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SUMÁRIO
1- ATA DA 167~ SESSÃO, SOLENE, MATUTINA,
DA 3~ SESSÃO LEGISLATivA, DA 4tr LEGISLATURA,
EM 14 DE OUTUBRO DE 1993.
I - Abertura da Sessão
11 - Leitúra e assinatura da "Ata da sessão anterior
111 - Leitura do expediente
OFíCIOS
N9 470/93 - Do Senhor Senador Beni Veras, Primeiro Secretário, em exercício, do Senado Federal, comunicando que foi constatado erro manifesto no Anexo 11 Programa de Trabalho da Lei n9 8.667/93.
N9 472/93 - Do Senhor Senador Humberto Lucena,
Presidente do Senado Federal, comunicando convocação
de sessão conjunta.
N9473/93 - Do Senhor Senador Humberto Lucena,
Presidente do Senado Federal, referente à prorrogação
do prazo para apresentação de emendas ao PL n923/93.
N9 474/93 - Do Senhor Senador Humberto Lucena,
Presidente do Senado Federal, comunicando a convocação
de sessão solene.
N9 475/93 - Do Senhor Senador Humberto Lucena,
Presidente do Senado Federal, comunicando a realização
de sessão fundamental.
N9 477/93 - Do Senhor Senador Humberto Lucena,
Presidente do Senado Federal, comunicando a realização
de sessão conjunta.
N9 711/93 - Do Senhor Deputado Genebaldo Correia,
Líder do PMDB, indicando o Deputado Merval Pimenta
para integrar a Comissão de Viação e Transportes.
W 395/93 - Do Senhor Deputado José Luiz Maia,
Líder do PPR, indicando o Deputado Paulo Mourão para
integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.

N9 405/93 - Do Senhor Deputado José Luiz Maia,
Líder do PRR, indicando o Deputado Carlos Azambuja
para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
N9 406/93 - Do Senhor Deputado José Luiz Maia,
Líder do PPR, solicitando tomar sem efeito a indicação
do Deputado Telmo Kirst como membro titular da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
N9 605/93 - Do Senhor Deputado Salatiel Carvalho,
Líder do PP, indicando os Deputados ,do PP que integrarão
a Comissão Especial destinada a apreciar a PEC n9 148/93.
N9 703/93 - Do Senhor Deputado Salatiel Carvalho,
Líder do PP, indicando o Deputado Wagner do Nascimento, como Vice-Líder da referida Bancada.
N9 477/93 -Do Senhor Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT, comunicàndo que o Deputado Sérgio Cury
deixa de integrar a CQmissão de Constituição e Justiça
e de Redação.
N9 481/93 - Do SelÍhQf Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT, comunicando quI? o Deputado José Carlos
Coutinho deixa de integrar a C::omissão de Viação e Transportes.
"
N9 482/93 - Do Senhor Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT, comunicando que a Deputada Beth Azize
deixa de integrar a Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias.
N9 483/93 - Do Senhor Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT, comunican~o que C? Qeputado Edi Siliprandi
deixa de integrar o Colégio de Vice-Líderes do PDT.
N9 475/93 - Do Senhor Deputado José Dutra, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
solicitando serem enviadas à publicação as Redações Finais
das" proposições que especifica.
N9 476/93 - Do Senhor Deputado José Dutra, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
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comunicando que a referida Comissão apreciou o PL n?
3.673-C/93.
N? 477/93 - Do Senhor Deputado José Dutra; Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
solicitando ser enviada à publicação a PEC n? 134/92.
W 478/93 - Do Senhor Deputado José Dutra, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
solicitando serem enviadas à publicação as proposições que
especifica.
N? 102193 - Da Senhora Deputada Ângela Amin,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto;
comunicando a rejeição do PL n? 2.126/91.
N? 106/93 - Da Senhora Deputada Ângela Amin,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
comunicando que declarou prejudicado o PL n? 4.022/93.
W 107/93 - Da Senhora Deputada Ângela Amin,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
comunicando que declarou prejudicado o PL n? 2.277/91.
N? 111/93 - Do Senhor Deputado Manoel Castro,
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação; encaminhando o PLC n? 35191.
.
N? 1.237/93 - Do Senhor Deputado Jackson Pereira,
solicitando o arquivamento da Proposta de Fiscalização
e Controle n? 76/93.
REQUERIMENTO
- Do Senhor Deputado Paulo Rocha, Vice-Presidente·
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚblico, solicitando a tramitação conjunta do PL n? 913/91
e dos projetos que relaciona, com a apensação destes últimos ao primeiro.
IV - Homenagem

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Saudações aos
convidados. Homenagem à memória do ex-Presidente da
Casa, Deputado Pereira Lopes.
Oradores: TOURINHO D ANTAS, NELSON MARQUEZELLI, ADILSON MALUF.
PRESIDENTE (Wilson Campos) - Associação da
Mesa às homenagens prestadas à memória do ex-Presidente
da Casa, Deputado Pereira Lopes.
.
V -:- Encerramento

SUMÁRIO
1 - ATA DA 168~ SESSÃO DA 3~ SESSÃO LEGISLATIVA DA 49~ LEGISLATURA EM 14 DE OUTUBRO DE
.1993
I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111 - Leitura do Expediente
IV - Pequeno expediente
HAROLDO LIMA - Análise comparativa entre o
Congresso Revisional e a Assembléia Nacional Constituin·
te. Artigo "Saudade da ditadura", de autoria do jornalista
.Tania de Freitas: publiado no jornal Folha de S. Paulo.
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NILSON G ÍBSON - Assinatura de convênio de
transferência de tecnologia do Metrô do Recife, Estado
de Pernambuco, para o Metrô da Capital Federal.
CARLOS LUPI - Posicionamento do orador, contrário à revisão da Carta Magna.
CUNHA BUENO - Artigo "No país do forró", do
sindicalista Carlos Soulié Franco do Amaral, publicado
no Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo.
ITSUO TAKAYAMA - Não-envolvimento do orador em processo de suborno para troca de legenda partidária.
SIDNEY DE MIGUEL (Como Líder) -=- Protesto
contra prática de racismo por órgãos da imprensa. Críticas
ao Regimento Interno do Congresso Revisional, elaborado
pelo Deputado Nelson Jobim. Necessidade de adoção de
medidas contra a AIDS.
HÉLIO BICUDO - Posicionamento das esquerdas,
contrário à revisão da Carta Magna.
TOURINHO DANTAS-Artigo "A Síndrome do Medo", de autoria do Governador do Estado da Bahia, SI.
Antônio Carlos Magalhães, publicado no jornal Folha de
S. Paulo. Repúdio à proposta de transferência da Refinaria
de Mataripe do Município baiano de São Francisco do
Conde.
ALDO REBELO (Como Líder) - Comentários à reportagem "0 fim da guerra no fim do mundo", publicado
na revista Veja.
MUNHOZ DA ROCHA - Posicionamento do orador, contrário à privatização da Rede Ferroviária Federal
S.A.
JOÃO FAGUNDES - Visita de membros da Comissão de Economia da Casa, ao Complexo Mineral de Carajás, Estado do Pará.
EDUARDO JORGE - Apoio aos servidores públicos do setor de saúde, em greve, do Estado de São Paulo.
Esclarecimentos sobre o posicionamento do orador no tocante à revisão da Carta Magna.
PRESIDENTE (Neiva Moreira) - Convocação de
sessão conjunta do Congresso Nacional para às 19 horas.
DANIEL SILVA - Assassinato do Prefeito Renato
Cortez Moreira, de Imperatriz, Estado do Maranhão.
JONAS PINHEIRO - Realização do IV Encontro
dos Prefeitos do Vale do Jaum, no Estado de Mato Grosso.
"Carta de Araputanga", documento resultante do encontro
WILSON CAMPOS - Apelo ao Ministro da Fazenda, Sr. Fernando Henrique Cardoso, para liberação de
recursos destinados. ao Estado de Pernambuco.
MARIA LUIZA FONTENELE - Necessidade de
cumprimento da legislação relativa ao piso salarial dos professores das redes municipais e estadual do Ceará.
JABES RIBEIRO - Demora no atendimento, pelo
Ministério da Educação e do Desporto, dos pedidos de
construção de CAIC nos Municípios de Ilhéus e Itabuna
no Estado da Bahia.
EVERALDO DE OLIVEIRA - Crítica ao cancelamento, por fiscais do INSS, de aposentadorias de trabalhadores rurais no Estado de Sergipe.
ÁTILA LINS - Realização, nas dependências do
Congresso Nacional, de exposição sobre produtos fabricados na Zona Franca de Manaus.
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ADYLSON MOTIÀ - Transcurso do centenário de
fundação d:0 "Grande Oriente do Rio Grande do Sul".
_ ELIAS MURAD (pela ordem) - Pedido de concessao da palavra ao orador antes do pronunciamento do Deputado Ernesto Gradella.
PRESIDENTE (João Fagundes) - Resposta ao Deputado Elias Murad.
ERNESTO GRADELLA (Pela ordem) - Concordância com a inversão na ordem do uso da palavra.
ELIAS MURAD - Crítica a noticiário da imprensa
relativo às propriedades terapêuticas da maconhà.
ERNESTO GRADELiA (Como Líder) - Solidariedade aos servidore!> públicos da área de educação, em
greve, do Estado de São Paulo. Inconveniência de privatização da Embraer.
GERALDO ALCKMIN FILHO - Anúncio, pelo
Ministério da Educação e do Desporto, de abertura de
crédito educativo em 1994.
LOURIVAL FREITAS - Visita do orador à comunidade de Marinho, no Município de Laranjal do Jari, Estado
. do Amapá.
.
MAURÍCIO CALIXTO - Visita do orador ao Município de Candeias do Jamari no Estado de Rondônia.
SÉRGIO AROUCA - Envolvimento de Deputados
Estaduais do Rio de Janeiro com esquadrão de extermínio.
ODACIR KLEIN - Cumprimentos ao novo Ministro
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
Sr. Dejandir Dalpasquale.
AGOSTINHO VALENTE - Desnecessidade da elaboração de Regimento Interno para os trabalhos da revisão
da Constituição Federal.
FRANCISCO RODRIGUES - Visita do Governador do Estado de Roraima, Sr. Ottomar Pinto, à República
Cooperativista da Guiana.
NELSON MARQUEZELLI - Precariedade do setor
de saúde pública no País.
EULER RIBEIRO - Críticas ao artigo "A Zona
Franca e a revisão", de autoria do jornalista Luís Nassif,
publicado no jornal Folha de S. Paulo.
CHICO AMARAL - Homenagem póstuma ao exPresidente da Casa, Deputado Pereira Lopes.
PAULO ROCHA =--- Inversão de prioridades na política de abastecimento de água potável no Estado do Pará.
OSVALDO MELO - Apoio à reintegração dos servidores públicos demitidos no Governo Fernando Collor de
Mello.
NILMÁRIO MIRANDA - Anúncio de comparecimento do Coronel da A~ronáutica, Sr. Pedro Correa
~abral, à Comissão Externa sobre Desaparecidos Políticos,
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constituída pela Casa. Apelo ao Presidente Itamar Franco
para envio, ao Congresso Nacional, de projeto de lei, criando Comissão Especial sobre apuração de fatos ocorridos
na ditadura militar. Exumação dos restos mortais do militante político Arno Preis.
JONES SANTOS NEVES - Participação do orador
no Encontro-Audiência promovido pelo Conselho Econômico e Social da Comunidade Européia, em Bruxelas, Bélgica.
LUIZ CARtOS HAULY - Necessidade de adoção,
pelo Governo Federal, de política em benefício da triticultura e da cotonicultura nacionais. Preocupação com possibilidade de reajuste nas alíquotas incidentes na importação
de fertilizantes e matérias-primas para sua fabricação.
PEDRO TASSIS - Falecimento do tabelião Castor
Amaral, em Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.
UBIRATAN AGUIAR - Transcurso do Dia do Professor. Defasagem salarial do magistério público.
AMARAL NETTO - Posicionamento do orador no
tocante à participação privada no setor elétrico.
COSTA FERREIRA - Desempenho do Senador
Alexandre Costa à frente do Ministério da Integração Regional.
HALEY MARGON - Necrológico do Deputado
Ulysses Guimarães.
V - Grande Expediente
ADROALDO STRECK - Pedido de acolhimento,
pelo Congresso Revisional, de emenda supressiva, de autoria do orador, ao art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Crítica ao Governo do Distrito Federal.
VI - Ordem do Dia
Apresentaram Prop.osições os Srs. Deputados RONALDO CAIADO, PEDRO TONELLI, CUNHA BUENO,SIDNEYDEMIGUEL,CARLOSLUPI,LUIZMÁXlMO, PAULO PAIM E OUTROS, ERNESTO GRADELLA, VLADIMIR PALMEIRA, SANDRA STARLING.
PRESIDENTE (João Fagundes) - Transferência da
pauta da Ordem do Dia para o dia 19 de outubro do corrente.
VII - Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores inscritos)
VIII - Encerramento
2- MESA
3 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
4 - COMISSÕES

22056 Sexta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC.IONAL, (Seção I)

Outubro de 1993

Ata da 167l;l Sessão, Solene, em 14 de outubro de 1993
Presidência dos Srs.: Adylson Motta,}O Vice-Presidente;
Wilson Campos, } o Secretário
CN/n~470

I - ABERTURA DA SESSÃO

.Em 5 de outubro de 1993

lOh/6min
o SR. PRESIDENTE (Advlson Motta)
Há número regimental.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. e 'em nome do Povo Brasileiro.
iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.

LEITURA DA ATA

11 -

o SR. MUNHOZ DA ROCHA, servindo como 2~, Secretário. procede à leitura da ata da sessão antecedente. a qual
é. sem observações aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se à leitura do expediente.
O SR. WILSON CAMPOS, 19 Secretário, procede à leitura do seguinte
IH - EXPEDIENTE

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência ter sido constatado erro
manifesto no Anexo II - Programa de Trabalho (cancelamento) da Lei n~ 8.667. de 24 de junho de 1993. oriunda
do Projeto de Lei n~ 5, de 1993-CN, que "autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério do Bem-Estar Social, crédito
suplementar no valor de Cr$ 1.200.000.000.000,00, para os
fins que especifica", devido ao lapso originário do Projeto.
"CllIlU1

Ao dar .conhecimento do HtLlJ a Vossa Excelência, encaminho o novo Anexo, solicitando a devida retificação.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Senador Beni
Veras, Primeiro Secretário, em exercício.

OFÍCIOS 14/10

À Comissão Mista de Piarios, Orçamentários Públicos e Fiscalização. Em 14-10-93, Inocêncio Oliveira,
Presidente.

Do Sr. Senador Beni Veras, Primeiro Secretário, em exercício do Senado Federal, nos seguintes termos:

ANEXO 11 DA LEI N~ 8.667, DE 24 DE JUNHO DE 1993
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Do Sr. Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Fede·

OFíCIO NQ 477/93

ral, nos seguintes termos:
OF. N° 472/93-CN

Em 7 de outubro de 1993

A Sua Excelência o Senhor
Deputado inocêncio ÜlIVelTa
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor President.. ,
Comunico a Vossa Excelência, e por seu alto intermédio
à Câmara dos Deputados, que esta Presidência convoca sessão
conjunta a realizar-se hoje, às dezesseis horas, no Plenário
da Câmara dos Deputados.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos
de alta estima e consideração. - Senador Humberto Lucena,
Presidente do Senado Federal.
OF. N~ 473/93-CN
Em 7 de outubro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor PreSIdente,
Comunico a Vossa Excelência, e por seu alto intermédio
à Câmara dos Deputados, que esta Presidência deferiu o requerimento do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em que solicita prorrogação
do prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei
n° 23, de 1993-CN, referente à proposta orçamentária para
1994, até o dia 7 de outubro do corrente ano.
Aproveito a oportunidade- para ãpresentar a Vossa Excelência protestos de alta estima e distinta consideração. Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
OF. N? 474/93-CN
Em 7 de outubro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, e por seu alto intermédIo
à Câmara dos Deputados, que esta Presidência convocou sessão solene a realizar-se hoje, às vinte e uma horas, no Plenário
da Câmara dos Deputados, destinada à instalação dos trabalhos de revisão da Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de alta estima e distinta consideração. Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
OF. N' 475/93-CN
Em 13 de outubro de 1993
Excelentíssimo Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência e, por seu alto intermédio,
à Câmara dos Deputados, que esta Presidência convoca sessão
unicameral a realizar-se, hoje, às quinze horas, no Plenário
da Câmara dos Deputados, destinado ao início dos trabalhos
de revisão da Constituição Federal.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos
de alta estima e consideração. - Senador Humberto Lucena,
presidente do Senado Federal. .
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A Sua Excelência o Senhor
Deputa~o lnocêncio ...Qliveira .
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, e por seu alto intermépic
à Câmara dos Deputados, que esta Presidência convoca sessão
conjunta a realizar-se hoje, às dezenove horas, no Plenário
da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação das Medidas Provisórias n 349, de 10 de setembro de 1993, que "dá
nova redação ao art. 49 da Lei n9 8.170, de 17 de janeiro
de 1991", e 350, de 14 de setembro de 1993 que "cria, mediante
transformação, o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, altera a redação de dispositivos da Lei nQ 8.490,
de 19 de dezembro de 1992, e dá outras providências".
Na oportunidade, renovo a vossa exceiência protestos
de alta estima e consideração. - Senador Humberto Lucena,
Presidente do Senado Federal.
IJo :'r. ueputado Genebaldo Correia, Líder do PMDB,
nos seguintes termos:
OF. GAB.lI/N9 711/93
Brasilia, 8 de outubro de 1993
QS

A Sua Excelência o Senhor
.
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputl;ldo
MERVAL PIMENTA, para integrar, na qualidade. de !I'!l}LAR a Comissão de Viação e Transportes, em substitUlçao
ao D~putado HAGAHÚS ARAÚJO e, na.qualidade ~e SUPLENTE, a Comissão de Seguridade SOCial e Família, em
vaga existente.
• .
Na oportunidade apresento a Vossa Excelencla protes~os
de consideração e apreço. - Deputado Genebaldo Correia,
Líder do PMDB.
Do Sr. Deputado José Luiz Maia, Líder do PPR, nos seguintes termos:
.
OFícIO N9 395/93
Brasília, 30 de setembro de 1993
Exm' Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Na forma regimental, tenho a honra de indicar a Vossa
Excelência, pelo PARTIDO PROGRESSISTA REFORMA:
DOR - PPR, o Deputado Paulo Mourão na vaga de suplente,
em substituição ao Deputado Jairo Azi para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, --:- Deputado José Luiz Maia, Líder do
~PR,-.-

