D8pullIdlI TETÉ BEZERRA
PARECER: favorável a este, com 8 emenda., e a seu apenso, PL n" 163195
VISTA: Concedida em 09I00J95 ao Deputado BETO LÉUS

14 - PROJETO DE LEI N° 4.484194 - do Sr. Valdir Colatto - que "Dispõe sobre a concessão
de crédito rural diferenciado para profissionais universitários na área de agricultura e
pecuária".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

.PARECER: contrário
VISTA: ConcecIida em 10lO5I95 ao Daputado ROBERTO BALESTRA

15 - PROJETO DE LEI N° 4.589194 - do Sr. Renato Johnsson - que "DispOll sobre a
sub-rogaçAo, palas instituições financeiras, nos direitos dos produtores e suas
cooperativas para o recebimento da indenização do PROAGRO".
RELATOR: Deputado ANIBAL GOMES
PARECER: favorável, com emenda
VISTA (CONJUNTA): ConcecIida em 09108195 aos Deputados VALDIR COLADO,
DILCEU SPERAFICO e PADRE ROQUE

ORDEM DO DIA DAS COMISSOES

6Lfeira 10:00 Adhemar de Barros FHho
10:25 Ub8Ido Correa
10:50 Sarney Filho
11 :15 Nedson Micheleli
11 :40 André Puccinelff
12:05 Roberto Sanbs
12:30 Roberto VaIadAo
12:55 OIavio Rocha
13:20 UncI)erg Farias

Dia Hõíi Nõírii
5Lfelra 15:00 Paes lancim

15:25 Veda CnJSius

•

15

14
Dã1ã

5 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 64195 - da Cornieslio Especial destinada a
e.tudar a~emativas pera a atualização monetária deiS débnos naS operações de
crédito nxal destinadas a custeio, comercialização e investimento - que "A~era a
legi.lllÇio triÍMária federal, insmui o Fundo de Apoio á Agroindústria e á Fruticu~ura e
Fundo de Desenvolvimento Tecnológico Rural, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IVO MAINARDI
PARECER: favorável. com sub.titutivo

6 , PROJETO DE LEI N" 238195 - do Sr, Joio Coser II outros 5 - que ''Regulamenta o a, •.
5", inciso XXVI, da ConsIiIUiçio Federal e dá C'utras providências".
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO
PARECER (REFORMULADO): favorável, com uma emenda

3 _ REQUERIMENTO N° 74195 - do Sr. Fernando Ferro - que "Solicita seja reelizade
reunião de audiêncie pública com o Diretor da Policia Federal para pl'bJtar
BSCÍllrBCimentos sobre a politica de repressão de cultivo ilegal de plantas
p.icotrópicas".

A) Requerimentos:

1 - REQUERIMENTO N" 72195 - do Sr. José Fritsch - que "Solicita seja convocada para
pcwticiper de l1ltIllila de audi6ncia pública a Sra. Dorothea FonlKlCll Furquim Wsmek,
Mini8lnl de 'Estado de 1ndIlstria, do Comércio e do Turi.mo, para expor sobre a.
'i~de produtos agropecuários ocorridas a plIftir de 01 de jUlho de
1994".

2 - REQUERIMENTO N" 73195 - do Sr. Alcides Modesto - que "Sclicita, atendendo
requerimento dos Senhores Deputados Jarbas Lima e Paulo Paim, seja realizada
reunilio de audillncia pública com a Pf8I8llÇ8 do jornali.ta Carlos Wagner, autor do
livro 'O Brasil de Bombechas', para expor sobre o fenômeno migratório a partir do Rio
Grande do Sul".

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N" 202195 - de Comissão de Relações
Exteriores (Mensagem nO 815195) - que "Aprove o texto do Acordo Intemecional do
Cacau de 1993, as.inado em 2 de fevereiro de 1994, na sede da Organização das
Naçõe. Unidas, em Nova Iorque".
-RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: favorável

Local: Plenário 20 - Bloco das Lideranças
Horário: 10 horas

RELAçAO DOS DEPUTADOSINSC~
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

- DEZEMBRO DE 1995-

COMISSÃO DE AGRICULTURA EPOÚTlCA RURAL

I • COMISSOES PERMANENTES~

B) Proposlç6es Sujeitas *Apreclaçlo do Plenário da Casa:
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e entrepostos frigorlficos, em carcaças tipificadas .. dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: fevorável a este e contrário às quatro emendas apresentadas na
ComisaAo
VISTA (CONJUNTA): Concedida em 31105195 aos Deputados DILCEU SPERAFICO.
JOSÉ FRITSCH e IVO MAINARDI

21 - PROJETO DE LEI N° lll-A/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Acrescenta artIgo à Lei nO
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe sobre a política agricolam

•

RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
PARECER: favorável

22 - PROJETO DE LEI NO 198195 - do Sr. Ivo Mainardi - que "Altera a política agricola
vigente".
RELATOR: Deputado AUGUSTINHO FREITAS
PARECER: contrário

23· PROJETO DE LEI NO 230195 - do Sr. José Coimbra - que "Altera a redaçllo dos
parágrafos 1° e 2" e revoga os parágrafos 3° e 4° do artigo 65 de Lei nO 4 504, de 30
de novembro de 1964, que 'dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras
provid6ncias'''. (Apenso PL 887195)
RELATOR: DepuIado DOMINGOS DUTRA
PARECER lREFORMULADO): contrário a e!lte e a seu apenso, PL nO 88711>5

24 - PROJETO DE LEI NO 28111>5 • do Sr. Valdir CoIatto - que "Dispõe sobre o uso a a
COllHIVaçAo do solo e de água no meio rural".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
PARECER: favorável

25 - PROJETO DE LEI NO 283195 - do Sr. Olávio Rocha - que "DispOe sobre a Política de
Garantia dos Preços Mínimos para o feijlio, o arroi o trigo e a mandioca".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZEltI
PARECER: favorável

26 - PROJETO DE LEI NO 336-AI95 - da ~. Fátiina Pelaes - que "Assegura à mulher, na
condiçlo de~I ou chefe de família, o direito da aquisiçlio de l8mIS
públicas". .
RELATORA: 0epIQde TETÉ BEZERRA
PARECER: favorável

27 - PROJETO DE LEI NO 38111>5 - do Sr. Rivaldo Macari - que "Insmui normas sanitárias
para animais comercializados em leilões rurais".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorável

28 - PROJETO DE LEI N° 508195 - do Sr. José Fortunati - que "Acrescenta parágrafo único
ao artigo 1° de Lei nO 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, que 'define crimes contra a
ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de Combustíveis', e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO CÉSAR
PARECER: favorável, com duas emendas

29 - PROJETO DE LEI NO 535195 - do Sr. Wilson Braga - que "DispOe sobre aquisição de
alimentos, por parte da Unilkl, de pequenos produtores rurais, destinados ao
programa alimentar de famílias carenles".
RELATOR: Deputado IVO MAINARDI
PARECER: favorável, com duas emendes

30· PROJETO DE LEI N" 84911>5 - do Sr. Moacyr Andrade - que ''Dispõe sobre a
assial6ncia m6dica e social na zona rural canavieira e dá outras providências".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
PARECER: contrário

31 - PROJETO DE LEI NO 78711>5 - do Sr. Ezídio Pinheiro - que "Institui raquisilos para a
c1U1i1lcaçAo de pequeno produtor rural para fins de enquadramento sindical e do
etédko rurar'.
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável, com quatro emendas

32· PROJETO DE LEI NO 79411>5 • do Sr. Nicias Ribeiro· que "Dá nova redaçAo ao artigo
1° do Decreto nO 73.884 de 19 de fevereiro de 1974, que "aia a Floresta Nacional do
Tapajós, e d6 outras provid6ncias". (Apenso: PL nO 939195).
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA
PARECER: favorávef a _, com substitutivo, e a seu apenso, PL ri' 939195

33· PROJETO DE LEI NO 802195 • do Sr. Welson Gasparinl • que "Dispõe sobre a
cbrigftJriedllde da adiçAo de micronulrientea ao Ieile de vaca industrializado que
eepecltIca e d6'otIlr8a provid6ncias".
RELATOR: Deputado EZfDIO PINHEIRO
PARECER: favorável

34· PROJETO DE LEI N" 88211>5 • do Sr. Ezldlo Pinheiro - que "Cria o Programa de
Habitação Rural".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorável a este, com emenda, e contrário à emenda apresentada na
Comisslo

35· PROJETO DE LEI NO 1.550191 • do Sr. Hilário Coimbra· que "Dispõe soble a redução
de 50% (cinqClenta 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

PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Concedida em 31105195 ao Deputado DAVI ALVES SILVA

AVISO ti' 30195

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

inicio: 00/12/95 Prazo: 5 Sessões
Hor8rio: 9 às 12 h e 14 às 18 h Decurso: 4" Sessão

A PROPOSIÇÃo ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1 - PRWETO DE LEI NO 54f3/95. - do Sr. José Carlos Coutinho " que "Dispõe sobre o
enquadramento sindical dos pequenos proprietários rurais".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR

2 • PROJETO DE LEI NO 96211>5 • da Sra. Maria Elvira - que "Cria o Programa Nacional
de Mecanizaçio AgrIcoIa • PRONAMEC e dá outras providências".
RELATOR: DepuIado ezlDIO PINHEIRO

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Sala 14-A, Anexo 11

AVISO N"24195

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Ink:lo.: 07/12J96 Prazo.: 05 Seuões
Horário.: 9 6s 12h e 14 às 18:30 h Decurso: 5" Sessão

1 - PROJETO DE LEI NO 1.204195 • do Sr. Luciano Castro • que "Dispõe sobre a
periodicidade dos censos demográficos e econômicos e dá outras providências".
RELATOR: CÁSSIO CUNHA LIMA

~ • PROJETO DE LEI NO n8-A195 - do Sr. Mendonça Filho • que "Estabelece a
obrigatoriedade de contrato especifico prévio ou solicitação escrita para os serviços
pre!ltaados por meio de telefonia ou qualquer outro si81ema de telecomunicações".
RELATOR: VlC PIRES FRANCO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTIÇA EDE
REDAÇÃO

Plenário 7, Anexo 11

PAU T A N" 121195
(Remanescente)

A • ProposIçlieIsuje\tM as dlspostç6es especIaIs (art 202 e seguIntes):

TRAIlITAçAo ESPECIAL

1- PROPOSTA DE aENDA À CONSTITUIÇÃO NO·ll88· do Sr. Amaral Netto· que
"inslilui • pena de morte, e d6 outras providllncias".
RELATOR: Depulado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela irladrnluibilidede

2 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NO 161193 • do Sr. Tony Gal e outros·
que "dá nova redação ao art. 2" da Constituição Federal e acrescenta artigos
referentes à estrutura do Poder Moderador".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela inadmissibilidade

3- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 171193·do Sr. Benedito Domingos·
que "altera a redaçio do arL 226 da Constituição Federal (imputabilidade penal do
maior de dezesseis anos).(apensa a Proposta de Emenda à Consmuição nO 37195)
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela edmissibilidade desta e da PEC ri' 3711>5, apensada
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.06.95 aos Deputados Alexandre Cardoso,
Marcelo Déda, Hélio Bicudo, Zulailt Cobra e Mmon Mendes.

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 27195 • do Sr. Antonio Brasil'e outros
- que "altera a redaçAo da aUnea "C', do inciso I, do arL 159 de Constituição

Federal."(Apensada a PEC ri' 130195).
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inadmissibilidade desta e pela admissibilidade da PEC nO 130195,
apensada

. 5· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 3411>5 - do Sr. Domingos Dutra e
.outros • que "altera os parágrafos 1", 2" e 3" do art. 53 de Con81ituição
Federar'.(Apensadas as PECa ri's 101195 e 178195).
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO
PARECER: pela edmiasibilldade desta, das PECs ri's 101195 e 178195, apensadas,
com Ilátitulivo
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6- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO ti" 36195 - do Sr. Sérgio Carneiro e
outros • qlJ8 "dispOe lIOIxe as dat8s das po_ do Presidente da Repúblie8, dos
GovernadorelI de Estado doa PnlNitoI doa Municlpioa, doa 5enado!es, dos
~ Federais e E.i.duais e dos VtlrIll!Idores e da eleiçAo das Mesas da
Clmsfa dos o.putados e do 8enado Federal".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela admissibilidadll

7. PROPOSTA DE EMENDÁ À CONSTITUIÇÃO ti" 39195 - do Sr.~~ Barros
Filho e outroe • que "modiIlca e l1IdIlçIo do "C8pIlf' do art. 192 e /OClSO I, e
revoga o inciso 111 do § 3" do lI*ll1O artigo; e o art. 52, parágrafo único, do Ato
das OlsposiçOM Consti\ucionais Transitólial".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela admisdlilidllde, com llátiIu1ivO

a· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N" 49195 • do Sr. Adhemar de Barros
Filho e outros • que "modifoca a redaçio do inciso I do art. 37, e acrescenta
parágrafo 7" ao meemo artigo da Constitu~ Federal".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela admissibiiidade

9- PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N" 55195 - do Sr. Roberto Paulino e
outros· que "acrescenta parágrafo 5° ao artigo 156 da ConstítuiçAo Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admiS!libilidade

10- PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N" 61195 • do Sr. Edson Ezequiel e
outros • que "dá nova redaçAo ao artigo 29 da Conetituiçio Federal".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela admissibilidade

11- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N" 62J95 • do Sr. Seulo Queiroz e
oturos· que "altera dlspo.itivos da Coostitu~ Federar'.
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

12· PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO ti" 65195 • do Sr. Régi. de Oliveira a
outros • que "acrescenta inciso ao art. 103 da Constítuiçio Federal".(Apensada a
esta a PEC no 213195).
RELATOI\: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela adrnillSibilidade desta a da PEC n' 213195, apensada

13- PROPOSTA DE EMENDAACONSTITUIÇÃO N" 67195- do Sr• .IoM Prianle e outros
que "altera a redaçAo do inciso X do § 2!' do ar\. 155 da Conetituiçio Federal".
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: peJa admiuibilidade

14- PROPOSTA DEEMENoA À CONSTITUIÇÃO ti" 68195 - da Sr". DolorM~ e
outros - que "anara a redaçio dÓ parágrafo l' do art. 239 da Conetituiçio Federal
pare estimular a geraçio de empregos".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela admissibilidade

15- PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO NO 76196 - do Sr. s-ino Cavalcanti e
outros • qlJ8 "ac:rucenta 80 taxIo do ÍI'lCÍJO XIII do art. 7" da Conetituiçio Federal a
fllIIll"8HIo "e acordo indÍViduaI quando o lIlTlpI'8glIdor form~ ou emprllSll
de pequeno porte".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela admissibilidade, com en'MII'lda de redaçio

16- PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO NO 78195 • do Sr. Leonel Pavan e õUtros
• que "altera o "caput" do art. 212 de Conetituiçlio Federal".(Apensade a esta a PEC
0078195).
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela admissibilidade de.ta, com emenda, e da PEC 00 176195

17 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 80195 • do Sr. Fernando Gabei... e
outros. que "dá nova redaçio ao §2" do art. 14.80 "capul" do ar\. 143 da
Conslituiçlio Fadaral".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admiulbilidade

1B· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO ti" 83195 • do Sr. Antonio Geraldo •
outros • que "acrescenta parálJ"alo ao ar\. 223 da Cone\itlliÇ6OF~,
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibili~

19 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 92J95 - do Sr. NicIaS Ribeiro e outros
·que"dánova redaçio ao ar!. 101 daConstituiçioF~.

RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admieeibilidade

20. PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO ti" 93195 - do Sr. lbert Ferreira e outros
• que "elimine exig6ncia de segundo turno nas aleiçOes de Governador e
~, de Prefeito • Vt<:e-Plefeito".(aperIIII a Proposta de Emenda •
Conetituiçlio 00 96i95)
RELATOR: Deputado NANDROCUN~ LIMA
PARECER: pela admissibilidade delIIa e dai PEC 00 86IIl5, apenada

21 ó· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 94J95 • do Sr. Álvaro GaucIltncio
NeIo e~ - que "es1abelec:e critários para a reali2açio da investimentoe em
obrM JlIlbIicM noe1* nlveia de governo". (Apensada a esta a PEC 00 225195).
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela admissibilidade dMta 9 da PEC 00 225195, ep<lI'IIada

22· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 95195 • do Sr. Fernando Zuppo e
.outroa- que "dá llOVal1ldllçlo ao art. 144 da Conetituiçio Fedaral".(Apensada a esta
a PEC no 95Ill5).
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade deste e da PEC no 95195, apensada, com emenda

23 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N" 97195 • do Sr. Jerônimo Reis e
outros • que "dá nova redaçAo ao inciso V do art. 37 da Constituiçlio Federal".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela inadmissibilidade

24- PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N" 103195 • do Sr. Luiz Cartos Hauly e
outros - que "dá nova I'edaçao ao art. 9" da Constnuição Fadarar'.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admillibilidade

25- PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO NO 104195- do Sr. Alvaro Valle e outros
• que "altera o § 2!' e acrescenta parágrafo ao art. 14 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado PRISCO VIAHA
PARECER: pela inadmissibilidade

26- PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NO 105195 • do Sr. Silas Brasileiro 8
outros - que "estabel_ pena de prisAo perpétua pela prálic8 de crimes hediondos
definidos em lei."
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela inadmissibilidade

27 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NO 110195 - do Sr. José Unhares e
outros • que "dá nova redaçio ao §7', do ar\. 195, da ConetiIuiçlio Federer.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela lDnissibilidade

28- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO NO 111195 - do Sr. Paulo Gouvêa e
outros • que"estab8lIIce a coincidência geral das elaições a· partir do ano
2.002".(Apeneada a esta a PEC no 141195).
RELATOR: 0eplMd0 fl/ANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC no 141195, apensada

2a- PROPOSTA De EMENDA ACONSTITUIÇÃO NO 115195 - do Sr. Gerváeio Oliveira 8

outroa - que "modifica o 5 "" do art. 225 da Conetítuição Federal, incluindo o
C8rrado na reIaçio dos biomas considerados petrirOOnio nacional".
RELATOR: DepMdo JOSÉ GENQlNo
PARECER: pela lDnissibilidade desta e da PEC no 150/95, apensada

30- PROPQ8TA DI; 8ENOA À CONSTITUIÇÃO N" 116195 - do Sr. Olávio Rocha e
outroa· cp.I8 "dá nova redaçio 80 ar!. 184 da Constituiçio Federar'.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela aclmiMiblIidede

31 • PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 120/95 • do Sr. Luiz Cartos Hauiy e
outros - que "dá nova redação ao inciso XX do ar!. 7° da Constituiçlio Federal".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela admissibilidade

32 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N' 123195· do Sr. Luiz Carlos Hauly e
outros • que "dá nova redaçio ao inciso W do art. 206 da Constituição
Federal".(Apensada a esta a PEC no 206195)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC no 206195, apensada

33 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N" 125195 • do Sr. Luciano Castro 9

outros· que "anara o art. 231 da Con.tituiçAo Fadaral".
RELATOR: Deputado RÉGlS DE OLIVEIRA
PARECER: pele admillSibilidade

34 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO NO 126195 • do Sr. Luciano Castro e
outros • que "dá nova redaçAo ao inciso 111, do art. 235 da ConstituiçAo Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO
PARECER: pela lDnissibilidade

35- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 127195 • do Sr. Rie8rdo Barros e
outros • que "dá nova redaçlio ao inciso VI do art. 93 da Constituiçâo
Federar'.(Apensada a esta a PEC no 215195).
RELATOR: Deputado NANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC no 215195, apensada, com emenda

36· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO ti" 129195 - do Sr. José .l_no e outros
•que "dispOe lIOIxe a compet6ncia concorrente dos Estados pera '.:riar organismos
de planejamento e de desenvolvimento regionai.... .
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela inadmissibilidade

37 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 131195 ~ do Sr. Cunha Lima e outros
-que "atIln a redBçIo dos arts. 93, 94, 95, 96, 101, 164, 107, 111, 115, 119, 120,
123. 125 de ConetituIçIo Federal".(Apensada a esta a PEC no 168195).
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RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade deste e pela admissibilidade:da PEC n" 18ll195,
lIplIIlSlIda .'

38 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 132195 • do Sr. Robêrto MagalhAes e
outros - que "altera a redação do inciso N do art. 24 da Constituição Federal e
acrescenta parágrafo ao mesmo artigo".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pala admissibilidade
VISTA: Concedida em 27.09.95 ao Deputado Jarbas Lima.

39 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 133195 - da Sra. Elcione Barbalho e
outros· que "altera a redação da allooe "a" do inciso IX do § 2" do art. 155 da
Constituiçio Federal".

. RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela admissibilidade

40· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÂO N" 135195 - da Sra. Laura Camairo e
outros - que "acr_ta artigo ao Ato das DisposiçOes Constitucionais Transitórias
da Consttluição Federal".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo de redação

41 • PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 136195 • da Sra. Laura Carneiro E
outros - qúe "aaescenta parágrafo ao ar!. 37 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO
PARECER: pela admissibilidade

42 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 139195 - da Sra. Marta Suplicy e
outros - que "altera os arts. 3" e 7" da Conslituiçlio Federal".
RELATOR: Depulado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

43· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N" 142195 - do Sr. Domingos Dutra e
outros • que "altera os arts. M), 54, 55 e 56 do CapItulo I, Título N, da
ConstillliçIio Federal".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: peI.admillSibílidade

44· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO NO 144195 • do Sr. Iberê Ferreira e
outros - que "dá nova redaçAo ao artigo 179 da Constituiçlio Federal".
RELATOR: Deputado ZULAIÉ COBRA
PARECER: pela inadmissibilidade.

45· PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 147195 - do Sr. Moisés Lipnik e
outros - que "altera a allnea "b", do inciso IX, do art. 235, da Constituição Federal,
para prorrogar o prazo para a transferêncie de encargos financeiros da Unilio com
servidores dos ex-Territórios que pertenciam à administraçAo federal".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela admissibilidade

M). PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 148195 • do Sr. Anivaldo Vale e
outros • que "altera e redação do art. 159 da Constituiçlio Federal".
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA
PARECER: 'pela admissibilidade

47 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 151195 • do Sr. Gonzaga Patriota e
outros· que "altera a redação do inciso 11 do ar!. 37 e do § 7° do ar!. 144 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

48 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO NO 152195 - do Sr. Benedito Guimarães
- que "altera a redação do inciso 111 do ar!. 60 da Constituiçlio Federal".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PARECER: pela edmissibilidade

49- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 153195· do Sr. Osvaldo Biolchi e
outros - que "modifica a redação do §40 do art. 231 da Comtiluição Federal".
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA
PARECER: pela admissibilidade

50· PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NO 154195· da Sra. Meria Valadilo e
outros - que "dá nova redação ao ar!. 179 da Constituição Federal e cria parágrafo
no mesmo artigo".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela inadmissibilidade

51 • PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 157195 - do Sr. Edson Queiroz e
outros • qUll "dá nova redeçlio ao inciso XII do artigo 49 e altera o artigo 223 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade

52· PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO NO 15S19l>· do Sr. Malh8us Schmidl e
outros • qUEI "suprime o inciso N do parágrafo ~ do artigo 1-4 da Constituição
Fe<lerar'.
RELATOR: Deputado VlLMAR ROCHA
PARECER: pela admissibilidade

53· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 160195· do Sr. Coriolano,Sales e
outros· que "altera a alínea. ''b'' do inciso I do art. 105 da Constituição Federal"

RELATOR: Deputado JOSIÕ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade

54 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N" 162195· do Sr. Feu Roea e outros·
que "dá nova redação ao § 4° do art. 212 da Constituição Federar'.
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela admissibilidade

55 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 164195 • da Sra. Maria Valadlo e
outros - que "acrescenta parágrafo ao artigo 187 da Constituiçlio Federal, 8 dá
outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade

56- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 166195· do Sr. Mendonça Filho •
outros - que "acrescenta parágrafo ao ar!. 14 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pele admissibilidade

57 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 170195 • do Sr. José Mstodemo
Pinotli e outros - que "estabelece a vinculação de recursos destinados a saúde
pela Unilio, Estados, Dislrilo Federal e Municípios".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela admissibilidade

58 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 174195 - do Poder Executivo
(Mensagem no 887195) • que "modifica disposiçOes do Título "OaO~~

Poderes".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade

59 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 177195 - do Sr. Fernando Zuppo e
outros, ,.que- "dá nova redação ao artigo 211 da Consliluiçio Federal, que cIIipOe
solx1>- ~SÍ$\llll\Ude ensino",
RELAiôR: DepÚt8do ELIAS ABRAÃo
PARECER: pela inadmissibilidade

60· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 164195 • do Sr. Jorge AndlIrs •
outros.• que "di 00_ redeçIo 111 alillM"d" do inciso XXXVIII do Ilrl. fi' da
COl18lituiçAa Federal". , .
RELATOR: Deputado TAlVANE AlBUQUERQUE
PARECER: pela admissibilidade

61 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 191195 - do Sr. Luciano Castro •
outros - que "acrescenta parágrafo único ao ar!. 234 da Constituição Federar.
RELATOR: Deputado GERSOf:! PERES
PARECER: pela admissibilidade

62 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NO 197195 - da Sra. Vanessa Felippe 
que "altera o parágrafo 4° 8 revoga o parágrafo 5° do artigo 77 da Constituiçio
Federai".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibilidade

63· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 201195 - do Sr. Euler Ribeiro e
outros - que "altera o parágrafo 7° do artigo 14 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela admissibilidade

64 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 202195 • do Sr. Cláudio Cajado •
outros • que "dá nova radaçAo ao §2" do ar!. 239 da Constituiçio Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade

65 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 203/95 - do Sr. Laprovila V"l8ire e
outros· que "dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da COOstiluiçio
Federal, suprimindo-se o parágrafo 2" do referido artigo, que trata da propriedade
da empresas jomalílicas e de radiodifusão sonora 8 da sons e imagens".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade

66· PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N" 204195 • do Sr. Feu Rosa e outros 
que "altera os artigos 119,120, 121 e 128 de ConstituiçAo Federal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLNEIRA
PARECER: pela admissibilidade

67· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO NO 205195 • do Sr. Nicias Ribeiro •
outros • que "dá nova redeçIio ao ínciso 11 do art. 38 da Constituição Fedt!ral".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela admissibilidade

88· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 214195 - do Sr. Moisés Lipnik e
outros • que "altera a redaçlio dos artigos 159 e 192, no seu § 2", da Constituiçio
F~, para tratar de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte,
NordlIste 8 Centro-Oeste".
REU\TOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PAR~CER: pela edmissibilidade •

69. PROPOSTÀo DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 218195 - da Sra. MarilI LlIUI1I •
outros -qUEl"alteraa redação do inciso XN do art. 21 da Constituiçio FedlIrlII".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLNEIRA
PARECER: pela inadmissibilidede
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70· PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N" 226195 - do Sr. Júlio Radecker e
outros • que "dá nova r8daçAo ao inciso XVII do art. 7" da Constituição Faderal".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

71 • PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 231195 - do Sr. Inácio Arruda e
outros - que "aliera os incisos XIII e XVI do art. 7" de Constituição Faderai".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade .

72 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 241195 - do Sr. Aldo Arantes e outros
- que "dá nova redaçlio ao "capuI" do artigo 243 da Constituição Faderal".
RELATOR: Deputado JOSt: LUIZ CLEROT

. PARECER: pela admiSlibilidade

73 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 252195 - do Sr. Wagner Rossi e
outros - que "altara o § 4" do ar!. 212 de Constituição Faderar'.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pala admissibilidadi

74 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N" 2sei9S - do Senado Faderal (PEC
11" 40195) - que "outorga COI'TIp8!6ncía à Unillo, para inslitÍ.Jir contribUição provisória
sobre movimentaçllo ou transmiullo de valores e de créditos e direitos de natureza

linanceira".
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO
PARECERJ pela admiSlibilidede
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.12.95 aos Deputados Hélio Bicudo, Régia de
Oliveira e Nilson Gibson.

PA U TA N° 122195

(Remanescente)

A - PropolIlç6es sujeitas à apreclaçlo do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N" 6.763-BJ85 - que "proibe o transporte de
presos condenados ou à disposição da Justiça em transporte coletivo".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pala constitucionalidade, juridicidade, técnica legisletiva e, no mérito, pela
aprovaçãc'

2 - PROJETO DE LEI N" 2.424189 - do Senado Federal (PLS n" 6189) - que "dispõe
sobra o axarcicio do direilo de voto dos cidadãos brasileiros residente ou em
trflnsilo no exterior nas eleições para Presidente da República, Senadores, Deputados
Faderais, Governadores e Deputados Estaduais". (Apenso o PL 5.054190)
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pala constilucíonalidada, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição deste e do PL 5054190, apensado

3 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N" 4.241-BI99 - que "estabelaca, na
forma do ar!. 153, § 2", ilem n, da COnstitUição Faderel, os termos e limites da
imunidade fiscal das pensões e dos proventos percebidos paios maioras de
sessenta e cinco anos da idade".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridieidade e técnica legislativa

4 - EMENDAs OFERE:CIDAS EM PLENÁRIO AO PL N" 4.580-BJ9Q - que "disp,õ8 sobra a
particip&çlo dos trabalhadoras nos lucros ou re.ul\'ldos da empresa, define sua
perticipaçlo nos ganhos econOmicos reoultantlll5 da produtividade o trabalho para
efeitos 00. !I ..oI", .do ar!. 218 da Constituiçllo e dá outras providências".
RELAToR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela constilucionalidade, juridicidade e técnica legi.lativa das
Emendas, com lIUbemendas .
VISTA CONJUNTA: Concadide em 16.05.95 aos Deputados Aldo Arantes, Marcelo
Déde e MaIheus Schmidt

5 - PROJETO DE LEI N" 4.583190 - do Senado Faderal (PLS n" 286189) - que "altere e
acrescenta disposições à Lei n" 6.815, de 19 de agosto de 1980, alierada pela Lei
n"6.964, de 9 de dezembro de 1981, que define a situaçãojuridica do estrangeiro
no Brasil e dá outra. providência.... (apensos os Projetos de Lei nas 1.601,
2.322, 2.421 e 4.260, de 1989, 4.692190,1.159191 e 3.644193)
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela prejudicialidade deste e dos apensos de n"s 2.322/89, 4.692190 e
1.601189 e do Substitutivo da CCJR apresentado a este último; pela
inconstitucionalidade do PL 1.159191, apensado; pela constitucionalidade,
juridicidede, técnica lagislativa e, no mérilo, pela rejeição do PL 3.644193, apensado;
e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica Iegi.lativa e, no mérito, pela
aprovação do PL 4.260189, apen.ado, nos termos do Substitutivo apresentado
VISTA: Concedida em 30.05.95 80 Deputado Adylson Motta. .

6 - PROJETO DE LEI N" 5.233190 - do Senado Federal (PLS n" 36190) - que "dispõe
sobnl admissllo e demissAo de servidores públicos em periodo eleitoral e dá
outras providflncias".(apensos os Projetos de Lei 11". 4.895190, 5.052190 e 5.149190)
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA .
PARECER: pela constilucionalidede, juridicidade, técnica lagislllliva e, no mérito, pela
aprovação deste e dos PLs n"s 4.B95I9O e 5.149190, apensados; e pela
prejudicialidade do PL n" 5.052190, apensado
VISTA CQNJUNTA: Concedida aos Deputados Prisco Viana, Nilson Gibson e
Matheus Schmidl.

7· PROJETO DE LEI N" 5.993190 - do Senado Faderal (PLS n" 63/89) - que,:'di.põe
sobra a construçllo de logradouros, de adiffcios de uso público e de veiculó. de
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas pOrtadora. de
deficiência física, nos termos dos arts. 227, § 2", e 244 da Constiluição". (apensos os
Projetos de Lei n"s 1.190 e 1.281, de 1988, 2.702199, 952, 1.027 e 1.721,:de1991,
2.872, 3.037 e 3.112, de 1992)
RELATOR: Deputado Jast: REZENDE
PARECER PRELIMINAR: pela dislribuiçllo dQ Projeto às ComissOas..da Viação e
Transportas; e de Desenvolvimanto Urbano e Interior, para apreciação de
rnéri!ó

8 - PROJETO. DE LEI NO 6.002190 - do Sanado Faderal (PLS 11" 76188) - que "dispõe
sobnl o mandado de injunção". (Apensos os PLs n"s 9913188, 1,622189 e 4.679190).
RELATOR: Deputado JOSé LUIZ CLEROT
PARE~R: pela inconslitucionalidada e injuridicidade deste e, no mérito, Pela
rajeiçlIo; pela prejudicialidade do PL 1,662/99; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçllo dos PLs n"s 9913188 e 4.679190, com
substilutivo
VISTA CONJUNTA: Em 28.04.92 foi concedida 80S Deputados Nelson Jobim, Gerson
Paras e Hélio Bicudo.

9 - PROJETO DE LEI N" 2.552192 - do Senado Federal (PLS n" 220191) - que "modifica a
radação do arl. 55 da Lei n" 8.212, de 24 de juiho de 1991, que dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, institui Plano d" Cust"io, e dá outra.
providências".
RELATOR: D"putado RODRIGUES PALMA
PARECER: pala constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dest" e do
Subslilutivo da ComissAo de Seguridade Social e Família

10 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N" 3.493-C193 - (REABERTURA DE
DISCUSSÃO) - que "dispõe sobre o exercicio da profissllo de Bibliotecário e
determina outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela constilucionalidade, juridicidada e técnica legi.lativa da. emendas

11 - PROJETO DE LEI N" 3.708193 -do Senado Fadaral (PLS nO 258191) -que "fixa o vaior
dos titulas públicos na compo.ição do preço para aquisição de bens a serem
alienados".
RELATOR: Daputado ALMINO AFFONSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pala
aprovaçllo, com .ubstiMivo

12 - PROJETO DE LEI NO 3.892193 - do Senado Federal (PLS n" 119192) - que
''transforma a Estaçllo Ecológica das Anavilhanas llITl Parque Nacional des
Anavilhanas".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON
PARECER: pela constilucionalidade, juridicidede e técnica legi.lativa deste e das
emendas da Comiullo de Defesa do ConSumidor, Maio Ambiente e Minorias

- ·elI ....

13 - PROJETO DE LEI NO 4.065193 - do Sanado Fadaral (PLS n" 02192) - que "altera a
redaçlio da Lei n" 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que "dispõe sobre os e.tágios
de estudantes de estabelecimentos da ensino médio superior". (Apenso o PL
4.539194).
RELATOR: Daputado EDSON SOARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa deste e pela
ir1iJridicidade do PL 4.539194, apensado

14 - PROJETO DE LEI NO 4.433/94 - do Sr. Jackson Pereira • que "regulamenta o inciso
LXVII, do ar!. 5", da Conltiluiçllo Federal, astabelacando prisAo civil para dirigentes e
empregadoIee que deixarem de recolher ou se apropriarem indevidamente das
irnportências arrecadadas, relativas à contribuição previdenciária, FGTS, Imposto de
Renda retido na fonte, IPI, ICMS e ISS".
RELATOR: Deputado MAURicIO NAJAR
PARECER: pela prejudicialidade desta na forma do erl. 163, I do RI

15 - PROJETO DE LEI N" 4.62O-AI94 - do Senado Federal (PLS nO 149193) - que "altera
dispositivos da Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que in.tituiu o
Vala-Transporte".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela conslilucionalidade, juridicidade e técnica legi.lativa

16 - PROJETO DE LEI NO 4.704194 - do Podei- Exacutivo (Mensagem 11" 554194) - que
"acrescanta parágrafo único ao ar!. 86 e dá nova redaçllo ao ar!. 126 da Lei n" 7.210,
de 11 de julho de 1984, que inslilui a Lei de Execuçllo Penar'. (Apenso o PL 870195).
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridieidade, técnica Iegi.lativa e, no mérito, pala
aprovaçllo deste e do PL 870195, apensado, com subsliIutivo

17 - PROJETO DE LEI NO 37195 - do Superior Tribunal Militar (Mensagem n" 01195) - que
"dá nova redaçIo ao wt. 190 do Código Penal Militar, ia dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSt: LUIZ CLEROT
PARECER: pela constilucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no rnárilQ, pela
aprovação

18 - PROJETO DE LEI NO 3SJ95 - do Senado Federal (PLS n" 93194) - que "dá nova
redaçlio aos er\s. 1" e 7" da Lei 11" 8.727, de 5 de novembro de 1993, e prorroga o
prazo previsto em seu ar!. 15".
RELATOR: Deputado MARCELO DEDA
PARECER: pela prajudicialidada deste, na fOl1ll8 do ar\. 164, I do RI e pela
constilucionalidade, juriclieidede e técnica lagi.lativa do Substilutivo da ComissAo de
Finanças e Tribulaçio
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19 - PROJETO DE LEI N" 166195 - do Sr. Cândido Mattos - qU13 "regulamenta o isposto no
inciso VII, do art. 50, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela prejudicialidade, nos termos do ar!. 163, I do RI

20 - PROJETO DE LEI N" 1.157195 - do Poder Executivo (Mensagem nO 724/95) - que
wlOStilui~ especieis de investigação criminal nos crimes que especifICa".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovaçllo, com substitutivo

21 - PROJETO DE LEI N° 4.900/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.272/94) - que
"altera o Capitulo 11. do Titulo I. do Livro li, art. 406 a 497. do Decreto-Lei nO 3.689.
de3de outubro de 1941, Código de Processo Penal". (Apensado o PL629195).
RELATOR: Deputado IBRAHIMABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. técnips legislativa e. no mérito. pela
aprovação deste e do PL 629195. apensado
VISTA CONJUNTA: Concedida em 20.06.95 aos Deputados Vicente Cascione e
ZUlaiê Cobra.

22 - PROJETO DE LEI N° 4.905195 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.:<93194) - que
"dispõe sobre a aplicação das normas jurídicas".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela
aprovação. com emendas

23 - PROJETO DE LEI N" 4.906195 - do Senado Federal (PLS 112/93) - que "altera o
art. 19 da Lei nO 6.001, de 1973. dispondo sobre o processo para a demarcação
das terras indigenas e dá otltras providências".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e da emenda da
Comissilo de Defesa Nacional

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

24 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N" a.052-NS6 - que '1oma
obrigatória a publicação ánual, por parte de todos éis'óiQ'ãos da administração Direta
e Indireta. das despesas efetuadas com propaganda e publicidade, discriminado o
montante pago a cada agência ou veículo beneficiado".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das
Emendas 1, 2 e 4; e pela prejudicialidade da Emenda nO 3
VISTA: Concedida em 17.08.93 ao Deputado Jorge Wilson

25 - EMENDA DO SENADO AO PL N" 571-BI68 - que "estabelece a obrigatoriedade da
incidência de correção monetária sobre as importàncias pagas com atraso pelas
entidades e órgãos vinculados à Administração Pública, relativas aos contratos que
especifica. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

26 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL N° 643-Al88 - que "dispõe sobre a
proibição da exigência de saldo médio bancário para as pequenas e médias
empresas nas operaçóes de crédito, desconto ou financiamento".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. com
emendas

27 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL N° 1.498-BI89 - (REABERTURA DE
DISCUSSÃO) - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela
aprovação da emenda. com subemenda

26 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 1.706-B168 - que "dispõe sobre
as sociedades cooperativas".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das emendas
de nOs 6.9,13,15,16,19.20.21.24,25,26.27,31.33,35,36,44,47 e 46; e pela
prejudicialidade das emendas de nOs 1.2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,16,17,
22,23,26.29.30,32.34.37,36.39.40,41,42,43,45. 46 e 49
VISTA: Concedida em 25.04.95 ao Deputado Hélio Bicudo.

29- EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N" 1.716-A189 -que "dispõe sobre a
exportação de madeira em toras e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inconstitucionalidade

30 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL NO 2.462-B168 - que "cria e regulamenta o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo

31 - EMENDÁ OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL NO 2.650-AJB9 - que "dispõe sobre
destínaçÁll a entidades filantrópicas de mercadorias apreendidas".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da
subemenda da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, com subemenda

32 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL N" 2.998-A189 - (REABERTURA DE
DISCUSSÃO) - que "introduz allaraçóes nos arts. 660, 662 e 663 da Consolidação
das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pele constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (OBS: O relator
apresentou substitutivo ao PL 2998-AfB9).

33- EMEN'DA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL NO 3.231-AIB9 - que "dispõe sobre a
indenização de férias".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela prejudicialidade desta nos termos do inciso VI do art. 163 do RI

34 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL N° 3.61B-A1B9 - que "dá nova redação
ao art. 136 da Consolidaçio das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

35 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL NO 2.267-8191- que "acrescenta parágrafo ao
artigo B60 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela conslitucionalidada, juridicidade e técnica legislativa

36· PROJETO DE LEI NO 2.553192 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
propaganda gratuita em rádio e televisio para os plebiscitos".
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: pela conslitucionalidade, juridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovaçllo

37 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N" 3.11B-CJ92 • que "acrescentà
dispoeitivos à CLT· Consolidaçio dali Leis do Trabalho, visando obter celeridade na
Justiça do Traba1ho".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela inconstitucionalidade do Substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administr8çlo e SeMço Público e prejudiciolidade das EmendaS de Plenáril>

38 - PROJETO DE LEI N" 3.7.olO193· do Sr. Aldo Rebelo e outros 5 - que "diap6e sobre a
realízaçAo de plebiscito pera alienação das lIÇlle8 representativos da União nas
empresas doa l1IIllOS pelroqufrrHco, siderúrgico, de mineraçio, ooronáulico e de
ferlilizllmM".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legislativa

39 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL N° 4.087-BI93 - que "dispõe sobre o
trabalho temporário nas empresas urbanas, altera dispositivos da Lei nO 6.019, da 3
de janeiro de 1974 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa de emenda

40 - PROJETO DE LEI N" 4.11B193 - do Sr. Murilo Pinheiro - que "acrescenta parágrafo
ao art. 1.605 da Lei nO 3.071, de 10de janeiro de 1916 - Código Civil".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade e. no mérito. pela rejeição

11 - PROJETO DE LEI NO 4.497194 - do Sr. Ivo Mainardi - que "altera dispositivos do
Código de Processo Penal. relativamente ao procasso dos crimes da competência do
Júri, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição

42 - PROJETO DE LEI NO 4.554194 - do Sr. Ivo Mainardi - que "aliara o ar!. 4B4 do
Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penar'.
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação

43 - PROJETO DE LEI NO 4.808194 - do Sr. Luiz·CaROS HauIy - que "modifica a Lei no
6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei dos Registros Públicos. e autoriza a crieção
do Centro Nacional de Identificação Datiloscópica".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação
VISTA: Concedida em 26.06.95 ao Deputado Régis de Oliveira

44 - PROJETO' DE LEI NO 3OBI95 - do Sr. Genésio Bernardino - que "determina a
obrigatoriedade de indicação dos tipos sangüíneos do titular na certidão de
naec:irTMInlo, na cédula de identidade e na Carteira Nacional de HabililaçAo".
RELATOR: Depu1ado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no rn6rito, pela
aprovação deste e do PL 43B195, apensado, nos termos do sublltitulivo
apresentado

45 _ PROJETO DE LEI NO 38B195 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre a execução
penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL .. .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição

46. PROJETO DE LEI NO 398195 - Do Sr. Alvaro Valle - que "determina a devolução das
condecorações nacionais que foram retiradas do ex-Govemador Carlos Lacerda, bem



Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADos Quinta-feira 14 09315

como a lU8 reincluaAo nos quadros das respectivas Ordans dos quais \srr..a sido
e>«:tuldo".
RELATOR: Deputado ADYlSON MOTTA .
PARECER: pela oonslituciánalidade, juridicidada, técnica legislativa e, no mérito, pela
aJllOVllÇlio, com substitutivo

47 _ PROJETO DE LEI N" 527195 • do Sr. Jurandyr PaixAo· que "altera o ar!. 3" da Lei ri"
7.244, de 7 de novembro de 1964, que "diepOe lIObre a criaçAo e o funcionamento do
Juizado Especial de Pequenas Cllll$III".
RELATOR: Deputado R~GISDE OLIVEIRA
PARECER: pala conslilucionalidade, juridicidade, técnica legislativa a, no mérito, pela
eprovaç6o

48 - PROJETO DE LEI N" 605195 • do Sr. Michel Temer • que "allera a radaçAo do art. B"
de Lei ri" 9.034, de 3 de maio da 1995, que "dispõe lIObre a utilizaçAo ~ meios
operacionais para a prevançlio e repraaAo de ações praticadas por organizações
crirnlnoaas".
RELATOR: DepuIado IBRAHIM ABI·ACKEL .
PARECER: pela conslilucionalidade, juridicidade, técnica legislativa a, no mérito, pela
aprovaçAo, com emenda

48. PROJETO DE LEI N" 704195 • do Sr. Ricardo Izar· que "assegura aos que cumpram
penlIS privativas da liberdade o direilo de 8XMC8I' atividade laborativa".
RELATOR: Deputado H~L10 BICUDO
PARECER: pala prejudicialidade

50. PROJETO DE LEI N" 715195 - da Sra. Teima de Souza - que "acrescenta artigo ~ Lai
fi" 7.716, de 05 de janeiro de 1969, que define crimes reaulluntas de preconcettos
de raça ou de COI".

RElATOR: DlIpuIado AI.ZlRA EWERTON .
PARECER: pala conslilucionalidade, juridk:Idade, tja)ica legislativa.a, no mérito, pele
aprovaçAo

B· PropoalçOU sujaltas i apreclaçlo conclusiva das ComlssOU:

PRIORIDADE

•51 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N" 4.636-NOO· que "acrascenta parágrafo 80
ar!. 20 do Código de Processo Civil".
RELATOR: Daputado MATHEUS SCHIMIDT .
PARECER: pela constitucjooalidade, juridicidade, técnica legislativa a, no márilo, pela
aprovaçAo

52 - PROJETO DE LEI N" 5.071-Bl9Q· do Sr. Fábio Feldmann - que "dispOa sobre a
proteçAo das cavidades naturais subterrâneas, em conformidade com os arts. 20,
inciso X, e 216, inciso V, da Constituição Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
PARECER: pela oonslltucionalidade, juridicidade, técnica legislativa deste e da
emenda ri" 02 da Comissão de Defesa do Consumido!, Meio Ambienle e Minorias,
na forma do Substilulivo, a pala inconstitucionalidade da emenda de n· 1 da
CDCMAM

53· PROJETO DE LEI N" 188-A191 • do Senado Federal (PLS ri" 89190) • que "determina
a HlaçAo obje!lva de pessoas submetidas a fiscalizaçlio de tributos fadelais e
equipara 80 crime de prevaricaçlio a interferência contrária por autoridades polllicas e
administrativasll

•

RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela constilucionalidacle, jUlidicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovaçAo, com emendas

54· PROJETO DE LEI N" 191-8191 - do Senado Faderal (PLS ri" 3291B9) • que "fixa
critérios para a flIlIlizaçlio de despesas com publicidade oficial".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela oonstItucionalidada, juridicidade e técnica legislativ~ do projeto e
das nove 8ITlllI'lCIllS apr8HIltadas nesta COmissão.
VISTA: Concedida em 17108195 80 Dep. Jorge Wilscn.

65· PROJETO DE LEI N" 1.828-BlBl • do Senado Federal (PLS ri" 53191) • que "dispõe
sobAl oIQ_ às praias de l8mInOS de merinha e SllU L*l p(íblico".(apllIlSO o
PrOjeto de Lei fi" 1.009iíl1) .
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: pela conslilucionalidade, juridicidadll e técnica lagialaliva deste, do PL
ri" l00ll191, apenslldo .. cio Subslilulivo de CDCMAM

66. PROJETO DE LEI N" 1.932-N91· do Sr. Paulo Paim· que "disciplina a damissão,
por juslll causa, do empregado com direito à estabilidade plovisória prevista na
Constituiçlio Fadaral".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa deste e do
substitutivo da CTASP

57. PROJETO DE LEI N" 2.766-A192· do Senado Fadaral (PLS ri" 259191) - que
"detaImlna a indisponibilidade dos bens da vitima de seqúestro e da extorsão
seqQestro, os de SllU cônjuge e de seus perantes, e dá outras providências".
RELATORA: Dsputada ZULAI~ COBRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição deste, das Emendas
da Comissão da Finanças e Tributaçlio e da el119f1da apresentada na Comissão de
Justiça
VISTA: Concedida em 14.08.95 80 Deputado Nilson Gibson.