OFICIO Nq 405/93

Brasília, 5 de outubro de 1993
Exm9 Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo PARTIDO PROGRESSISTA REFORMADOR - PPR, o Depu-
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tado Carlos Azambuja na vaga de titular em substituição ao
Deputado Pedro Novais para integrar a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, Deputado José Luiz Maia, Líder do
PPR.
OFíCIO N 9 406193
Brasília, 7 de outubro de 1993
Exm9 Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência, a gentileza
de deixar sem efeito a indicação do Deputado Telmo Kirst
como membro titular da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias.
Outrossim, na forma regimental indico pelo PARTIDO
PROGRESSISTA REFORMADOR - PPR, o Deputado
Telmo Kirst em substituição ao Deputado José Egydio na
vaga de titular da Comissão de Viação e Transportes.
Atenciosamente, - Deputado José Luiz Maia, Líder do
PPR.
Do Sr. Deputado Salatiel Carvalho, Líder do PP, nos seguintes termos:
OF. LID. PP N9 605/93
Brasília, 28 de setembro de 1993
Excelentíssimo Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
indicar como representantes do Partido Progressista na PEC
n9 148/93, o Deputado ~ÚLIO CABRAL, na qualida~e de
Titular, e o Deputado MARIO DE OLIVEIRA, na qualidade
de Suplente.
Valho-me da oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência expressões do mais alto apreço e consideração. - Deputado Salatiel Carvalho, Líder do Partido Progressita - PP.
OF. LID. PP N9 703/93
Brasília, 8 de outubro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Partido Progressista-PP, tenho
a grata satisfação de indicar a Vossa Excelência, para as providências que se fizerem necessárias, o nome do Deputado
WAGNER DO NASCIMENTO, como Vice-Líder da nossa
Bancada, nesta Casa do Congresso Nacional.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência,
protestos de consideração e apreço. - Deputado Sallltiel Carvalho, Líder do Partido Progressista-PP.
OFíCIO N 9 477/93
Brasília, 5 de outubro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência
que o Senhor Deputado SÉRGIO CURY deixa de integrar
a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, na qualidade de .membro Titular, passando a integrar a Comissão
de Minas e Energia, na mesma condição de membro Titular,
em substituição ao Senhor Deputado PAULO PORTUGAL.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. - Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.
OF. N9 481193
Brasília, 13 de outubro de 1993
Excelentíssimo Senhor·
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência
que o Senhor Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO deixa
de integrar, na condição de membro Titular, a Comissão de
Viação e Transportes, passando a compor a Comissão de Minas e Energia, na qualidade de Titular, em substituição ao
Senhor Deputado EDI SILIPRANDI.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração ~ apreço. - Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.
OFícIO N9 48~U93
Brasília, 7 de outubro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Senhora Deputada
BETH AZIZE deixa de integrar, na condição de membro
Titular, a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, passando a compor a Comissão de Ciência
e Tecnologià, Comunicação e Informática, na qualidade de
Titular, em vaga existente.
Colho o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Luiz Salomão, Líder
do PDT.
OFíCIO N9 483/93
Brasília, 13 de outubro de 1993
Excelentíssimo Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência
que o Senhor Deputado EDI SILIPRANDI deixa de integrar
o Colégio de Vice-Líderes do PDT.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protostos de consideração e apreço. - Deputado Luiz Salomão, Líder do PDT.
Do Sr. Deputado José Dutra, Presjde~te da Comissão
de Constituição e Jnstiça e de Redação, nos seguintes termos:
OF. N9 P-475193-CCJR
Brasília, 30 de setembro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência as providências regimentais
cabíveis no sentido de serem enviadas à publicação as Redações Finais das seguintes proposições aprovadas nesta Comissão relacionadas abaixo:
- PL n\'" 5.702-A/90, 37-A/91, 478-A/91, 1.830-B/91 ,
2.266-A/91 e 3.338/92, e
- PDL n"' 264/93,273/93,277/93 e 246/93.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus
protestos de elevado apreço e consideração. - Deputado
José Dutra, Presidente.
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OF. N9 P-102/93
Brasília, 8 de outubro de 1993
Exm" Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex~, em cumprhnento ao disposto no
artigo 58 do Regimento Interno, a rejeição do Projeto de
Lei n" 2.126/91 - do Se. Beta Mansur - que "institui o
Fundo Especial para Campanhas Educativas e dá outras providências" , para publicação da referida proposição e do parecer
.
a ela oferecida.
Atenciosamente; - Deputada Ângela Amin, Presidente.

Do Senhor Deputado José Dutra, Presidente nos seguintes
termos:
OF. N" P-476/93-CCJR
Brasília, 5 de outubro de 1993 OF. N9 P-106/93
A Sua Excelência o Senhor
Brasília, 20 de setembro de 1993
Deputado Inocêncio Oliveira
Exm9 Senhor
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Inocêncio Oliveira
Nesta
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Nesta
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao art.
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex~ que, nos termos do art. 163, I, do
58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n"2,673-C/93.
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, esta PresiSolicito a Vossa Excelência autonzar a publicação do . dência declarou prejudicado o PL n" 4.022/93, do Sr. Paulo
Lima, que "dispõe sobre o registro de diploma dos cursos
referido projeto e parecer a ele oferecido.
de graduação e pós-graduação", uma vez que a matéria está
Atenci~samente, - Deputado José Dutra, Presidente.
contida no artigo 73 do PL n 9 1.258188, do Sr. Octávio Elísio,
OF. N" P-477/93-CCJR
que "fixa as diretrizes e bases da educação nacional" , recenteBrasília, 5 de outubro de 1993
mente aprovado por esta Casa.
A Sua Excelência o Senhor
Atenciosamente, - Deputada Angela Amin, Presidente.
Deputado Inocêncio Oliveira
,
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
OF. N9 P-107/93
Nesta
Brasfiia, 7 de outubro de 1993
Senhor Presidente,
Exm 9 Senhor
Solicito a Vossa Excelência as providências regimentais
Deputado Inocêncio Oliveira
cabíveis no sentido de ser enviada à publicação a Proposta
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
de Emenda à Constituição n" 134/92.
Nesta
Na oportunidade, reitero á Vossa Excelência meus proSenhor Presidente,
testos de elevado apreço e consideração. - Députado José
Comunico
a V. Ex~ que, nos termos do art. 163, I, do
Dutra, Presidente.
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, esta PresiOF. W P-478/93-CCJR
dência declarou prejudicado o PL n9 2.277/91, do Se. Carlos
Brasília, 7 de outubro de 1993
Cardinal, que "dispõe sobre ensino de língua estrangeira mo·
A Sua Excelência o Senhor
derna no ensino fundamental e médio, e dá outras providênDeputado Inocêncio Oliveira
cias", uma vez que a matéria está contida nos artigos 32,
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
§ 19, 45, II e 48, III do PL n9 1.258/88, do Se. Octávio Elísio,
Nesta
que "fixa as diretrizes e bases da educação nacional", recenteSenhor Presidente,
mente aprovado por esta Casa.
Solicito a Vossa Excelência as providências regimentais
Atenciosamente, - Deputada Ângela Amin, Presidente.
cabíveis no sentido de serem enviadas à publicação as propo- .
Do Sr. Deputado Manoel Castro, Presidente da Comissão
sições relacionadas a seguir:
de Finanças e TriGutação, nos seguintes termos:
- PDL n" 58/91;
- PDL n" 287/93;
' - PDL n" 293/93;
Brasília, 24 de setembro de 1993
- PDL n" 306/93;
A Sua Excelência o Senhor
- PDL n" 307/93;
Deputado Inocêncio Oliveira
- PDL n" 308/93;
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
9
- PDL n 316/93.
Nesta
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus proSenhor Presidente,
testos de elevado apreço e consideração. - Deputado José
Conforme deliberou esta Comissão na reunião realizada
Dutra, Presidente.
no dia 22 do corrente, encaminho a V. Ex~ o Projeto de
Da S~ Deput~da Ângela Amin, ~residente da Comissão
Lei Complementar n" 35/91, da Sr'1 Lúcia Braga, que "dispõe
de Educação, Cultura e Desporto, nos séguintes termos:
sobre programas habitacionais financiados pelo setor públiA
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co", para ser examinado pela Comissão Especial de Política
Nacional de Habitação.
Atenciosamente, - Deputado Manoel Castro, Presidente.
Defiro. Encaminhe-se ao exame da Comissão Especial da Política Nacional da Habitação o Projeto de
Lei Complementar no 35, de 1991.
Em 14-10-93. - Inocêncio Oliveira, Presidente.
Do Sr. Deputado Jackson Pereira, nos seguintes termos:
OF. No 1.237/93
Brasília, 22 de setembro de 1993
o
Exm Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasilia - DF
Senhor Presidente,
Em 8-2-93, encaminhei à Comissão de Finanças e Tribu·
tação, a Proposta de Fiscalização e Controle no 76/93, a fim
de analisar os procedimentos adotados pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, na tramitação dos
recursos em seu poder.
Ocorre que, tendo analisado mais, detalhadamente, a
matéria, através de informações que me foram prestadas pelo
Banco Central do Brasil, venho solicitar o arquivamento da
citada Proposta de Fiscalização e Controle, de acordo com
o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Sem mais, subscrevo-me. Atenciosamente, - Jackson
Pereira, Deputado Federal.
Acato como pedido de retirada. Submeta-se a Plenário (art. 104 do RI).

Em 14-10-93. Inocêncio Oliveira, Presidente.

REQUERIMENTOS·
Do Sr. Deputado Paulo Rocha, Vice-Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público nos se·
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Rocha)
Solicita a tramitação conjunta do Projeto de Lei
n 9 913, de 1991 (PLS 0 9 12/91, na origem), e dos
projetos de lei abaixo relacionados, com a apensação
destesúltimos ao primeiro.
Senhor Presidente,
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem
sido objeto de constante atenção por parte dos parlamentares
que compõem as duas Casas do Congresso Nacional. Este
interesse pode ser medido pela existência de uma centena
de proposições em tramitação que tratam direta ou indiretamente do tema e, mais recentemente, pela criação de uma
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apontou inúmeras irregularidades e deficiências na arrecadação, gestão
de contas vinculadas e aplicação dos recursos do FGTS.
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público tem procurado tratar a problemática do FGTS dentro
de uma perspe~tiva global, com o objetivo de contribuir para
recuperar o equilíbrio financeiro do Fundo de Garantia do
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Tempo de Serviço, historicamente ameaçado pelo grau de
sonegação, pela administração pouco competente das contas
vinculadas e por critérios e sistemáticas escusos de aplicação
de seus recursos.
Neste contexto, esta Comissão criou uma Subcomissão
Especial para analisar as proposições existentes na Casa, relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e discutir
um projeto único. Esta Sub-' ·lissão promoveu um ciclo de
debates, intitulado "Os Run _ do FGTS", com a finalidade
de colher subsídios, junto à sociedade civil, ao Conselho Curador do FQTS, ao Poder Executivo e aos parlamentares, para
a elaboração de um substitutivo abrangendo às proposições
que se encontram em tramitação nesta Casa.
A principal preocupação de todas as entidades - encampada por esta Comissão - é de que o aperfeiçoamento da
Legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço seja
realizada de forma cuidadosa e integrada, de modo a preservar
a harmonia entre arrecadação, saques e aplicações.
Em virtude do exposto requeiro a Vossa Excelência, nos
termos dos arts. 142 e 143 do Regimento Interno, a exemplo
do Requerimento de nossa a.utoria deferido por Vossa Excelência em 16-6-93, a tramitação conjunta do Projeto de Lei
n9 913, de 1991, (PLS n 9 12/91, na origem) e dos projetos
de lei abaixo relacionados, com a apensação destes últimos
ao primeiro.
PL. n 9 4.037/93
PL. no 4.068/93
PL. n" 4.191/93
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1993. - Paulo Rocha,
Coordenador da Subcomissão Especial do FGTS - Vice-Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.
Defiro a apensação dos Projetos n 9 4.068 e 4.191,
de 1993 ao PL n° 913/91.
Em 14-10-93 - Inocêncio Oliveira, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Finda a leitura
do expediente, passa-se à