66. PROJETO DE LEI N" 2.891-A192· do Poder Executivo (Mansagem ri" 175192) • que
"dispOa sob!e a prevenção, o controle e a fiscalizaçlio da poluição causada por

lânçamento de 61eo, subslilncias nocivas e' outros poluentes em águas sob
jurisdiçlio nacional, e dá outras providências".(Apenso o PL n· 2.794192).
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do
PL 2.794192, apensado, das llrIlIlI1d$ da CDCCAM e do Substitutivo da CVT,
com aubemendas 80 substttutivo

59· PROJETO DE LEI N" 3.19O-C/92· do Senado Federal (PLS ri" 273191) • que
"transflllll 80 dominio do Estado de Roraima terras pertencentes à Unillo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucjooaJidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com as
emendas da ri" 01 da CCJR e de ri" 02 da CTASP; e pela inconstitucionalidade
das emendas da ri" 01 da CTASP • da CDCMAM

60- PROJETO DE LEI N" 3.403-C/92· do Senado Federal (PLS n" 297191) • que "dá
pliOridade de atendimento à clientela que especifica. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pele constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dellle, das
arnendas das Comiss6es de VI8Çilo e Transporte; Seguridade Social e Familia; e
do Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumido!, Meio Ambiente e Minorias,
com subemenda a esta

61 • PROJETO DE LEI N" 3.536-BI93 - do Tribunal Superior do Trabalho· que "cria
C/IIllOS do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Triounal Regional do Trabalho da 9" Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidada, juridicidade e técnica legislativa, com emenda

62 - PROJETO DE LEI N° 4.204/93 - do Senado Federal (PLS n° 20193) - que "acrescenta
panlgrafo 80 art. 1.159, e inciso ao art. 1.162. da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro da
1973 (Código de Processo Civil), dá nova redaçAo ao art. 10 da Lei nO 3.071, de 1°
de janeiro de 1916 (Código Civil), acrescenta inciso ao alt. 2" da Lei nO 6.515, da 26
de dezembro de 1977 (Lei do Div6rcio), aitera o inciso B" e acrescenta inciso 12 ao
ar!. 60 da Lei nO 6.015, de 31 de dazembro de 1973 (Lei da Registros Públicos)".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pala
"P1ovação, com Substitutivo

63· PROJETO DE LEI NO 4.215193 • do Senado Federal (PLS nO 295191) • que "dispOa
lIObre a contagem dos prazos, concedidos às partes, nos processos judiciais e
administrativos".
RELATOR: Depul8do JOS~ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, jurklicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação

64 - PROJETO DE LEI N° 4,496-BIB4· do Tribunal Superior do Trabalho· "que cria
cargos no Quadro Permanente da Pessoal da Secrelaria do Tribunal Regional do
Trabaiho da 18" Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NIL,SON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da CTASP, com emendas

65 - PROJETO DE LEI N" 4.B21-A/94· do Poder Executivo (Mensagem n" 1.031194) • que
"dá nova radaçlio 80lI artigos 7B9 e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovade pelo Decrelo-Lei ri" 5.452, de 1· de maio de 1943". •
RELATORA: Deputada ZULAI~COBRA
PARECER: pala constitucionalidade, juridicidade e tja)ica legislativa deste e da
emenda~ Comissão de Trabalho. de Administração a Serviço Público

66 - PROJETO DE LEI N" 125195 • do Sr. Laprovíta Vieira - que "acrescenta parágrafo 80
art. 23 de Lei ri" 8.967, de 13 de f_reiro de 1995, que "dispõe $Obre o regime de
CClIlCllUAo 8 pennissão da prastaçlio de serviços p(íblicos PlBvislo no art. 175 da
ConatiluiçAo Federal. dá.outras providências".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade a técnica legislativa deste e da
~ da Comissão de Defesa do Consumido!, Meio Ambiente e Minorias, com
~deradação

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

67 - PROJETO DE LEI N· 4.676-N90· do Sr. Paulo Paim· que "dispOa sobre a
capacidade civil do maior de 16 (dezesseis) anos e menor de 18 (dezoito) anos para
o fim específico de movimentação dos depósitos em Caderneta de Poupança".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA .'
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no ménto, pela
aprovaçAo, com emenda
VISTA: Concedida em 23.05.95 ao Deputado Marconi Perillo.

68. PROJETO DE LEI N· 5.672-BI9O· do Sr. Fábio Feldmann • que "proibe a
importação, a pesquise, a fabricaçlio, o armazenamento e o transporte. de
artefatos bélicos nucleares. bam como a participação brasileira no.d~senvolvll119f1to
de luis armas, em conformidade com o art. 21, inciso XXIII, da ConStltUlçlio Federal, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica .Ieglslativ.a dest~ e das
emendas adotadas pela Comissão de Defesa do Consumidor, MeiO Ambiente e
Minorias, com subemenda

69. PROJETO DE LEI N° 6.019-NOO· do Sr. Telmo Kirst - que "cria o Programa de
Crédtto FundiáriQ".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do
Subslilulivo da Comissão de Agricunura e Politica Rural, na forma do Substitutivo

apresentado . Délia N"VISTA CONJUNTA: Concedida em 27.09.95 aos Deputados Marcelo e lelas
Ribeiro.

70· EMENDA DO SENADO AO PL N" 156-A191 - que "dispOe sobre restrição ao uso de
fumo em recintos fechados de uso público, em veicules de lrenIporte coletivo e dá
outras providências".
RELATOR: Dtlpulado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica Iegialativa e, no mérito, pela
rejeiçIo

71 • PROJETO DE LEI N" 382-8191 - da Sra. Rita Camata - que "disp<le sobre o acesso
dO mulher ao lIlllI'l:8do de trabalho 8 determina oulras providências".
RELATOR: Depuledo ALZIRA EWERTON
PARECER: pela c:onstilucionalidede, juridicidede 8 técnica' legislativa deste, na
forma do Substitutivo da Comiasio de Seguridade Social e F)ll1lflÍll. com '.ubef)lendas
VISTA CONJUNTA: Concedida em 27.09.95 805 'Deputados ·Udson Bandeira,
Milton Mendes e V"tcen\e Cascione. .

72· PROJETO DE LEI N' 387-N91 - da Sra. Cidinha Campos' - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de menção do nome do dublador em espetáculos filmados ou
telavisados".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: pele constitucionalidade, juridicidede 8 técnica legislativa deste e do
substiMivo da CCTCI

73· PROJETO DE LEI N" 1.028191 - do Sr. Ary Kara - que "acrescenta disposnivo ao
Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidede, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação

74 - PROJETO DE LEI N" 1.069-BI91 - do Sr. Salal"'l Carvalho - que "estabelece novos
limnes pera a área do Parque Nacional dos Guararapes". . ,
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidede e técnica legislativa deste; e do
Substitutivo da CDCMAM

75 - PROJETO DE LEI N' 1.286-8191 - do Sr. Koyu lha - que "reilulamenta o exerclcio da
profissão de Classificador de Produtos Vegetais a que se'referem as Leis nOs 5.025,
de 10 de julho de 1966, e 6.305, de 15 de dezembro de 1975, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidede, fana' de técnica legislativa deste;
e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do substitutivo da CAPR,
com emenda .

78· PROJETO DE LEI N" 1.628-N91 - do Sr. Luiz Gushiken - que "toma obrigatória a
instataçiio de porta de segurança nas agências bancárias e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela i~uridicidede deste e da emenda adotada pela Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público

n - EMENDAS DO SENADO AO PL N" 1.701-0191· que "CIÍII a Estação Ecológica de
Ilha do Medo, na ilha do mesmo nome, Municlpio de Itapa(ica".
RELATOft:"Oeputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela ccnstilucionalldede, juridicidede e técnica legislativa das emendas

78 - PROJETO DE LEI NO- 1.708-A191 - do Sr. Jackson Pereira - que "81SPoe sobre a
pro4bIçIo de IllI'lÇBI'IleIlt de esgoloa·e lixo em cunos de água netl:lrais e a:t!ficiais".
RELATOR: Depulado ALEXANDRE CARDOSO .
PAAECER: pela constitucionalidade, juridicidede, técnica Iegistetiva~, das
emendes da CDCMAM; e da emenda da CDUI·

79· PROJETO DE LEI N" 1.753191 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
concessão do adicional de periculosidede aos portairos, zeladores, vigias,
garagistas, vigilantas e guardas de segurança".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidede, juridicidade e técnica Iegislaliva deste e do
substitutivo da ComissAo de Trabalho, de Administração e Serviço Público

ao - PROJETO DE LEI N" 2.012-N91 - do Sr. Jackson Pereira -que ."inclui disposnivo na
Consolidação das Leis do Trabalho-CLT. visando a definiçAo dos emprngados
benClIrios, pera efeito das prerrogativas deste categoria, e dá outras provl~as".
RELATOR: Dtlpulado NEY LOPES ' . .
PARECER: pela conslilucionalidade, jurilflcidede e técnica legislativa e da emende de
CCJR

81- PROJETODELEIN" 2.134-A191-doSr.AugustoCarvalho- que "dá novaredaçio
ao § 2" do ar!. 543 da Consolidação das Leis do Traba,JlJo".
RELATOR: DePutado ENIO BACCI .
PARECER: pela constitucionalidade, juridiciidede e técnica legislativa deste e da
emenda adotada pelaCTASP

B2 - PROJETO DE LEI N" 2.5ffT-AI92 - do Sr. José Forl1.I1ali - que "institui o registro
obrigetório de cIecIaraçAo de bens no êmbno .dos Poderes da Uniao e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA , \"'"
PARECER: pela prejudicialidade deste, nos termos do ar!. 163, I do RI

83 - PROJETO DE LEI N" 2.596-A192 - do Sr. Jackson Pereira - que "conc.enu& as
administradoras ou emissoras de cartOes de crédno como instituições financeiras e dá
outras provi~as".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela inconstlluciOnllidade deste e pela prejudicialidade des emendas de
Comiasio de FI/llIIlÇBS e Tn1lutaÇllQ

B4 - PROJETO DE LEI N" 2.643192 - do Sr. Valdenor Guedes - que "acrescenta § 5" ao
ar!. 462 da Consolidação des Leis do Trabalho".
RELATOR: Depulado MARCELO DEDA .
PARECI!R: pela constitucionalidade, juridiciidede e falta de tácilica. fel.lislallV8 deste e
pela conStitucIonalidade, juridicldede e técnica legistaliva do Substitutivo de CTASP

85 - PROJETO DE LEI N" 2.667-8192 - do Sr. Jackson ...ereira - que "dá nove
ód

' redeçiioeras'l :""
. "caput" do ar!. 257· da" lei rf' 7.565, de 19 de~ de 1986 - C. 19o. lei';'

de Aeronáutica, que dispõe sobre a indenização por dano a passagell'O e tripulante .
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER PRELIMINAR: pela apensaçiIo do PL 4029193 a este

66 - PROJETO DE LEI NO 2.700-A192 - do Sr. Tony Gel - que "denomina "Rodovia
Deputada Cristina Tavares" a BR-423, que liga São Caitano, no Estado de
Pernambuco, a Paulo Afonso, no Estado de Bahia".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidede e técnica legislativa

87 - PROJETO DE LEI N" 3.257-A192 - do Sr. Sergio Arouca - que "altera a redação do
atl. 852 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei rf' 5.452,
de l' de maio de 1943, e do art. 2" da Lei n" 7.701, de 21de dezembro de 1988".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela inconslilucionalidede deste; e pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do SubstiMivo de Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 08.06.95 ao Deputado Jair Siquei'"

88 - PROJETO DE LEI N" 3.268-8192 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre o
fornecimento de seringas " agulhas descartáveis esterelizades, em CllI1lros de
Tratamento e Recuperação de Usuários de Drogas credenciados".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela inconstitucionalidade einjuridicidadedeste e des emendas de
CSSF

B9 - PROJETO DE LEI N" 3.2B2-N92 - do Sr. Sergio Arouca - que "anara a redação
dos arts. 29, 36 e 49 de Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei rf' 5.452, de l' de maio de 1943 e dá outras providências".
RELATOR: D-iputadoÁTILAUNS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

90· PROJETO DE LEI N" 3.4D8-A192 - do Sr. Jerilnimo Reis - que "dispõe sobre as
obrigações da insIituiçAo responsável por ooidade hospitalar decorrBnles de danos
causados a paciente que contrair infecção hospitalar durante intamação".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARE~R: peta conslitucion!llidade, juridicidede, técnica legistaliva e, no mérito, pela
eprovaçlo

91 • PROJETO DE LEI N" 3.653193 - do Sr. Valdir Colatto - que "acrescenta parágrafo
ao ar!. 2" da Lei rf" 5.553, d& 6 de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a
apresentaÇAo e uso de documentos de idenlifi~ pessoal".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela COI'ISliluciOoaidade, juridicidade, técnica legialativa e, no mérito, pela
eprovaçlo, COIII lII1l8Ildà.. .

92 - PROJETO DE LEI N" 3.690-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "detennina o controle,
em listagem, dos passageiros de embarcações".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO . .
PARECER: pela constitucionalidede, juridicidade e técnica leglslallva deste e do
Substitutivo de CVT

93 - PROJETO DE LEI N" 3.889-N93 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá ~ denominação
de COMANDANTE JOÃO RIBEIRO BARROS ao Aeroporto de Londnna, no Estado
do Paraná".
RELATOR: Dtlpulado PRISCO VIANA •
PARECER: pela prejudicialidade, em face da Súmula de JurisprudlJllCI8 rf' 3 de
Comissão de Constituição, Justiça e de Redação

94· PROJETO DE LEI N" 3.953-8193- do Sr. Jackson PBl'Bira - que "concade pensão
especiaJ a AntOnio GonçalveS da Silva, o "PataIiva do Assará".
RELATOR: Deputedo ANTONIO DOS SANTOS
PARECER: pela constitucion8Iidade, juridicidade e técnica legislativa~ e das
emendes das Comissões: de Seguridade SocIal e Femflia; e de Finanças e
TributaçAo

95 - PROJETO DE LEI N" 3.957-AI93 • do Sr. Jackson Pereira - que "proIbe às
instituições financeiras a at>ertura de contas sem idenlilicação de seu titular".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela incanstilucionBl e antiregimentalidade deste, das Emendes
adotadas pela Comisslio de Finanças e Tributação e de emende apresentada na
Comiaio de Justiça
VISTA: Concedida em 08.08.95 ao Deputado José Genofno.
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122 -PROJETO DE LEI NO 2!lO-AI95 • do Sr. Gonzaga Patriota • que "inclui no Plano
NIclonal de VIaçIo, lIpr'OYlIdo pela Lei nO 5.917, de 10 de lI8Illmbro de 1973, a
impIantaçIo de bIIcIa que rnencionB".
RElATOR: DapuIado ANTONIO GERALDO
PARECER: pala constiIucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

RELATOR: Dapulado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pala DDnIlItucionalidllde, juridicidade, técnica legislativa deste l'l do
lIubaliUl;vo da cvr

110 -PROJETO DE LEI NO 4.758-A194· do Sr. Edilon Andrino • que "assegura
prarwInc:ia _ ldoaoa noa julgarnarms de prOC88SOl em lramitaçAo no Poder
JudIc:i*Io"•
RaATOR: DapWIdo JOS~ LUIZ CLEROT
PARECER: pele inconstilucInaIidade, injuridicidade e, no mérito, pela rejeição

111-PROJETO DE LEI NO 4.766IlM-do Sr. Valdir Colatlo - que "acrescenta parágrafo
ao ar!. 594 do C6dIgo de ProceaIo Civil, com a finlIIidade de conceder ao avalista
Da maamos benallcIoa concecIidos ao fiador".
RELATOR: Otpulado MARCELO DJ::OA
PARECER: pela COI1ItilucIonalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovaçIo, com.-de

112 -PROJETO DE LEI NO '17m - do Sr. Roberto MegalhAos • que "attera a Lei nO 7.661,
da 18 de maio da 1. que "illllltul o Plano Nacional de Gecenciamento Costeiro,
• eM oulraI pl'll\lld6I1cial".
RELATOR: Otpulado VlLMAR ROCHA
PARECER: pala CClIIIIItuciond, juridicidade e técnica Ieglslativa deste e da
amanc:Ia *Iolade pala COCMAM

113 -PROJETO DE LEI NO 57-N9l5 - da Sra. Rita Camata • que "acrescenla inciso ao arL
473 da CocI8Olideçlo dea Laia do TrablIJho - CLT".
RELATOR: Otpulado ROLAND LAVlGNE
PARECER: pala conatiIucIonaIidade, juridicidade e lécnica legislativa

114 -PROJETO DE LEI NO 77-A195 - do Sr. José Janene - que "dispOe sobre as
operaçllaa da lUIHogaçIo de dlreitoa e obrigaçlles no Sistema Financeiro da
HabilaçIo - 8FH".
RELATOR: DapIMdo RODRIGUES PALMA
PARECER: pala CllIIIllluciona, juridicidade. técnica legislativa dasle 8 das
MW1dea da CFT

115 -PROJETO DE LEI NO PI7m - do Sr. NillOIl Gibaon - que "altera o art. 1a3 do
C6cIIgo deP.-CIvIl". .. . •
RELATOR: Otpulado AI.ZIRA EWERTON
PARECER: pela CXll18tiluclonaidada, jlrldicidede, l6cnk:a Ieglalativa e, no mérito, pela
rajeIçIo

118 -PROJETO DE LEI NO 110.N95 - do Sr. OdaImo Leio - que "att8ra os arligos 4· e ao
deU! ri' 5.171, de 17 de janeiro de 1991, que "disp6esobre a polltica agrlcola".
RELATOR: Otpulado IVANORO CUNHA LIMA
PARECER: pala. CCI'lIllluclonaidade, juridlcldede e l6cnica legislativa deste, com
lIálIluIivo

117 -PROJETO DE LEI NO 117195 - do Sr. Banedno Domingos - que "diSpõe sobre a
ftD9I? do valor das muIlaa por inadimplência, constantes dos contratos de
1'inanciarnenlo, de~ a prazo, de locação de imóveis residenciais, de pegamento
de'-de enargia el6trica, de gás, de água e esgoto, de tolefone ou quaisquer
ouIroa tipos de contraloa de adesão".
RELATOR: Deputado ALZIRA EWERTON
PARECER: pela conatitucionalidede, juridlcidade, t6cnica legislatlve 8, no mérito, pela
aprovaçIo
VISTA: Concedida emao.11.95 ao Deputado Jorge Wilson.

118 -PROJETO DE LEI NO 127-A195 - do Sr. Alvaro Valle - que ''régulamenta o profissio
de Cabaleireiro, Barbairo, Manicure e de Pedicura ê dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO== pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com

VISTA: Concedida em 30.11.95 ao Oepumoo Jorge Wilson.

I1I1-PROJETO DE LEI NO 145-A195 - do Sr. Alvaro Valle " que "disp6e sobre renovaçao
do ar!. 318 de ConIolidaçlo das Leis do Trabalho".
RElATOR: DapuIado NK.SON GIBSON
PARECER: pala conatitucIon8Iidade, juridicidade.técnica legislativo

120-PROJET~ DE LEI NO 207195 - do Sr. Ubeldino Júnior - que "dispOe sobre a
inlarmadiaçIo do CClITBlor de irn6veis em trans!içoes imobiliárias e dá outras
provlcI6nclaI".
RELATOR: Deputado OANILO DE CASTRO
PARECER: pela conalituciol1llUdade, juridicidade e técnica I~islativa deste e do
aubIIItutivo de COCMAM . ~u

I
121 -PROJETO DE LEI NO 241195 - da Sra. Raquel Capiberibe - que "disp6e sobre o
~ do dIrailo de queixa pela mulher".
RELATOR: Dapulado RéGIS DE OlIllEIRA
PARECER: pala constilucionalidade, juridícidade, técnica legislativa e, no mérito, pela

~

96- PROJETO DE LEI N" 3.970/93 - do Sr.E~ Jorge • que "instItUI, lOb~ a
_ especlIicados, Comissões Intemas de Pessoal para. ernprMM

ClflIllIlizadaI na forma de lOCiedade anônima, sociedade de ralpOllSllbilidllde limitada
• da admn.traçio indireta e fu1c:IacioneI da Uniio, na forma de co-participIIçI na
gaalIo inlermadi*ia".
RELATOR: Dapulado JAIR SIQUEIRA
PARECER: peI. inconlllilUcionalidade do PL 3.970193 e do lUblIliIulIw de CTASP
VlSTk GorlClIldide em 2fll'06I95 .. Deputado Hélio Bicudo.

97· PROJETO DE LEI NO 4.085193 - do Sr. Jackson Pereira - que "cria a /vaa de
PrcUçio AmbianIaI - APA do' RioJaguaribe, ooEstade do Ceará".
RELATOR: DapuIado RÉGIS'DE 0l1llE1RA.
PARECER: pela inconsti1ucionalidade e Injuridicidade deate • do SubItiIuliYO de
DefeIa do Con8Ulllldor, Melo Ambienta e Minorias

9B - PROJETO DE LEI N" 4.111193 - do Sr. J::dison Andrino - que "altera o inciao 11I, do
arL 106 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,que"dispOesobreos PlllllOS de
Beneficios da Previdência Social e dá outras provid6ocias".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, t8cnica legislaliva deate e de
emenda da CSSF

99 - PROJETO DE'LEI N" 4.12a-A193 - do Sr. Waldomiro Fioravlllll8· que "modiIica a
redaçêo da Lei nO 7.474, de 8 delTl8io de 1986, que "dispOe sobre medidas de
segurança aos ex-Presidentes de República e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no m6rit0, pala
aprovaçAo

100 -PROJETO DE LEI N° 4.132-A193 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dilpOe sobra a
fonnaçAo técnica dos IHpD!1láveis por cursos livras de lutas, nataçIo e ginútica".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dlIIle, do
Substitutivo da CECD • da emenda da CDCMAM

101 -PROJETO DE LEI NO 4.171l-A/ll3 - do Sr. Germano RigotIo· que "dllpOe sobre
anlsti~ das faltas ao S8IViço na adminlstraçlo pública fedenll, no perlodo que
1Il8IlCKln8, e dá outrllll provid6nciaa".
RELATOR: Deputado .JOSJ:: GENOiNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade etécnk:. 'legilllallva, com amanc:Ia

102 -PROJETO DE LEI N" 4.189-AI93 - do Sr. Elias Murad· que "dIIpOe sobra o uao da
lalldomide".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela conlllilUcionalidade, jlxidicidade e lécnica legislativa, com
aubslilulivo

103-PROJETO DE LEI NO 4.aao-AI93 - do Sr. MOOIo Pinheiro - que "daterrnina que Da
estabelecimentos comerciais coloquem em lugar visrvel, o preço de cada UIII doa
produlDa ohncidos à venda". .
RELATO~Dapulado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela constitucionalidada, jLric:Iicidede e lécnica lagisIativa desta • do
SubetilUtivo da CDCMAM

l04-PROJETO DE LEI NO 4.358-A193 - do Sr. Augulllo Carvalho - que"--'"
parágrafo único ao art. 80 da Lei nO 8.069, da 13 de oulubrG de 1990 - EslaluIo da
Criança • do AdoIeacente".
RELATOR: Deputado HJ::L10 BICUDO
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e boa t6cnica legillativa

105 -PROJETO DE LEI N° 4.411194 - do Sr. Sergio Arouca • que "attera a redaçIo do 5'Z'
do arL 477 da COOlIOlidaçAo das Leis do Trabelho, aprovada pelo DacreIo-I.ai ri'
5.452, de 1" de maio de 1943".
RELATOR: Deputado ANTONIO DOS SANTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legi.lativa deate a do
Substilullvo da CTASP

106 -PROJETO DE LJ::I N" 4.418-A194 - do Sr. Paulo Paim - que "dá nova redaçIo ao § 'Z'
do arL 477 da ConsolidaçAo das leis do Trabalho".
RELATOR: Daputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deate e do
Substitutivo da CTASP

107 -PROJETO DE LEI N" 4.546-A194 - do Sr. Eduardo Jorge • que "revoga diapoaitivoa
ainda .vigantas do Decreto nO 20.931, de 11 de janeiro da 1932, 80bre a
compel6ncia exciuIiva de médicos pera gerir serviços de saúde".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela conslilucionalida,de, juridicidade. técnica legislativa dasla • das
emendai da CSSF, com emandal

10&-PROJETO DE LEI N" 4.556194 - do Sr. Virrnondes Cruvinel - que "diaplla 80bre o
pilO lalarial de m6dk:os e cirurgillas-dentistas".
RELATOR: Deputado VlLMAR ROCHA
PARECER: pala constltucionalidada 'uridicidade técn· lagiIlaliva dasla • doSubatitulivo da CTASP . , . J •. lC8

100 -PROJETO DE LEI N" 4.El22Ii4 - do Sr. Ronaldo Parim - que "delennina aI~
de mensagem voltada l\ educaçio para o lrinIiIo nu Pf'llIllIlIlII' de
BIlabaIecimentos que fabriquem, comercializem ou prestam llIIVÍÇ08 IIgadoa a
velculoI~.~ .-compolllllll.".
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123 -PROJETO DE LEI NO 255-AI95 - do Sr. Gonzaga Pamota - que "dilpOe sobre a
deatinaç/io do produto de a1ien8çlio das terras devolutas da UniAo".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pelo .conatitucionalidade, juridicidade o técnica legislativa desta e das
emendas da CDCMAM

124 -PROJETO DE LEI NO 295-AI95 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "assegura
preferência aos maiores de sessan1a anos na tramitaçAo de processos judiciais
contra o Previd6ncio Soeiar.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, má técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeiçio, deite e das emendes da CSSF

125 -PROJETO DE LEI NO 341195 • do Sr. Edinho Araújo • que "aIt8ra o art. 28 da Lei ri'
. 8.906, de 4 de julho de 1994, que "dilpOe sobre o Estatuto da Advocacia a a

Ordem dos Advogados do Brasil - OAS".
RELATOR: Deputado ZULAI~COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, jurldiciclade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeiçllo

126 -PROJETO DE LEI NO 352195 - da Sra. Laura Carneiro - que "permite o registro de
uniilo, como casamento, após cinco anos da vida em comum, e dá outras
provicI6ncias".
RELATOR: Deputado ZULA1~COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, jLKidiciclade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovaçllo, nos termos do IUbltilutivo

127 -PROJETO DE LEI NO 372195 • do Sr. José de Abreu • que ·dispõe sobre a
obrigaçlIo dos Cart6rioa de Registro Civil de P8UOIII Naturais imprimirem nas
CertidON llIldar8ço a tefefone".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pele constitucionalidade, juridicidade, técnica legillaliv8 e, no mérito, pela
aprovaçIo

128 -PROJETO DE LEI No 452195 - do Sr. Gonzaga Patriola - que ·ecreteenta § 3" ao art.
30 da lei ri' 6.015, da 31 de dezembro da 1973, que "dilplle sobre 08 regislrol
p(iIlIiCoa a d6 ClUlr8a provicIOnci8a••
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: pela COOIIIitIIl;ionlidade, juridicid8de, t+cr1ica legiaI8tive a, no m6rllq,JlBI8
~

129 -PROJETO DE LEI NO 474195· do Sr. Feu Rosa • que "aaescenta parágrafo
único ao art. 4° da Lei ri' 6.015, de 31 da dazembro de 1973, que ·dispõe sobre
os regislrol públicos e dá outras providênci..•.
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela consIitucionalidade, juridicidade, técnice legislativa e, no mérito, pela
aprovaçllo

130 -PROJETO DE LEI NO 48lII95. do Sr. Car\oa Magno - que "extingue a cobrança de
laudAmio nas siIuaç6ea que mencionlI·.
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constJtuclonalidade, juri!licidade, técnica legislativa a, no mérito,
pale apIOVlIÇiIo
VISTA: Concedida em 30.11.95 ao Deputado Milton Mandas.