. IV - HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A presente
sessão, de caráter solene, foi convocada pelo Sr. Presidente
desta Ca!,a, Deputado Inocêncio Oliveira, e se destina a homenagear a memória do ex-Presidente desta Casa, Deputado
Pereira Lopes, falecido em 31 de julho último.
O Sr. Presidente Inocêncio Oliveira não se encontra presente por estar, em decorrência de dispositivo constitucional,
assumindo, neste momento, a Presidência da República.
Sr~ e Srs. Deputados, Dr. Paulo Affonso, Ministro do
Tribunal de Contas da União, Sr. José Fernando Porto, representando o Prefeito Municipal de São Carlos, Sr. Lineu Mariano Garcia, representando a comunidade de São Carlos. Sr.
Lourival Kiçula, Presidente da Sanyo do Brasil, Sr. Fábio
Humberg, representando a Editora 1MJ, de São Paulo, Sr.
Sérgio Prosdócimo, Diretor -Presidente da Refripar/Climax,
Sr. Waldemir Dantas, Diretor Superintendente da Refriparl
Climax, Sr Terezinha Confoloniere, ex-Secretária Executiva
do homenageado, Srs. Luiz Pereira Lopez e esposa, José Carlos Pereira Lopez e esposa, Regina Pereira Lopez e esposo
e Luiz Pereira Lopez Filho, familiares do homenageado, mui-
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tos são os homens públicos que, ao recolherem-se li vida privada, vêem afastarem-se tantos que acreditavam amigós. Esses,
falsos amigos, amigos do cargo e do poder, assim como vêem,
se vão. Sábios são aqueles capazes de, em posição de prestígio
e autoridade, conquistar a verdadeira amizade, a que não
é granjeada pela concessão de favores e vantagens, mas pela
isenção geradora de respeito e pela correção que incita à
admiração.
Ao Dr. Ernesto Pereira Lopes nunea faltaram amigos
verdadeiros, amigos que não despareceram quando se retirou
da vida pública. Soubera conquistá-los com a dignidade com
que sempre se conduziu e com sua postura da mais absoluta
correção, aliadas à serenidade e à lhaneza do trato. Jamais
o atingiu sombra sequer de suspeita de um gesto menor.
Na Presidência da Mesa Diretora desta Casa, deu sobejas
provas de seu grande descortino como administrador. Não
poupou esforços para proporcionar a todos, funcionários e
Deputados, condições propícias ao desenvolvimento de seu
labor.
Foi em sua gestão que se reformou o plenário e se construiu o Anexo II, obras que se faziam necessárias, dadas a
precariedade da sala de sessões então existente e a necessidade
de se oferecer a cada Deputado gabinete privativo, que lhe
propiciasse maior conforto e tranqüilidade no exercício de
seu múnus de legislador. Sempre levado pela mesma intenção
de tornar mais profícuos os trabalhos da Casa, instituiu os
serviços do Secretariado Parlamentar, que se vem revelando
auxiliar eficaz nas cada vez mais complexas tarefas desenvolvidas nos gabinetes parlamentares.
Médico e industrial, Pereira Lopes confessou, certa ocasião, ter sido levado à atividade política exatamente pela experiência adquirida na vivência dessas duas atividades. Afirmou,
então:
"Verifiquei que. as causas fundamentais da situação terrível em que o povo vivia, nem como médico
nem como industrial eu poderia remover. Eram problemas que só poderiam ser resolvidos com medidas políticas."
E este foi, sem dúvida, o ideal que sempre õnentou sua
atividade política: buscar, mediante a atividade parlamentar,
melhoria efetiva das condições de vida do nosso povo. Condições que tão bem conhecia e contra as quais tantas vezes
se insurgira ao constatar serem elas a causa primária de tantas
. das doenças que afligiam os pacientes atendidos em seu consultório de São Carlos.
Ernesto Pereira Lopes exerceu a Presidência da Câmara
dos Deputados em momentos particularmente difíceis. Permanentes eram as ameaças que pesavam sobre o Congresso Nacional. Importava que fosse exercida a!é o limite a liberdade
de que ainda dispunha o Parlamento sem no entanto, oferecer
pretextos para o seu fechamento. Para tanto, ponderação e
sensatez na condução dos trabalhos eram requeridas. Com
essas qualidades Pereira Lopes fora generosamente aquinhoado e a elas se deve não ter sido ainda mais penoso e traumático
para esta Casa o caminho para o restabelecimento da plena
democracia.
Indagado por um jornalista sobre os momentos de crise
então vividos pelo Poder Legislativo, assim se pronunciou:
"No sentido grego da palavr;l, o Congresso brasileiro está em crise, porque, na acepção do pensamento
grego, crise é modificação, algo que está em transfor-
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mação, que não está parado. Nesse sentido, não há
como negar que o Poder Legislativo está em crise.
Mas esse não é só um fenômeno brasileiro, é fenômeno
mundial. E, para mim, não é um sinal de morte nem
de decadência, mas significa, muito pelo contrário, vida."
Com esse pensamento de Ernesto Pereira Lopes, gostaríamos de encerrar as palavras com que a Presidência da Casa
se associa às homenagens prestadas àquele que tanto a dignificou..p'ossam elas estar presentes em nossas mentes e inspirar-nos a encarar os momentos de crise como especialmente
propícios ao aperfeiçoamento e à revitalização de nossas instituições.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao Deputado Tourinho Dantas, que falará pelo Bloco
Parlamentar.
O SR. TOURINHO DANTAS (Bloco Parlamentar - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St4' e Srs~
Deputados, foi com grande satisfação que recebi da Liderança
do meu partido a incumbência de ocupar esta tribuna, na
sessão em que se homenageia um dos mais expressivos Presidentes que teve esta Casa, político modelar pela sua correção
e espírito público, o Deputado Ernesto Pereira Lopes.
Honra-me, sobretudo, esta missão, porque, além de o
homenageado merecer o preito de gratidão que lhe prestamos,
sinto-me pessoalmente ligado a ele, que tive a ventura de
conhecer, amigo e companheiro que foi do meu avô, Deputado
Federal Dantas Júnior, e do meu pai, Deputado Federal João
Carlos Tourinho Dantas, tanto nesta Câmara como nas fileiras
da União Democrática Nacional- UDN, onde sempre militaram.
Já se disse, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, que
a História é como um longo tecido que se vai trançando ao
longo dos séculos, milhares de fios se entrecruzando, se entrelaçando, criando uma textura única, densa, compacta, onde
não se tem mais a percepção dos fios isoladamente, mas apenas
do conjunto e, principalmente, de sua continuidade.
É como um tapete infinito onde cada um deixa a si próprio
com sua marca, sua vida e sua morte como presença e permanência.
Muitos, a grande maioria, são como fios de' cores neutras,
importantes para a configuração da trama, mas discretos e
pouco aparentes no desenho do pano.
Outros, contudo - bem poucos, é verdade - são linhas
de cores fortes que saltam vivas do fundo do quadro e comptiem o que poderíamos chamar de primeiro plano da história
de todas as comunidades humanas. Todas elas têm seus heróis,
seus líderes, seus guerreiros mais altivos.
St4' e Srs. Deputados, coube-me a honra de, em nome
do Partido da Frente Liberal, registrando o pesar que se abateu
sobre todos pelo falecimento, em julho ·último, do ex-Deputado Pereira Lopes, prestar-lhe as homenagens desta Casa,
cuja história guardará para sempre a marca de sua presença.
Pereira Lopes foi, sem dúvida, uma das figuras de nossa
vida política que encarou, na mais pura acepção, a imagem
do Legislativo, começando por seu Município, São Carlos,
onde se elegeu Vereador em 1936, tomando-se, um ano depois, Presidente da Câmara Municipal.
No âmbito estadual aparece como Deputado eleito para
a Lep;islatura de 1946 a .1949, tendo ocupado, durante esse
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perío-do, a l' Secretaria da Assembléia -Legislativa de São
Paulo.
Sua capacidade, sua competência, seu poder de fazer
amigos e admiradores, sua vida irrepreensível e dedicada aos
ideais democráticos levaram-no, a partir de 1951, por quatro
mandatos sucessivos, à Câmara Federal, onde ocupou a Presidência de diversas Comissões Permanentes. Por fim, no biênio
1971/72, foi eleito Presidente da Câmara dos Deputados.
Como dizia, SI. Presidente, no ínicio de minha fala, esta
Casa tem uma história, tecida ao longo deste século conturbado por um grande número de homens ilustres que, apesar
de muitas vicissitudes e sobressaltos, apesar das fraquezas
e limitações da condição humana, vêm consolidando o Poder
Legislativo como expressão de fé democrática e de luta pela
cidadania.
Este plenário, "com toda a sua imponência e inconfundível beleza arquitetônica" , fica como testemunho perene do
empenho do Presidente Pereira Lopes em dotar o Legislativo
de condições adequadas' para desempenhar com dignidade
sua função legiferante. Foi em sua gestão que se executou
o projeto de Oscar Niemeyer, que transformou a antiga e
improvisada Sala das Sessões no que ela é hoje.
É também de sua responsabilidade a construção do Anexo
lU, onde se instalaram, pela primeira vez na história do Legislativo brasileiro, gabinetes privativos, destinados a cada um
dos Deputados, bem como a instituição dos serviços de Secretariado Parlamentar.
A dinâmica de trabalho da Câmara e sua funcionalidade
operacional, embora não sejam ainda o modelo que todos
desejamos, deram com Pereira Lopes um salto qualitativo
que mesmo seus adversários políticos reconheciam com justiça
e louvavam com entusiasmo.
Personalidade múltipla, político, médico, empresário, em
todas essas atividades o homem era o mesmo: alguém que
se dedicava com paixão às suas causas e que fazia de cada
um de seus atos um exemplo de coragem e de espírito humanitário.
Em 1976 abandona a militância político-partidária. Vale
o testemunho do Dr. Luciano Brandão Alves de Souza, Ministro do Tribunal de Contas da União:
"Retirando-se das atividades políticas a partir de
1976, o Doutor Pereira Lopes o fez com muita dignidade e segurança.
O respeito de que desfrutava de eleitores, correligionários e de todos os que o conheciam nunca lhe
faltou nesse fase posterior à sua presença na política.
A postura foi sempre a mesma: digna, correta e serena".
Sr. Presidente, felizes são os familiares e os amigos de
um homem que pode ter gravado, em sua lápide, este epitáfio
honroso: digno, correto, sereno.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Nelson Marquezelli, que falará
pelo.PTB.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, familiares do nosso grande amigo Ernesto
Pereira Lopes, amigos da região de São Carlos, Santa Cruz
das Palmeiras e Porto Ferreira que comparecem a esta sessão,
Srs. Ministros, o Partido Trabalhista Brasileiro vem-se unir
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à celebração da memória de Ernesto Pereira Lopes, ex-Presidente da Câmara dos Deputados, que marcou de tal forma
sua passagem pelo mais alto cargo da Casa, que, mesmo passadas quase duas décadas de retirado da vida parlamentar, e~á
sendo lembrado, com justas homenagens, tanto neste Parlamento quanto nos outros que freqüentou, o Municipal de
São Carlos e o Estadual paulista, como se neles ainda estivesse
presente até sua recente partida.
.
Razões para tanto não faltam e podem-se explicar e resumir nas características - pessoais, profissionais, políticas que definiram sua atuação nos de Legislativos aos quais emprestou tanto talento e dedicação. Estes viriam logo à tona
já na sua primeira atuação parlamentar, na Câmara de Vereadores de São Carlos, e por isso logo seria conduzido à Presidência daquela Casa, um ano apenas após iniciar sua vida
pública. Não terá sido, portanto, a experiência de vida política
que o levou a ser eleito por seus pares de vereança, senão
o caráter excepcional que o definia como cidadão e como
profissional da medicina.
Foi, aliás, por causa da Medicina que o paulistano Pereira
Lopes iria se mudar para São Carlos, onde fincou bem firmes
os alicerces de toda uma vida consagrada à causa pública,
auxiliando o seu semelhante com a profissão que abraçara
e com a carreira política em que se engajara.
Desde então, a Medicina e a política iriam caminhar juntas, uma servindo à outra. Nesta Casa, foi membro da Comissão de Saúde, na qual, segundo as palavras do ex-DiretorGeral Luciano Brandão Alvez de Souza, hoje Ministro do
Tribunal de Contas da União, "teve expressiva atuação, onde
seus conhecimentos de médico eram muito solicitados nos
debates e votações daquele órgão técnico".
Outro depOimento, de uma testemunha constante de sua
atuação neste Legislativo, confirma-nos a nobreza do caráter
do médico Pereira Lopes. É o Dr. Hélio Dutra, ex-Secretário-Geral desta Câmara, quem relembra:
"Conheci o Dr. Pereira Lopes, como médico, nas
barrancas do rio Araguaia. Como impressionava o número de pessoas simples que surgiam, Deus sabe lá
onde, para uma consulta médica, tão logo chegava em
sua fazenda... Ele, pacientemente, atendia a todos com
extrema dedicação e fornecia a medicação específica.
Nunca ouvi qualquer paciente perguntar quanto era
a consulta ou o preç~ do remédio; entretanto, vi lágrimas pagarem o atendimento recebido."
A mesma no~reza foi testemunhada por todos que com
ele conviveram. E também de um ex-Secretário-Geral desta
Casa, o hoje Ministro Paulo Affonso Màrtins de Oliveira,
a definição de seu modo de ser e agir:
"Pessoa aparentemente tímida, ponderada, equilibrada, com larga experiência da vida política brasileira,
sem ostentação de riqueza, modesto, amigo, sem ódio
ou inimigos, profundamente religioso, sem soberba ou
falsa modéstia. Chefe de maior quilate. Incapaz de
alterar a voz para um funcionário que cometia uma
falta de boa fé. Tinha seus princípios mas não procurava
impô-los aos demais. Era condescendente e humarto
com as falhas dos outros. "
Suas qualidades se mostrariam também no alto cargo
que ocupou, no biênio 1971-1972. Era, à época, a Presidência
desta Casa um posto particularmente difício, delicada que
era a situação política do País. Para a função, exigia-se excep-
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cional tato, além de fácil relacionamento entre todos os membros do Parlamento, fossem da Situação ou oposicionistas.
Pereira Lopes houve-se com excepcional competência e galhardia, como podem atestar ainda alguns de seus contemporâneos que ainda hoje aqui estão.
Trago ainda as palavras do Dr. Hélio Dutra, que, nestes
termos, traça o perfil político de Pereira Lopes:
"Um liberal democrata. Excelente articulador político. Seu passado, sua experiência de vida e a retidão
com t1ue tratava dos assuntos públicos lhe granjearam
o respeito de seus colegas. Sempre presente aos maiores
acontecimentos políticos do País. Tinha trânsito político com a Oposição. Respeitava a minoria. Mantinha
diálogos com seus opositores. Procurava sempre a concórdia política em benefício do País, por isso conquistou
a estima e admiração de toda a Casa. Leal com seu
partido político."
Fazia parte da bancada arenista, de apoio ao Governo
militar, mas soube sempre manter a isenção que a cadeira
demandava. Já naqueles tempos de plena vigência e uso do
AI-5, o Deputado Pereira Lopes articulava algum tipo de
abertura democrática junto a seus pares, mas neste ponto
não obteria sucesso. Cito o relato do Dr. Coriolano Meireles,
em recente programa de rádio de São Carlos, no qual vários
contemporâneos e admiradores de Pereira Lopes relembraram
sua obra e sua vida, no último dia 19 de agosto, dia seguinte,
portanto, ao seu falecimento.
Eis o depoimento:
"Ele não conseguiu demover exatamente o Presidente Médici, porque já havia todo um trabalho executado ao nível de Congresso, Deputados, Senadores e
Ministros. Mas o militar Médici e o esquema militar
, que o apoiava não permitiram que o País se institucionalizasse, pondo a perder todo o grande trabalho do
Dr. Ernesto, o que o desiludiu muito e fez com que,
dois anos depois, ele abandonasse completamc;:nte a
política. "
Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados poderia trazer inúmeros outros depoimentos, de todos os que conviveram com
Ernesto Pereira Lopes, o homem, o médico, o Parlamentar.
E todos seriam concordes em definir os três, já que os três
se excederam em grandeza, se completarem, se fundiram,
pois Pereira Lopes era um vocacionado para a Medicina e
para a política, um chamado para fazer o bem ao próximo,
ao semelhante e, acima de tudo, a este País que ele muito
amava.
E o bem ao próximo, ele o fez na Câmara Municipal
da cidade que adotou, na qual também fomentou de modo
inigualável a indústria e o ensino universitário; ele o fez no
Legislativo de seu Estado Natal e, ampliando a esfera de
sua atuação, neste Legislativo Federal, num trabalho sempre
feito às claras, límpido, para que todos pudessem dele se
beneficiar e com ele cooperar, daí a coincidência de opiniões
que sobre ele se verifica, entre os que o conheceram e privaram
de sua amizade e do seu relacionamento.
Os relatos que aqui trouxe são de pessoas isentas, que
com ele compartilharam momentos decisivos de sua vida pública e da vida política do País, e, por isso, bem atestam o
valor de Ernesto Pereira Lopes e o lugar ímpar que ocupou
no cenário da política brasileira e, em particular, no Legislativo,
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Cultuar os grandes homens de nossa Pátria é dever de
todos nós, para que seus exemplos continuem a inspirar, a
nós e às futuras gerações. Pereira Lopes foi um grande homem
deste Parlamento, e é por isso que vimos agora trazer à memória sua obra e sua vida. O Partido Trabalhista Brasileiro,
portanto, orgulha-se de participar desta homenagem e expressa condolências aos familiares do saudoso Parlamentar, profissional de Medicina e, sobretudo, grande ser humano que foi
Ernesto Pereira Lopes.
Sr. Presidente, muito me orgulha usar hoje esta tribuna.
Fui um cabo eleitoral de Ernesto Pereira Lopes, na minha
cidadé, Pirassáhunga; e acompanhei por mais de vinte anos
a sua carreira política. E as palavras principais de um Deputado do Estado de São Paulo, de um Deputado da sua região,
para constar dos Anais desta Casa, são apenas estas: tivemos,
nestes assentos, um grande homem, um grande brasileiro e,
acima de tudo, um grande cristão.
Durante o discurso do Sr. Nelson Marquezelli, o
Sr. Adylson Motta, 19 Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupadà pelo Sr. Wilson Campos,
19 Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Campos) Concedo a palavra ao Deputado Adilson Maluf, que falará
em nome do PMDB.
o SR. ADILSON MALUF (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, familiares
do Deputado Ernesto Pereira Lopes, pessoas que tive a oportunidade de conhecer e com as quais convivi no início da
minha vida pública, quando Prefeito de Piracicaba, no meu
primeiro mandato, de 1973 a 1977; senhoras e senhores, fui
designado pelo meu partido"o PMDB, para falar um pouco
sobre o Dr. Ernesto Pereira Lopes, um político que deixou
a sua marca nesta Casa, na cidade que adotou, São Carlos,
e em todo o interior paulista, particularmente na cidade de
Piracicaba, pois um de seus genros é cidadão piracicabano,
nosso amigo e de nossa família, o que muito nos honra.
A homenagem é ao médico, ao empresário e ao político.
Sabemos que Ernesto Pereira Lopes foi para São Carlos e,
através da Medicina, abraçou o ramo empresarial. Pela sua
dedicação ao povo, acabou sendo eleito Vereador, Deputado
Estadual, Deputado Federal e Presidente desta Casa. Eu,
como Prefeito, em meu primeiro mandato pude contar com
a colaboração do Dr. Ernesto Pereira Lopes, com o apoio
de que necessitava um Prefeito do interior junto ao Governo
Federal. E fomos bem atendidos, desde que as nossas solicitações foram encaminhadas por ele e aceitas pelo Governo Federal em benefício da nossa população. Como político, cabe-lhe
o mérito de implantar a única universidade federal no interior
paulista, na cidade de São Carlos, um exemplo de ensino
para todas as universidades brasileiras. CabeJembrar que,
até o DI. Ernesto Pereira Lopes ter sido o Presidente desta
Casa, não existia aqui a Assessoria Legislativa de que dispõem
hoje os Deputados Federais. Havia apenas quinze funcionários que, esporadicamente, prestavam assessoria aos Parlamentares que por acaso os consultassem. Ele criou a Assessria
Legislativa específica para os Parlamentares, atualmente 120
funcionários do mais alto gabarito que assessoram todos O!l
Parlamentares desta Casa na elaboração de leis, emendas e
proposições de qualquer espécie.
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É com iniciativas dessa natureza que um político ou um
empresário marca a sua presença, e por isso o cidadão Ernesto
Pereira Lopes, com justiça, tem sua vida relembrada hoje
nesta Casa.
Lamentamos a perda desse grande homem, que conhecemos pessoalmente. Que seu exemplo sirva para que mais
pessoas como ele venham dignificar esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Componentes
da família do ex-Presidente desta Casa Pereira Lopes, apesar
de o Deputado Adylson Motta, no início desta sessão, ter
feito referências ao homenageado, eu não poderia deixar de
dizer algumas palavras nesta oportunidade, tendo assumido
a Presidência desta sessão de homenagem póstuma ao ex-companheiro.
De 1971 a 1972, embora em Casas diferentes, na época
eu era Senador e o Deputado Pereira Lopes Presidente da
Câmara dos Deputados, tivemos um convívio muito bom,
temo, salutar, porque tínhamos os mesmos princípios e vínhamos da velha UDN, partido que se consagrou. Aqui também
está um nosso companheiro de partido na época, o Deputado
Aluízio Alves.
Quero em meu nome pessoal, porque o Deputado Adylson Motta já o fez em nome desta Casa, levar a minha homenagem aos familiares de Pereira Lopes que estão presentes e
àqueles que não puderam vir. Tenho a certeza de que, se
justiça for feita no post mortem, o Deputado Pereira Lopes
tem reservado um bom lugar na Casa do Pai.
Na presença de seus companheiros, como o Ministro Paulo Affonso, ex-Secretário Geral da Mesa, e Hélio Dutra, manifesto a certeza de que os familiares de Pereira Lopes devem
ter orgulho pelo homem que ele foi, pelo que ele representou
na vida empresarial, na Medicina, no professorado e como
político. Ele deve servir de exemplo para nós, que aqui nos
encontramos e, sobretudo para a juventude deste País.
Portanto, levem a certeza do apreço que temos pelo eminente companheiro que se foi. Esta Casa e nós, que aqui
nos encontramos, somos gratos pelas lições de democracia,
pelas lições de companheirismo, pelas lições de como deve
atuar um homem público, que foram um apanágio da vida
de Pereira Lopes na polítíca brasileira. Fica, portanto, nosso
agradecimento por terem comparecido a esta homenagem ao
grande brasileiro que foi Pereira Lopes.
O SR. PRESIDENTE (Wilsom Campos) - Comunico
aos Srs. Deputados que se encontram na Casa que teremos
sessão do Congresso às llh. Precisamos de freqüência, para
que os trabalhos tenham prosseguimento normal.

V - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

Nada mais

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Encerro a Sessão, designando para hoje, quinta-feira, dia 14, às 14 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA
(Às 16h30min)

MATÉRIA SOBRE A MESA
- Requerimento, dos Senhores Líderes, nos teImOS do artigo 155 do Regimento Interno, solicitando urg6ncia na tramita-

ção do Projeto de Lei Complementar nO 94, de 1991, do Senhor
Pinheiro Landim. que "estabelece nOImaS sobre os critérios de
rateio dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM).
- Requerimento, dos Senhores Miro Teixeira e José Genoíno, solicitando, nos teImOS do artigo 68 do Regimento Interno,
a convocação de uma Sessão Solene, no dia 28 de outubro do
corrente, para comemorar o Dia Mundial da Alimentação.

URG~NCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)
Votação

1
PROJETO DE LEI N" 4.562-F, DE 1989
(DO PODER EXECUITVO)
Continuação da votação, em turno único do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei nO 4.562-D, de 1989, que transforma as Escolas Agrotécnicas Federais em autarquias e dá outras
providências; tendo pareceres dos Relatores designados pela
Mesa em substituição às Comíssões de: Educação, Cultura e
Desporto, pela prejudicialidade (Relator: Sra. Àngela Amín); de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela rejeição,
ressalvados os destaques (Relator: Sr. Jabes Ribeiro); e de
Constituição e Justiça e de Redação. pela constitucionalidade.
injuridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Ibrahim AbiAckel).
Discussão

2
PROJETO DE LEI N" 4.100-B. DE 1993
(DO PODER EXECUITVO)
Discussão. em turno único do Projeto de Lei n° 4.100-A.
de 1993. que dispõe sobre a organização da Assistência Social e
dá outras providências; tendo parecer: da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação. com Substitutivo
(Relator: Sra. Fátima Pelaes). Pendente de pareceres das
Comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça
e de Redação.

3
PROJETO DE LEI N" 1.670-C. DE 1989
(DO SR. PAULO DELGADO)
Discussão. em turno único, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei nO 1.670-B. de 1989. que dispõe sobre Partidos
Políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3°, inciso V. da Constituição Federal. Pendente de parecer da Comissão Especial de
Legislação.Eleitoral e ·Partidária.

4
PROJETO DE LEI N" 3.719-E, DE 1993
(DO PODER EXECUITVO)
Discussão. em turno único do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei nO 3.719-D. de 1993. que altera o inciso IV do
artigo 13 da Lei n° 8.031. de 12 de abril de 1990. Pendente de
pareceres das Comissões de Ecooomia, Indústria e Comércio; de
Finan~s e'Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação.