131 -PROJETO DE LEI NO 496195 • do Sr. SergIo Arouca • que ·dilpOe sobre o registro
civil a o~ llnico de identilicaçAo da pessoa natural em todo o território
naçk)naJ a dá outras (JfOVidências·.
RELATOR: Deputado AlEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, t6cnica legislativa e, no mérito, pela
aprovaçIo, com emendas

132 -PROJETO DE LEI NO 5OW5 - do Sr. Régia de Oliveira - que·acrescentlI arligo ..
diIpoaiçOM finais do Código de ProcesIo Civil".
RELATOR: Depulado .ioSé LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica Iegislaliva a, no mérito, pela
8pIllYlIÇiIo

133 -PROJETO DE LEI NO 5ll5I95 - do Sr. CoriolIIno SallÍa - que .d6 l'IOYlI redaçlIo aO àrt.
11 da Lei ri' 1.533, de 31 de dezembro de 1951, a fim de pertiJhllr o "principio da
MllUIIb6ncIa" no MlIndado de Segurançe•.
RELATOR: Depul8do RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, jLridicicIede, lécnica IegiIlaliv8 e, no mérito,
pela aprovaçiIo, na form8 do aubItitullvo.-ádo

134 -PROJETO DE LEI NO 58ll-AI95 • da Sra. Rita C8ineIe • qye ·allenl dispositivOl da
lei ri' 7.644, de 18 de dezembro de 1987, que ·dispõe sobre a àllVIliIIde de mie
1OCleI", 8lIeql*KIo-a tlel ri' 8.089, de 13 de junho de 1990 • EIIaIulo da Criança
.do~.

RELAfOR: OepullIdoAlZIRAEWERTON
PARECER: pela constitucionalidade, jLridicicIede e técnlClIlegiII8IivlI

135 -PROJETO DE LEI NO 589-AI95 - da Sra. Rita C_ - que ·dá nova redaçlIo ao
artigo 30 do Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado R~GIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitllcionalidade, juriq;e;dade, técnica legislativa e, no mérito, pelo
oprovaçllo deste e pela injLKidicidade1á emenda da CDCMAM

136 -PROJETO DE LEI NO 608195 - do Sr. Humberto Cosle - que ·acrescenta parágrafo
ao art. 217 do Dectllto-lei ri' 3.689, do à de oulubro de 1941 - Código de

Proceno Penal, para psrmitir que testemunhes deponham via televisilo, em caso
de llITlB8Ç8S".

RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidsda, técnica legislativa e, no méfito, pelo
rejeIçiIo

437 -PROJETO DE LEI NO 716195 - do Sr. Domingos Dutra - que "dá nova redsçAo ao
inciso 111 do ar!. 82, da Lai ri'. S,BSa de 11.de'iBneiro do 1973, que Institui o
Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado HI:LIO BICUDO·
PARECER: pela çonstitucionalidsde, juridicidade, ~ica legislativa e, no~o, pela
aprovaçllo

138 -PROJETO DE LEI.·NO 912195 - do Sr, Rjgil de Oliveira • que.~c;ll\:.fIOVlI redaçio ao
parágrafo 1°do artigo 146 da Lsi n°.5.869, de 1.1 de janejro-.~·.1973 -.Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, jLKidicidlld\!, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeiçlIo
VISTA: Concedida em 30.11.95 ao Deputado Benedito de Lira.

139 -PROJETO DE LEI NO 952195 • do Sr. José Fortunati - que "dispõe sobre a
impossibilidade de cobnInça de honorários de lOCUlTIbllncl8 em aç6es
revilionaiI de eluguel, e d6 oulraI (JfOVidências".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidede, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeiçlo .', ,

140 -PROJETO DE LEI NO 1.De3I95· do Sr. De Velasco - que.revoga a lei ri' 6.802, da
30 de junho de 1980, que ·deciara feriado nacional o dia 12 de outubro,
COf1IlIllI1Ido à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela inconsIitucionalidade e injurldicidade

PAU T A N" 123195
(RamenftCente)

A • Propoelçlo sujeite à epl'llC18ÇIo do Plenllrlo da C...:

PRIORIDADE

1· PROJETO DE LEI NO 3.106192· do Senado FederIII (PLS ri' 353/91) - que "suprima a
preICliçiIo da açl5es penais, eerescsntando parágrafo ao ar!. 109 do Código
PeneI (Parte Geral, lei ri'7.209, da 11 de julho de 1984)". (apenso o PL ri' 1.806191)
RElATOR: Depuledo IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomillêo Especial de Matéria Penal)
PARECER: peI8 conetitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeiçllo deite e do PL ri' 1806191, apensado
VISTA: Concedida em 06.12.95 ao Deputedo Gerson Peres.

PA U TA N" 124195
(Reme_ta)

A • Proposlçlo sujelt8 t aprec/açlo conclusiva das ComlssOel:

PRJORIOADE
1 - PROJETO DE LEI NO 4.804-8194 - do Tribunal Superior do TrablIlho • que ·cria

cargos na S8cretaria do Tritloo8l Regional do Trebelho de VIg6sima Quart8
Reglio e d6 outrae provicIInciaa".
RELATOR: DepulIIClo NILSON GIBSON
PARECER: pela conlliluclonalidade, juridicidade e técnica legislativa desta e da
emenda da CTASP, com emendes
VISTA CONJUNTA: Concedida em 06.12.95 aos DeputádOI Rjgis de Oliveira, Udson
Bandeira a Milton MeneIes.

PAUTA N" 125195

A •Pro~ su,leltas t eprecl8çlo do P1en6r1o de C...:

PRIORIDADE
1· PROJETO DE LEI NO 2.ell9I92. do Sen8do Federei (PLS ri' 70191) _ que ·dispõe

lObr8 08 crimes de lOIlIlgaçiIo fi_I, de spropriaçlIo indéblIa do tributo ou da
conlrtbuIçIo lOl:i8I, modIlica a lei ri' 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e dá outras
lll'OVk*1Clee".
RElATOR: DepulIIClo IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomissilo EspecilII de Matéria Penal)
PARECER: pela conatitucioneIidade, ir1LKidicidade e má técnica legislativa e, no
m6rito, pela l'IljeiçIo dllIIe a dai emendas adotadas pela CFT

2· PROJETO DE LEI N° 3.868193· do Senado Fadaral (PLS .nO 92/92) - que "dá nova
redaçlloao§20 do BrI. 110 do Código Penar'. .
RELATOR: Dapuiado IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomissão Especial da Matária PanaI)
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa a, no
mérito, pela rejeiçllo

3 - PROJETO DE LEI NO 4.104193 - dO Senado F,ederal (PLS nO 343191) - que "dá nova
redaçlIo ao parágrafo único do artigo 213 do Código Penal, na parte referente à
pena••
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomillêo Especial de Matérie Penal)
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no
mérito, pele aprovaçllo, nos tennos do SiJbstilullvo.apresQado
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Sala T-l1, Anexo 11

AVISO N°50/95

AUDl~NCIA PÚBLICA

Local: Planário n" 15, Anexo 11
Horário: 10:0011

PrazO.: 5 Sessões
Decurso: 3' SessAc

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infác.: 11.12.95
Hor*Ic.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

IEM&
"A PARTICIPACÃO DO CISCEA NO REPASSE DE RECURSOS PARA O
PROGRAMA DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONOMICO", COM VISTAS A
INSTRUIR A PROPOSTA DE FISCALlZAçAO E CONTROLE NO 11/95 - DOS SRS.
IVAN VALENTE E GILNEY VIANA - QUE 'SOLICITA QUE A COMISSÃQ DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS FISCALIZE A SECRETARIA DE
ASSUNTOS ESTRATEGICOS NO QUE SE REFERE AO PROGRAMA DE
ZONEAMENTO 'ECOLóGlCo-ECONOMICO DA AMAZONIA LEGAL~ .

EXPOSITOR:
_Major-Brigadeiro-do-Ar MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, Presidante do CISCEA,
represenlMdo o Minislérlo da AercnáuIica.

CONVIDADOS'
- Profemlr HERBERT OTTO ROGER SHUBART, Coordenador do Zoneamento
Ecológico-EcooOmico da Secretaria de Assuntos Estral6gicos-PR; e

- Embeixador CARLOS ALBERTO PESSOA PARDELLAS, Coordenador da Comissão'
do Zoneamento EcoI6gico-EcooOmico da Secretaria de Assuntos Estratégicos-PR.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

e 2.076, de 1991, 2.508 e 3.322, ele 1992, e·3.894, de 1993)
RELATOR:~ IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomisslio Especial de Matéria Penal)
PARECER: pela conslitucionalidade, juridicidade " técnica legislativa deste, com
emenda; e pelarejeiçAodos Projelosde Lei n"s3.176, 3.721,1.885, 3.165, 3.609,
3.649 e 3.7101B9; 5.865190; 75, 419, 543, 892, 927, 1.235, 1.281 e 2.076191;
2.508 e 3.322192; e 3.894193, apensadoS

16- PROJETO DE LEI NO 199191 - do Senado Federal (PLS ri' 165J90) - que
"ecreecenta panlgraro aos arts. 1.553 do Código Civil e 91 do Código penar'.
RELATOR: Depulado 18RAH1M AB\-ACKEL (Subcomissão Especial de Mirtéria Penal)
PARECER: pera constiIucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pettI aprovaçlIc

A • Da AnAU.. da Constitucionalidade e Jilrldlcldade (Art.5<::')

1 - PROJETO DE LEI NO 275195 - do Sr. Couraci Sobrinho - que "dispOe sobre a proibição
de venda de brinquedos que imitem ou se assemelhem a armas fogo e rnalertal bélico
em gerar.
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO
(apensos os Projetos ele Lei rf's 286195, B39J95 e 979195)

A V I S O NO 51195

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

1nIclc.: 11.12.95 Prazo.: 5 Se_s
HcrárIo.: 9 às 12 h e 14 is 18:30 h Decurso: 3' Sessão

A PROPOSIÇÃo ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

A· Di Anillu di Constltuclonslldade • JurldlckÍade (Art.54,U)

1 - ~OJETO DE LEI ~ 2!J:AI91 - doa Srs'. Eduardo Jorge e Sandra SlerIing - que
dispOe aobre a obriga\oriedecI de a1endimento doa casos de aborto previstos no

Código P-.l, pelo Sistema Único de Sal:ocId.'.
RELATOR: Deputado H~LIO BICUDO

A V I S O N" 54195
RECEBlMEIfItl DE EMENDAS

1nIdo.: 12112195 PrlIm.: ! SMIÕ8S
Horárlc.: li às 1211 e 14 às 1811 Decurso: 2" SeHAa

1 - PROJETO DE LEI N" 1.233195 - do Sr. JarbaS Uma - que "acrescenta parágrafo Ilnico
ao artigo 12 da Lei ri' 4.771, ele 15 de setembro de 1965, que 'institui ou novo Código
FIoreslaI"'.
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

4 - PROJETO DE LEI N" 4.106193 - do Senado Fedaral (PLS n" 122192) - que
"acrescenta parágrafo ao art. 211 do Decreto-Iai nO 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomissão Especiel de Matéria Penei)
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com substitutivo

5 - PROJETO DE LEI NO 724195 - do Poder Executivo (Mensagem nO 783195). que
"define .oa crirooa de especial gravidade e aijef'll disposHiVos do Decrelo-Lei n"
2.848, de 7 de dezembro de 1940.- Código Penal".
RELATOR: Deputa<:o IBRAHIM ABI·ACKEL (Subcomissão Especial de Maléria Penal)
PARECER: pele constitucionalidade, juridicidade e-Iécnica legislalivli ·e, no
mérito, pela aprovação

6 - PROJETO DE bEl NO 726195 - do Poder Executivo (Mensagem n" 785195) • que
"aijef'll dispositivos do Decrelo-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940' - Código
Penal Brasileiro· Parte ·Gerar'. .
RELATOR: Depotado IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomissão Especial de Maléria Penal)
PARECER: pela constitucionalidade, jurtdicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas

7 - PROJETO DE LEI NO 1.127195 - do Senado Federal (PLS n" 101195) - que "altera o
perilgrafo Ilni«q do artigo. 53 e acrescenta plIfágrafo ao artigo 342 do Oecreto-I.ei
rf' 2.848, de 7 ile dezembro de 1940 • Código Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomiallão Especial de Matéria Penal)
PARECER: péla conlllilucionalidade, irflrtdicidade, má técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição

8 - PROJETO DE LEI N" 4.902J95 - do Poder Executivo (Mensagem n" 1.274195) - que
"dá nova redaç/lo ao ar!. 288, e acrescenta parágrafo ao art. 159 do Decreto-Lei nO
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, prevê, nas infrações que discrimina,
a atllllUllçllo da pena pora aqueles que, como membro de quadrtlha. ou bando,
coIaborllrem na nasponll8bilizac;ão penal de seus demais integrantes, e eleva à
ccndiçllo de crime a organização do chamado 'jogo do bicho".
RELATOR: Depotado IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomissão Especial de Matéria Penal)
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emendas

9- PROJETO DE LEI N" 4.904195 -ifo Poder Executivo (Mensagem nO 1.278194) - que
"dispõe aobre as medidas a serem adotadas para assegurar proteção às pessoas
expostas a grava e atual perigo, em virtude de sua colaboraçllo ou de declarações
prIlII8<Ias em inveatigaç/lo criminal ou processo penal". .
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomissão Especial de Matéria Penal)
PARECER: pela constilucionalidede, juridicidade, técnica legislativa a, no mérito,
pela 1lpI"OVllÇIo, com emenda . . '

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

10- PROJETO DE LEI NO 4.509194 - do Sr. Jackson Pereira - que "anere a redaçlio do
art. 64 da Lei rf'8.383, de 30 de dezembro de 1991; do art. 21 da Lei rf'7.492, de 16
de junho de 1986; e do parágrafo íinico do art. ao da Lai n" 7.357, de 2 de setambro
de 1985, e dá oulras providências".
RELATOR: Deputado IBRAfllM ABI-ACKEL (SubéomissAo Especial de Maléria Penal)
PARECER: pela constiIucionaUdade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,

pela llpI"llY8ÇIc?

11 - PROJETO DE LEI NO 42195 • do Sr. Nilaon Gibson - que "dispOe sobre os crimes
conInJ a organização e a liberdade do trabelho, seu processo e julgamento, e dá
ou!raI'ProvidêncIas".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomissão Especial de Malária Penal)
PARECE;R; pela injI.wkIicidade má técníe8 IllljÍalativa e, no mérito, pela rejeiçlIo

12 - PROJETÕDÊ I:EI NO 74195 - dO Sr. Eduardo Jorge • que "revoga o incifiO li, do
penlgrafo 3" do artigo 138 do DecreIo-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 •
Código PeneI".
RELATOR: Depu\lIdo IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomissão Especial da Maléria Penal)
PARECER: pela inconsliIucionalldade e, no mérito, pela rejeição

13 _ PROJETO DE LEI N" 587195 - da Sns. Rita Camata - que "anera o ilrligo 263 da Lei
n" 8.069, de 13 da julho de 1990 - Estatuto da Crtança e do Adolescente".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomissão Especial de Matéria Penei)
PARECER: pela prejudicialidade, caso sejam aprovados os PLs de n"s 724 e
4.104193, inclulclos nesta pauta

14 _ PROJETO DE LEI N" 950195 - do Sr. Maluly Netto - que "dá nova redação ao artigo 14
da Lei n" 8.137, de 27 de dazembro de 1990, que "define crimes contra a ordem
trlbutária, econ6mica e contra as relações de co~mo, e dá 0IJ\I1lS providências".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL (Subcomissão Especial de Matérta Penal)
PARECER: pela constitucionlllidade, jurtdicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovaçio cleslll e do PL n" 984195, apensado, com subsliluti\lO

B • PropolllçOH auJeItu I apreclaçlo conclusiva. du Comlllll6etl:

PRIORIDADE

15 - PROJETO DE LEI NO 3.943189 - do Senedo Feda!al (PLS ri' 179189) - que "anera o
art. 459 da ConsoIidlIçIo eles Leis do Tmbelho, aprovada pelo Decrelo-lei n" 5.452,
de 1° de meio de 1943".(lIp6llsos os Projetos de Lei n"s 1.885, 3.1.65, 3.609, 3.649,
3.710, 3.176 e 3.721, de 1989, 5.ees,· de 1990; 75, 419; 543; 892, 927; 1.235, 1.281
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,2 - PROJETá DE'LEr N" 1.257195 - do Sr. Validr Colatto - quo ."displle lIObre a proibiçllo
~de estabelecimento de horários especiais".

-.RELATOR: Deputado SILVERNANI SANTOS

C~ISSÃO DE DEFESA NACIONAL

EXPOSITORES:
- Or. ROBERTO FALDlNI, Presidente doi AasociaçIo Brasileira de EmprlIIIlIS de
ClIpilaI Aberto • ABRASCA

- Or. FRANCISCO AUGUSTO DA COSTA E SILVA Presidente da Comilldo
de Valores Mobiliários - CVM

Sala T-15 -Anexo 11

PAUTA N"30195

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E
DESPORTO

Sala 13O-C, Anexo 11

Local : Plenlirlo 1", Anexo "
Ollta: 1" de dezembm, às 9:30 horas AVISO. N" 94195

A V I S O N" 97195

1 - PROJETO DE LEI N" 1.243195· do Sr. Mauricio RequiAo - que "dispOe sobre a
pertIcipaçIo de lISCOIas municipais e eataduals nos programas federais de apolo ao
-mo.
RELATORA: Deputada MaliIa 8'Jrrano

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Inicio.: 1&'12/95 Pr8zll.: 2 Seu6ea
HcrirIo.: llh .. 1211 el4h .. 18h30 Deono: 1a SenIo

A PROPOllIÇAo ABAIXO SOIENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR MEM
BROS DESTA COMSSAo.

1 - PROJETO DE LEI N" 1.022195 - do Sr. Maurício Requillo - que "dispOe sobre •
obrigaloriedade de cliwlgaçAo dos Indicas de evaallo. e repetência nos
8Slabelacimenloll de tnIino fundlIrnentaI e m6di0".
RELATORA: Deputada Maria Elvira .
PARECER: favorável, com emendas (2)

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 07/12195 Pr8zll.: 5 Sea6ea
HcrirIo.: llh .. 1211 el4h .. 18h30 DecIno:' 5' SeuAo

A PROPOSIÇ.I.o ABAIXO SOMENTE RECEllSRÁ EMENDAS APRESENTHlAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO. .

1· PROJETO DE LEI NO 1.02Ml6.- dcJ sr. Aldo Arantes e outros 2 - que "acreteenta
8rtigo *Lei n" 8.159, doi 8 de janeiro doi 1991, dispondo sobre a adrninialraçIo de
erquiYoapúbl~~, raI8ciclnlIdos à rBIlr8SSAo poIRica".
RELATOR: Deputado Pediu WlI80n

A V I S O NO 96195

Pr8zll.: 5 Seu6ea
Decurso: "allessAo

R!CEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 0llI12/95
HcrirIo.: llh .. 1211 el4h .. 181130

PRIORIDADE

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DF.: LEI COMPLEMENTAR
N" 172-A, de 1993 - que "lnstilul o Fundo de Reestruturaçllo, Reaparelhamento,
MocIemizaçao e Manulençllo das Atividades da Policia Federal - FUNREPOL, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER
PARECER: favorável

A - ProposIç6es Sujeitas *Apreclaçlo do Plenário da Casa:

TRAMITAÇAo ORDlNARIA

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 133195 - do Sr. Bonifácio Andrada - que
"susta parcialrnenle a aplicação da Portaria n" 580, de 15 de novembro de 1991 por
ferir, no tocante à faixa de fronteira, o dispoelo constitucional".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT
PARECER: favorável

B •~ Sujeitas à Apreelaçlo Conclualva da. Comlsa6ell:

PRIORIDADE
3 - PROJETO DE LEI N" 4.7ll8-A194 - do Poder Executivo (Mansagem n" 581194) - que

"dá nova radaçlIo a dispositivo da Lei n" 2.929, de 27 de outubro de 1956, que
"disciplina o processo de atteraçlio ou retilicação de idllCle dos oficiais das Forças
Armedaa e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: taYoniveI

4 - PROJETO DE LEI N" 459-A195 - do Sr. Sérgio Carneiro - que "ragula o disposto no
inciso 11 do artigo 20 da Constituição Federal, dispondo sobre as terras devolutas sob
domfnio da Unillo".
RELATOR: Deputado MARQUINHO CHEDID
PARECER: favorável, com 3 emendas

5 - PROJETO DE LEI N" 1.376191 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "dispõe sobre o uso de
im6veIs militares na forma que menciona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: conlràrio

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala T-12, Anexo 11

6 - PROJETO DE LEI N" 94195 • do Sr. Cunhe Lima • que "altem a nedaçlIo do artigo 472
doi ConIoIidaçIIo das Leis do Trabalho - CLT, excluindo a prestação do serviço mililar
obrigetório corno~ de suspensão do contrato de trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO HESLANDER
PARECER: contrário

A V I S O N" 30/95-

RE....1ftl9 DE EMENDAS
Infelo.: 7112195 Pr8zo.: 5 Sau6ea
H"'*fo.: 9 .. 12h e 1"ia 1811 Decur3o: seSaulo

4 - PROJETO DE LEI N" 3-A195 - do Sr. Adylson Motta - que "institui o Beneficio
Odontologia para atendimento dos trabalhadores de baixa renda e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSé CHAVES

5 - PROJETO DE LEI N" 59O-A195 - da Sra. Rita Camata - que "dá nova redação ao artigo
18 da Lei n" 4.n1, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES

6 - PROJETO DE LEI N" 757-A195 - do Sr. Ivo Mainardi - que "ragulamenta o inciso I, do
parágrafo 3", do artigo 153, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

1 - . PROJETO oe tEr N" 1.125-C191 - do Sr. Jack.aon Pafllira - que "diapOe sobre a
apIicaç10 em crédito rural de recursos caplados nas ár_ da SUDAM e da SUDENE".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

2- PROJETO DE LEI N° 1.567-A191 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre o
horário bancário para atendimanto externo e para pagamento de beneflcios da
Previdência Social".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

PROJETO DE LEI N" 4.152-8193 - do Sanado Federal (PLS nO 5193) - que "dispOe
sobre a doaçAo, a estabelecimentos públicos de ensino, de mercadorias apreendidas
por contrabando ou descaminho".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

P1Do.: 5 8enões
Decurso: "a seuAo

AVISO N"28195

PAUTA N"55195

AUDl~NCIA PÚBLICA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Plenário 19 - Bloco das LidenlnÇBs a

TEMA:
ReformulaçAo da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que "dispõe
sobre as aociedades lIIlOnirnaa".

Hcrirfo: 10 h

1 - PROJETO DE LEI N" 1.102195 - do Meurlcio Campos - que ''rMtabelece dirailoa
conferidoe P.1Jllt. .•I"e1n" 281. ~~ 8 de junho de 1948, aos otiaúlia, 5UbI8nenlelI.~ 3-
1UboIk:iaIe.~~ Paníctpanlm e!llllvarnenle da Sagunda Guerra Mund'l8r. .
RELATOR: Deputado WERNER WAHDERER .