5
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 146, DE 1993
(DO PODER EXECUITVO)
Discussão. em turno único. do Projeto de Lei Çomple.
mentar n° 146, de 1993. que cria o Fundo Penitenciário Nacio-
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nal- FUNPEN, e dá outras providências. Pendente de,pareceres.
das Comissões de Finanças e Tributação; e de Constituiçãp e
Justiça e de Redação.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 222, DE 1992
(DA COMISSÃO DE RELAçõES EXTERIORES)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 222, de 1992, que aprova o texto do Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro
de 1990; tendo parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela aprovação (Relator: Sr. Artur da Távola). Fendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.
PRIORIDADl
Votação
7
PROJETO DE LEI'1'lo 1.589-B, DE 1991
(DO SENADO FEDERAL)
Votação, em turno único, do Projeto de 1.589-A, de 1991,
que estabelece normas para o parcelamento de débitos de estados e 'municípios junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço; tendo pareceres das Comissões: de Finanças e Tributação, pela adequação fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação deste, com emenda, e pela rejeição dos de nOs 598/91
e 922191, apensados (Relator: Sr. Germano Rigotto); e de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, da emenda da Comissão de
Finanças e Tributação, e dos de nOs 598191 e 922191 (Relator:
Sr. Nilson Gibson).

8
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 156-A, DE 1993
(DA MESA)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO 156,
de 1993, que dispõe sobre as áreas, especializações e funções
comissionadas a que se referem as Resoluções nOs 3D, de 1990,
e 21, de 1992, e dá outras providências; tendo parecer, da Mesa,
pela aprovação (Relator: Sr. Wilson Campos). PARECER ÀS
EMENDAS DE PLENÁRIO: da Mesa, pela aprovação da de nO
I, com subemenda, e rejeição da de nO 2 (Relator: Sr. Wilson
Campos).
Obs.: a matéria teve sua votação adiada, por 5 sessões,
em 6-7-93
DiscusSão

9
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 181, DE 1993
(DA MESA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nO
181, de 1993, que altera dispositivos da Resolução nO 181, de
1971, que institui o Fundo Rotativo da CAmara dos Deputados e
dá outras providências.
10

PROJETO DE LEI N° 8.576-A, DE 1986
(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nO 8.576, de
1986, que acrescenta parágrafo ao artigo 3° e revoga o artigo 4°
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da Lei nO 6.994, de 25 de maio de 1982; tendo" pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, .juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr.
Ibrahim Abi-Ackel); da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação (Relator: Sr. Osvaldo Sobrinho); e da Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
(Relator: Sr. Luiz Carlos Hauly).
Obs.: a matéria teve sua discussão adiada por 1 sessão,
em 26-8-93.
11
PROJETO DE LEI N" 3.493-B, DE 1993
(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 3.493-A,
de 1993, que dispõe sobre o exercício da profissão de Bibliotecário e determina outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação deste e prejudicialidade do de nO 930/91, apensado
(Relator: Sr. Carlos Alberto Campista); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, e técnica legislativa deste e pela inconstitucionalidade
e injuridicidade do de n° 930/91, apensado (Relator: Sr. Fernando Freire).
12
PROJETO DE LEI N" 2.545-B, DE 1992
(DO SENADO FEDERAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 2.545, de
1992, que altera a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá oums
providências; tendo pareceres das Comissões de: Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela aprovação (Relator: Sr.
OJicoVigilante); e de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Sr. Edésio Passos).
Obs.: matéria incluída em virtude de provimento de recurso _provado em 26-8-93.
. 13
PROJETO DE LEI NO 3.706-A, DE 1993
(DO SR. ANTÔNIO DE JESUS)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 3.706, de
1993, que regulamenta o inciso VII do artigo 5° da Constituição
Federal; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr. Osvaldo
Melo).
ORDINÁRIA
Votação
14
PROJETO DE LEI N" 1.848-B. DE 1981}
(DO S,R. HÉLIO ROSAS)
Votação. em tumo único, do Projeto de Lei n° 1.848-A, de
1989, que de,stina a renda líquida do um teste qa, Loteria Federal
Esportiva à Federação Nacional das APAE e determina ou~as
providência:;; tendo pareceres. da COlIJ1ssã,o. de Comissão, de
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Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidal:le,
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Eduardo BonfIm);
da Comissão de Seguridade Social' e Família, pela aprovação
(Relator: Sr. Elias Murad); e da Comissão de Finanças e Tributação, pela aprovação (Relator: Sr. Simão Sessim). PARECERES À EMENDA DE PlENÁRIO: da Comiss~o de Seguridade
Social e FaIl~ília, pela aprovação (Relll:toÍ: Sr.: Elias Murad); da
Comissão de Finanças e T.ributação, pela adequação fmanceira
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr, S~o Sessim); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr.
Nelson Morro).

15
PROJETO DE LEI N" 2.512-B, DE 1989
(DO SR. OSVALDO BENDER)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nO 2.512-,A,de
1989, que dispõe sobre a cessão de terras públicas a prefeituras
municipais, templos religiosos e escolas; tendo ~cer da C0missão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação com Substitutivo deste e dos de nOs 4.268/89 e
5.191/90, apensados (Relator: '-5r. Antônio Mariz). PARECER
ÀS EMENDAS DE PlENÁRIO: da Comissio de ConstitúiÇão e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr.
Tourinho Dantas).
16
PROJETO DE LEI N" 2.523-B, DE 1992
(DOS SRS. WALDIR GUERRA E IVÂNIO GUERRA)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 2.523-A, de
1992, que determina a inexigibilidade do reconhecimento de
fIrma nas procurações "ad judicia"; tendo parecer: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa.e, no mérito, pela aprovação
com Substitutivo ~lator: Sr. Maluly Netto). PARECER À
EMENDA DE PlENÁRIO: Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Relator: St. Paulo Mou- .
rão).
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18
PROJETO DELEI~21l-E, DE 1991
(DO SR. SAID FERREIRA)
Discussão, em ~urno único, d,a Emenda do Senado ao
Projeto de'Lei nO 211-D, de 1991,.que acrescenta dispositivo ao
inciso IV do artigo·18 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de
1990, remetendo aa1. municípios competancia para a execução
dos serviços de pl~jamento familiar; tendo ~ceres das
Comissões de SegÚridade Social e Família, pela aprovaçãc
(Re~tOr:· ~r. Nilton Baiano); e de ConStituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Paes Landim).
Oba.: matéria reincluida após cumprimento do prazo de
adiamento da discussão por 5 sessões, aprovado em 26-8-93.
19
PROJETO DE LEI N" 2.901-A, DE 1992
il ()
(Dd~R. GENEBALDO CORREIA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 2.901,·de
1992, que altera a Lei nO 7.244, de 1 de novembro de 1984, que
"dispõe sobre a criaçio e o funcionamento do Juizado Especial
de Pequenas Causas"; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçio, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste COOl
Substitutivo, e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição do de n° 3.335192, apensado (Relator: Sr. Valter Pereira).
20
PROJETO DE LEI N" 3.616-A, DE 1993
(DO SR. JACKSON PEREIRA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nO 3.616, de
1993, que modifica disposições do artigo 2° da Lei nO 8.972, de
25 de julho de 1990 e revoga o disposto no inciso "h", do a.t'!.ígo
242, do Decreto-Lei n° 1.002, de 21 de outubro de 1969; tendo
parecer da Comissão de Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo (Relator: Sr.
Luiz Mãximo).
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DIt EMENDAS olt RECURSOS

Discussão
17
PROJETÇ> DE LEI N" 3:633-D, DE 19S9
(DO SR. CHAGAS NETO)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei nO 3.633-C, de 1989, que dá a denominação de
Presidente Juscelino K~bitschek de Oijvera à BR-364; tendo pa~
receresl da Comissão de Viação· e Transportes, pela aprovaçãq,
contra o voto do St, Ernesto Gradella (Relaton Sr. Fernando
Carrion); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçãó;
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. José Dutra).

I_RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO ART. 24, 11 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: Art. 58, § 1° INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
Art. 58 § 3° combinado com Art. 132.

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:
PROJETO DE LEI
N° 6.03f).BI9f) (CARLOS CARDINAL) - Dá a denominação de
Rodovia Presidente João Goulart à Rodovia BR-472.
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Último dia: 19-10-93
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cativa da Bahia ~ IRDEB, na: cidade de Salvador, Estado da Bahia, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, com fms exclusivamente educativos.
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Último dia: 19-10-93
N° 2.223-B191 (NELSON BORNIER) - Institui o Dia do Petro- NO 322-M3 (COMISSÃO DE CftNCIA E TECNOLOGIA,
quimico.
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Apróva o
Prazo: r dia: 14-10-93
ato que outorga permissão à Rádio Poço Verde FM
Último dia: 19-10-93
Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
N° 2.297-BJ91 (LUIZ CARLOS SANTOS) - Acrescenta dispodireito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
sitivo ao art. 1° da Lei nO 4.090, de 13 de julho de
em freqüência modulada, no Municipio de Ipubi, Esta1962.
do de Pernambuco.
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Último dia: 19-10-93
Último dia: 19-10-93
N° 2.537-BJ92 (ANTÔNIO CARLOS MENDES TRAME) - N° 268-M3'(COMISSÃO DE cItNCIA E TECNOLOGIA,
Estabelece piso salarial para para o técnico industrial e
COMUNICAÇÃO E INFOMÁTICA) _ Aprova o ato
para o técnico de segurança do trabalho.
que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Vila Real Ltda; para explorar serviço de radiodifusão
Último dia: 19-10-93
sonora em onda média, na cidade de Cuiabá, Estado de
N° 2.552-BJ92 (ANTÔNIO CARLOS MENDES TRAME) -.
Mato Grosso.
Acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 Prazo: 1° dia: 14-10-93
de maio de 1990, para permitir a movimentação da
Último dia: 20-10-93
conta vinculada quando o trabalhador ou qualquer de NO 274-AJ93 (COMISSÃO DE cItNCIA E TECNOLOGIA,
seus dependentes for acometido de neoplastia maligna.
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) _ Aprova o
Prazo: 2° dia: 14-10-93
ato que outorga permissão à Rádio Wander de Andrade
Último dia: 19-10-93
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
N° 3.002-eJ92 (FERNANDO DINIZ) - Dispõe sobre o exerci·
'freqüência modulada, na cidade de Bambui, Estado de
. cio da profissão de detetive e dá outras providencias.
Minas Gerais.
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Prazo: 1° dia: 14-10-93
Último dia: 19-10-93
Último dia: 20-10-93
N° 3.673-eJ93 (SENADO FEDERAL) _ Altera o inciso VI do N° 275-AJ93 (COMISSÃO DE cItNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) _ aprova o
art. 2° da Lei nO 8.025, de 12 de abril de 1990.
ato que renova a concessão outorgada à Sociedade ráPrazo: 1° dia: 14-10-93
dio Emissora Paraense S/A para explorar serviço de
Último dia: 20-10-93
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
N° 2.089-BJ91 (ZAIRE REZENDE) _ Dispõe sobre o ressarcide Londrina, no Estado do Paraná.
mento a consumidores por investimento em obras no Prazo: 1° dia: 14-10-93
sistema elétrico.
Último dia: 20-10-93
Prazo: 1° dia: 14-10-93
N° 3i3-AJ93 (COMISSÃO DE CftNCIA E TECNOLOGIA,
Último dia: 20-10-93
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) ~ Aprova. o
ato
que outorga permissão à Rádio Mariana·It.tda; para
N° 2.817-BJ92 (LUIZ CARLOS SANTOS) _ Dispõe sobre o
explorar serviço de radiodifusão .sonora em 'freqüência
'pagamento de salários' áos professores no período de
modulada, na cidade' de Marian;a, Estado de Minas Ge"
. férias escolares.
rais.
Prazo: 1° dia: 14-10.93
Prazo: 1° dia: '14-10-93
Último dia: 20-10-93
.
Último dia: 20-10-93
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:
1.1. CQM PARECERES. QUANTO AO, MÉRITO. CONN° 278-M3 (COMISSÃO DE CItNCIA, TECNOLOGIA, TRÁRIOS (ART. 1331
'
.,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o PL N° 2.275191 (JACKSON 'PEREIRA) - Determina que os
ato que renova a permissão da Rádio Guairacá de Gua·
depósitos judiciais sejam efetuados, prioritariamente,
rapuava Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
em iI!stÚuições bancárias estaduais;: .
sonora em freqüência modulada, na cidade de Guara- , Prazo: 2° dia: 14-10-93
puava, Estado do Paraná.
Último dia: 19-10-93. .
Prazo: 2° dia: 14-10-93
PL N° 2.517192 '(MUNHOZ DA ROCHÁ).: Estabelece' a obriÚltimo dia: 19-10-93
gatoriedade da execução do Hino Nacional e do Hasteamento da Bandeira do Brasil em"partidas oficiais de
N° 309-M3 (COMISSÃO DE CrtNCIA,E TECNOLOGIA,
futebol interestaduaiSl.
COMUNICAÇÃO E INFORMATICA) - ~prova o
ato que autoriza o Governo do Estado da BahIa a exe- Prazo: 2° dia:' 14:-10'-93
... Úldnió dia: 19-1O-~3'
cutar, por intermédio do Instituto de Radiodifusão EduN° 1.229-J191 (NELSON PROENÇA) - Dispões sobre a municipalização da merenda escolar.
P'azo: 2° dia: 14-10-93
Ú.timo dia: 19-10-93
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PLN°- 2.53m2 (PAULO PAIM) - Dispaes sobre a concessãO IL N° 2:072191 (ÁTILA.LINS) - Autoriza a doaçaode terreno
que menciona, situado no bairro Aparecida, cidade de
de 40% sobre o saldo do FGTS ao trabalhador que se
Manaus, no Estado do Amazonas.
aposenta.
Prazo: r dia: 14-10-93
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Último dia: 19-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N' 2.655192 (CIRO NOGUEIRA E OUTROS 7) - Dá a de2. CONTRA PARECER DRMINATIVO DE COMISSÃO ~
nominação de Barragem ''Napoleão Aze"etlo" à barART. 54
ragem construída no Rio Piracuruca, no Município de
Piracuruca, Estado do Piauí.
SUJEITAS_ A DEUBERAÇÃO DO PLENÁRIo. EM
APRECIAÇÃO PREUMINAR. NOS TERMOS DO ART. 144, § Prazo: r dia: 14-10-93
Último dia: 19-10-93
1° INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: Art. 58, § 3° combinado
PL N° 2.844J92 (RICARDO IZAR) . Dispõe sobre a exigência
com O Art. 132, § 20
de escolaridade de nível superior para o exercicio de
cargos
de direção das instituições de ensino superior".
2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU INJURI.
Prazo:
r
dia:
14-10-93'
(.l·tIro mCIDADE
Último
dia:
19-10-93
PL N° 3.312189 (KOYU IHA) - Assegura aôjf'serviddR!!;"úblicos e-aos partidos politicos o direito de resposta a c0- PL N' 3.068192 (ADELAIDE NERI) - Denomina "Rodovia G0vernador Edmundo Pinto" o trecho da BR-364 que liga
municados oficiais.
Porto Velho, no Estado de Rondônia a Mãncio Lima,
Prazo: 2° dia: 14-10-93
no
Estado do Acre.
- Último dia: 19-10-93
PL N° 1.287191 (KOYU IHA) - Cria, para empresas que obte- Prazo: r dia: 14-10-93
Último dia: 19-10-93
nha mais de vinte por cento do seu faturamento de rePL
N'
3.167192
(JOÃO FAUSTINO) - Autoriza a União Fedecursos públicos, a obrigatoriedade de apresentação de
ral a doar à União dos Escoteiros do Brasil área urbana
livros contábeis.
que menciona, localizada em Natal, Rio Grande do
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Norte.
Último dia: 19-10-93
Prazo: r dia: 14-10-93
Último dia: 19-10-93
2.2 PEtA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA FlQU ORÇA.
PL N' 3.187192 (JOSÉ FORTUNATI) - Re"oga o artigo 10 da
MENTARIA
Lei nO 7.315, de 24 de maio de 1985, que "Dispõe s0PL N° 787191 (CARLOS CARDINAL) - Institui o Programa de
bre desapropriação de ações de companhias que menIncentivos à Geração de Tecnologia Agropecuária para
ciona".
a Pequena Propriedade - PROTEC.
Prazo: r dia: 14-10-93
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Último dia: 19-10-93
Último dia: 19-10-93
3. CONTRA DECLARAÇÃQ PREJUDICIALIDADE· ARL
PL N' 3.870193 (CARLOS NELSON) - Dá a denominação de
164. § 1°
"Senador Severo Gomes" à refinaria da PETROBRÁS
SUJEITOS A DEUBERAÇÃO DO PLENÁRIO. APÓS
localiza
em Paulina, Estado de Silo Paulo.
OUVIDA A CCJR. NOS TERMOS DO ART. 164 § 2°E 30)
Prazo: 2° dia: 14-10-93
PRAZ0PARA APRESENTA~'\O 1.Jt: i{cLtlRSO: ART.
Último dia: 19-10-93
16~'§2a
PL N° 4.071193 (NELSON BORNIER) - Declara de utilidade
PL N° 8.34SJS' (SENADO FEDERAL) - Declara de utilidade
pública a Associação Beneficente Antônio Soares
pública o Clube de Radiomadores CWRJ do 'Grupo CW
(ABAS), sediada no Município de Duque de Caxias,
do Estado do Rio de Janeiro.
Estado do Rio de Janeiro..
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Últimodia: 19-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 1.132192 (MAX ROSENMA1\~T) - AutorizlJ. o Poder PL N' 4.072193 (NELSON BORNIER) - Declara de-utilidade
Executivo a doar im6.vel que especifica à' .Prefeitura
pública a Fundação de assis~ncia Comunitária Antônio
Municipal de Campo Largo, no estado do Paráná.
de Carvalho - FAC, sediada no Município de São Joio
de Meriti, Estado do Rio de Janeiro.
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Último dia: 19-10-9'3'
Prazo: r dia: 14-10-93
PI. N' .J.475J91 (LAIRE ROSADO) - Dá dcmominaÇão ã barraÚltimo dia: 19-10-93
gem de Santa Cruz, no Município de Apodi, Estado do PLP N' 87191 (TIDEI DE LIMA) - Regulamenta o disposto no
Rio Grande do Norte.
artigo 212 da Constituição Federal.
Prazo: r dia: 14-10-93
Prazo: 2° dia: 14-10-93
Último dia: 19-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N? 1.67OJ'J1 (JACKSON PEREIRA) - InstitJJi o:Dia !'!acioArquivem-se, nos termos do artigo 164, § 4° do RI, as senal do Pescador
guintes proposições:
PL N' 623191 (UBIRATAN AGUIAR) Estabelece a
Prazo: 2° dia: 14-10-93
autonomia das universidades e estabelecimentos isolados de enÚltimo dia: 19-10-93
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sino superior para definir os mecanismos de seleção de candidatos e dA outras provid!ncias.
.
PL NO 1.205191 (ANDRÉ BENASSI) _ Dispõe sobre a
aplicação de recursos no programa suplementar, ao Ensino .Fúi1damental, de material didAtico-escolar e dA outras provid!nclas.
PL NO 1.492191 (JACKSON PEREIRA) _ Dispõe sobre
programas suplementares de material didático, merenda e fardamento em escolas páblicas de ensino fundamental.
PL N° 1.612191 (JOÃO DE DEUS ANTUNES) _ Dispõe
sobre a concessio de bolsas de estudos para o ensino fundamental e m&lio, prevista no parágrafo 1° do artigo 213 da Constituição Federal.
PL N- 1.805191 (MAURICI MARIANO) _ Dispõe sobre
concesslo de prioridades das vagas do ensino pliblico de 3°grau
aos alunos comprovadamente carentes e dA outras provid!ncias.
PL NO 2.116191 (Jost MAIUA EYMAEL) _ Extingue a
incid!ncias do Imposto de Renda na fonte sobre a distribuição a
residentes ou domiciliados no exterior do lucro tributArio, na
forma do artigo 3S da Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
PL NO 3.015189 (ULDURICO PINTO) _ Acrescenta dispositivos ao artigo 1° do Decreto-Lei nO 55, de ·25 de abril de
1969, que dispõe sobre desapropriação por interesse social de
iinóveÍB rurais para fms de reforma agrúia e dA outras provid!ncias.
PL NO 3.241J89 (SENADO FEDERAL) _ Regulamenta o
artigo 208, parágrafos 1° e 3° da Constituição Federal que tratam
da obrigatoriedade do ensino.
PL N- 3.443192 (ARY KARA) _ Regulamenta o disposto
no parágrafo 1° do artigo 213 da Constituição Federal estabelecendo crit&ios para a destinaçlo de recursos páblicos a bolas de
estudos para ensino fundamental e m&lio.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N° 31J91 (RAUL PONT) _ Solicita que a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto requeira ao Tribunal de Contas da
União a realização de autoria para verificar a regularidade da
aplicação dos recursos destinados à construção dos CIAC _ Centros Integrados de Assistência à Criança.
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 211J92 ~ LAURA e JAQUES WAGNER) _
Susta ato normativo do Poder Executivo objetivando alienação
das ações representativas da participação da União no capital da
ULTRAFÉRTIL S/A _ Indústria e Comércio de Fertilizantes.
Arquivem-se, nos termos do artigo 58, § 4° do RI, asseguintes proposições:
PL NO 6891'91 (Jost THOMAZ NONÔ) _ Dispõe sobre
a participação das universidades nordestinas, através dos seus
reitores, no Conselho Deliberativo da SUDENE.
PL NO 766191 (pAULO PAIM) _ Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos trabalhadores da construção civil e determina outras provid!ncias.
PL NO 2.530189 (KOYU IHA) _ Acrescenta parágrafo 5°
ao artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho.
PL NO 3.558193 (CYRO GARCIA e ERNESTO GRA·
DELLA) _ Garante aos ex-combatentes da Força Expedicionária
Brasileira ingresso gratuito nas casas de espetáculos em geral, e
dA outras providencias.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NO 118192 (JACKSON PEREIRA) _ Proibe o repasse de
iecursos da União ao Governo do Distrito Federal, para a manutenção de projetos ou atividades de caráter local.
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PL NO 138191 (HENRIQUE EDUARDO ALVES) _ Institui o crEdito de emergencia, para o penodo seco, aos pequenos
em m&lios agricultores e criadores, na área abrangida pelo PoUgono das Secas.
PL NO 298191 (DEJANJR DALPASQUALE) _ Autoriza
a abertura de crédito de emeg!ncia para manutençlo familiar dos
produtores rurais, nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, e Paraná, atingidas pela seca.
Arquivem-se, nos termos do artigo 133 do RI, as seguintes
proposições:
PL N° 5.075J90 (SENADO FEDERAL) _ Di nova redação ao art. 146 da Lei nO 1.711, de 28 de outubro de 1952.
PL NO 5071'1 (NILSON GIBSON) _ Altera a Lei nO
5.988, de 14 de dezembro de 1973, que ''regula os direitos autorais e dA outras provid!ncias".
PL N- 5371'1 (JOst CARLOS COUTINHO) _ Destina
aos empregados de empresas que não registrem acidentes de trabalho, percentual de dedução do Imposto de Renda; na forma que
especifica.
PL NO 720J91 (TADASm KURIKI) _ Altera dispositivos da Lei nO 7.146, de 23 de novembro de 1983, que "fIXa os
valores de retribuição do Grupo-Atividades de Comercialização e
ClaSsificação de Café, e di outras providencias".
PL N- 791J91 (FREIRE JÚNIOR) _ Dispõe sobre a
prorrogação do horário do trabalho, dando nova redação ao parágrafo 3° do artigo 61 da Consolidação das Leis do Trabalho.
PL NO·l.320J91 (MAX ROSENMANN) _ Inclui a Confederação Nacional de hotéis, Restaurantes, Bares e Similiares
no parágrafo 1° do artigo 535 da Consolidação das Leis do Trabalho.
PL N° 1.360J91 (TERESA roCÁ) _ Disciplina a redistribuição e aproveitamento de funcionários federais em exercicios nas Secretárias de Segurança Pública dos ex-Territórios do
Acre, Rondônia, Roraima e Amapá.
PL N° 1.5571'1 (JACKSON PEREIRA) _ Altera a redação do artigo 19 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que "dispõe sobre o regime jurídico dos servidorees públicos civis da IUnião, das autarquias e das fundações públicas federais".
PL NO 1.790J91 (FAUSTO ROCHA) _ Extingue os sinais gráficos de acentuação de Ungua portuguesa e di outras
providencias.
PL N° 2.085191 (ALBERTO HADDAD) _ Autoriza a
utilização do detector de mentiras, em interrogatórios, no curso
de processo penal ou disciplinar administrativo.
PL N° 2.122191 (NELSON BORNIER) _ Fixa critérios
tarifários para as empresas de energia elétrica.
PL NO 2.396191 (JOst CARLOS COUTINHO) _ Dispõe sobre o salário profissional dos técnicos industriais e agrícolas de nivel médio.
PL NO 2.4371'91 (ARY KARA) _ Concede isenção do imposto sobre Produtos Industrializados _ IPI aos veiculos a serem
utilizados no transporte escolar.
PL N° 2.568192 (SOLÓN BORGES DOS REIS) _ Dispõe sobre a participação dos trabalhadores em reuniões de Associações de Pais e Mestres.
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PL NO 2.662J92 (JAIR BOLSONARO) _ Dispõe sobre a
identificação dos ex-combatentes e dá outras provid!ncias.
PL N° 2.665192 (BENTO MANSUR) _ Concedo a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aos veiculos que
especifica, e dá outras providencias.
PL N° 2.706192 (JURANDYR PAIXÃO) _ Dispõe sobre
revislo de proventos e pensões dos servideres pl1blicos inativos.
PL NO 2.78lJ92 (ADYLSON M01TA) _ Dispõe sobre o
exercicio do servidor pl1blico.
PL NO 3.159/92 (IVO MAINARDI) _ Acrescenta parágrafo I1nico ao artigo 783 da Consolidação das Leis do Trabalho
_ CLT, que dispõe sobre a distribuição de processos na Justiça
do Trabalho.
PL NO 3.179192 (ALACm N'UNES) _ Institui o desconto
de SO% (cinqüenta por cento) nas tarifas decorrentes do fornecimento de energia elétrica para os consumidores do Municipio de
Tucurui, no Estado do Pará.
PL N° 3Ã36192 (SÉRGIO AROUCA) Altera o artigo
898 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO S.452, de 1° de maio de 1943.
PL NO 3.58411)3 (JÓRIO BARROS) _ Institui, defme e
disciplina a aquisição de vagas, pelo Poder Executivo, em esc0las particulares de primeiro grau.
PL N° 4.011193 (SÉRGIO MIRANDA) Concede isenção dó Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, na aquisição de veículos para utilização no transporte escolar e dá outras
providencias.
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RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS NO
GRANDE EXPEDmNTE • DO Mts OUTUBRO 1993 ;,