RECEBIMENTO DE EMENDAll
inicio. 06112195
HcrirIo. li" 12 he 1" às 18:30
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PAUTAN"46

A V I S O N" 43195

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO..
Prazo.: 5 Sess6es
Decurso: 4° SessAo

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4° 8essao

Inicio.: Bl12J95
Hcririo.: 9 às 12h .14 6.18h

1 - PROJETO DE LEI N" 5.709190 • do 8enado Federal (PLS rf' 406189) • que "dispOe
sobre a proibiçlio da venda da cola da sapateiro pera menores de 18 anos "e dá outras
providIncias". (Apensos: PL'. rf's 157191, 404191, 2.175191 e 2.762192).
RELATORA: Deputada RITA CNMTA

2 - PROJETO DE LEI N" 3.258192 • do Sr. Sérgio Arouca e outros 26 - que "dispõe sobre
o 8XlITCIcio da rnadlcina, a organizaçlio e atueçlio cios Conselhos de Medicina e dá
outras provid6ncias".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

1· PROJETO DE LEI N" 1.542-AI91 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do -*tIe da prevençAo do c1lncer ginecológico para as funcionárias
públicas federai.... ,
RELATOR: D8pulll!JJ«lS~ PINOTTI

2 - PROJETO DE LEI N" 1.587-8191 - do Senado Federal (PLS rf' 42191) - que
"estabelece nonnas de proteçlio à saúde dos trabalhadore. de biotério e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado S~RGIOAROUCA

3 • PROJETO DE LEI N" 57o-A195 - do Sr. ChicAo Brlgido • que "acrescenta parágrafo ~
ao a1igo S" da Lei rf' 5.991, de 17 de dazembro da 1973, que "dispõe sobre o conlroIe
lIllOit8óo.do cornWclo de drogas, medicamentos, insumos farrnlIcêuticoS e correlatos e
dá outrasprovid6ncias".
RELATOR: Dllpulado SEBASTIÃO MADEIRA

4 - PROJETO DE LEI N" 597-AI95 • dos Srs. José Pinotli e Adhemar da Berros Filho •
que "modifica dispositivos da Lei rf' 4.881-A, de 6 da dezembro da 1985, que "dispOe
soIxe o Estatuto do Magistério 8uperior".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

CQMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A-Anexo 11

1 - Rtunllo de Audiência P6bllca
Local: Plenário 10
Horário: 11 horas
Convidados: Srs. Paulo Baltazar (Coordanador Geral do Sistema de TributaçAo da
Receita Fadaral) e Sandro Martin. (Servidor da Receita Federal), para prestarem
esclarecimentos sobre sua participaçlio na Empresa Marlin. Carneiro Consultoria.

1O_ Rsq.148116 - de Deputada Socorro Gome., que sollcilL .. seja convidado o Sr.
Brigadeiro Ivan Frota, a fim de "prestar esclarecimentos sobre o SIVi'M', em audiêncie
pública,

5 - PROJETO DE LEI N" 1.196195 - do Sr. Ricardo Izar - que "acrescenta parágrefo .,. ao
artigo 27 da Lei n" 9.069, de 29 de junho da 1995, que "dispõe sobre o Plano Real, o
Sistema Monetário Nacional, estabelece a. regras e condições da emisSão do Real e
os crilários para conversA0 das obrigações para o Real, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

6 - PROJETO DE LEI N" 1.198195 - do Sr. Paulo Gouvêa - que "dispõe sobre a extenslo
aos bancos oficiai. estaduais da competência para pagamento das despesas relativas
ao Programa do Seguro-Deeemprego e do Abono Salarial".
RELATOR: Deputado JOS~AUGUSTO

7 - PROJETO DE LEI NO 1.215195 - do Sr. Ricardo Izar • que "acrescenta inciso 111 ao
panigrafo 'I. do artigo 28 da Lei rf' 9.069, da 29 de junho de 1995, que "dispõe sobre o
Plano Raal, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de
emissllo do Real 11 os crilérios para conversA0 das obrigações pera o Reei, 9", dá
outras províd6ncias".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

8 • PROJETO DE LEI N" 1.225195 - do Sr. Roberto Balestra • que "dispõe ~e ti
concessIo de alimentos entre cOnjugas após a di.soluçlio da sociadade conjugal e dá
outras providênCias".
RELATORA: Deputada RITA CMMTA

AS PROPOSlÇOeS ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM
BROS DESTA COMIssA.O.

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Infcio.: Bll2195
Honlrio.: 9 às 12h. 14 às 18h

•

LOCAL: Plenário 10
DATA: 14112195 -10:00h

9 • R.cj.1451l15 - do Deputado Jeime Martin., que propõe a realizaçAo de audiências
pública. para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao Projeto SIVAM, '1endo
corno convidadoa os Srs Rogério Cerqueira Leite, Clóvis BrigagAo, Brigadeiro Merco
AntOnio Oliv8ira, Coronel-Aviador José Orlando Bellon, e outros especialistas cuja
participllÇllo sell! julgada convenillnte peJos senhores convidados."

11 - PROJETO DE LEI N° 1.250195 - do Sr. José Carlos Vieira· que "concede isençAo do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição da caminhões, quo ,do
adquiridos para o transporte autOnomo de carga".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE

c . 'PROJETO DE LEI N° 1218195 - do Sr. Basilio Villani - que "dispõe sobre a concessAo
de empréstimos financeiros peio Banco 00 Brasil às Praleituras que menciona, e dá
outras providências",
RELATOR: o.putado CELSO DANIEL

PAUTA Na 45

Sala 125-A • Anexo 11

7· PROJETO DE LEI N" 1.179195 - do Sr. Osvaldo BioIchi· que "concede isençllóde
Impoeto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas aqui.içõe. de veiculos feita. pelas
AssocillÇÕ8l de Pai. e Amigos dos Excepcionai. - M'AEs".
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES

Ir- PROJETO DE LEI N" 1.1!W95 - do Sr. Silvio Abreu· que "regulamenta o parágrafo ao
do artigo 165 da eon.tituiçAo Federal, para definir as informações constantes do
relat6rio bimellral de execuçAo orçamentária".
RELATOR: DllpLUdo AUGUST.O VIVEIROS

9· PROJETO DE LEI N" 1.21~· do Sr. MaxR~n - quI"lprorroga a vigllncia da
Lei rf' 8.969, de 24"de fevereiro de 1995, que dispõe sobre isençAo do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição da automóveis para utilizaçlio no
lrWlsporte lllllOnomo de flMS8Q8lro8, bem como por pdssoas portadoras da
deIici6ncia fiá e _ deslJnados ao tran.porte escoIlIr.• dá outras provid6ncias".
RELATOR: DepuIIldo PEDRO NOVAIS

1 - Di.cu.do e votaçlo do RellItórlo Final da Subcomilllllo da PrevIdência Social.

2 - Discusslo e volaçAo do Parecer do Deputado Arnaldo Madeira à PFC n° 20, de
autoria do Deputado Augusto Carvalho, que propõe que a Comi.sAo de Fiscalizaçlio
Financeira e Controle solicil8 80 TCU a realizaçAo de A~diloria Especial na Secretaria
da Receita Faderal do Ministério da Fazanda, em especial nos processos de pessoas
físicas e juridicas cujos interesses sejam patrocinados pelo escritório Marcial e
Meneghetli Advogados ASSOCIados.

3 - Discussio e volaçAo do Pare<:er do Deputado Freire Júnior' PFC rf' 22, de autoria
do Deputado Augutto Carvalho, que "prop6e que • Comiulo de FiscalizaçAo
Financeinl 11 Controle solicite ao TCU a realizaçlio da Auditoria Especial na.
~ 0IÇBTTlen!ária 11 1'inIIncainI cio Fundo Social de Emerg6ncia, durante o
exarcIcio de 19116".

4 - DiscuuIo e votaçIo do Parecer do Dspulado Freire Júnior à PFC rf' 18, de autoria
do Deputado JlliblIa Lima, que "prop6e que a ComissAo de FiscaJizaçlio Financeira e
Corrtrofe soIk:itll ao TCU a realizaçlio de inspeçtQ extraordinérla nu contas do Fundo
Social de Ernerg6ncia"

6 - R.cj.142J85 - do Deputado Anivaldo Vele, que solicita realizaçlio de audiência pública
do Presidante do INSS, do advogado-Geral da União e do Presidante do Banco do

Brasil, para prestarem esclarecimentos sobre serviços de arrecadaçlio e pagamento
de benefícios do antigo IAPA~

7 _ Req.1431ll5 -do DePutado Anivaldo Vale, que solicita realização de reuniAo de
Audiência Pública com os Srs. José Serra(Presidente da Com.Nacional de
Desestalizaçlio), Francisco Augusto da Costa e Silva(Presidante da CVM), Murilo
Portugual(Secr. do Tesouro Nacional), Joel Mendes ReMO(Pres. da Petrobrás),
AntOnio José Imbassehy da Silva(Pres. da Eletrobrás)e Sr. Paulo Ximenes(Pres. do
Banco do Brasil), para esclaracimento do processo de alienaçli... de participaçAo
acionéria das sociadadas anOnimas de economia mista no 11mbito do Programe
Nacional da Desestatizaçlio.

8 - Rsq.144J15. do DePutado Jaime Martins, que propõe a realizaçlio da audiências
públicas dos Srs. Francisco Grazziano - ex-Presidente do INCRA, e do Agante da
PoUcia Faderal Cláudio Mendes, para esclarecimento da denúncias relacionadas à
escuta lelefOnir.a T10ll aparelho. utilizados pelo Embaixador Júlio César Gomes dos
santos.

5 - R.cj.141195· do Deputado Anivaldo Vale, que solicita ;ealizaçlio da f11.~niãO de
Audiência Pública com o Secretário do Tesouro Nacional; o proctJ(lIdor~ral da
Fazenda Nacional, o Advogado-Geral da União, e com o Presidente do Banco do
Brasil, para "esclarecer o nAo pagamento, pela União, da' correçlio monetária
incidente sobre contratos administrativos"
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3 - PROJETO DE LEI NO 792195 - do Sr. Humberto Costa • que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de motéis, hotéis, pousadas, pensões e congêneres colocarem à
dispoSição de seus usuários preservativos e material educativo (cartazes, folders,
panfletos e outros) sobre Doenças Sexualmente Trensmisslveis • AIDS em suas
dependências".
RELATORA: Deputada RITA C/WATA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

LOCAL: Plenério 12, Ane'XIJ li, às 10 horas

AUDIêNCIA PÚBLICA com as presenças do Presidente da Associação dos Fiscais do
Il)stituto do Açúcar e do Álcool • IAA, SR. Geraldo Gonçalves Pinto; Do Diretor
Regional do extinto IAA no Estado de PernambUco, SR. Nelson Alexandre Lins Júnior;
DO Presidente da Fedemçl!o dos Plantadores de Cana do Brasil, SR. Antonio Celso
Cavalcante de Andrada e o essessor da diretoria de arrecadação e fiscalização do
inss, sr. gil pires ferreira, pata falarem sobre A A1ual situação dos servidores do
extinto IAA.

LOCAL: Plenário 16, Ane'XIJ 11, às 14 horas

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA APRECIAÇAO DAS PAUTAS NOS 2:m5
(REMANESCENTES)E2~5

A V I S O NO 41195

1 - PROJETO DE LEI N° 1.183195 - do Sr. Carlos Santana - que "dá nova redação 80
artigo 4° da Lei nO 3.891, de 26 de abril de 1991,. que cria no Departamento Nacional
de Estradas da Ferro o Serviço Social das E.tredas de Ferro".
RELATOR:.o~~ LAEL VARELLA:.' .

2 - PROJETO DE LEI N" 1.228195 - do Sr. Arnaldo Madeira· que "obriga a identiflCllÇio
de velculos dirigidos por motori.tas recém-habilitados, e dá outras prOvidência....
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO

3 .. PROJETO DE LEI NO 1.255195 - do Sr. Padre Roque'~ que "estab91ecil o USO

obrigatório, nos veicules automotores fabricados no Brasil, da dispositiVo que
condicione o funcionamento do motor ao uso do cinto de segurimçà"...
RELATOR: Deputado PAULO FEIJ6

11 • COMISSOES f.EMPQRÁRIAS:·,

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 2/95-Emissão de Medidas Provisórias

Salas'131C11"35C -Anexo 11

PAUTA N° 10195
Dlac:uasIo • votaçIo do Parecer do Rell1tC1r
Horário: 9h3O " .
Local: Plenário 18, Anexo Il

PROJETO DE LEI N" 1.178195 - do Poder Executivo (MSG N° 1.175195) • que
"autoriza a Unillo a delegar aos Estados da Federaçio e ao Distr~o Federal, a
aclrninilltnlçAo e' expIoraçllo de rodovias, de trechos de rodovias, ou de obras
rodoviárias federais". .
RELATOR: Deputado JOS~ CARLOS ALELU~

AVISO N° 42195

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inldo: 7/12JS15
Horário: 9 "1211. 14 ils 1ll1l

PrllZO: 5 SessOes
Decurso: 5" sessAO .

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 25-A/95·Dlreito à VIda

Salas 131C1135C - Ane'XIJ 11

PAUTA N° 13195
Apresentaçlo do Parecer do Relator
Horário: 10h
Local: Plenário 17, Anexo 11

Prazo: 5 Seas6es
Decurso: 3" sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Inleio: 11112195 Pf/IZO: 5SessOes
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso: 3" sessão

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM.
BROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI NO 4.304193 - do Sr. Max Rosenmann· que dá nova redação à
aJlnea 'T', do artigo 27, da Lei nO 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que "regula as
atividades dos representante. comerciais autônomos".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

2 - PROJETO DE LEI NO 389195 - da Sra. Vanessa Felippe - que "altera a redação do §
1°, do art. 389, da ConsolidaçOO das Leis do Trabalho - CLT".
RlLATOR: Deputado SANDRO MABEL

AVISO N° 43195

RECSBlMENTO DE EMENDAS

InIcio: 11/12195
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

PROJETO DE LEI N" 1.247195 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a profi.são
de fotógrafo, cinegrafista e de técnico em cinematografia e dá outras providências"
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

A V I S O NO 4419G

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 33·A/95·Slstema de Previdência Social

Salas 131C1135C -Anexo 11

PAUTA NO 26195
Dlac:uasIo • votaçlo do parecer do Relator
Horário: 14h
Local: i>len8rici 13, Anexo 11

COMISSÃO ESP"ECIAL
PEC nO 57-A195· Voto FaCultativo

Salas 13tC1135C .. Anexo 11

AVISO NO 01195
RECEBIMENTO DE EMENDAS'

Constituldll em: 13112195 Prazo: 10 Sesalles
Horério: 9h às 12h e 14h às 18h30 Decurso: l' SessAo

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inldo: 14112195
Horário: 9.. 1211. 14 ils 18h

Prazo: 5 seu6es
Decurso: -

1- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 57-A195 - do Sr. ErnerIOI1 Olavo
Pires e outros - que "dá nova radaçio 80 artigo 14, psrágrafos 1° • 2" e aeresceOOI
inciso·. (Voto Facultativo).

PROJETO DE lei NO 1.2BS195 - do Poder Executivo (MSG NO 1.327195) - que "dispõe
sobre a criaçao de cargos efetivos de Agenta Penitanciário na Carreira Policial Civil

.do Distrito Federal, e dá outres proviclências".
RELATOR: Deputado WlGBERTO TARTUCE (avocado)

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Salá 135-A· Ane~o 11

AVISO N°33195

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 81·A/95·lmposto sobre Combustíveis

Salas 131C/135C .. Anexo 11

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS E ELEiÇÃO DO
PRESIDENTE E DOS VICE-PRESIDENTES

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inleio.: 07112195
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

PrazO.: 5 sessOes
Decurso: 5" .essAo

Horário: 14h30
Local: Plenário 14, Anexo 11
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AUDl~NCIA PÚBUCA

TEIIIÀ:.EXPERIêNCIAS NA REORGANlZAçAo DOS.SERVIÇOS PÚBLICOS
frorárici .9h3C .
L0C8I: Plenário· 11, Anexo 11
CONVIoAooS:
Or. SiLVIO PAULO DA COSTA ARAÚJO ROCHA FURTADO - Diretor-Geral do
HoIpitaI de Fortaleza;
Or. JoAo BATISTA MARES GUIA - Secretário Acliunto da secretaria de Estado da
EcllICIlÇio de Minas Gerais; e .
Or. RICARDO MINOrrO - CoorcIenacIor da Qualidade da santa casa de Misericónfl8
de Porto AJegre - RS.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO

Sala 139-8, Anexo 11

Dia 14 de dezembro de 1995

CPI • ctestlr.ada a Investigar denúncias de Irregularidades nas entidades de
prevld6ncla privada (Fundos de PensA0)

Local: Sala 11 • Anexo 11 Horirlo: 14h30mln

PAUTA

Tomada de depoimento dos Sra. Waldir Ribeiro Reis, Peraldente da Caixa
de Prevld6ncla dos Funclonirlos do Banco do Brasil, Jos6 Luiz de Melo,
Diretor Financeiro da Caixa de Prevld6ncla dos Funclonirlos do Banco
do Brasil; Jeferaon Esteves Xavier, Diretor Superintendente da Slstel,
EusttqUlo' Antonio 'Honorato, Diretor Financeiro da Slstel, Humberto
Eustaqulo Palhares, Diretor Superintendente da Funcef; Jos6 Carvelo
Xávler Junior, Diretor Financeiro da Funcef.

(En.:erra-se a Sessao às 20 horas e 54 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE Câmara dos Deputados, 13 de dezembro de
1995. - Lufs Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12., item
I, alínea a, do Ato da Mesa ~ 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item li, da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a CRISTIANE GALVÃO BAP
TISTA, ponto nll11.749, do cargo de AssistenteT~
nico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 13 de dezembro de
1995. - Lufs Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12., item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item li, da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a LUCILÉIA CARVALHO FER
REIRA, ponto nll11.653, do cargo de Assessor Téc
nico, CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido Social Democrático.

Câmara dos Deputados, 13 de dezembro de
1995. - Lufs Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12., item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll' 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a SEBASTIÃO CAMELO DE
SENA FILHO, ponto ~ 11.654, do cargo de Asses
sor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Partido Social Democrático.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12., item
I, alínea a, do Ato da Mesa ~ 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo E)Q da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
gI1, item 11, da Lei nº 8.112, citada, DALVA VIANA EL
JANNANI para exercer, no Gabinete do Terceiro se
cretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 3º- do Ato da
Mesa nll15, de 26 de maio de 1987, observada a
nova denominação dada pelo artigo 1Q da Resolução
nll4, de 13 de junho de 1991, combinada com o arti
go 12. do Ato da Mesa ~ 05, de 16 de fevereiro de
1995.

Câmara dos Deputados, 13 de dezembro de
1995. - Lufs Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12., item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo E)Q da Lei ~ 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, observado o disposto no artigo 42.
da Lei no- 5.901, de 09 de julho de 1973, resolve no
mear, na forma do artigo 99-, item li, da Lei n2. 8.112,
citada, FÁTIMA APARECIDA DOMINGUES DE FA
RIA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Social Democrático, o cargo de Assessor Técnico,
CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa ~ 13, de 03 de
maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 13 de dezembro de
1995. - Lufs Eduardo, Presidente.
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50' LEGISLATURA - I' SESSÁO LEGISLATIVA

COMISSÁO DE EDUCAÇÁO, CULTURA E DESPORTO

ATA DA 41' REUNIÃO (ORDlNÁRlAI REALIZADA E:\I13 DE DEZEMBRO DE 1995

Às dez horas e cinco minutos do dia treze de: dezembro de mil novecentos c noventa e cinco, no
Plenário n' 20 do Bloco d.. Lideranças da Câmara dos Deputados. reuniu-.., a Comissio de
Educação•.Cultura e Desporto. Presentes os Senhores Deputados Severiano Alves - Preoidente;
Fernando Zuppo. Marlsa Serrano e Paulo Lima - Vice·Presidentes; Ubiratan Aguiar. Adelson
Salvador. Expedito Júnior. Osvaldo Biolchi. Lindberg Farias. Carlos Alberto. EIi.. Abrahio.
Mauricio Requião. Flávio Aros. Nelson Marcheun. Simara Ellery, Maria Elvira, lvandro Cunha
Lima. Pedro Wilson. Mário de Oliveira. Esther Oroasi. AuiuslO Nardes. Eurico Miranda,
Roberto Jefferson e Jos. Luiz Clerol. Deixaram de registrar'as SUIS presenças os Deputados
Lidia Quinan. Ricardo Oomyde. Alexandre Santos, Alvaro Valle e Ubaldino Júnior. ATA:
Abertos os trabalhos. foi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. realizada em 06.12.95,
em virtude de terem sido sUAs.cópiu distribuídas para conhecimento previa. Em discusslo. nio
houve quem quisesse disouti-Ia. Em volaçio. foi ·ela aprovada unanimemente. EXPEDIENTE: o
Presidente informou que foi feita a Distribuiçio de Proposições n' 44/95, no. dia 06.12.95,
confotlne cópias distribuidas. Laia após. falou. pola ordem. o Deputado Elias Abrahio
requerendo a inversão da paula, para votar os itens 04. 5 e 07 em 3°. 4° e 5' lugares. Em votaçio,
aprovado unanimemente o requerimento. O Deputado Nelson Marchczan requereu a realizaçlo
de um Seminario para debater sobre ti Programa de Renda FamiliflT Mínima, assunto contido nos
Projetos de Leis N's 667/95. 818195 e 926195. Discutiram o requerimento os Deputados Chico
Vigilante e Pedro Wilson. Em votlçlo. aprovado unanimemente o requerimento. Em seguida, o
Deputado Lindberg Farias leceu alguns co~ntirios a r..peilo.da Medida Provisória sobre as
mensalidades escolares. frisando o descumprimemo das escolas. Sugeriu ao plenário a críaçilo de
uma Comissão de parlamentares. membros da Comiasio. para acompanhar os desvios exiltentes
na Medida Provisória das mensalidades escolares. ORDEM DO DIA : PROPOSIÇÕES
SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLIJSIVA DAS COMISSÕES: PRIORIDADE: OI·
PROJETO DE LEI N' 6761'J5 - do Sr. Ubiratan Aguiar - que "regulamenta o artigo 206, inciso
IV. da Constituição Federal. dispondo sobre a gestio democrática do enlÍno público". Relator:
Deputado NELSON MARCHEZAN. Parecer: FAVORÁVEL AO PROJETO. COM EMENDAS
(2)· E CONTRÁRIO ÀS EMENDAS (4) apresentadas na Comi...o, O Deputado Nelson
Marchezan retbrmulou seu parecer para retirar a emenda- n" I. Discutiram a matéria os
Deputados Pedro Wilson. Ubiratan Aguiar. Esther Orossi. Carlos Alberto. EUas Abrahlo. Flávio
Aros. Maria Elvira e Severiano Alves. -Em votação: aprovado unanimemente o parecer
refonnulado do Relator. favorável ao Projeto. com emenda. e contrário as emendas (4)
apresenladas na Comissão. 02· PROJETO DE LEI N" 730/95 - do Sr. Ubiratan Aguia"- que
"regulamenta o anigo 213 da Constituição Federal. defininQ.o, escolas comunitárias. confessionais
e filantropicas. para fins de recebimento 'de recursos públicos". Relator: Deputado NELSON
MARCHEZAN. Parecer: FAvoRÁVEL. COM EMENDAS (4).Concedida VISTA ao Deputado

FIàvio Aros, O Deputado Flàvio Arn!: devolveu o Projeto sem manifestação escrita, O Deputado
Nelson Marchezan retõrmulou seu parecer para apresentar mais unta emenda ao Projeto.
Discutiu a matéria o Deputado Flávio Arns. Em votação, aprovado unanimemente o parecer
reformulado. favorável. com emendas (5). do Relator TRAMITAÇÁO ORDINÁRIA: 03 
PROJETO DE LEI :oi' 1.394/91 - do Sr. Eduardo Jorge· que ."inslitui o regime especial das
especializações em medicina na forma de treiname"nto em serviço sob supervisão. cria a Comissão
Nacional de Especialização ~iédica. e dã outras providências" Relator: Deputado ELIAS
ABRAHÃO I'arecer: FAVORÁVEL. COM SUBSTITUTIVO. Concedida VISTA ao Deputado
Lindberg Farias. 04 - PROJETO DE LEI :oi' 2.509-A/92 - do Sr. Zaire Rezende - que "dispõe
sobre 'ao criação da Ordem dos Professores do Brasil e di outrzs providências". Relator: Deputado
ELIAS ABRAHÃO Parecer: CONTRÁRlO. O Projelo foi retirado de traml<ação pelo 'Aulor.'
05 - PROJETO DE LEI N' 160/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "institui a Cartilha de
A1fabeti~ção e dá OUlras providências". Relalor: Deputado ELIAS ABRAHÃO. Parecer:
CONTRARIO. Concedida VISTA ao Deputado Carlos Alberto. em 10.0595. O Deputado
Carlos Alberto devolveu o Projeto sem manifestação escritA. Discutiu a matêria a Deputada
Esther Grossi. Em votação. aprovado unanimemente o parecer do Relator. 06 .. PROJETO DE
LEI Nll 715-Al91 - do Sr. Ar; Kara José - que "toma obrigatóri~ o exame médico para. OI>

alunos das escoias oficiais de l' grau'. Reletora: Deputada LIDlA QUlNAN. Parecer:
FAVORAVEL. COM SUBSTITUTIVO. Concedida VISTA ao Deputado Carlos Alberto. em
11,10.95. O Deputado Carlos Alberto devolveu o Projeto sem manifestação escrita. A Deputada
Maria Elvira leu o parecer da Relatora. Discutiram a matéria os Deputados Flávio Arns, Mansa
Serrana. Marla Elvira e Esther Oro..i. Retirado de pauta. 07 - PROJETO DE LEI N' 3.334192
• do' Sr. lackson Pereira - que "denomina 'Aeroporto Internacional Ulysses Guimarães' o
aeroporto internacional localizado na cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo'" Apenso o
PL N" .4.777/94. Relator: Deputado M,\RiO DE OLVElRA. Parecer Reformulado:
CONTRARIO AO PL N' 3334/92 e FAVORAVEL AO DE N" 4.777/94. apensado. Concedida
VISTA CONJUNTA aos Deputados Elias AbraMo. Paulo Lima e Fernando Zuppo. O Deputado
Elias Abrahão &olveu o Projeto sem manifestação escrita. Os Deputados Paulo Lima e
Femando Zuppo devolveram o Projeto opinando por sua aprovação. com emenda. O Deputado
Flávio Arns leu o parecer do Relator. Discutiram a matéria os Deputados Paulo Lima e Maria
Elvira. Em votação: rejeitado o Projeto de Lei n° 3334/92 e o de nO 4777/94, apensado. contra
05 votoS dos Depurados ),1ário de Oliveira. Paulo Lima e Fernando Zuppo. Absteve~se de votar a
Deputada Marta Elvira. Designado Relator do parecer vencedor, contrario aos Projetos de Leis
nlls 3.334/92 e 4.777/94. apensado. o Deputado Flávio Arns. O parecer do Relator. Deputado

Mário de Oliveira, passou a constiluirvolo em separado. 08· PROJETO DE LEI N' 173/95 
do Sr. Fernando Diniz ~ que "toma obrigatoria a realização de exame de acuidade visual nos
pre..escolares e escalares de 2 (dois) a 12 (doze) anos". Apenso o PL. nO 422195 Relatora:
Depulada LiDIA QUlNAN. Parecer; FAVORÁVEL. COM SUBSTITUTlVO. AO PL. n'
173/95, E AO DE N' 422195. APENSADO Concedida VISTA ao Deputado Flávio Ams. em
1309.95 O Deput~do Flávio Ams devolveu o Projeto sem manifestação escrita. Retirado da

Ipauta. 09 .. PROJETO DE LEI N' 252195 - do 'Sr. Ricardo I",,: ~ que "altera dispositivo da.Lei
nD 7.377. de 30 de setembro de 1985. que 'dispõe sobre o exerCICIO da profissão de Secret.ano e
di outras providências"'. Relatora: Deputada MARIA ELVIRA. Parecer: CONTRARIO.
Concedida VISTA ao Deputado Carlos Albel1o. ~m 16.08.95 O Deoutado Carlos A1bel1o
devolveu o Projeto sem manifestaçào escrita. Discutlram a mMena os Deputados Maunclo
Requi!o e Maria Elvira. Em votação' aprovado o parecer da Relato~ contra o~ vot~s dos
Deputados Mauricio Requião e Esther'Grossi. Logo após. o Deputado Lmdberg Fanas retiroU o
seu pedido de Vista do PROJETO DE. LEI N' \.39419\. requerendo sua inclusão oa pauta. Em
votação. aprovado o requerimento. PROJETO DE LEI :01' 1.394/91 - do Sr. Eduardo Jorge.
que "institui o regime especial da" especializações em medicin~ ~a ronna~e, trejnam.ento em
serviço sob supervisão. cria a Comissão Nacional de Especlahzação Médlc~ e da outras
providênci..... Relator: Deputad9 Elias Abrahão. Parecer: FAVORAVEL. COM
SUBSTITUTIVO Discutiram a. materia os Deputados Mansa Serrano. Pedro Wilso:n.. Esther
GrosM e Lindberg Farias. Em votação: aprovado unanimemente o parecer do Relator. 10 
PROJETO DE LEI N' 696195 - do Sr. Augusto :oIardes - que "institui o Programa Nacional de
Crédito Educativo Profissional para estudantes de nivel medio profissionalizante. e dá outras
providências". Apenso o PL }l' 740195. Relatora; Deputada MARlSA SERRANO. Parecer:
FAVORAVEL AO PL N' 696/95 e CONTRARIO AO DE N' 740/95. APENSADO. Concedida
VISTA ao Deputado Eurico Miranda. em 04.10,95. O Deputado Eunco Miranda devolveu 'o'
Projeto sem manifestação escrita. A Relatora.. Deputada Mansa Serrano. refonnulou seu parecer
para aprovar. com emenda. o Projeto de Lei N° 696/95 e prejudicar o PL Nll 740/95. apensado.
Di!Cuiíram a materia 05 Deputados Esther Grossí. Ubiratan Aguiar. Augusto Nardes. Nelson
Marchezan e Maria Elvira. Em votação: aprovado o parecer refonnulado da Relatora. favorável
ao PL N' 696195. com emenda e pela prejudicialidade do PL N' 740/95. apensado. 11 
PROJETO DE LEI N' 731195 - do Sr. Ubiratan Aguiar· que "dispõe sobre a concessão de
bolsa.s de estudo para o ensino ~ndal)1ental e medio, prevista no paràgrafo 111 do artigo ~13 da
Constituição Federal', Relator: Deputado PEDRO WILSON. Parecer; FAVORAVEL.
Concedida VISTA ao Depulaõo·'Osvaldo Biolchi. em 1110.95. O Deputado Osvaldo Biolcm
devolveu o Projeto opinando por sua rejeiç~o," O Deputado Pedro Wilson reformulou o seu
plfe<:er para aprovar o Projeto. cQm Substitutivo. Em votação: aprovado o parecer refonnulado
do Rela,tor. favoravel. com substitutivo. conlra o voto do Deputado Osvaldo Biolchi. 12 
PROJETO DE LEI N° 9261'J5 '. do Sr. Chico Vigilante - que "cria o Programa de Bolsa
Familiar para. o ensino fundamerual". Relat~r: Deputado LINDBERG FARIAS. Parecer:
FAVORÁVEL. Retirado de pauta. 13 - PROJETO· DE LEI N'~964t95 - do Sr. Ubaldino
Júnior· que "estabelece a, ohrigatoriedade de numeração sequenciaf em .reproduções de
fonogr~as e videofonogramas", Relator: Deputado LINnBERO FARIAS. Parecer:
FAVORAVEL Em discussão~'não houve quem quisesse discuti-lo. Em votação: aprovado
unanimemente o parecer do Relator. )4 .. PROJETO DE LEI N' 982195 - do Sr. Paulo Paim 
que "lIcrescehta dispositivo à Léi nO 6.494. de· 7' de dezembro de 1977. que aispõ'e sobre os
estágios de estudantes. alterada pela Lei n' 8.g59. de 23 de março de 1994'. Relatora: Deputada
LimA QUlNAN. Parecer: FAVORÁVEL. Concedida VISTA ao Deputado Carlos Alberto, em
29.11.95 O Deputado Carlos Alberto devolveu o Projeto sem manifeslação escrita. O Depulado
José Luiz Clerot leu o parecer da Relatora. Em discussão. não houve quem quisesse discuti-lo.
Em votação. aprovado unanimemente o+parecer do Relator, Em seguida..· os Deputados Eurico
Miranda.. Pedro Wílson. Lindberg Farias. José Luiz Clerot. E:ither qro.ss~ e Mauncio Requtiio
saudaram a Presidência da Comissão pela maneira democrãtica de conduzir os trabalhos,
ressaltando o empenho da Comissão pela luta em prol da Educação Brasileira. O Presidente.
Deputado Severiano Alves. a.gradeceu as palavras elogiosas dos colegas parlameotares e a
participação de todos os membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. frisando seu

: aprendizado durante sua gestão, Nada mais havendo a tratar. foi suspensa a reunião para que
1dela se lavrasse a Ata. Reabenos' oS,lrabalho5 o Presidente determinou a leitura da presente Ata

que. apreciada. foi por unanimidade aprovada. sem restrições, Ás treze horas e quarenta minutos.
~enh9r Presidente ag~deceu a presença de todos e encerr.ou os trabalh.. oSo E. para: constato eu.

• ~.-. ,,,i q" CELIA MARIA DE OLIVEIRA. Secretária, lavr~i a presente Ata. que
depois de lida. discutida e.ovada. será assinada peio Sr Presídente e publicada no Diário do
Congresso Nacio.na\. x x x'xx.x.~:x ..x.7<X~.xx 7<.:( x,~ox,x x.xx XXXJUUt.x-x x X,X.xX.X,X.X.x.)t

"DeOUladó~
Presi~Í1te

ATA DA 47" REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM 13 DE DEZEMBRO DE 1995

No dia 13 de dezembro de 1995, às 11 horas e 15 minutos,
no plenário 12, Anexo 1\ da Câmara dos D:pu~dos•• r~uniu-se a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Publico, sob a
presidência do Deputado Wigbert.o Tartuce, p~e~ldente, presen~es o~
Deputados José Pimentel e Zlla Bezerra, i \(ICe-Presl~entes, Jair
Bolsonaro, Zaire Rezende, João Mellão Neto, U,blratan AgUiar, Osva~do
Biolchi, Paulo Paim, José Fortunati, Eliseu Pad.i1ha, Costa Ferreira,
Paulo Rocha, Wilson Braga, Maria Laura, Lucla~o ca.stro,_ Agnel~
Queiroz. Jair Meneguelli, José Canos Aleluia. Benedito GUlmaraes, JaIr
Siqueira, Sylvio Lopes e Chico Vigilante. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados Ayrton Xerez, Fernando Lyra, IIde.mar Kussler,
Inocêncio Oliveira, Márcia Marinho, Marcos Medrado, Michel Temer,
Miguel Rossetto, Roberto França, Sandro Mabel, Valdomiro ~eger,
Waldir Dias e Wilson Cunha. EXPEDIENTE: Havendo numero
regimental, o Presidente submeteu 'à apreciação do plenári.o a ata da
46" Reunião Ordinária, realizada em 6 de dezembro, que fOI aprovada.
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A seguir, anunciou as Distribuições nOs 38 e 39, ocorridas nos dias 7 e
11 de dezembro, respectivamente. Lembrou que, no dia seguinte, às 10
horas, no plenário 12, seria realizada audiência pública para ouvir os
Srs. Geraldo Gonçalves Pinto, Presidente da Associação dos Fiscais do
Instituto do Açúcar e do Álcool - IM; Nelson Alexandre Lins Júnior,
Diretor Regional do IM em Pernambuco; Antônio Celso Cavalcante de
Andrade, Presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil;
e Gil Pires Ferreira, Assessor da Diretoria de Arrecadação e
Fiscalização do INSS, sobre a atUai situação dos servidores daquele
Instituto. ORDEM DO DIA: 1) Requerimento - do Sr. Agnelo Queiroz
solicitando fosse convocado o Sr. Presidente da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, a fim de prestar esclarecimentos sobre a
situação dos servidores daquela empresa e a greve em curso. O
Deputado Paulo Paim manifestou interesse em subscrever o
requerimento juntamente com o Deputado Agnelo Queiroz. Em votação:
aprovado. Após ampla discussão, ficou também decidido que, caso não
houvesse tempo hábil para se efetivar a convocação, seria formado um
grupo parlamentar incumbido de intermediar a greve com a direção da
Empresa. De conformidade com o Ato da Mesa 177/89, o Deputado
Wilson Braga solicitou a inclusão extrapauta dos Projetos de Lei nOs
693-A/95 e 4749/94, que foi aprovada. EXTRAPAUTA - 1) Projeto de Lei
n° 693-A/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO 698/95) - que "dispôe
sobre jornada de trabalho de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico
do Trabalho e Médico Veterinário da Administração Pública ·Federal
direta, das autarquias e das fundações públicas federais, e dá outras
providências". Relator: Deputado Wilson Braga. Parecer: favorável, com
adoção do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família.
Discutiu a matéria o Deputado João Mellão Neto. Em votação:
aprovado, unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do Relator.
2) Projeto de Lei n° 4.749/94 - da Sra. Jandira Feghali - que altera a
redação da Lei nO 7.445, de 20 de dezembro de 1985, que "fixa os
valores de retribuição do Grupo-Arquivo, do Serviço Civil do Poder
Executivo, e dá outras providências". Relator: Deputado Ubiratan
Aguiar. Parecer: favorável. O Presidente designou o Deputado Wilson
Braga para ler o parecer. O Deputado João Mellão Neto pediu vista do
projeto. PAUTA N° 22 - O Presidente informou que o Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei nO 170-B/87 - que "altera a redação dos
incisos I e 11 do art. 2°, o caput do art. 3°, o inciso VI do art. 4° e o
parágrafo único do art. 6° da Lei nO 7.377. de 30 de setembro de 1985"
fora retirado de pauta por motivo de aprovação de requerimento de
urgência em Plenário. De acordo com o Artigo 50, § 1°, do Regimento
Interno, O Deputado Paulo Rocha requereu inversão de pauta para os
itens 4, 7, 11, 17, 20, 23, 31, 33 e 34, que foi aprovada. 4) Projeto de
Lei Complementar N° 169/93 - do Sr. Valdir Ganzer - que altera
dispositivos da Lei Complementar nO 67, de 13 de junho de 1991, que
"dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazõnia - (SUDAM)".
Relator: Deputado Paulo Rocha. Parecer: favorável, com substitutivo. O
Deputado José Carlos Aleluia sugeriu ao relator manter o representante
do Banco da Amazõnia no Conselho Deliberativo da SUDAM, tendo o
Deputado Paulo Rocha acatado a sugestão. Em votação: aprovado,
unanimemente, o parecer reformulado do Relator. O Deputado
Wigberto Tartuce passou a presidência ao Deputado José Pimentel

para que pudesse defender seu parecer. 7) Projeto de Lei nO 977/95 •
do Poder Executivo (Mensagem n° 983/95) - que altera dispositivo da
Lei rf 8.270, de 17 de dezembro de 1991, que "dispõe sobre reajuste
da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas
de vencimentos e dá outras providências". Relator: Deputado Wigberto
Tartuce (avocado). Parecer: favorável. Em votação: aprovado,

. unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do Relator. O

Deputado Wigberto Tartuce reassumiu a presidência. 11) Projeto de Lei
nO 4.564/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a aposentadoria
especial dos trabalhadores que exercem atividades em curtumes,
fábrica de calçados, fábricas de cola ou que manuseiem cola para
fabricação de produtos". Relator: Deputado Sandro Mabel. Parecer:
contrãrio. Em votação: rejeitado o parecer do relator. Houve consenso
do plenário para que o projeto fosse encaminhado à Comissão de
Seguridade Social e Família por se tratar de matéria de competência
daquela Comissão. Discutiram a matéria os Deputados Paulo Paim,
Paulo Rocha, José Pimentel e José Carlos Aleluia que manifestou-se
contrário ao encaminhamento dado por seus pares. O Presidente
designou o Deputado José Pimentel relator do parecer vencedor. Em
votação: aprovado, contra o voto em separado dos Deputados Sandro
Mabel e João Mellão Neto, o parecer do Deputado José Pimentel pela
incompetência da Comissão para 'se pronunciar sobre a matéria. 17)
Projeto de Lei nO 54/95 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta
parágrafos ao art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e
determina outras providências". Relator: Deputado Wilson Braga.
Parecer: favorável, com substitutivo. Vista: Deputado Sandro MabeL
Em votação: aprovado, unanimemente, o projeto, nos termos do
parecer do Relator. 20) Projeto de Lei n° 113/95 - do Sr. Odelmo Leão·
que acrescenta inciso I ao artigo 6° da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de
1991, que "dispôe sobre a politica agricola". Relator: Marcos Medrado.
Parecer: favorável. O Presidente designou a Deputada Zila Bezerra
para ler o parecer. Em votação: aprovado. Naquele momento o
Deputado João Mellão Neto s.olicitou verificação de votação.
Constatada a inexistência de quorum para deliberação, a última votação
ficou invalidada. As demais proposições tiveram sua discussão adiada.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
os trabalhos às 12 horas e 5 minutos, antes convocando para reunião
de audiênciaMA''ca no dia 14 de dezembro, às 10 horas. E para
constar, eu, \ ~c:il"'-, Talita Veda de Almeida, Secretária, lavrei
a presente que depois de lida e aprovada, será assinada pelo

presidentxexxexxexnxcaxxmxixnhxa:xd:xaXxax'xXPj(UxbIXicax-:xçaX-°Xxxnj(0XJ<D:xixáj(ri°Xx:xc:xo:xn:xgxrexsxso
Nacional.



Ao Deputado JAIME MARTINS

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

O Deputado Maurício Campos, Presidente da
Comissão de Defesa Nacional, fez a seguinte

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1995. 
Tércio Mendonça Vilar, Secretário.

Distribuição nº" 41/95

Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Quinta-feira 14 09327

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS DEPARTAMENTO DE COMISSOES
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Distribuição n!! 25195

O Senhor Presid_ente da Comissão de Relaçõ
es Exteriores, Deputado Franco Montoro, distribuiu,
nesta data, as seguintes matérias:

Ao Senhor Deputado LUIZ HENRIQUE
Mensagem ~ 1.103/95 - que "submete à con

sideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
de Cooperação entre o Governo da República da
Namíbia e o Governo da República Federativa do
Brasil, assinado em 4 de março de 1994, em Wind
hoek, República da Namíbia".

AUTOR: PODER EXECUTIVO
Mensagem nº-1.121195 - que submete à consi

deração do Congresso Nacional o textàdo Acordo
de Cooperação entre o Governo Brasileiro e o Insti
tuto Latino-Americano das Nações Unidas para a
Prevenção do Crime e o Trata~erito do C~imirios6,
assinado em São José, Costa Rica, em 30 de no- .
vembro de 1989.

Autor: PODER EXECUTIVO ,
Brasília, 13 de dezembro de 1995: :... Andréia

Maura Versiani de Miranda, Secretária.

Em 13-12-95

Proposta de Fiscalização e Controle"º, 37195
do José Pinotti - que "propõe que a Comissão de
Defesa Nacional fiscalize o chamado Projeto SIVAM,
à vista dos fatos novos envolvendo indícios de tráfi
co de influência e da substituição de fornecedores
de radares aerotransportaefos".



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- PI'B-MG
30 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PP-DF
40 Secretário:
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
1o ROBSON TUMA - PL-SP

20 VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

30 LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

40 WILSON BRAGA- PDT-PB

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFJ-JPTB)
Líder: INOCENCIO OLIVEIRA

PSQB ,
Líder: JOSE ANIBAL

PT
Líder: JAQUES WAGNER

Vice-Líderes:
Nelson Trad (10 Vice)
José Carlos Aleluia
~beIardoLupion .
Alvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Amcely de Paula
Carlos Alberto
César Bandeim
Efraim Momis
Eliseu Moora
Fátima Pelaes
Félix Mendonça
HeIáclito Fortes
Hilário Coimbra
Jaime Martins
Jair Soares

João Mendes
José Borba

José Múcio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Omo Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Rubem Medina
Theodorico Ferraço

Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Laprovita Vieim
Marconi Perillo
Paulo Bauer
Roberto Baleslra
Valdomiro Meger

Viee-Líderes:
Ubimtan Aguiar (1o Vice)
Yeda Crosius
Adroaldo Streck
Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio
Carlos Mosconi
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jayme Santana
João Leão

Moacir Andrade
Ricardo Izar

Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Roberto França
Salvador Zimbaldi

Zulaiê Cobra
Nelson Otoch
Jorge Anders

Luiz Carlos Hauly
Robério Amújo
Antônio Feijão
Roberto Sautos

PMDB
Líder: MICHEL TEMER

PPB
Líder: ODELMO LEÃo .BLOCO (PLlPSDJPSC)

Líder: VALDEMAR COSTA NErO,

Viee-Líderes:
Geddel Vieim Lima (1o Vice)
AndIé Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brigido
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Priante
José Thomaz Nonô
Marcos Lima

Vice-Líderes:- 
Gerson Peres (lo Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Basílio Villani
Edson Queiroz
Francisco Dornelles
Ibrahim Abi-Ackel

Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Aloysio Nunes Ferreim
Edinho Amújo

Fernando Diniz
Jumndyr Paixão

Tetê Bezerra
Candínho Mattos
José Luiz Clerot
Darcísio Perondi

Maria Elvim

Augusto Nardes
Carlos Camurça
Emldo Trindade

Hugo Bibel
Jofran Frejat

Luciano Castro

Viee-Líderes:
Arlindo Chinaglia
AdãoPretto
Gilney Viana
Jair Meneguelli
José Machado
Luís Gushiken
Marcelo Deda

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

Viee-Líderes:
Giovanni Queiroz (1o Vice)
Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
EUIÍpedes Mimnda
Matheus Schmidt

Vice-Líderes:
Marquinho Chedid (1o Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

Maria Laura
Milton Temer

Paulo Bernardo
Paulo Rocha

Sandra Starling
Tilden Santiago

Sérgio Carneiro
Sílvio Abreu

Wolney Queiroz

Pedro Canedo
~uizBuaiz



BLOCO (PUPSD/PSC)
Lfder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lfderes:
Marquinho Chedid (1º- Vice) Pedro Canedo
Elton Rohnelt Luiz Buaiz
Eujácio Simões

PCdoB
Lkfer: ALDO REBELO

Vlee-Lkferes:
Haroldo Uma Aldo Arantes
Sérgio Miranda

PARAGRAFO 42, ART. gg. RI

PPS
PV

'PSL

LIDERANÇA DO GOVERNO
Lrder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vlee-Lfderes:
.Almino Affonso Benito Gama
Amaldo Madeira Elton Rohnelt



1 vaga

Gervásio Oliveira .
Raquel Capiberibe'

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada

Carlos Alberto
César Bandeira
Heráclito Fortes

Leur Lomanto
Luciano Pizzatto

Mauro Fecury
Mendonça Filho

Pedro Correa
Vilson Santini

1 vaga

Barbosa Neto
Edinho Araújo
Euler Ribeiro

Geddel Vieira Uma
Henrique Eduardo Alves

Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado

Maurfcio Requião
Zaire Rezende

2 vagas

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres
Itamar Serpa

Laprovita Vieira
Nelson Marchezan (S/P)

Sérgio Naya
Silvermani Santos

POdaB

PSB/PMN

PUPSO/PSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roll:tnd Lavigne

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Uma
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
Pedro Irujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton .
Edson Queiroz
José Janene
Raimundo Santos (PFL)
Roberto Campos
Ubaldo Corrêa (PMDB)
Welson Gasparini (PSDB)

Antônio Geraldo
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

PPB

PMOB

Nelson Meurer (PPB)

PPS
Lufs Barbosa (PTB) Augusto Carvalt.ld,

. Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Uderanças)
Telefones: 318-69781697916981

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
19. Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
22. Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3º- Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Airton Dipp
Carlos Cardinal

Giovanni Queiroz

Fernando Ferro
João Coser

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPB)

Carlos Mosconi
Herculano Anghinetti

Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz (PFL)

AlbéricoCordeiró
Antônio Ueno

Benedito de Ura
Betinho Rosado

EliSeu Moura
João Ribeiro

Jonival Lucas
José Múcio Monteiro

Lael Varella
Luiz Braga

Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

Pedro lrujo
Udson Bandeira

Wilson Branco
Wilson Cignachi

2 vagas

Célia Mendes
Dolores Nunes (PSDB)

Enivaldo Ribeiro
João Maia (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)
Maria Valadão .

Mário Cavallazzi
Telmo Kirst

PPB

PMOB

PSOB
Antônio Aureliano
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (PMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)

Anivaldo Vale
Augustinho Freitas
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Bie,.tJ!
Roberto ~Iestra

Romel Anlzio
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre ~oque

PFUPTB

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Armando Costa
João Thorné Mestrinho
José Aldemir
Orcino Gonçalves
Raul Belém (PFL)
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Valdir Colatto

PT

Luiz Durão
Odílio Balbinotti (S/P)
Oscar Goldoni (PMDB)

POT

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
CarlosMelles

.Davi Alves Silva (RMN)
Hugo Rodrigues da Cunha
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça, Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

.-------------- COMISSOES PERMANENTES ----------....