Data
14

15

18

Dia

Hora

Nome

SI-feira

IS:30
IS:S0
16:10
10:00
10:25
1O:S0
11:15
11:40
12:05
12:30
12:5S
13:20
IS:00
IS:25
IS:S0
16:1S
16:40
17:0S
17:30

José Luiz Clerot
Sandra Cavalcanti
NanSouza
Paulo Romano
Jofran Frejat
Tadashi Kuriki
Vilmar Rocha
Pedro Tonelli
Victor Faccioni
Ruben Bento
Adylson Motta
Ruberval Pilotto
B. Sá
Zaire Rezende
AngelaAmin
Neuto de Conto
Armando Pinheiro
Celso Bernardi
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. 17:55
18:20
15:30
IS:S0
16:10

Wagner do Nascimento
Chico Amaral
. NeyLOpes
Domingos Juvenil
Benedita da Silva

IS:30
15:50
16:10
IS:30
IS:S0
16:10
10:00
10:25
1O:S0
11:1S
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
15:30
15:50
16:10

Aluizio Alves
AvenirRosa
José Diogo
José Carlos Aleluia
Adilson Maluf
José Reinaldo
Fernando Freire
João Mendes
Luiz Piauhylino
Mauri Sergio
José Abrio
Francisco Rodrigues
Sandra Starling
Tarcisio Delgado
Augusto Carvalho
Amaral Netto
Chico Vigilante
Darci Coelho
Ibere Ferreira
Paulo Rocha
Antonio Morimoto
Carlos Lupi
Paulo Bernardo
Beth Azize
Benedito Domingos
Luiz Gushiken
Marcelino'Romano
Machado

27

41-feira

15:30
15:50
16:10

Antonio Faleiros
Paulo Duarte
Murilo Rezende

~lS

5"·feira

15:30
15:50
16:10

Marcelo Barbieri
Osorio Adriano
Delio Braz

29

61-feira

10:00
10:25
10:50

Luciano Castro
Maria Valadão
Luiz Moreira

11:15
11:40

12:0S
12:30
12:55
13:20

Vicente Fialho
Jandira Feghali
Armando Viola
Fernando Carrion
Nilson Gibson
Elias Murad

(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 43 minutos.)
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Sessão, em 14 de outubro de 1993

Presidência do Srs.: Adylson Motta, 1° Vice-Presidente;
Neiva Moreira e João Fagundes § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.
As 16 HORAS 38 MINUTOS COMPARECEM OS SENHORES:

DARCI CbELHO
LEOMAR QUINTANILHA
MERVAL PIMENTA
OSVALDO REIS -

Adylson Motta
Fernando Lyra
Wilson Campos
Francisco Coelho

RORAIMA
ALCESTE ALMEIDA
JOAO FAGUNDES
LUCIANO CASTRO
MARCELO LUZ

GOES
TRINDADE
BORGES
PINHEIRO

BLOCO
PPR
PMDB
PP

MARANHAO
BLOCO
PMDB
PPR
PP

AMAPA

AROLDO
ERALDO
GILVAM
MURILO

TOCANTINS

PDT
PPR
PMDB
BLOCO

CESAR BANDEIRA
COSTA FERREIRA
DANIEL SILVA
EDUARDO MATIAS
HAROLDO SABOIA
JOAO RODOLFO
JOSE BURNETT
NEIVA MOREIRA
PEDRO NOVAIS
ROSEANA SARNEY
SARNEY FILHO

BLOCO
PP
PPR.
BLOCO
PT
PPR
PRN
PDT
PSD
BLOCO
BLOCO

PARA'
DOMINGOS JUVENIL
ELIEL RODRIGUES
MARIO CHERMONT
'OSVALDO MELO
PAULO ROCHA
PAULO TITAN

PMDB
PMDB
PP
PPR
PT
PMDB

AMAZONAS
ATlLA LINS
BETH AZIZE
EULER RIBEIRO
EZIO FERREIRA
JOAO THOME
PAUDERNEY AVELINO

BLOCO
PDT
PMDB
.BLOCO
PMDB
PPR

RONDONIA
EDISON FIDELIS
NOBEL MOURA
REDITARIO CASSOL

PSD
PSD
PSD

ACRE
ADELAIDE NERI
CELIA MENDES
ZILA BEZERRA

PMDB
PPR
PMDB

CEARA
AECIO DE BORBA
ANTONIO DOS SANTOS
CARLOS"VIRGILIO
GONZAGA MOTA
JOSE LINHARES
MAURO SAMPAIO
MORONI TORGAN
PINHEIRO LANDIM
SERGIO MACàADO
UBIRATAN AGUIAR

PPR
BLOCO
PPR
PMDB
PP
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB

PIAUI
CIRO NOGUEIRA
JESUS TAJRA
JOSE LUIZ MAIA
MURILO REZENDE
MUSSA DEMES

BLOCO
BLOCO
PPR
PMDB
BLOCO

RIO GRANDE DO NORTE
,2U.UIZIO ALVES
FERNANDO FREIRE
IBERE FERREIRA
NEY LOPES

PMDB
PPR
BLOCO
BLOCO
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ESPIRITO SANTO

PARAIBA
EFRAIM MORAIS
JOSE LUIZ CLEROT
PERNAMBUCO
JOSE MUCIO MONTEIRO
MAVIAEL CAVALCANTI
NILSON G,IBSON
RICARDO FIUZA
ROBERTO MAGALHAES
ALAGOAS
AUGUSTO FARIAS
JOSE THOMAZ NONO
MENDONCA NETO
OLAVO CALHEIROS
SERGIPE
DJENAL GONCALVES
EVERALDO DE OLIVEIRA

BLOCO
PMDB

ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
JONES SANTOS NEVES
JORIO DE BARROS

BLOCO

RIO DE JANEIRO

PRN

PMDB
ALVARO VALLE
BLOCO " AMARAL NETTO
BLOCO CARLOS LUPI
FRANCISCO SILVA
JAMIL HADDAD .
LUI Z SALOMAO
BLOCO MIRO TEIXEIRA
PMDB
SANDRA CAVALCANTI
PDT
SERGIO AROUCA
PMDB
SIDNEY DE MIGUEL
VLADIMIR PALMEIRA
PPR
BLOCO

BAHIA
ANGELO MAGALHAES
BENITO GAMA
BERALDO BOAVENTURA
CLOVIS ASSIS
GENEBALDO CORREIA
HAROLDO LIMA
JAIRO CARNEIRO
JAQUES WAGNER
JONIVAL LUCAS
JOSE FALCAO
LEUR LOMANTO
LUIS EDUARDO
LUIZ VIANA NETO
MARCOS MEDRADO
SERGIO BRITO
SERGIO GAUDENZI
TOURINHO DANTAS

BLOCO
BLOCO
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
BLOCO
PT
PSD
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
PP

PSD
PSDB
BLOCO"

MINAS GERAIS
ARACELY DE PAULA
AVELINO COSTA
ELIAS MURAD,
FERNANDO DINIZ
GENESIO BERNARDINO
JOAO PAULO
JOSE GERALDO
OSMANIO PEREIRA
PEDRO TASSIS
SANDRA STARLING
TARCISIO DELGADO
VITTORIO MEDIOLI
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BLOCO
PPR
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PSDB

BLOCO
PL
PMDB

PL
PPR
PDT
PP

PSB
PDT
PDT
PPR
PPS
PV
PT

SAO PAULO
ADILSON MALUF
CHICO AMARAL
CUNHA BUENO
DIOGO NOMURA
EDUARDO JORGE
ERNESTO GRADELLA
GASTONE RIGHI
GERALDO ALCKMIN FILHO
HEITOR FRANCO
HELIO BICUDO
JOSE ABRAO
KOYU IHA
LUIZ GUSHIKEN
LUIZ MAXIMO
NELSON MARQUEZELLI
OSWALDO STECCA
PAULO NOVAES
ROBS'ON TUMA
VALDEMAR COSTA NETO

PMDB.
PMDB
PPRPLPT
PSTU
BLOCO
PSDB"
PPR
PT
PSDB,
PSDB
PT
PSDB
BLOCO
PMDB
PMDB
PL
PL,

MATO GROSSO
ITSUO TAKAYAMA
JONAS PINHEIRO
RICARDO CORREA

PSD
BLOCO
PL

DISTRITO FEDERAL
CHICO VIGILANTE
JOFRAN FREJAT
OSORIO ADRIANO

PT
BLOCO
BLOCO

GOlAS
HALEY MARGON

PMDB
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LAZARO BARBOSA
MAURO BORGES
MAURO MIRANDA
PEDRO ABRAO
ROBERTO BALESTRA
RONALDO CAIADO
VILMAR ROCHA
VIRMONDES CRUVINEL
ZE GOMES DA ROCHA

PMDB
PP
PMDB
PP
PPR
BLOCO
BLOCO
PMDB
PRN

MATO GROSSO DO SUL
GEORGE TAKIMOTO
JOSE ELIAS

LEITURA DA ATA

sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se à leitura do expediente.

BLOCO
PP
PSDB.
PP PMDB
PSDB
PSD
S/P
BLOCO
PP
PSDB.. .