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLiTlCA RURAL Ronivon Santiago

Presidente: Alcides Modesto' (PT) Zé Gomes da Rocha
lQ. Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
29. Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB) Adelson Salvador
3!1. Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL) Beto Lelis

Titulares. Suplentes



Haroldo Uma

Aroldo Cedraz

Eurfpedes Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

Milton Temer
Sandra Starling

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

1 vaga

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Emerson Olavo Pires
Franco Montoro
lidemar Kussler

Rommel Feijó

Femando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Fernando (PSDB)

Michel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi

POT

PPB
Adhemar de Barros Rlho

Alcione Athayde
.·Alzira Ewerton

Mario de Oliveira
Nelson Marchezan (S/P)
Raimundo Santos (PFL)

Ricardo Izar,
Roberto Balestra

PPS

PSOB

PedaB

De Velasco
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Pedro Valadares (PPB)

1 vaga

Almino Affonso
Danilo de'Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carfos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Coriolano Sales
EnioBacci
Matheus Schmidt

Hélio Bicudo
José Genofno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Aldo Arantes

PUPSO/PSC
Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

Darci Coelho

Alexandre 'Cardoso
NITsón Gibson

Jairo Cameiro (PFL) Sérgio Arouca
Secretário: Sérgio Sampaio,Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Samey Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

2º Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
3!!. Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
PriscO,Viana
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

Átila Uns
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
JairoAzi

Júlio César
Maluly Netto

Maurfcio Najar
Moisés Upnik

Murilo Pinheiro
Raul BeJém

Ricardo Barros

Gonzaga Patriota
Ubalcino Junior

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Jair Meneguelli
Paulo Uma (PFL)

Pedro Wilson

Antônio Joaquim
Cunha Uma (PSDB)

Edson Ezequiel

Alberico Filho (PRP)
Alberto GoIcinan

Aloysio Nunes Ferreira
.Elias Abrahão

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Alltt!nio Carlos Pannunzio
Arthur Virgnio

Ayres da Cunha (PFL)
FlávioArns

PT

POT

PSOB

PMOB

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi

Eurfpedes Miranda
Itamar Serpa (PSDB)
Wolney Queiroz

João Golaço (PSB)
Renato Johnsson (PPB)

Valdemar Costa Neto
P$B/PMN

Corauci Sobrinho (PFL)
Sérgio Guerra'

PL/PSO/PSC
Augusto Farias (PPB)
MarquiQl)o Chedid '
Pedro Canedo

AnaJúlia
Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago
Werner Wanderer (PFL)

Antônio dos Santos
Benedito de Ura
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Ary Kara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma

PedoB

Inácio Arruda Jandira Feghali

Secretária: Marialvonedo E,spfrito 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)
lQ Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
22 Vioe-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3!!. Vice-Presidente: Zulai.ê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB



Cidinha Campos
Sérgio Cameiro

Domingos Dutra
Pedro Wilson

2 vagas

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Fernando Ferro (pn
Maria Valadão

Marta Suplicy (pn
Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão

Lufs Roberto Ponte
Maria'Elvira

Sandro Mabel
2 vagas

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton

Dilceu Sperafico
Fausto Martello

Jqsé Janene

Carlos da Carbrãs
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)

Roberto Pessoa

PPB

PSOB

PMOB

PT

PPB

POT

PSOB

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Expedito Júnior

Cunha Uma
Nelson Otoch

Roberto Valadão

Edson Soares
IIdemar Kusser

Hélio Bicudo
Nil'!lãrio Miranda

Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Laura Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho (S/P)

PUPSO/PSC

Robson Tuma (PSL)

Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Mãrio Cavallazzi
Paudemey Avelino
Renato Johnsson

PSB/PMN

Ubalclino Júnior Adelson Salvador

Secretãria: Terezinha de Usieux Franco Miranda
Local: Sala 8, Anexo 11
Telefones: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E ÇOMÉRCIO

Presidente: Paudemey Avelino (PPB)
1º- Vice-Presidente: Mãrio Cavallazzi (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vagas

Nelson Otoch
Roberto França

Zulaiê Cobra

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Eurico Miranda
Francisco Silva
Jair Bolsonaro

José Carlos Lacerda
Valdenor Guedes

José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

Teima de Souza (pn

Chicão Brfgido
Inãcio Arruda (PCcloB)

Marcos Uma
Teté Bezerra
Valdir Colatto

PMOB

Agnelo Queiroz (PCcloB)
Nilton Baiano

Rubens Cosac

PPB

Celso Russomanno
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

PSOB

Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
SameyRlho
Vilson Santini

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata

Albérico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCcloB)
Wilson Branco

B. Sã (PSDB)
GilneyViana
José Machado

Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Laura Carneiro
Maria Valadão
Silvemani Santos

POT

Sérgio Cameiro Itamar'Serpa (PSDB)

PUPSO/PSC

Robson Tuma (PSL) Eltoo Roh"r.elt

PSB/PMN

Gervãsio Oliveira João Golaço

Secretãrio: Aurenilton Araruna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo 11, Plenárià 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmãrio Mi:anda (pn
12 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (pn
22. Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3º- Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito delira
Fãtima Pelaesj
Marilu Guimar$es
Theodorico Fe~ço
Vilmar Rocha



PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizzolàtti (PPB)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira -10h
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Uderanças
Telefones: 318-7024 a 7026

PT

Esther Grossi João Fassarella
Pedro Wilson Padre Roque

POT
Fernando Zuppo Luiz Durão
Severiano Alves Wolney Queiroz

PL/PSO/PSC
Álvaro Valle Luiz Buaiz

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2ll- Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI P)

, Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga

Aldo Arantes

Bosco França

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Femando Torres
José de Abreu

PT

PCdoB

PSB/PMN
Ricardo Heráclio

Vittorio Mediolli

Aldo Rebelo

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPB)

POT
Edson Silva Femando Zuppo
Magno Bacelar (S/P) Vicente André Gomes

PL/PSO/PSC
Francisco Horta

PPB
Augusto Nardes B. Sá (PSDB)
Eurico Miranda Cleonâncio Fonseca
Mário de Oliveira José Unhares
Nelson Marchezan (S/P) Paulo Bauer
Ricardo Gomyde (PCdoB) Ronivon Santiago (PSD)

PSOB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Uma (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Undberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma
Ricardo Barros

Elias Abrahão
UdiaQuinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurfcio Requião

Alexandre Santos
FlávioAms
Ubiratan Aguiar

Jairo Cameiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMOB
Femando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Uma
José Luiz ClelJt

Rita Camata
Simara Ellery

Osmânio Pereira
Silvio Torres

Vicente Arruda

Augusto Viveiros Adauto Pereira
Benito Gama Alexandre Ceranto
Felix Mendonça Efraim Morais
Jaime Fernandes Hugo Lagranha
José Carlos Vieira João Mellão Neto
Manc.el Castro João Mendes
Mussa Demes Mauro Lopes
Osório Adriano Roberto Magalhães
Roberto Brant (PSDB) Wilson Cunha

PMOB
Edinho Bez Anibal Gomes
Geddel Vieira Uma Antônio do Valle
Germano Rigotto João Almeida
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Hermes Pareianello Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vagas
Pedro Novais
1 vaga

PPB
Basilio Villani Anivaldo Vale
Delfim Netto Márcio Reinaldo Moreira
Flávio Derzi Nan Souza
Francisco Domelles Roberto Campos
Paulo Mourão (PSDB) Rogério Silva
Sérgio Naya Waldir Dias

PSOB
Antônio Kandir Antonio Feijão
Mareio Fortes Amaldo Madeira
Saulo Queiroz (PFL) Danilo de Castro
Silvio Torres Jorge Anders
Veda Crusius Luiz Carlos Hauly

PT
Celso Daniel José Augusto
Conceição Tavares José Coimbra (PTB)



Ana Júlia
Chico Vigilante
José Genolno
Luiz Gushiken

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Anlbal
Roberto Santos
Vittorio Mediolli

Veda Crusius

Abelardo Lupion
João Iensen

Uma Netto
Paulo Bornhausen

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

Edinho Bez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2 vagas

PMOB

Mauricio Campos
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB

PT

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgllio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

José Carlos Sabóia

Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Uma
Paulo Titan
Rivaldo Macari
1 vaga

PL/PSO/PSC

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Roravante

Giovanni Queiroz
2 vagas

PSOB

POT

Sérgio Miranda 1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feira - 10h
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1º- Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Antônio Feijão (PSDB)
Aracely de Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Upnik
Murilo Pinheiro

Sérgio Miranda

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vagas

Enio Bacci
Eurlpedes Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSB/PMN

POT

2 vagas

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S. /P)

PL/PSO/PSC
Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

PCdoB
Jurandyr Paixão (PMDB)

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson Trad (PTB)
Olavo Calheiros

José Chaves (S/P)

Fernando Torres (PSDB)
José Fortunati

PV
João Pizzolatti (PPB) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Unda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1º- Vice-Presidente: Uma Netto (PFL)
2º- Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)
3º- Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

Titulares SUplentes

PFUPTB
Álvaro Gauclêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Uma Netto
Marilu Guimarães
Mauricio Najar
Pedro Correa

PPB PPB

Luciano Castro
Márcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2 vagas

BasUio Villani
Carlos Camurça

Delfim Netto
Flávio Derzi

Paudemey Avelino
Simão Sessim

1 vaga

Carlos Camurça
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Salatiel Carvalho
Sérgio Barcellos (PFL)

Adroaldo Streck

Benedito Guimarães
Edson Queiroz
Júlio Redecker

Marcos Medrado
Nelson Marquezelli (PTB)

PSOB
Rrmo de Castro



Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

Márcio Fortes
Marinha Raupp Ushitaro Kamia

PSB/PMN

Ricardo Heráclio
PT

Chico Ferramenta Adão Pretto
Fernando Ferro Milton Mendes

POT

Airton Dipp Antonio Joaquim
José Maurício Edson Silva

PUPSO/PSC

Elton Rohnelt Zé Gomes da Rocha

PSB/PMN

Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 15-B
Telefones: 31 ~944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Franco Montore (PSDB)
12 Vice-Presidente: Átila Uns (PFL)
22 Vice-Presidente: Canos Cardinal (PDT)
32 Vice-Presidente: Haroldo Uma (PedoB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

André Puccinelli
Armando Abílio
Armando Costa
Confúcio Moura

Darcísio Perondi
José Aldemir
Lídia Quinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
Feu Rosa

Jovair Arantes
Robério Araujo

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda
Laura Carneiro

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Romel Anízio
Talvane Albuquerque

PT

PPB

PSOB

PMOB

Amon Bezerra
Canos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Chicão Brígido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laíre Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Alexandre Ceranto
Canos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Alcione At:layde
Amaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
Fátima Pelaes (PFL)
Jofran Frejat
José Unhares

PedoB

Haroldo Uma Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 31~993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLIA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1-º- Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
39. Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Dumo Pisaneschi

Femando Gomes (PMDB)
Inocêncio Oliveira

Márcia Marinho (PSDB)
Paulo Paim (PT)

, Vilmar Rocha
1 vaga

Conceição Tavares
Eduardo Jorge '

Adylson Motta
Jofran Frejat

Salatiel Carvalho
Wagner Salustiano

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Jayme Santana
Koyu lha

Régis de Oliveira (PFL)

PT

PPB

POT

PSOB

PMOB

Adelson Ribeiro (PSDB)
Ary Kara

Freire Junior
Rubens Cosao

1 vaga

Luiz Gushiken
Sandra Staning

Canos Cardinal
Renan Kurtz

Genésio Bemardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Costa Ferreira
Cunha Bueno
José Teles
Pedro Valadares

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Uns
Ciro Nogueira
Fernando Gomes
Leur Lomanto

PUPSO/PSC

De Velasco

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Fritsch



Marta Suplicy José Pimentel PDT

PedoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Mfriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
1º- Vice-Presidente: Marcos Medrado (PPB)
2º- Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3º- Vice-Presidente: Zila Bezerra (PMDB)

Titulares . Suplentes

PFUPTB

1 vaga

1 vaga

Coriolano Sales
SflvioAbreu

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

Olavio Rocha (PSDB)
Roberto Paulino

Ushitaro Kamia (PSB)
1 vaga

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas

João Leão

Affonso Camargo (PFL)
Augustinho Freitas

Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles
2 vagas

PPB

Suplentes

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Santana de Vasconcellos
Lufs Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

1 vaga

PSDB

PMDB

PFUPTB

Wilson Braga
1 vaga

PUPSD/PSC
Marcos Medrado (PPB)

PSB/PMN
Fernando Lyra

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva
João Maia (PSDB)
Simão Sessim
Telmo Kirst

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcfsio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2º- Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3º- Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)

PedoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

Titulares

Alceste Almeida
. Chico da Princesa

Dumo Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Maúro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Fernando Zuppo
Wilson Braga

1 vaga

PDT
Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PUPSD/PSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (PMDB) Pedro Canedo

PSB/PMN
Luiz Piauhylino (PSDB) .Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) Beto Lelis

Inocêncio Oliveira .Jair Siqueira
João Mellão Neto Luiz Moreira
José Cartos Aleluia Manoel Castro
José Pimentel (PT) Osvaldo Biolchi
Paulo Paim (PT) Sergio Barcellos
Paulo Rocha (PT) 1 vaga

PMDB
Ayton Xerez (PSDB) João Natal
Michel Temer Jorge Wilson
Sandro Mabel José Thomaz Nonô
Wilson Cunha (PFL) Sylvio Lopes (PSDB)
Zaire Rezende Ubaldo Correa
Zila Bezerra 1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
fl,fguel Rossetto (PT) Costa Ferreira
Valdomiro Meger Luciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão (PSDB)
Wigberto Tartude 1 vaga

PSDB
IIdemar Kussler Almino Affonso
Márcia Marinho Tuga Angerami
Roberto Franca Ubiratan Aguiar

PT
Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura 1 vaga



Marinha Raupp
Mario Negromonte
Paulo Feij6

PT

Sebastião Madeira
Vanessa Felippe

Zé Gerardo
José Genofno
Paulo Delgado

PT

POT

Hélio Bicudo
José Fortunati

PUPSO/PSC
José Carlos Lacerda (PPB) Corauci Sobrinho (PFL)
José Egydio Francisco Rodrigues

PSB/PMN
Candinho Mattos (PMDB) José Chàves (S/P)

PCdoB

Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Ornar Prudêncio da Silva
Reunião: quartas-feiras -1 Oh
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
Teima de Souza

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

POT

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo
Paulo Delgado

Fernando Zuppo
Matheus Schmidt

Serafim Venzon

Antônio Joaquim , Airton Pipp
Eurfpedes Miranda Matheus Schmidt

PUPSO/PSC
Maurfcio Campos Expedito Júnior

PSB/PMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR'

Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
19 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
2g Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
~ Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

'", ,
Titulares Suplentes

PFUPTB

CÓMISSAO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurfcio Campos (PL)
1g Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSÇ)
2g Vice-Presidente: Paulo D~lgado (PT)
~ Vice-Presidente: MarquinlioChediçJ (PSD)

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Fernando Lopes

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negro monte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Uma
Homero Oguido

Antônio Jorge (PPB)
Davi Alves Silva (PMN)

José Mendonça Bezerra
José Rocha

1 vaga

PT

POT

PPB

PMOB

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Odelmo Leão
Silvio Abreu

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
Nan Souza
VadãoGomes

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Mlurá
Rdgério Silva (PPB)

Armando Abnio
Edisoh'Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Célia Mendes
Nelson Meurer

Osvaldo Reis
Prisco Viana

Welson Gasparini (PSDB)

PSOB
Antônio Carlos Pannunzio
João Leão

- Zé Gerardo

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

P"Fl:/PTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Paulo Heslanqer.
Werner Wandeter

Elton Rohnelt (PSC) ,
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz NonO

PPB

/"'mUD

Titulares '

PSOB

,Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Marquinho Chedid (PSD)
Paudemey Avelino
1 vaga

Antônio Feijão
Arnaldo Madeira
Nelson Otoch

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

Firmo de Castro Welinton Fagundes

PUPSO/PSC

1 vaga



Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- Salá 139
Telefone: 318-7055 ' .

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORR~NCIA DE

POSSIvEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Proposição: REQ-3195 Autor: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
19. Vice-Presidente: José Pinotti (PMDB)
29. Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
39. Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares SUplentes

PFUPTB

Titulares SUplentes

PFUPTB
Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB
Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Uma Noel de Oliveira
Jorge Wilson Zaire Rezende

PPB
Arnaldo Faria de Sá Célia Mendes
José Unhares Edson Queiroz
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB
Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT
José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bemardo Luiz Gushiken

POT
Cidinha Campos Vicente André Gomes

PL/PSD/PSC
Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSB/PMN

PSB/PMN

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSOES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO
DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ-2195 prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
19. Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
29. Vice-Presidente: Vicente André Gomes(pDn
39. Vice-Presidente: Padre Roque (pn
Relator: Eurico Miranda (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

4 vagas 4 vagas

PMDB

3 vagas 3 vagas

PPB

Arnaldo Faria de Sá Cunha Bueno
Eurico Miranda Marcos Medrado
Nelson Meurer Wagner Salustiano
1 vaga 1 vaga

PSDB

Nelson Otoch Jovair Arantes
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT

Carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT

Vicente André Gomes Severiario Alves

PL/PSD/PSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCcIoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVID~NCIA PRIVADA

Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1!~ Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
~Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Ayres da Cunha
Femando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Anlbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

Moacyr Andrade
Salatiel Carvalho

PMDB

PPB

Aroldo Cedraz
Duilio Pisaneschi

Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz

Chicão'Brfgido
Jorge Tadeu Mudalen

. Saraiva Felipe

BasnioVillani
Célia Mendes



João Paulo
Eduardo Jorge Paulo Delgado

Humberto Costa Sandra Starling

Waldir Dias

Elias Murad
Jovair Arantes

Arlindo Chinaglia
José Augusto

PSDB

PT

Jofran Frejat

Rommel Feijó
Tuga Angerami

Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

PT

Aécio Neves
Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PSB/PMN

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI- Anexo 11- Sala 139-B
Telefone: 318-7054

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA' AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLiTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEI
TORAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOES NA

. CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vibe-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PPB

PMDB

PSDB

José Carlos Sabóia

Eurico Miranda
José Carlos Lacerda

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Wagner Salustiano

Anlbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

Adauto Pereira
Alceste Almeida

Antonio Joaquim Araújo
Carlos da Carbrás

Hilário Coimbra
Mauro Feeury

1 vaga

PPB

PMDB

Femando Lyra

PDT

Coriolano Sales r:nio Bacci
Matheus Schmidt Eurlpedes Miranda

PUPSD/PSC

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSB/PMN

PedoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11 - Sala 120-8 - Ala
N:>va
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

'SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM
TRÂMITE NESTA CASA,REFERENTES AOS

JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO D'OS
CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Candinho Mattos
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
José Rezende
Paulo Uma

Agnaldo,Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Gerson Peres
Ricardo Izar
Silvemani SantosCipriano Correia

Barbosa Neto
Chicão Brlgido
Marisa Serrano

MaurIcio Requião
Tetê Bezerra

Wilson Branco

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
. 80drigues Palma

Vilmar Rocha

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno·
José Unhares
Osvaldo Reis

Ricardo Iz~r

PDT

José Egydio

Itamar Serpa (PSDB)

PL/PSD/PSC

Pedro Canedo

Serafim Venzon

João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

Jayme Santana

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anlzio

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos .
Mendonça Filho
Corauci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione



Jovair Arantes
Arthur Virgnio Neto
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Carlos Santana
João Fassarella
José Fortunati

Femando Lopes
Matheus Schmiclt

PSOB

PT

POT

Alexandre Santos
Domingos Leonelli

Marinha Raupp
1 vaga

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

~nio Bacci
Wblney Queiroz

Laprovita Vieira
Renato Johnsson
Pauderney Avelino

Antônio Kandir
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Yeda Crusius

Celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

PSOB

PT

Júlio Redecker
Marconi Perillo
VadãoGomes

Fernando Torres
Mário Fortes

Roberto Brant
Silvio Torres

José Fritsch
José Machado

Paulo Bernardo
PUPSO/PSC POT

Marquinho Chedid
PSB/PMN

Pedro Canedo Airton Dipp
Matheus Schmiclt

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Nilson Gibson Gonzaga Patriota PUPSO/PSC

Presidente: Ayres da Cunha (PFL)
1º Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: AntOnio do Valle (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PCdoB
Haroldo Uma Sérgio Miranda

Secretária;. Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 131C/135C
Ala Nova
Telefones: 318-7067fl06617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~48-A, DE 1995,
QUE ACRESCENTA AO INCISO 11, DO ART. 192,
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A EXPRESSÃO
"RESSEGURO" APÓS A PALAVRA "SEGURO".
ProposiçAo: Pec-48f95 Autor: Cunha Bueno e

Outros

Eujácio Simões

Ubaldino Júnior

Fernando Diniz
Pedro Novais

Pinheiro Landim

Augusto Viveiros
Corauci Sobrinho

João Mendes
Manoel Castro

PMOB

PSB/PMN
Sérgio Guerra

Antônio do Valle
Homero Oguido
1 vaga

Ayres da Cunha
José Borba
José Carlos Vieira
Saulo Queiroz

Aldo Arantes

Francisco Horta

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
UdiaQuinan

Rubens Cosac
Ubaldo Correa

Suplentes

Betinho Rosado
Francisco Diógenes

João Mendes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
1 vaga

PMOB

PCdoB

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

Sérgio Miranda

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-A
Ala Nova
Telefones: 318-fJ874fl066l7067

COMiSSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO DO

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"
Proposição: PEC-0175r'95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMDB)
2º Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3!2 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares

Alberto GoIdman
Cássio Cunha Uma
José LuizClerot
José Priante
"Jurandyr Paixão
1 vaga

PPB PPB

Francisco Dornelles
João Pizzolatti

Enivaldo Ribeiro Cunha Bueno
Felipe Mendes Flávio Derzi

Célia Mendes
Dilceu Sperafico



PSB/PMN

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-G/135-G
Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1~ Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2~ Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
~ Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama (PFL) ,

Titulares Suplentes

PFUPTB

Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Herculano Anghinetti
Luiz Cartos Hauly Márcio Fortes

PT

José Fortuna,ti Ana Júlia
José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

PUPSD/PSC

Francisco Horta Eujãcio Simões

PSB/PMN

Sérgio Guerra Ricarclo Heráclio

PCdoB

Ségio Miranda Aldo Rebelo

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL nR 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
1~ Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)·
2~ Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
~ Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Roberto Campos

Herculano Anghinetti
Luiz Cartos Hauly

José Pimentel
Luiz Gushiken

Cidinha Campos

Luiz Buaiz

Benito Gama
Félix Mendonça
VilmarRocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Edinho Bez
Gonzaga Mota
José Thomaz Nonô
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
1 vaga

Anivaldo Vale
Basflio Villani
Francisco Dornelles
José Janene
Valdomiro Meger

Antônio Kandir

Ricardo Izar

PSDB

Antônio Kandir
Jayme Santana

PT
Luciano Zica

Tilden Santiago
PDT

Vicente Andre Gomes

PL/PSD/PSC
Marquinho Chedid

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Upnik

Osório Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

PMDB
Antônio do Valle

Marcos Uma
Paulo Ritzel

3 vagas

PPB
Cunha Bueno

Laprovita Vieira
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos

PSDB
Antônio Frijão

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Ibrah im Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdorniro Meger
1'varj1 . "

\Dani~ de Castro

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Luiz Barbosa

PMDB
Fernanclo Diniz

Gilvan Freire
Oscar Goldoni

PPB
Adhemar de Barros Filho

Adylsqn Motta
Raimundo Santos

1 vaga
PSDB

Herculano Anghinetti



Jovair Arantes

Milton Mendes
Sándra Star1ing

Nelson Otoch

PT Eduardo Jorge
Esther Grossi

Miguel Rossetto Marta Suplicy
Waldomiro Fioravante

PT

POT

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

PL/PSO/PSC
Francisco Rodrigues

. Eurlpedes Miranda

De Velasco

POT Antônio Joaquim
Fernando Lopes Eurlpedes Miranda

Roland Lavigne

PL/PSD/PSC

2 vagas

José Egydio

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo 11 Salas 131-e/135-e
-AfaNova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI

Nº- 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,
QUE DISPOEM SOBRE A POL[TICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVID~NCIAS

PmDQslJã0: PL n2 4.591/94 A!Jtor: Senado Federal

Presidente: Lalre Rosado (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Alexandre Ceranto
Femando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz

Chicão Brlgido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Lalre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

Antonio Jorge
Laura Cameiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

PMOB

PPB

PSOB

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Ura
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

André Puccinelli
Luiz Femando (PSDB)

Nicias Ribeiro
3 vagas

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva

Valdomiro Meger

B. Sá
Eduardo Barbosa

Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes

PSD/PMN

Femando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe

PCdoB

Undberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-Saias 131-e/135-e
Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2º- Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
3º Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

José Rocha Betinho Rosado
José Tude Cláudio Cajado
Júlio César Luiz Braga
Roberto Pessoa Pedrinho Abrão

PMDB

André Puccinel/i Freire Júnior
Cássio Cunha Lima Marcelo Teixeira
Nicias Ribeiro Pinheiro Landim

PPB

Enivaldo Ribeiro Marconi Perillo
Felipe Mendes Moacyr Andrade
Sérgio Naya 2 vagas
1 vaga

PSDB

Amon Bezerra Antônio Aureliano
João Leão Robério Araújo

PT

Ivan Valente Alcides Modesto



PSB/PMN

Gonzaga Patriota José Carlos Sabóia

Secretaria: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Salas 131-G/135/C
Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

PSB/PMN

Beto Lélis Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
I...oaj: Se!v. Qxn. Esp. -Anexo 11-5aas131-Q1135-C-Pav.~.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO

·DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (pDn
1º" Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2º" Vice-Presidente: Miguel Rossetto (pn
3º" Vice-Presidente: Célia Mendes (PPB)

Titulares SUplentes

PFUPTB

Benito Gama Álvaro Ga.udêncio.Neto
Carlos Alberto Carlos Magno
José Tude Félix Mendonça
Manoel Castro Júlio César

PMOB

Albérico Filho Mauri Sérgio
Sandro Mabel Wilson Branco
1 vaga 1 vaga

PPB

Célia Mendes Cleonâncio Fonseca
José Rezende Laura Cameiro
Maria Valadão 1 vaga

PSOB

José Anfbal Antônio Balhmann
Márcio Fortes Roberto Brant

PT

Conceição Tavares Carlos Santana
Miguel Rossetto Jair Meneguelli

POT

Miro Teixeira Fernando Zuppo

PUPSO/PSC

Ronivon Santiago Pedro Canedo

Domingos Dutra

Sflvio Abreu

Augusto Farias

POT

PUPSO/PSC

José Pimentel

Luiz Durão

Elton Rohnelt

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A, .

NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSOES,
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9-A, DE 1995,
QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO ÚNICO AO

ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEc-9/95 . Autor: Ricardo Herácllo
e Outros

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
1º" Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
2º" Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Antônio Jorge (PPB)
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Ciro Nogueira Carlos Alberto
Cláudio cajado Couraci Sobrinho
João Mendes Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson Santini

PMOB
José Aldemir Albérico Rlho .
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Sandro Mabel Maria Elvira

PPB

Antonio Jorge Marcos Medrado
Eurico Miranda Paulo Bauer
Marconi Perillo (PSDB) Roberto Balestra

PSOB
Alexandre Santos Ceci Cunha
Nelson Otoch Sylvio Lopes

PT
Femando Ferro João Coser
José Pimentel Milton Mendes

POT
LeonelPavan José Maurrcio

PUPSO/PSC
Eujácio Simões 1 vaga

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo li-SaIas 131-G/135-G -Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

Sr:SSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2

1s5-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARÁGRAFO 1º- DO ARTIGO 53 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autora: Cldlnha Campos



Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3º Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFUPTB

BLOCO PUPSD/PSC

Francisco Rodrigues

BLOCO PSB/PMN

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2l!. Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Domingos Dutra (pn
Relator: Salomão Cruz (PFL)

COMlssAo ESPECIAL
.DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SEssOEs, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N2

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTlTUIÇAO FEDERAL"
(DEMARCAÇAo DAS TERRAS INDfGENAS)

Autor: Nlclas Ribeiro

Titulares Suplentes

PFUPTB
Alceste Almeida Átila Uns
Carlos da Carbrás Hilário Coimbra
Salomão Cruz João Ribeiro
Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

PMDB
Antônio Brasil Luiz Fernando
Confúcio Moura Olávio Rocha
João Thomé Mestrinho Udson Bandeira

PPB
Carlos Airton Benedito Guimarães
Jair BoIsonaro Carlos Camurça
Valdenor Guedes Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSDB
Robério Araújo João Maia
Tuga Angerami Sebastião Madeira

PT
Domingos Dutra Ivan Valente
GilneyViana Marta Suplicy

PDT
Antônio Joaquim Giovanni Queiroz

PUPSD/PSC
Elton Rohnelt Expedito Júnior

PSB/PMN
Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

ProposlçAo: PEC-0133192

De Velasco

Haroldo Uma

Adelson Salvador

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
JoséTude

Ursicino Queiroz

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Ezfdio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz (PFL)

Magno Bacelar (S/P)
Renan Kurtz

PT

PDT

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

PMDB

PedoB

Beto Lélis

Costa Ferreira
Dolores Nunes (PSDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Yiana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Aldo Arantes

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Seiv: Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala
Nova
Telefones: 318-687417052

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais-Anexo li-SaIa 120-B-A1a Nova
Telefones:31~706617067



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N~169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

E PREV~ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A N(VEL DA UNIÃO, ESTADOS E MUNIC(PIOS
PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"
Proposição: PEC-0169193 Autores: Eduardo Jorge

e Waldir Pires
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1Q Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2Q Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Fernando Gomes (PMDB)
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Luiz Buaiz

Serafim Venzon
Vicente André Gómes

~L/PSO/PSC

PSB/PMN

Adelson Salvador Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Me
zanino
Telefones: 318-7066f7067

Ubaldino Júnior

PSB/PMN

Alexandre Cardoso
PedoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefones: 318-7067f706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO ~84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto (PFL)
1Q Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
3Q Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia (PT)
Relatora: Deputada Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Carlos Alberto Hugo lagranha
Carlos da Carbrás Jaime Fernandes
Eliseu Moura Mauro Fecury
Hilário Coimbra Roberto Pessoa

PMOB
Elcione Barbalho Cássio Cunha Uma
Olávio Rocha (PSDB) Euler Ribeiro
Paulo Titan 1 vaga

PPB
Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres
Raimundo Santos Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSOB
Antônio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgílio Roberto França

PT
Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto

por
Wolney Queiroz Wilson Braga

PL/PSO/PSC
Francisco Rodrigues Ronivon Santiago

Pedro Canedo

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Elcione Barbalho
Rita Camata

Aníbal Gomes
3 vagas

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Alexandre Ceranto
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo
Sebastião Madeira

Alcione Athayde
Antônio Jorge

Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque

PT

POT

PPB

PSOB

PMOB
Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto



PLlPSO/PSC
De Velasco José Egydio

PSB/PMN

POT

Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (S/P)
Wilson Braga Silvio Abreu Nedson Micheleti

Pedro Wilson

Marconi Perillo
Nelson Marchezan

Renato Johnsson
Ricardo Izar

Roberto Balestra

Antônio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Ura
João Iensen

Leur Lomanto
Philemon Rodrigues

1 vaga

Elias Abrahão
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Uma

2 vagas

Ayrton Xerez
Danilo de Castro

Eduardo Mascarenhas
Edson Soares

PT

POT

PPB

PSOB

PMOB

Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes

Costa Ferreira
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisco Viana

Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jair Siqueira
Jairo Carneiro
Maurfcio Najar
Vicente Cascione

Almino Affonso
lldemar Kussler
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Salas 131
Cl135-C - Ala Nova
Telefones: 318-7066f1067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO~ 96-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇ~ES NA

ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO

Proposição: PEe-96192 Autor: Hélio Bicudo
e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
1ºVice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vago
3º Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Alcione Athayde
Jarbas Uma

Júlio Redecker
Marcos Medrado

Rogério Silva

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PPB

PMOB
Aloysio Nunes Ferreira

Ivo Mainardi
Pinheiro Landim

3 vagas

PT

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
lldemar Kussler
Sylvio Lopes

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DÉ 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

ProposiçAo: PEe-46/91 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
1ºVice-Presidente: Deputado José Rezende (PPB)
2º Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
32- Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello (PPB)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Gonzaga Patriota

PBdoB

Adelson Salvador Ênio Bacci
Silvio Abreu

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Ricardo Gomyde

Secretária: Ângela Mancuso

Undberg Farias
De Velasco

PL/PSO/PSC

Francisco Rodrigues



PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretâria: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - salas 131-e/135-e - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6!! E 7º- AO ARTIGO 8º- DO

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀSPUNIÇOES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES".
Proposição: PEc-188/94 Autor: laire Rezende
Presidente: Ary Kara (PMDB)
1º' Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: D~ci Coelho (PFL)

Titulares $uplentes

PFUPTB
Dal'Ci Coelho Jonivall.JJcas -
Francisoo Diógenes ·,José MEll'1donça Bezerra
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Heslander Theodorico Ferraço

PMOB
AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas

PPB>

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bo/sonare Arnaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSOB
Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

PT
GilneyViana Inácio Arruda (PedoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT
Eurípedes Miranda Silvio Abreu

PUPSO/PSC
Eujácio Simões Expedito Júnior PL/PSOIPSC

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!!33-A, DE 1995,
DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEe-33/95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares (PFL)
1º- Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
2º- Vice-Presidente: Pimentel Gomes (PSOB)
3º- Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator. Euler Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB -

Álvaro Gaudêncio Neto
Duma Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Manoel Castro
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

Arlindo Chinaglia
Humberto Costa

José Pimentel

Célia Mendes
Pedro Valadares

Valdenor Guedes
2 vagas

Carlos Mosconi
Arnaldo Madeira

Feu Rosa
Osmânio Pereira

Cidinha Campos
1vaga

Aníbal Gomes
Darcísio Perondi

Henrique Eduardo ALves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PT

POT

PPB

PSOB

PMDB

Eurípedes Miranda
1 vaga

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
José Augusto

Euler Ribeiro
José Aldemir
UdiaQuinan
Marisa Serrano
RerniTrinta
Rita Camata

Arnaldo Faria de Sá
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Siqueira
Jair Soares
Laura Carneiro
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Eduardo Mascarenhas
Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anfzio (PPB)

Gonzaga Patriota

PSB/PMN

José Carlos Sabóia

PSB/PMN Luiz Buaiz
Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Snvio SouSa da Silva Alexandre Cardoso
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11-Salas 131-e/135-0 - Ala
Nova
Telefones: 318-70611706517052 Ja-ndira Feghali

PSB/PMN

PCdoB
Ubaldino Júnior

Agnelo Queiroz



Secretãria: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo l1-8ala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SE850ES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~ 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N~ 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERG~NCIA)"

Teima de Souza

Femando Zuppo
Renan Kurtz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

POT

PUPSO/PSC

PSB/PMN

PCdaB

Sandra Starling

Airton Dipp
Fernando Lopes

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Proposição: PEe-163J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais (PMDB)
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
311 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTa

Secretãria: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp.:Anexo li-SaIas 131-e1135-C-AJa
Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N9-2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSmUICÃo FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEe-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
22 Vice-Presidente: B. Sá (PSDB)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhann
B. Sá Cleonâncio Fonseca (PSDB)

PT

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Os6rio Adriano
Rodrigues Palma

PMOB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

PPB

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Marcio Reinaldo Moreira
Wagner Salustiano

PSOB

Adroaldo Streck
Antônio Kandir
Feu Rosa
Márcio Fortes

PT

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Uma

VilmarRocha

Anfbal Gomes
EdinhoBez

Femando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Pro-cianello
Paulo Titan

Alzira Ewerton
Paudemey Avelino

Silvemani Santos
1 vaga

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Veda Crusius

Inácio Arruda

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander ..
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana
1 vaga

PMDB

PPB

Sérgio Miranda

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira
Nelson Marquezelli

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas Uma

2 vagas

Padre Roque
Paulo Bemardo

João Fassatella Hélio Bicudo
José Machado Milton Temer

Marcelo Déda
Sandra Starling



PSB/PMN
José Carlos Sabóia Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo II-Salas 131-e/135-e
Ala Nova
Telefone: 318-7067/7066f1052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SEssOEs, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO 25-A, DE 1995,

QUE "DA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO
ART.5º- DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(GARANTINDO DERNmVAMENTE A
.INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,
, DESDE A SUA CONCEPÇÃO)

Proposlçae>: PEC-25195 Autor: Sevlrlno Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
1º- Vice-Presidente; Álvarct Gaudêncio Neto, (PFL) .
2º- Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)

. 3º- Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
Relator: Armando AbOio (PMDB)

Tltulàres Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudênio Neto Francisco Diogenes
Marilu Guimarães lbere Ferreira
Philemon Rodrigues Jonival Lucas
Severino Cavalcanti Luis Barbosa

PMOB
Armando Abnio Gonzaga Mota
EdinhoBez José Aldemir
Nilton Baiano UdiaQuinan

PPB
Augusto Farias Dolores Nunes (PSDB)
Célia Mendes Laura Cameiro
Maria Valadão Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Salvador Zimbaldi Márcia Marinho
Zulaiê Cobra Osmânio Ferreira

PT
Hélio Bicudo AnaJúlia
MaI1a Suplicy Padre Roque

PDT
Serafim Venzon Giovanni Queiroz

PUPSO/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSB(PMN
Raquel Capiberibe Adelson Salvador

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA A CONSTITUiÇÃO N2173195, QUE

MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAs As

DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposição: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
1º- Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22. Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Aldo Arantes

Nilson Gibson

Roland Lavigne

Adroaldo Streck
Edson Soares

João leão
Marconi Perillo

carlos Nelson
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

Zila Bezerra
1 vaga

Eurfpedes Miranda
Fernando Zuppo

Celso Daniel
Ivan Valente

Waldomiro Fioravante

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Pedrinho Abrão
Theodorico Ferraço

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

1 vaga
PT

PPB

POT

PSDB

PMOB

PedoB

PSB/PMN

PUPSD/PSC

PFUPTB
Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Salomão Cruz
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Moreira Franco
Roberto Rocha

Almino Affonso
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Matheus Schmidt
Silvio Abreu

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

Alexandre Cardoso

Expedito Júnior

Agnefo Queiroz

~nio Bacci

Expedito Júnior

POT

PL/PSO/PSC
Eujácio Simões

Coriolano Sales



COMISSÃO ESPECIAL
DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 4º- DO

ART. 18 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22. Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
41, DE 1991, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

PARÁGRAFO 4º- DO ART. 18 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL." (RESTRINGE

A CRIAÇÃO DE MUNfC(PIOS NA ÉPOCA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A. PUBLICAÇÃO DOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)
Proposição: PEc-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
1º- Vice-Presiden~e: Oscar Goldoni (PMDB)
22. Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Titulares

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Looes
Mussa Dernes

Chicão Brigido
Fernando Díniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Suplentes

PFUPTB

Car10s Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PMOB
Ivandro Cunha Uma

Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

PSOB
Arthur Virgnio

Eduardo Barbosa
Jayme Santana
Roberto Santos

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
LuIs Barbosa (PPB)
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicão Brlgido
Femando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

Car10s Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

JoséTude .
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio BarCéllos

Wilson Cunha
PMOB

Ivandro Cunha Uma
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

PPB

Celso Daniel Chico Ferramenta
João Paulo João Coser
Luiz Mainardi João Fassarella

POT

Coriolano Sales Renan Kurtz
Edson Ezequiel 1 vaga

PL/PSO/PSC

Eujácio Simões 1 vaga

PSB/PMN

Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

PCdoB
I

+gnelo Queiroz Jandira Feghali
I

PUPS[)/PSC

PT

PDT

t'vaga

Sérgio Guerra

Chic6 Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Renan Kurtz
1 vaga

Arthur Virgnio
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

PSOB

PSB/PMN

Antônio Kandir
Eduardo Marcarenhas
FlávioAms
Luiz Fernando

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

BasnioVillani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

Ubaldino Júnior

Eujácio Simõ.es

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

PT

PPB

Basnio Billani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer



PCdaB
Socorro Gomes Janclira Feghali

Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-0/135-0
Telefones: 318-706517061/7052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS A

DEMARCAÇÃO DAS TERRAS IND(GENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

DESTE PROCESSO

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airtol1 (PPB)
Gilney Viana (pn
Sebastião Madeira (PSDB)
Nan Souza (PPB)
Salomão Cruz (PFL)
Samey Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 131-0
-Ala Nova
Telefones: 318-70661706517052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carfos Alberto (PFL)
Albérico Cordeiro (PTB>,
Márcio Fortes (P8DB)
Ivo Mainardi (PMDB)
Carlos Alberto (PFL)
Cunha Bueno (PPB)
Fernando Ferro (pn
Aroldo Cedraz (PFL)
Simara Ellery (PMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11 - Salas 131
C/135-O - Ala Nova
Telefones: 318-706517061



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (RS 10,00)
.Euclides da Cunha.
Edição de 1994 comemorativa dos 90 anos de publicação de Os Sertões.

CONSTITUIÇÃO DE 1988 (RSS,OO)
Edição anmli7;lda em 1995 COOlmdo as Etnen:Ias Coostitnciooais e as Fmandas CoostillJciooais de

Revisão.

CONSTITUTlON DE LA RÊPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL I CONSTITUITION
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (RS 5,00)

,Tradução para o francês 4e Jacques Villemain e Jean-François Cleaver (Tradutor~ ,S,c:nado .
Federal) da edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constitucionais e as Emendas,Constituci
onais de Revisão.

Tradução para o fugISs' de Istvan Vajda, Patricia de Queiroz carvalho Zimbres 'e Vanira
Tavares de Souza, tradutores dos Senado Federal, daedição atualizada em 1994, cootc:ndoas Emendas
Coostitucionais e as Emendas Coostitudona1s'de Revisão.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (RS 5,00)
Edição de 1995.
Lei nO 8.069 e as alterações da Lei nO 8.242 e Legislação Correlata.

GUIA DAS ELEiÇÕES DE 1994 (RS 3,00)
Edição de 1994.
Comentários à Lei nO 8.713/93 einformações complementares.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA (RS 5,00)
Edição de 1993.
Coletânea de textos jurícicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

LICITAÇÕES, CONCESSÕES E PERMISSÕESNA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA (RS5,OO)
Edição de 1995.
Leis 8.666/93, 8.883/94, 8.987195, texto da Constituição federal sobre matéria e Legislação

Carplotrriar.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL (R$ 45,00 a coleçio)

Edição de 1994.
Série com 03 volumes - Pareceres produzidos (histórico)

REGIME JURíDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR (R$ 5,(0)

Edição de 1995.

Dispõe sobre o regimejurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais e Legislação Complementar.

Pedidos à
Subsecretaria de Ediçlel Técnicas - Senado Federal Praça dos Tds Poderes, V.. N-2, Vaidade de
Apoio IR CEP 70165-900. Bruma-DF. Telefonei: (061) 3114258 e 321·7333. 'Ielex: (061) 1357



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
REVISTA de INFORMAÇAo LEGISLATIVA

nll 126 . abrilljunho - 1995

Leia neste número:
Uma visão critica do Direito - André Franco Montara
Processo orçamentário federal: problelDJll, causu e indicativos de soluçA0 - Osvaldo Maldonado 8anches
Expropriação dos bens utilizados para fins de tráfico ilícito de entorpecentes - Edilson Pereira Nobre Júnior
Ministério Plíblico do Trabalho: prerrogativu do ofid~do comunicáveis .·"'8 atuaçJo como parte!
JoséPitu
Barreira legal nos sistemas eleitorais proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade doa fundos de pendo e o mercado de eapitail- Arnold Wald
Pena sem prisão: prestação de serviços à comunidade - Fernando da Costa Tourinho Neto
O recurso especial e lU dec:isl5es interlocutóriu desafiadoras por agravo de instrumento - Demócrito
RamOI Reinaldo
Consulta e parecer - René Ariel Dotti
A exoneraçAo tributária dOI aposentados e pensionistu - Oswaldo Othon de Pontes Saraiva'FilhO
Evolução do Direito Constitucional brasileiro e o controle de constitucionalidade da lei - Gilmar Ferreiral
Mendes .

Consideraç6es acerca da constitucionalidade na expedíçio de medido provis6riu venando m,téria
orçamentária pública (Nota técnica n- 1195) - Robison Gonçalves de Castro
Requisitos par Ministro e Conselheiro de Tribunal de Contas - Jorge Ulisses Jacoby Fenandes
Os principios informadores do contrato de compra e venda internacional na Convençlo de Viena de
1980 - Judith Martins-Colta
A defesa da concorrência no Mercosul- José Matias Pereira
Ônus sucumbenciais. SituaçlleJ controvertidas. - ÉUo Wanderley de Siqueira FDbo
Das Disposições Constitucionais Transitórias (uma redução teórica) - Ivo Dantas
Notas sobre a exegese do artigo 102, I, 11, da Constítuiçio FederaI- Ant&úo Vital Ramos de VuconcdOll
O civilista Amoldo Wald - Fernando Whitaker da Cunha
Derecho penal cano tecuología mal (Notas sobre las contradicciones deI listem penaI).,. JUan Marcos
Riwro Sanc:bez
Da codificaçâo à lei civil brasileira - Fernado Braga
O direito eleitoral portogu@, - Jorae Miranda
Licitação: pontos polêmicos - Tosbio Mukai
A intenrençlo do Estado bruileiro e apolítica oligárquicana república velha - Maria EIizabetIi Guima
ria Teixeira Rocha
Biblioteca e constituição - Sueli Angelica do Amaral
O princípio da responsabilidade objetiva do Estado e a teoria do risco administrativo - Heleno fiveira
Torres
A legitimação doParlamento para função fiscal- Iris Eliete Teixeira Neves de Pinho Tavares
liderança: uma nova vido - TiDia Mara Botelho
AgamennonMagalMes. O estadista do social, o administrador, o pensamento político - Jatbas Maranhão
Da Jurisprudência como ciência compmmsiva. A dialética do compreender mediante o interpretar
Miracy Barbosa de Sousa Gufltin

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEOll..ATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretariade Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido· à agência APT-Senado. Neste valor já estão
incluídos os preços postais referente~ à remessa através da ECT.
Nome: .
Endereço: .
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: ..
Data: Assinatura: .



Subsecretaria de Ediçcles Técnicas do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

na 127· julholsetembro-1995

Leia Deite número:
DireitO$ e garaxttias fundamentais - Josaphat Marinho
A introduçlo da Lex Merutoria no Breil e a eriaçlo de uma nova dogmática - Amoldo WaId
Justiça Militar; por que sim e por que n§o? Competência - Álvaro Lazzarini
A COIIlltituiÇAo e a educaç10 bruiJeira - Edivaldo M. Boaventura

.A funçãojudicante do Poder Legislativo DO Bmsil- Paulo Lopo Saraiva
Direito à moradia - Sérgio Sérvulo da Cunha
Dos efeitos da fillência decretada'no estrangeiro '- Edilson Pereira Nobre Júnior
ApropriaçAo indébita em matérb tributária -' Carlol Alberto da Costa DiaJ
A incidência da Cofins sobre o faturamento de empresas de incorporação de venda de imóveis - Oswaldo
Otbon de Pontes Saraiva Filho
A unilo estável e a LeI a' 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - Otto Eduardo Vizeu Gil
Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos - Teori Albino zavascki
Reri~:~o' d~io 'da Reforma PeDal (1985-1995).ConsideraçGes sobre a "Execuçio Provisória da
8eJltellça PenaI" - Maillic:ioKUeue' .
A contn'buiçAo da Justiça Eleitoral para o aperfeiçoamento da democracia - Iosé Augusto Delgado
UaíaleitarajÍJridieada prostituiçio infantil - JOIiane Role Petry Vel'Ollele '
Contratação direta: dispensa delicitaçlo cólÍlbase00art. 24, inc. VIII, da LeinIl 8.666/93 - Jorge Ulisses J.
Fernandes '
Empreia agrária e estabelecimento agrário -Fábio Maria de-Mattia
Ncolibcralismo e desadministmtivização - Gladston Mamede
Prestaçio de colltaJ - instrumento de tranlparâlcia da Administraçio - Flávio Sátiro Femandes
Regimes de concorrência e políticas de concorrblcia Da América Latina: o caso do MercosuJ- José Matias
p~ ,.

A ewIu~ jurkprudencliJ doi sistemu regionaiJ iJrteriIJcionai de proteçlo aóI direito. hlJDWl()l~ Jete
jane FIoRtl ..
Contribuições sociais: a certidlo positiva <te débito com efeito de negativa em face do § 3a do art í9S da
ConstituíçãOFederal- FabiatÍa de MenezesSoares
Invalidaçlo "ex offido" dDl atol administrativos pelo juiz - José Américo A. Costa
A discricionariedade administrativa e o controle judicial de seus limites - Amandino Teixeira Nunes Júitior
O contrato com cláuJala de riaco para exploraçlo de petróleo DO Bruil- Thadeu Andrade da Cunha
A Corte Internacional de Justiça e o caso Estados Unidos - Nicarágua - Fred.ys Orlando Sorto
Lei JObre o Tribuaal Conltitaclonal Federal Alemlo. (Lei do Tribunal Conltitacional, Federal) - 1.AJís
MODIOH~k

IX Congresso Latino-Americano de Direito Romano (Jalapa-México). Romanismo e indigenismo doSjuris
tas latino-americanos - Silvio Meira
A RapoaJabilldade do Estado-Juiz - Rogério Marinho Leite Chavel
Da com:çlo monetária dos débitos judiciais trabalhistas - José Pitas

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGILATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Súbsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor
já estão incluídos os preços postais referentes á remessa através da ECT.

Nome: .
Endereço: .
Cidade: lJF: Telefone: Fax: Telex: ..
Data: Assinatura: .



, A.

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$31,OO

Porte do Correio R$ 96,60

Assmatura c/POrte ':R$l27,ro (cada)

Valor do námero avulso _ R$ 0,30

Os pedidos devemseracompanhados decheque pagável emBrasllia, Nota de Empenho ou OrdemdePagamento
. pcla Caixa Econômica Federal-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 eJou pelo Bancodo Brasil

- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 5Ss6oio4í4, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasllia - DF
CEP: 70160-900

Maiores infonnações pelos Telerones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distri~uição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário. !



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

COMPACT OISK

CD/ROM

- Normas jurídicas de hierarquia superior (leis, decretos, decretos-Ieis etc.) com base no Banco de
Dados "NJUT - Normas Jurídicas"I de forma referencial contendo texto integral da Constituição,
disponível no Sistema de Informação do Congresso Nacional - SICON, do Prodasen. .

- O acervo inclui, além de 3.988 documentos anteriores a 1946, dados informativos da legislação
posterior àquele ano provf:tnientes,dasseguintes fontes:

- Diário Oficial da União (a partir de 1808)

- Diário OFiciai da União (acervo micrográfico do período 1930/1954)

- Diário do Congresso I - Câmara (a partir de 1888)

- Diário do Congresso 11 - Senado (a partir de 1888)

- Di~rio da ,Justiça (a partir de 1925)

- Trimestralmente será editada uma nova versão do CD-ROM NJUT corJ1 q~os atualizados.

- O pedído deverá ser acompanhado de cheque nominal 'à SubseCretaria de Edições Técnicas ou
vale postal remetido à agência APT Senado.

Vatóf unitário:'R$ 65,00
Despesas post~iis:R$' 5,00



EDIÇÃO DE HOJE: 200 PÁGINAS