PPR
BLOCO
PPR
PMDB
BLOCO
PMDB

RIO GRANDE DO SUL
ADAO PRETTO
ADROALDO STRECK
ARNO MAGARINOS
CARLOS AZAMBUJA
EDSON MENEZES SILVA
GERMANO RIGOTTO
HlLARIO BRAUN
JOAO DE DEUS ANTUNES
JORGE UEQUED
LUIS ROBERTO PONTE
NELSON JOBIM
ODACIR KLEIN
PAULO PAIM
TELMO KIRST
WILSON MULLER

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A lista de presença registra o comparecimento de 189 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,
iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior

BLOCO
o SR. NILSON GIBSON, servido como 29 Secretário,
à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
procede
BLOCO,

SANTA CATARINA
ANGELA AMIN
CESAR SOUZA
HUGO BIEHL
LUIZ HENRIQUE
NELSON MORRO
VALDIR COLATTO

.I - ABERTURA DA SESSÃO

fi -

PARANA
ANTONIO UENO
DELCINO TAVARES
DENI SCHWARTZ
LUIZ CARLOS HAULY
MOACIR MICHELETTO
MUNHOZ DA ROCHA
ONAIREVES MOURA
OTTO CUNHA
REINHOLD STEPHANES
RENATO JOHNSSON
WILSON MOREIRA
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PT
PSDB
PPR
PPR
PCdoB
PMDB
PMDB
PPR'
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PPR
PDT

111 - EXPEDIENTE
Nao ha expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Horaldo Lima.
O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
embora o pretendido Congresso Nacional Revisor esteja apenas há poucos dias do início do seu funcionamento, já se
pode fazer, sob alguns aspectos, uma primeira análise comparativa entre ele e a Assembléia Nacional Constituinte passada.
O primeiro desses aspectos é o da participação popular.
Aí, é gritante a diferença entre a Assembléia Constituinte
e o pretenso Congresso Revisor!
Na Constituinte, esta Casa esteve aberta, durante todo
o tempo, aos setores populares de todo o País, que freqüentavam seus corredores, gabinetes, salas, salões e, sobretudo,
as galerias deste plenário. Evidentemente, seria demais imaginar que, em todas as oportunidades, aqueles grupos estivessem
sempre bem comportados, de acordo com o figurino regimental. Não. As coisas não se passam dessa forma fantasiosa.
Aqui mesmo, nessas galerias, por diversas vezes, surgiram
manifestações impróprias à continuidade dos trabalhos. Sempre que isso acontecia, via-se o Dr. Ulysses acionar a campanhia de alerta e, com firmeza, mas com paciência, advertir
as galerias e até observar que poderia mandar evacuá-las caso
não fosse atendido. E, a despeito desse fato ter ocorrido um
sem-número de vezes, não se tem memória de ter ocorrido
uma única vez a evacuação das galerias.
Radicalmente diversa foi a experiência do Congresso Revisor, nos seus primeiros dias. Jovens estudantes que assistiam
à primeira de suas sessões, descontentes, se manifestaram.
O Sr. Presidente, em vez de repetir advertências ou suspender
por alguns minutos a sessão, aligeiradamente, decidiu pela
evacuação das galerias. Depois, a Mesa do Congresso achou
por bem manter o público afastado do recinto e, finalmen~
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deliberou instalar vidros de proteção para manter as galerias
isoladas.
Assim é que, eriquanto a Assembléia Nacional Consti·
tuinte desenvolveu seus trabalhos aos olhos do povo e com
as galerias repletas, o intitulado Congresso Nacional Revisor,
que mal começa os seus trabalhos, o faz às escondidas do
povo e com as galerias vazias.
O segundo aspecto digno de realce é o da direção dos
trabalhos das sessões. Não foi pouca a polêmica na Constituinte e foram muitas as votações importantes e polarizadas.
Como líder que era de um partido minoritário, o Partido
Comunista do Brasil, posso dizer que muitas vezes perdemos,
mas não fomos atropelados pelo regimento. Houve, em geral,
respeito às minorias, inclusive construindo-se e fortalecendo-se o Colégio de Líderes, com a participação de todos os
líderes, não se tendo memória de o Presidente ter convocado
nenhuma reunião de um grupo de líderes, na ausência de
outros. O instrumento básico, garantidor dos direitos das minorias, é o Regimento Interno, que, na Constituinte, após
muito debate, terminou sendo um documento que não sufocava as facções.
Diverso é o comportamento registrado nos primeiros dias
do Congresso Revisor. As primeiras vitórias do grupo dominante, em plenário, foram todas obtidas à revelia do Regimento Interno, de tal sorte que até uma liminar reconhecendo
o fato foi admitida no Supremo Tribunal Federal. E a elaboração do Regimento Interno começou a partir de um anteprojeto absolutamente discricionário e antidemocrático, que, se
aprovado e se existir a revisão, não permitirá a nenhum partido
minoritário a veleidade de qualquer participação mais efetiva.
Assim é que, enquanto a Constituinte não discriminou
as minorias e foi regida por um regimento mais ou menos
democrático, o Congresso Revisor começou atropelando as
. minorias e discutindo um projeto de regimento-rolha.
Finalmente, o terceiro aspecto a ser hoje observado é
o das forças que estão empenhadas no processo elaborativo.
Outra coisa não faziam os grupos que durante meses
se revezaram nessa Casa, durante a Constituinte, senão trazer
à consideração dos Parlamentares suas sugestões e propostas
sobre os mais variados assuntos. Trabalhadores urbanos e
rurais, sindicalistas, do Norte e do Sul, professores, cientistas,
empresários, negros, índios, mulheres, religiosos, categorias
diversas, propunham, em nome de suas entidades ou congressos, as formas que julgavam mais convenientes de tratar os
seus problemas. E era a partir daí que se procediam as discussões e a busca das melhores posições.
Agora, no Congresso Revisor, as coisas são muito diferentes. Quem está apresentando suas propostas, suas exigências,
às vezes arrogantes, às vezes insolentes, são os grandes empresários, especialmente aqueles vinculados ao capital estrangeiro.
A revista Notícias da Federação das Indústrias de São
Paulo, em seu número de 2 de setembro deste ano, publica
71 proposições de alteração que devem ser feitas no texto
constitucional! Envereda sobre todos os assuntos e chega a
dizer: "O alcance da (revisão) é total, excluindo apenas as
cláusulas pétreas", o que demonstra que, segundo a Fiesp,
os direitos sociais não escaparão da revisão, como alguns alardeiam. Ontem, dia 13 de outubro, para demonstrar a situação
vexatória a que estamos reduzidos, o jornal Folha de S. Paulo
publicou a relação dos 15 artigos da Constituição que os representantes do capital alemão querem que sejam mudados. Fico
a pensar, Sr. Presidente, o que aconteceria se um grupo de
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brasileiros resolvesse escrever para o Congresso alemão relacionando os artigos que deveriam ser revistos na Constituição
alemã?
E assim, enquanto a Constituinte procurou refletir, no
texto que elaborou, os anseios do nosso povo, o Congresso
Revisor vai se formando como o Congresso para redigir a
Constituição empresarial, a do grande empresário, principalmente o estrangeiro.
.
Isto tudo demonstra a correção da posição que estão
defendendo o meu partido, o PC do Brasil, e mais PDT,
o PT, o PSB, o PV e o PSTU no sentido de combater essa
pretendida revisão constitucional golpista.
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex~ pela gentileza de me
conceder mais tempo e solicito que, juntamente com o meu
pronunciamento, seja dado como lido um artigo publicado
hoje no jornal Folha de S. Paulo, cujo autor é o jornalista
Jânio de Freitas. Trata-se de uma análise judiciosa e precisa
a respeito do regimento-rolha, elaborado pelo Deputado Nelson Jobim.
O título do artigo é: "Saudade da ditadura", aliás, extremamente bem adaptado porque, nestes momentos obtusos
que estamos vivendo, esse título expressa o ponto de vista
subjacente em proposta como a do Regimento do Congresso
Revisor, recentemente elaborada e apresentada pelo Deputado Nelson Jobim.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
SAUDADE DA DITADURA
O espírito autoritário e os propósitos antidemocráticos
das regras para a revisão da Constituição, elaboradas pelo
deputado Nelson Jobim, deixaram de ser denunciadas só pelos
parlamentares que os jornalistas chamam de '~contras" e de
"baderneiros". A estes se juntaram vozes mais sóbrias e conservadoras, algumas de elevada respeitabilidade dentro e fora
do Congresso, com veemência até maior que a dos denunciantes iniciais.
Do alto da sua reputação de jurista, o senador Josaphat
Marinho chega a "ter saudade da ditadura militar", cujo institucional para elaboração, em 67, de uma Constituição "era
mais democrático do que esse regimento de agora".
Nas sucessivas entrevistas a que se entrega nestes dias,
o Deputado Nelson Jobim tem evidenciado que os pecados
do seu trabalho não decorrem de erros técnicos. Atendem
mesmo a intenções conscientes e precisas, confirmadas, por
exemplo, nesta frase sua aos repórteres Rodolfo Fernandes
e Jorge Moreno: "Se não houver entendimento e a minoria
resolver endoidecidamente partir para a obstrução, vamos
ter um regimento que acaba excluindo a minoria".
Tanto quanto recurso, a obstrução é também um direito
mais do que secular nos parlamentos, e não apenas das minorias, mas também das maiorias. Seu resultado prático nem
é só o de impedir certas aprovações, pode levar ao exato
oposto: quando a maioria consegue número para aprovar uma
proposta a despeito da obstrução, este é um dos mais fortes
atestados da ampla vontade de aprovação. Mas o Deputado
Jobim quer mesmo é impedir que os parlamentares alheios
ao "entendimento", uma espécie de embrião de um novo
"centrão", possam participar dos trabalhos revisores: até para
os requerimentos mais simples, como o pedido de preferência
na votação de uma proposta, exige apoio explícito de um
número de parlamentares, que excede o dos chamados "progressistas".
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O máximo de 15 minutos para a defesa das propostas
destinadas a "redesenhar o Estado brasileiro", nas palavras
com que Jobim define a revisão, é um limite que já diz tudo
da seriedade desta grande obra de "tornar a Constituição
definitiva". Evidência consolidada na porta aberta pelo regimento para a adoção do voto secreto, que está fazendo a
euforia do Líder do PFL, Luís Eduardo Magalhães: "Desta
vez ninguém vai fazer lista dos yotos de cada um nos assuntos
polêmicos". Polêmicos, no caso, quer dizer de interesse dos
que patrocinam parlamentares financeiramente. Se fossem divergências legítimas e altivas, não haveria o que esconder.
Os regimentos que eram autoritários e antidemocráticos
estão quietos nos seus quartéis. Mas os p<?ucos exemplos acima, dentre os muitos que poderiam ser extraídos do regimento
da revisão constitucional, demonstram que eles têm substituto
à altura.

o SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a projeção alcançada pelo metro do Recife no cenário nacional
dos transportes metroviários tem sido motivo de orgulho para
a comunidade pernambucana.
Em operação há apenas oito anos,a empresa conseguiu
estabelecer um nível de qualidade em seus produtos poucas
vezes experimentada pelo serviço público em nosso País.
Hoje, o usuário do Metrorec dispõe de segurança, conforto, rapidez e regularidade. O mais importante, contudo, é
a confiança da população. Ela está satisfeita com o serviço
oferecido e, além disso, acredita que o patamar de qualidade
será mantido.
Num contexto em que a sociedade brasileira exige maior
eficiência das empresas públicas, esse é um exemplo que traz
para o debate uma referência importante. Quem ultiza o Metrorec confirma, cotidianamente a viabilidade de empresa administrada pelos Estados brasileiros.
E a quantidade dos serviços prestados não foi notada
apenas pelos pernambucanos. Prova disso é o convênio de
transferência de tecnologia firmada com o metrô-DF.
Dentre os vários sistemas em operação no País, os metrôs
do Recife e São Paulo foram os escolhidos para contribuir
na implatação do projeto desenvolvido em Brasília.
O Metrô do Recife opera através de um controle centralizado, capaz de otimizar a utilização da capacidade instalada
com o máximo de segurança. A tecnologia empregada está
entre as mais sofisticadas disponíveis no mercado e permite
que o sistema trabalhe com um intervalo de até três minutos
entre os trens.
Os bilhetes são magnetizados e alimenta os computadores
centrais, que fornecem estatística diária sobre todas as variáveis do conjunto. Isso permite à administração antecipar-se
às oscilações de demanda, evitando ociosidade ou congestionamento.
Trens e estações são dotados de equipamentos modernos
de sonorização, permitindo rápida comunicação entre o controle central e os usuários.
A prática tem demonstrado que tão ou mais importante
que a estrutura física dos sistemas metroviários são os sistemas
operacionais.
Por isso, o contrato de transferência de tecnologia com
o Distrito Federal envolve treinamento e supervisão de gerentes, inspetores e operadores de trens.
Durante a primeira etapa de funcionamento, o novo sistema contará com acompanhamento de assessores qualificados
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pelo Metrorec. O início das atividades é fundamental para
estabelecer uma relação de confiança com os usuários.
E a julgar pela experiência acumulada em Recife nesse
anos, a população de Brasília pode ter certeza de que contará
com um serviço de altíssima qualidade, comparável ao transporte metroviário do primeiro Mundo.
Gostaria, portanto, de aproveitar a oportunidade para
me congratular com o Governo do Distrito Federal. A modernização do Estado brasileiro pressupõe, sem dúvida alguma.
a incorporação de experiências bem-sucedidas e o estímulo
ao bom desempenho empresarial. .
O convênio com metrô do Recife é prova de que o GDF
está no caminho certo.
Para nós, pernambucanos, é motivo de orgulho que a
tecnologia desenvolvida em nosso Estado possa servir ao progresso da Capital Federal.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, estamos
todos assistindo, nos últimos dias, a uma verdadeira ação
coordenada entre praticamente todos os órgãos de comunicação - jornais, rádios, revistas e TV - que defendem a
r~visão constitucional. E os partidos políticos progressistas,
hderados pelo PDT, PT, PSB, PC do B, e entidades civis
como a CNBB, OAB, ABI, Contag, CUT,UNE, UBES e
outras, se opõem à realização da revisão.
É importante que se faça um esclarecimento à opinião
pública sobre o que representa esta revisão e quais são os
interesses envolvidos nesta luta. Em primeiro lugar, temos
os líderes do Governo Itamar Franco, a começar pelos Ministros Fernando Henrique Cardoso e Antônio Britto, que defendem a revisão com o argumento de ser urgente e necessária
a mudança do Capítulo da Ordem Econômica;· que trata de
diferenciar o capital nacional do estrangeiro e que procura
alterar a questão tributária para tentar melhorar o saldo de
caixa do Governo.
O Governo quer, também, ampliar o processo de privatização, quebrando o monopólio da Embratel e acabando com
a aposentadoria por tempo de serviço, estando disposto a
limitar a estabilidade do servidor a alguns serviços essenciais.
A direita, comandada pelo novo Centrão apóia essas medidas,
e quer mais: acabar com o monopólio da Petrobrás e extingüir
pura e simplesmente, a estabilidade do servidor público. Teremos outros temas polêmicos a serem discutidos, como o controle externo do Poder Judiciário e o Capítulo dos Direitos
e Garantias Individuais, que o novo Centrão quer derrubar
a qualquer custo. Esses são os principais objetivos dos favoráveis à revisão, que contam com o apoio incondicional da Febraban e da Fiesp.
São exatamente por esses pontos defendidos pelo Governo, pelo novo Centrão, pelos interesses explícitos dos banqueiros e da Fiesp nas privatizações, Sr. Presidente, que nos posicionamos radicalmente contrári,os à revisão. Questionamos
a argumentação de que a Constituição marca a revisão para
após cinco anos da sua promulgação, até porque quando da
sua elaboração esse dispositivo foi colocado com a argumentação de que a Constituição precisaria se adaptar à mudança
da forma e do sistema de governo. Como a maioria absoluta
do eleitorado brasileiro optou por manter o presidencialismo,
a revisão se tornaria inócua. Além desse argumento, fundamental, o que se quer com essa revisão hoje é transferir a
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responsabilidade da incompetência na gestão pública para o
texto constitucional.
Então, vamos aos fatos. Será que o Sr. Ministro da Fazenda não percebe que em todos os países do Primeiro Mundo,
a começar pelos Estados Unidos, o que temos é um grande
protecionismo para os seus produtos e o mercado, inclusive
rotineiramente sobretaxando os produtos internacionais que
ameaçam, no mercado interno, a supremacia dos produtos
nacionais? Será que o Sr. Ministro não acordou para a realidade de que o mundo moderno se descentraliza cada vez
mais e que a suspensão dos repasses do Fundo de Participação
dos Municípios estará sufocando a sobrevivência dos Municípios e conseqüentemente, da própria unidade federativa e,
além disso, centralizará recursos de uma maneira tirânica,
igual às atividades de ditadores de 1964?
O grande problema está, realmente, na remessa imoral
de nossas divisas para essa impagável dívida externa, que
só nos últimos dez anos sangrou a economia nacional em
130 bilhões e 161 milhões de dólares, que deixaram de ser
investidos na educação, saúde e saneamento do nosso povo.
Esta, na minha opinião, é a grande causa de todos os problemas que enfrentamos hoje, e não é, SI. Ministro Britto, com
a derrubada do tempo de serviço para a aposentadoria que
iremos resolver os problemas da Previdência, até porque, se
aprovada tal proposta, o brasileiro primeiro iria morrer para
depois pensar na aposentadoria.
Finalmente, Sr~ e Srs. Deputados, gostaria de enfrentar
os entreguistas do monopólio das telecomunicações e da Petrobrás. A quem interessa um Brasil dependende na sua comunicação e tutelado na sua energia? Se são esses dois setores
os mais vitais para o desenvolvimento do País, aos brasileiros,
obviamente, não interessa às sete maiores nações industriais,
claro que sim, pois os EUA, importam 47% de suas necessidades de Petróleo; o Japão importa 99% do petróleo que
consome; a Alemanha Unificada, 96%; a Itália e a França,
W%.
.
A esses países, sim, pode interessar a privatização da
Petrobrás, até porque apenas os EUA não possuem companhiàs estatais de petróleo. Todos os outros as têm em grande
evidência e garantidas pelo poder público.
Nós somos contra a revisão, sim, porque achamos inoportuno discutir com um Congresso em fim de mandato o futuro
da Nação brasileira. Por que tanta pressa? O que custa aguardar que em 1994, com eleições gerais para Presidente da República e com o Congresso renovado, o povo possa fazer a sua
opção entre aqueles que querem ver o Brasil como nação
livre e independente, e aqueles que querem continuar fazendo
do Brasil eternamente o país de Terceiro Mundo, com nossas
riquezas e nossa soberania sendo roubadas diariamente? O
povo julgará a todos e dirá que são os verdadeiros brasileiros.
O SR. CUNHA BUENO (PPR - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex. que autorize a transcrição, nos Anais da Casa, de artigo publicado no Jornal
da Tarde de hoje que narra fatos gravíssimos ocorridos no
interior de São Paulo, no Município de Getulina, com a participação do Ministro Walter Barelli no episódio da invasão de
uma fazenda produtiva.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
NO PAÍS DO FORRÓ
Em toda questão da ivasão armada que ocorreu na madrugada do último sábado em duas fazendas do município de
Getulina, região de Lins, o fato que mais causa estranheza
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é a participação decisiva do ministro Walter Barelli no episódio, estimulando e incentivando o Movimento dos Sem-Terra
e a Comissão Pastoral da Terra (ambos braços do PT) à ação
invasora. Desde julho sabia-se que a CUT, o MST, o PC
do B e principalmente a CPT, conjugados, urdiam um plano
que iria tumultuar a Média Noroeste do Estado de São Paulo.
Os preparativos e a agitação em torno do projeto extrapolaram as reuniões cabulosas havidas na Catedral de Lins, nas
igrejas de Promissão, Guaiçara, Getulina, Sabino e paróquia
de bairros para alcançar os ouvidos dos proprietários ameaçados, das polícias civil e militar, da presidência do Sindicato
Rural de Lins e da Secretaria da Segurança Pública. Foram
chamados profissionais da militância petista para organizar
listas de interessados e esquematizar o empreendimento. Gaúchos, catarinenses e paranaenses do MST enlaçaram-se com
padres da diocese de Lins, sindicatos da CUT (Sabesp, Petroleiros, Funcionários Públicos) e impuseram ordem hierárquica
na massa dos interessados em "possuir" 20 hectares de terra
- essa era a promessa instigadora da cobiça - , criando grupos, subgrupos, comissões, coordenadorias e chefias.
Gente urbana, garçons, donos de borracharia, aposentados, comerciários, pedreiros, motoristas e até cabeleireiros
foram apelidados de "camponeses" e a tomar lições de mobilização para "derrotar a burguesia rural".
Três áreas, todas de membros da família Ribas, eram
apontadas como alvos: uma em Sabino, uma em Getulina,
outra em Guarantã, municípios vizinhos de Lins. Nas paróquias arrecadava-se dinheiro para os "irmãos camponeses".
Até que, de repente, soou o alarme: o movimento estava
maduro, a invasão seria no dia 14 de setembro.
Alarme falso ou suspenso, nada aconteceu para 30 dias;
mulheres e crianças ensaiavam táticas de resistência e todos
aprediam a obedecer à voz de comando dos chefes. Um garçom da mais popular choperia linense vendeu a moto que
tinha e, de sociedade com um parente, comprou um trator
usado para explorar o sítio que ambos iriam "ganhar no grito".
No dia 2 de outubro, o ministro Walter Barelli foi a
Promissão para uma visita especial ao assentamento que resultou da ocupação das Fazendas Reunidas, em 1986. Mais de
mil pessoas o aguardavam. Ali, assinou um convênio para
a criação da Central de Cooperativismo do Movimento dos
Sem-Terra, ouviu um aliciante discurso do bispo Irineu Danelon, churrasqueou e conchavou com os coordenadores da invasão programada.. Orou, afirmando que a questão da terra
é de outro ministério, "mas que o Ministério do Trabalho
pode ajudar, como ajudou na desapropriação de uma fazenda
no Rio Grande do Sul, uma jornada longa.
Excitada por tão estimulante e solidária oratória, a massa
urrou seu bardo de guerra: "Invadir! Resistir! Produzir!. Sete
dias depois, de madrugada, a massa cortava a cerca das fazendas Ribeirão dos Bugres e Jangada, arrombava a pontapés
a porta da casa do capataz e mandava o infeliz ficar calado,
como se acaso ele pudesse falar, no terror em que estava,
com um revólver comprimido contra o seu rosto.
Na condição de prQdutor rural e presidente do Sindicato
Rural de Lins, vejO meus companheiros inseguros e alarmados
diante da possibilidade de violência que nos ameaça. Nossa
região não é das mais ricas do Estado, mas nela não há desemprego (ao contrário, falta mão-de-obra nas fazendas) nem
existe miséria. A invasão ocorrida foi produzida artificialmente por agentes profissionais de um partido político, bem
como pelos vigários da prelazia de Lins, que viola o décimo
mandamento.
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E o ministro? Certamente obedece às resoluções do 8Q
Encontro Nacional do PT: "A nossa proposta articula o apoio
à luta dos camponeses pela terra, através de ocupações, com
a ação do nosso governo para possibilitar a formação de novas
empresas rurais, geridas pelos trabalhadores".
Enquanto isso, vemos a crise crescer. Novos invasores,
vindos de toda parte, se agregam aos primeiros. O forró (senha
da brutal ocupação) está cada vez mais animado. Jamais, criança, verás país como este.

o SR. ITSUO TAKAYAMA (PSD -

MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, partindo
do princípio de que "quem não deve, não teme", quero declarar, neste plenário, que com toda essa enxurrada de denúncias
e calúnias infundadas, sinto-me no gozo de plena tranqüilidade.
A única coisa que realmente me preocupa é o destino
de nosso País, com milhares de brasileiros se refugiando ilegalmente em outros países, em busca de sobrevivência, numa
demonstração de total descrédito e desesperança. Fazem isso
porque não querem ser incluídos' no rol dos crescentes 30
milhões de brasileiros que passam fome.
É por essa justa razão que todos se revoltam quando
se noticia a "compra de mandatos" dos Deputados, coisa
realmente imoral e repugnante.
O que não podemos é fazer com que a opinião pública,
confunda a "compra" com a troca de partidos. Esta última
trata de uma prática absolutamente democrática.
Na história da política brasileira, o primeiro a trocar de
partido foi D. Pedro I, quando pronunciou a célebre frase:
"Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, diga
ao povo que fico". Nesta ocasião ele trocava a Coroa Real
Portuguesa pela Coroa Real Brasileira.
A partir desse ato memorável, todos os políticos, em
todas as épocas, trocaram de partido, a exemplo de personagens ilustres, como o saudoso Tancredo Neves, que teve sua
passagem pelo PSD, como tantos outros, que não só trocaram
de partido, como também criaram partidos para suas próprias
conveniências.
Uma vez que não há crime algum na troca de partidos,
também não se pode caracterizar a falta de decoro parlamentar, pois a Constituição Soberana e Universal, que é a
Bíblia Sagrada, na epístola de São Paulo aos Romanos, capo
4- Versículo 15, declara que "não havendo lei, não há culpado, portanto não haverá condenação".
Se todos podem mudar de partido, porque somente eu
sou criticado por isso?
Um inescrupuloso repórter, não satisfeito com essa minha
declaração de não haver lei obrigando a fidelidade partidária,
partiu para a questão da ética profissional, oportunidade em
que lhe respondi: "A questão da ética depende da formação
cultural de cada classe, portanto, é muito relativa pois o que
é ético para uns pode não ser ético para outros. Embora
seja imoral a venda de mandatos, ninguém condena os jogadores de futebol que vendem seus passes, pois a venda é autorizada pela CBF."
Essa foi a declaração que, distorcida do seu contexto,
causou um escândalo nacional, pelo que agora venho a exigir
a retratação e a reparação dos danos materiais e morais, baseado no art. 59, inciso V, da nossa Constituição, pois considero
que a honra e a dignidade do cidadão vale mais que o mandato
parlamentar.
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Já declarei inúmeras veze~, e torno a declarar, que não
recebi os mencionados 30 mil, muito menos 50 mil dólares,
pois o que me fez mudar de partido confessei e nunca neguei:
ter legenda para permanecer na atividade política.
. Quanto ao mais, não me compete o julgamento nem
a investigação.
Agora, só me resta apelar para o bom senso dos nobres
pares desta Casa e lembrar que em "cada cabeça cabe uma
sentença". Quanto ao mais, estou absolutamente conscuente
da minha integridade, e calo-me baseado nas palavras do Mestre Jesus, que nos exorta a não fazermos julgamento para
também não sermos julgados em medida dobrada. Portanto,
assim como hoje sou vítima, amanhã a vítima pode ser. ..
Era o que tinha a dizer.
O SR. SIDNEY DE MIGUEL - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma Comunicação de Liderança, pelo PV.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nos termos
do art. 9°, § 49 , do Regimento Interno, o nobre Deputado
dispõe da palavra por cinco minutos.
O SR. SIDNEY DE MIGUEL (PV - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, mais
uma vez, num fim de semana prolongado, a juventude pobre
e sobretudo negra, ou quase negra, da minha cidade, o Rio
de Janeiro, vai à praia, o que é um direito normal e corriqueiro
de todos nós. Felizmente - e já é uma tradição na nossa
legislação - as pessoas podem ir à praia.
Infelizmente, na campanha eleitoral de uma Deputada
colega nossa, uma Deputada negra, orgulhosamente com um
curriculum dos mais respeitáveis, num contexto parecido com
o deste fim de semana, sofreu um ataque de toda a mídia
conservadora, e isso praticamente definiu sua eleição. Neste
fim de semana, como sempre ocorre nos fins de semana prolongados, essa rapaziada foi à praia. Há muito tumulto, porque
são poucos os pontos em que eles podem reunir-se. Os choques
que ocorrem não têm nada de anormal; simplesmente assustam a classe média mais branca; a classe média mais rica,
e isso vem sendo manipulado de forma ruim.
Vimos neste fim de semana que as autoridades do Estado
organizaram um sistema de segurança que deu tranqüilidade
a todos. A Polícia Militar do nosso Estado, com todos os
problemas que podem ocorrer por lá, esteve à altura aparteando brigas e dando a resposta adequada àquele momento.
Mas vai se tornando evidente que há determinados dedos
na grande imprensa oligopolizada e na mídia eletrônica que
manipulam esses fatos, provocando; o medo e o racismo.
E isso faz parte de um caldo de cultura existente em nosso
País e, em particular, no meu Estado, que tem uma população
afro-brasileira muito importante, um contingente significativo
que vive de maneira horrível nos morros, tentando encontrar
formas de subsistência e de sobrevivência, porque estão à
margem do sistema econômico-social, criado neste País nas
últimas décadas e que, infelizmente, a ordem econômica escrita na nossa Constituição não foi suficiente para corrigir.
O salário mínimo nos últimos cinco anos continuou caindo
como caiu nos últimos 40 anos, e essa população se vê mais
e mais marginalizada: Mas há nesta Constituição, a Constituição cidadã, mecanismos importantes que queremos defender e tememos que sejam modificados diante do espírito que
se instalou nesta Casa, sobretudo com o Regimento do Dr.
Nelson Jobim - um regimento-ferrolho, como foi dito por
um jornalista da Folha de S. Paulo - que abre as portas.
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as quais, diga-se de passagem, 'exigem consenso para sua incorporação ao texto básico através da votação por três quintos,
em duas sessões, em cada uma das Casas do Congresso Nacional.
É evidente, Sr. Presidente, que as esquerdas têm propostas para alterar o texto constitucional, porque uma Constituição, embora rígida como é a nossa, não se pode furtar
às alterações que a própria sociedade requer. Mas as esquerdas
querem a maturação dessas propostas, para que se viabilize
o processo democrático aberto com a promulgação da atual
Constituição. Não foi, evidentemente, com a promulgação
da Constituição de 1988 que instalamos no Brasil o Estado
democrático. A Constituição abre as portas para a introdução
desse Estado democrático pelo qual todos nós ansiamos. E
esse processo não pode ser interrompido com o estrépito de
úma revisão unicameral - que viola, como bem acentuou
o Senador Josaphat Marinho, em discurso jurídico e político
pronunciado da tribuna do Senado Federal, o princípio da
Federação - por metade mais um dos membros do Congresso
Nacional. Ser contra a revisão constitucional não é ser conservador, mas ser fator de equilíbrio dentro de um processo
que busca afastar até das discussões - o que dizer das decisões. Sr. Presidente? - que possam ser travadas as minorias,
um procedimento facista que ignora as minorias partidárias.
O PT, o PDT, o PC do B, o PSB e o PSTU representam
segmentos sociais da maior relevância, como a Ordem dos
O SR. HÉLO BICUDO (PT - SP. Sem revisão do oraAdvogados do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do
dor.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Parlamentares, merecem,
Brasil, as duas CGT, aCUT, a Contag, a Associação Brasileira
sem dúvida, a maior atenção os argumentos que muitos polítide Imprensa, a UNE, o Movimento dos Trabalhadores Semcos e cientistas políticos vêm desenvolvendo para pretender
Terra, a SBPC e tantas outras entidades.
demonstrar que as esquerdas estão equivocadas quando se
Ser contra a revisão da Constituição pela forma que se
posicionam contrariamente à revisão constitucional ora pro- pretende é lutar pelo restabelecimento do estado de direito
posta e talvez em andamento.
democrático que ainda não foi restituído aos brasileiros; é
Afirmam ser a revisão necessária para que se readquira
lutar contra a anomia institucional; é lutar pela legitimidade
o equilíbrio imprescindível capaz de enfrentar os desafios estada representação política. E isso é o mínimo que se pode
belecidos pelas transformações econômicas e tecnológicas que
esperar de um Congresso consciente. O mais é acalentar-se
se operam no mundo.
ainda uma vez, o desrespeito à lei a desaguar no autoritarismo
Diga-se, antes de mais nada, Sr. Presidente, que aqueles
e no arbítrio.
que assim argumentam se esquecem de que uma coisa é alterar
Durante o discurso do Sr. Hélio Bicudo, o Sr. Adyla Constituição, segundo o processo que ela própria determina,
son Motta, 1° Vice-Presidente, deixa a cadeira da presie outra é violar o Texto Maior para nele introduzir o que
dência, que é ocupada pelo Sr. Neiva Moreira, § 29
pensam se constituir em fator de progresso.
do artigo 18 do Regimento Interno.
As esquerdas são contrárias à revisão, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Neiva Moreira) - Concedo a palaporque se pretende alterar a Constituição vigente - não inte- .
vra ao Sr. Tourinho Dantas.
ressa discutir aqui se ela é boa ou má para a esquerda ou
para a direita -, violando o seu próprio texto, uma vez que
O SR. TOURINHO DANTAS (Bloco Parlamentar - BA.
o art. 370 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs.
esgotou-se, deixou de existir, no momento em que o povo
Deputados, de início, e dado o conteúdo do artigo intitulado
se negou a entregar ao atual Congresso o poder constituinte ., A Síndrome do Medo", de autoria do Governador do meu
originário, o que ocorreria se tivesse optado pelo parlamen- Estado, Antônio Carlos Magalhães, publicada na Folha de
tarismo ou pela monarquia.
S. Paulo em 3 de outubro de 1993, peço a V. Ex· que determine
Esquecem-se, por exemplo, entre eles o Professor Leôn- a sua transcrição nos Anais desta Casa.
cio Martins Costa, em artigo publicado no jornal Folha de
O Governador, em seu artigo, expõe, com a clareza e
S. Paulo, no dia 4 do corrente, intitulado "A Esquerda e a firmeza que lhe são inerentes, a atual situação do nosso
a Revisão", de que não importa, na interpretação da lei,
País, ao tempo em que indica as soluções indispensáveis à
a vontade do legislador. Daí ser irrelevante lembrar a posição
sua superação.
do Partido dos Trabalhadores, que rejeitava a Constituição
Dando seguimento, gostaria de juntar-me aos cidadãos
então considerada conservadora e burguesa e agora se opõe do Município de São Francisco do Conde, do meu Estado
à sua revisão. Em hermenêutica jurídica - repita-se - a da Bahia, muito bem representado pelo Prefeito Antônio Pasvontade do legislador não vale nada, pois a lei deve ser inter- coal Batista, assim como pelos Vereadores que compõem a
pretada dentro do sistema de que faz parte. E, segundo o sua Câmara Municipal, no veemente repúdio à iniciativa que
pretende transferir do âmbito deste Município a Refinaria
que prevê a Constituição, ela só pode ser revista na forma
de seu art. 60, mediante apresentação e votação de emendas, de Mataripe.

para que o chamado rolo compressor possa quebrar aquelas
conquistas que foram consagradas na Carta Magna.
Temos uma minoria significativa neste País que sofre o
mal da AIDS, que se torna uma ameaça crescente no País,
porque os nossos hospitais, as notificações do nosso Sistema
de Saúde não são capazes de nos dizer o tamanho da sua
gravidade. Sabemos que os recursos são insignificantes. Apresentamos uma pequena emenda ao Orçamento. Sabemos, por
exemplo, que o preço .de uma camisinha é exorbitante para
um jovem pobre. Sabemos que a própria classe média, em
função dos preconceitos e dos valores irradiados daqui e pela
mídia, cria obstáculos para assumir um defensivo natural, que
é necessário a todos os brasileiros. Trata-se de um direito
natural de cada um praticar sua vida sexual com toda a segurança. Infelizmente, isso não existe. Além do mais é preciso
que se crie - como se criou para o combate à fome, uma
questão fundmental - uma corrente arejada, de abertura,
que quebre esse obscurantismo e dê a todos os brasileiros
a condição de praticar a generosidade básica e de não ter
medo do sexo, principalmente por associá-lo à morte.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência
convida o nobre Deputado Neiva Moreira para assumir o
comando dos trabalhos, nos termos regimentais.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Hélio Bicudo.

r-
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Fique certo, Sr. Presidente, que cerrarei fileiras juntamente com a estimada comunidade de São Francisco do Conde
para que tal projeto não venha a prosperar.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
A SÍNDROME DO MEDO
(Antônio Carlos Magalhães)
O Brasil que já foi a terra do "em se plantando dá",
do apaixonado ufanismo de Afonso Celso, do vaticínio de
"portador do futuro", tornou-se hoje o país da síndrome do
medo, em que os cidadãos vivem na aflição dos dias difíceis,
aterrorizados e indóceis, sem fé e sem esperança na solução
de angustiantes problemas.
Clama-se inutilmente, por lei e por ordem, pois com elas
haverá autoridade. Esta porém, dependerá de quem no exercício do governo, demonstra a credibilidade que é o fundamento de qualquer ação do homem público. O caos se instalou
nos várias setores da administração e a populacão já está
descrente de que haja alguém para quem apelar. O país tem
medo de tudo, até de ~certar. E só assim se explica por que
não se enfrentam as causas básicas da agonia de um povo
que sofre, resignadamente" à espera de que se quebre essa
fotina de perverso alheiamento.
Considera-se normal uma inflação de 35% ao mês, quando há pouco mais de um ano já advertíamos que o índice
de 18% tornaria o país de governabilidade duvidosa. O desemprego aumenta em progressão geométrica. Ninguém se sente
seguro no seu elementar direito de ir e vir, e a violência
tornou-se instituição nacional, criando em nossa terra uma
modalidade de medo, o medo de reclamar, o medo de exigir
o direito de viver. Três presidentes da República, nos últimos
tempos, afirmaram que o país era ingovernável com a vigente
Cc nstituição. Aguardou-se por cinco anos que chegasse a revisão e dela fossem expurgados os dipositivos incrustrados pela
ululante demagogia, apeifeiçoando-a para que se conformasse
às reais conveniências do povo e da Nação. Eis que aparecem
. os espertos e o velhacos de toda a espécie, na ânsia de manter
os privilégios que .desfrutam e as vantagens concedidas a grupos e grupelhos pela pródiga e perdulária "Cidadã". Para
esse condenável fim, lançam mão de recursos abomináveis,
inclusive a claque organizada ou a violenta baderna com que
tentam intimidar os membros do Parlamento, para deles arrancar, pela coação, pusilanimidade ou falta de garantias, a aprovação dos seus desígnios.
A discussão dos temas que preocupam a vida brasileira
e a deliberação, com prazo marcado, são uma necessidade
inadiável a que os congressistas não poderão fugir, ainda mais
considerando-se ser uma determinação da Constituição que
eles mesmos discutiram, votaram e aprovaram. Recuar, agora,
é reconhecer que estamos na terra de ninguém, onde não
se deve respeito em obediência qualquer dispositivo legal ou
constitucional e um estímulo e incitamento à desobediência
civil. Hoje, as palavras parecem haver perdido seu verdadeiro
significado e no jargão da truculência e da fúria, são utilizadas
para identificar sentimento sem correspondência com seu valor idiomático. Assim, são os golpistas que acusam dessa infâmia aqueles que pretendem cumprir a Constituição. É preciso
identifi~ar onde termina o sentimento democrático e começa
o cálculo eleitoral, pois à opinião pública manipulada não
é vontade nacional.
O Brasil há muito tempo está à deriva, sem autoridade,
sem plano econômico, inflação segura e continuadamente em
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ascensão, IPMF aprovado contra o bom senso, IPMF derrubado no Supremo Tribunal Federal, programa de privatização
retardado, negociação da dívida externa em banho-maria, retração e fuga de investidores estrangeiros, atraso na política
de redução do déficit público, equipe ministerial dividida,
choque de personalidades, povo sofrendo, povo chorando,
violência campeando e oficializada em certos setores, corrupção dando sinais de vitalidade sem castigo ou punição, trens
de alegria partindo de diversas estações, morosidade da Justiça, conluio entre o crime e a lei aumento seguro e constante
do custo de vida, superfaturamento nos contratos de obras,
serviços e fornecimento, mordormias excessivas, crianças sem
escola, população sem ambulatórios, hospitais e transporte,
sem assistência, sem segurança, sem paz, com fome, mas com
intensa sede de viver. Não pode haver omissão, é preciso
não ter medo para protestar, indicar os males de um país
ameaçado de desagregação, apontado no exterior como um
território perigoso, impróprio a formas saudáveis de convivência humana. Institucionalmente inerte, economicamente
imóvel, culturalmente atrofiado e socialmente estratificado,
incapaz de se modernizar, o Brasil não pode ficar submetido,
eternamente, à dualidade da tecnocracia administrativa e da
demagogia dos aproveitadores.
O Presidente Itamar precisa impor a sua autoridade, fazêla visível e efetiva. Assim procedendo, adquirirá a credibilidade indispensável para encaminhar a solução dos problemas
que tanto atormentam a Nação e provocam a síndrome do
medo. E lembre-se, Excelência, com o velho Matternich, de
que liberdade e ordem são conceitos inseparáveis, mas a liberdade é um atributo da ordem. Lei e ordem = autoridade.
ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES
66, é governador do Estado da Bahia. Foi Ministro das Comunicações (governo
Sarney) e prefeito de Salvador (BA),

o SR. ALDO REBELO ~ Sr. Presidente, peço a palavra
pela Liderança do PC do B.
O SR. PRESIDENTE (Neiva Moreira) - Tem V. Exª
a palavra.
O SR. ALDO REBELO (PC do B. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, a revista Veja
desta semana' dedica sua reportagem de capa a uma matéria
com o Cel. Pedro Cabral, oficial reformado da Aeronáutica,
que faz revelações a respeito da guerrilha do Araguaia, acontecimento político de resistência à ditadura, dirigida pelo Partido
Comunista do Brasil.
Sr. Presidente, não tomamos, a matéria da Veja como
um reconhecimento tardio à resistência do nosso povo à violência do regime militar, porque, mesmo, no momento em
que a sociedade brasileira soube que nas matas do Araguaia
guerrilheiros comandados pelo Partido Comunista do Brasil
resistiram de armas na mão à violência e ao obscurantismo,
essarevista não tomou conhecimento do episódio.
No entanto, a reportagem serve como testemunha da
valentia, da coragem de todos aqueles que se bateram pela
liberdade e pelos direitos políticos de nosso povo, quando
tempos sombrios pairavam sobre o País.
Devo dizer que não foi uma atitude exclusiva do Partido
Comunista do Brasil. Ao PC do B outras correntes de opinião
e outras forças se somaram. Jovens Lutadores, revolucionários
deram suas vidas para que no Brasil persistisse o ânimo do
nosso povo em favor de dias melhores.
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A reportagem também indica, Sr. Presidente, que se faz
indispensável um esclarecimento definitivo daquele episódio,
que já constitui página da nossa história: a necessidade de
os familiares dos desaparecidos do Araguaia saberem·do destino de seus filhos, pais, esposas, os quais, segundo revela
o oficial da Aeronáutica, foram chacinados, desenterrados
e queimados na Serra da Andorinha.
Antes de encerrar este pronunciamento, pergunto: por
que e a serviço de quem a revista Veja levanta com tanto
destaque esse episódio, já que não é de sua tradição defender
os direitos democráticos do nosso povo, reconhecer a tradição
de luta dos patriotas, dos democratas, dos revolucionários
e dos comunistas?
Deixamos aqui essa dúvida no momento em que se faz
necessária a união do nosso povo, de todas as for9as políticas
interessadas na defesa da soberania nacional. E intrigante
que a revista Veja dê destaque a essa matéria, inclusive com
informações incorretas, que nao correspondem à verdade histórica dos fatos, na sua edição n9 1.309, desta semana.
De qualquer maneira, registro mais uma vez a homenagem do Partido Comunista do Brasil aos seus militantes, aos
lutadores que tombaram nas selvas do Araguaia, para que
o Brasil triunfasse a liberdade e a esperança de um país justo
e independente. O Governo brasileiro precisa esclarecer definitivamente o episódio no qual se envolveram as Forças Armadas de nosso País.

o SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados, tive
oportunidade de expor meu ponto de vista desta tribuna com
relação à privatização da Rede Ferroviária Federal e embasar
minha posição contrária a alguns pontos que procurarei enfatizar de forma rápida.
Lembro que o modelo em estudo foi feito por uma empresa, a Nova Ferrovia, contratada pelo BNDES, o qual prevê,
a exemplo do que ocorreu na Argentina, a divisão da Rede
Ferroviária em sete malhas.
No meu Estado, o Paraná, a Nova Ferrovia esboça a
união da Regional Curitiba com a Regional Rio Grande, que
abrange as linhas dos três Estados do Sul, propõe a permanência da administração geral da Rede Ferroviária no Rio
de Janeiro, para atender à parte de segurança e administrar
imóveis sem utilização operacional, os quais seriam colocados
à venda, mesmo com o resultado desse eventual arrendamento. O que fosse arrecadado nessas duas modalidades iria
garantir a manutenção das linhas do Nordeste não contempladas nesse modelo de privatização e a da própria Rede
Ferroviária.
Gostaria de lembrar que na Regional Curitiba, por exemplo, temos apenas dois segmentos de linha que fazem a ligação
do Norte do Sul do País. A chegada do trem ao Rio Grande
só se dá através da bem estruturada linha Mafra-Lages, o
tronco sul, ou através da linha União da Vitória-Marcelino
Ramos, de traçado bastante obsoleto, mas que tem para o
País uma importância estratégica, pois representa uma vantagem social plausível e propicia o desenvolvimento de toda
a região cortada pelos trilhos.
Eu dizia, e reafirmo agora, que não consigo imaginar
que o empresário que viesse a arrendar essa regional pudesse
sequer esboçar um sorriso ao analisar o seu balancete no
final do mês e ver o que q trecho União da Vitória Marcelino
Ramos, que traz benefícios muito grandes ao País, mas é
deficitário diretamente, deu grandes prejuízos à sua empresa.
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Ele teria, então, três alternativas: repassar para o frete esse
custo, fechar esse segmento de linha, o que seria danoso para
o País, já que temos uma malha ferroviária que, em vez de
crescer, vem sendo reduzida a olhos vistos, ou quebrar. Mas
essa preocupação não se restringe à classe ferroviária que
há muito tempo vem dedicando à Rede Ferroviária um trabalho bastante reconhecido e cujo destino depende do rumo
que vier a ser dado a essa estatal. Preocupamo-nos também
com o segmento cliente, que pode estar sujeito a pagar o
custo do repasse do valor dos fretes nos trechos deficitários.
O caso do Paraná, ao qual me referi, também deve ser
uma preocupação do Governo do Estado. Além do segmento
União da Vitória, há o Ramal de Guarapuava, de onde partem
os trilhos da ligação da denominada Ferroeste que, partindo
de Guarapuava, numa primeira etapa vai chegar a Cascavel
e depois a Guaíra. Se houver arrendamento, há possibilidade
de uma suspensão de tráfego nesse trecho que é diretamente
deficitário.
Isso inviabilizaria a idéia da construção da Ferroeste,
já em andamento, e proporcionaria à Rede Ferroviária e ao
Porto de Paranaguá um acréscimo da ordem de 5 milhões
de toneladas úteis por ano.
Por essas razões, gostaria de finalizar meu pronuciamento
reiterando apelo ao Ministro dos transportes para que amplie
o prazo de discussão desse assunto, lembrando que no japão
o modelo adotado foi precedido de amplo debate ao longo
cinco anos. Com a complexidade que assunto oferece, não
podemos chegar a uma solução em cinco meses. Parece-me
que o modelo de privatização proposto deve ser comparado
com outros modelos já estudados pela rede ferroviária e com
outros a serem apresentada pelos ferroviários em conjunto
com os clientes, os empresários e com próprio governo.
Tenho certeza absoluta de que o modelo necessário à
rede ferroviária não pode nem deve passar pela privatização.
Tenho destacado que, se a ferrovia não vai bem em todo
país, não é por culpa dos ferroviários, mas pelo tratamento
inadequado que o setor vem recebendo por parte do governo
federal. A prova de que se houver investimento os resultados
aparecem é a centenária linha Curitiba - Paranaguá, inagurada por D.Pedro II, cujos trens que nela trafegam participam
com 50% do total de carga exportada pelo porto Paranaguá.
O que não fariam os ferroviários com a rede mantida
sob o controle da União, se recebessem investimentos para
recuperar as intalações fixas e 38% das locomotivas que estão
paralisadas nas oficinas por: falta de recursos para aquisição
de peças sobressalentes?
Finalizando, SI. Presidente, deixo o meu apelo ao SI.
Ministro dos Transportes para que dê a oportunidade de comparar o modelo que está sendo apresentado com outros que
serão sugeridos pelos próprios ferroviários.
O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronucia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a convite da Compahia Vale do Rio Doce, um grupo de Deputados integrantes da Comissão de Economia visitou o complexo mineral de Carajás, percorrendo o trajeto completo
que se desenrola, desde a extração do minério até o embarque
nos navios graneleiros atráves da Ponta da Madeira, em São
Luís do Maranhão.
É profundamente gratificante verificar o trabalho desenvolvido pela Vale do Rio Doce na região de Carajás, pois
não é apenas a extração mineral abundante que salta aos
olhos do visitante. Lá se vê, sobretudo, um investimento gigan-
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tesco em proveito do Brasil e dos brasileiros, permitindo,
uma qualidade de vida digna do primeiro Mundo, em matéria
de segurança do trabalho, educação e saúde.
De tudo que lá foi visto fica patente que a Vale do Rio
Doce é um patrimônio nacional de maravilhosa potencialidade, do qual o Brasil não pode abdicar em proveito de ninguém.
Na verdade, não foram apenas os dados técnicos que
mereceram a atenção dos visitantes, mas também a aula de
brasilidade que de lá promana, através do trabalho de tantos
idealistas anônimos que retiram a canga ferrífera do solo,
quando tantos colocam a canga do pessimismo em suas costas.
A Estrada de Ferro Carajás, com 900 quilômetros de
extensão, foi outra eloqüente lição de brasilidade, pois transporta composições de 200 vagões de minério com absoluta
.gurança, dentro dos mais modernos padrões ferroviários.
A Estrada de Ferro Carajás já se encontra interligada
ao trecho de Ferrovia Norte - Sul, atualmente em operação,
ligando Açailância e Imperatriz. Com um pequeno aumento
de mais 100 quilômetros para o sul, ela poderia escoar toda
a produção agrícola do Brasil Central em direção ao Porto
de Ponta da Madeira, tornando mais competitiva nossa produção agrícola, no mercado internacional.
A Vale do Rio Doce é um atestado eloqüente de que
o Brasil é superior ao tamanho de sua crise. Basta que retire
do solo e do subsolo o produto agrícola e o minério abundante
que nos foi dado pela generosidade divina e se valha dos
trens da ferrovia dos Carajás para chegar ao mercado internacional através do Porto de Ponta da Madeira, em São Luís
do Maranhão.

o SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, quero fazer
dois registros. O primeiro é para expressar meu apoio aos
filiados ao Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado
de São Paulo que, a partir de zero hora de hoje, se declararam
em greve, num movimento que agrange o universo de cerca
de 45 hospitais e mais de mil e 200 unidades básicas administradas pelo Governo daquele Estado. São oitenta mil funcionários que ganham entre dez mil crizeiros reais, os funcionários
auxiliares, e 27 mil cruzeiros reais, os médicos, por meio período de trabalho. Com esse salário pago aos profissionais da
saúde é impossível manter-se viva a rede pública de saúde
do Estado de São Paulo.
Por isso, expresso o meu apoio a esses trabalhadores
e faço um apelo ao Sr. Governador do Estado de São Paulo,
Sr. Luiz Antônio Fleury, para que dê continuidade às negociações de um movimento semelhante ocorrido há meses. S.
Ex~ prometeu encaminhar as reivindicações da categoria, mas,
na realidade, não fez praticamente nada. Portanto, o meu
primeiro registro é de apoio aos trabalhadores da saúde do
Estado de São Paulo.
O outro registro refere-se ao fato de que pela segunda
vez já tive oportunidade de falar sobre o assunto na sessão
do Congresso Nacional, mas faço questão de citá-lo também
na sessão da Câmara - alguns órgãos de imprensa de maior
prestígio e significado de nosso País, O Estado de S. Paulo
e a Folha de S. Paulo, publicam' hoje, com destaque, que
haveria uma espécie de rebelião na bancada do PT contra
o encaminhamento que vem sendo dado pela Liderança do
partido no que diz respeito à revisão constitucional.
Já que meu nome foi citado por um dos jornais e fui
envolvido naquilo que considero fofoca parlamentar-jorna-
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lística, quero desmenti-la, mais uma vez, com veemência. Bastaria o jornalista ter me perguntado sobre a minha real posição.
Em 1992, na Liderança do partido, eu já defendia uma
posição contrária à revisão constitucional. Aliás, lembro-me
de que eu e o Deputado Hélio Bicudo éramos os dois na
vanguarda desse processo. O Deputado Hélio Bicudo, pelas
razões jurídicas que vem expondo, e eu, por questão de avaliação política. Acho que a Constituição tem pontos positivos
e pontos negativos. Em 1992, eu defendia a idéia de que
- e continuo defendendo, em 1993 - para aperfeiçoar e
corrigir as deficiências da nossa Constituição o método mais
democrático e o que cria consenso nacional é a emenda constitucional, aprovada com o veto de três quintos dos.Deputados
e Senadores. Isso faz com que os partidos de centro, de direita
e de esquerda sejam obrigados a sentar para negociar e ouvIr,
com muito mais pro!undidade, acuidade e cuidado o que pensa
a sociedade civil. E o mecanismo que dá mais segurança e
estabilidade para a Constituição de um País continental como
o Brasil.
Sr. Presidente, esta era a minha posição como Líder do
PT no ano passado é a mesma até hoje. Por isso, estranho
esse tipo de matéria publicada por esses órgãos de imprensa.
Em relação ao encaminhamento do processo revisional,
defendi uma posição que torno pública, porque acho que ainda
pode gerar algum fruto: os partidos com assento no Congresso
e o próprio Governo Federal deviam negociar, via emenda,
uma agenda mínima de aperfeiçoamento da Constituição e,
num esforço concentrado - outubro, novembro e dezembro
deste ano - procurar aprovar essas modificações.
Se já tivesse havido uma iniciativa como essa, tanto da
parte do Governo como dos. partidos de oposição e os de
direita, poderia ter prosperado uma negociação muito mais
segura e não a aventura em que nos estamos metendo, de
iniciar uma revisão que sabemos quando começa, mas não
sabemos quando nem como terminará.
Com a votação que decretou praticamente o início da
revisão, na qual nós fomos derrotados numa proporção de
quatro para um, fica difícil viabilizar uma estratégia desse
tipo, embora o Líder do Governo no Senado Federal, Senador
Pedro Simon, tambél iivesse acenado com algo semelhante,
mas que infelizment' lão prosperou no seio de seu partido,
o PMDB. Poderia tI.,.. surgido um caminho mais consensual
de negociação entre os partidos das várias correntes políticas
e o Governo para se estabelecer, via emendas constitucionais,
uma pauta mínima visando a aperfeiçoar a nossa Constituição
ainda este ano.
Repito: com o resultado da votação numa proporção de
praticamente quatro a um para o início da revisão, o caminho
escolhido é mais difícil de ser trilhado. Porém, quero, neste
momento, afirmar mais uma vez uma posição que venho defendendo junto ao meu partido - e vou fazê-lo na reunião
do Diretório Nacional do PT marcada para os dias 23 e 24:
ao mesmo tempo em que os partidos de esquerda devem
obstruir o Regimento pela forma como está sendo estabelecido
- ele é draconiano, é um rolo compressor e precisa ser modificado, a fim de viabilizar a participação das minorias no processo de discussão e revisão - devem também preparar-se
para, simultaneamente à discussão e obstrução da votação
do Regimento, discutir a pauta mínima. Aí, sim, é possível
que os partidos de centro-esquerda ou de esquerda sentem
à mesa e negociem uma pauta mínima. Com base na confiança
política, na palavrá das Lideranças, que representam seus
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partidos e após a discussão interna em cada um deles, é provável que essa pauta mínima seja respeitada, porque na hora
em que começar a revisão, para falar a verdade, tirando as
cláusulas pétreas, tudo estará em discussão. Uma pauta mínima negociada com a Liderança dos partidos, ouvidas as suas
bancadas, pode muito bem, na base dessa confiança política
que aqui no Congresso tem dado resultados quando há negociação séria, possibilitar a verdadeira participação de todos
no processo de revisão. Penso que esse seria o caminho a
ser trilhado.
Devemos mudar o Regimento para permitir a participação das minorias, afastando qualquer tipo de mecanismo
de rolo compressor, mas, ao mesmo tempo, devemos negociar
uma agenda mínima que dê segurança e tranqüilidade aos
vários partidos políticos de que na revisão serão abordadas
medidas realmente emergenciais, como tributação, reforma
fiscal e reforma previdenciária e não os direitos sociais que
estão ameaçados de alteração num clima de radicalização que
não levará a revisão a nada, a não ser a um destino e a
um flnal totalmente incertos.
Esta é a minha posição, SI. Presidente, Sr" e SISo Deputados, neste momento. Espero que esse esclarecimento sirva
de sugestão para o debate entre os vários partidos que hoje
discutem o Regimento, mas que deveriam do ponto de vista,
estar discutindo, simultaneamente, a agenda mínima e o Regimento, já que as duas coisas estão vinculadas.

o SR. PRESIDENTE (Neiva Moreira) - Trago ao conhecimento do Plenário comunicação do Deputado Adylson Motta, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional,
nos seguintes termos:
"Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência e, por seu alto intermédio, à Câmara dos Deputados, que esta Presidência
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às dezenove
horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação das Medidas Provisórias n(6 350, de
14 de setembro de 1993, que "Cria, mediante transformação, o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia
Legal, altera a redação de dispositivos da Lei n9 8.490,
de 19 de novembro de 1992, e dá outras providências",
e 355, de 27 de setembro de 1993, que "Altera a Lei
n9 8.631, de 4 de março de 1993"."
Está feita a comunicação e convocada a sessão para a
hora solicitada.
O Sr. Neiva Moreira, §29 do art. 18 do Regimento
Internar deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. João Fagundes, §29 do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (João Fagundes) -Concedo a palavra ao nobre Depútado Daniel Silva.
O SR. DANIEL SILVA (PPR - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna para falar a respeito do assassinato do Prefeito de
Imperatriz, Renato Cortez Moreira, no dia 6 de outubro,
às 6h30min, fato que comoveu toda a sociedade daquela cidade.
Lamentamos profundamente a perda não só do Prefeito,
mas principalmente do cidadão Renato Cortez Moreira, homem querido por toda a população de Imperatriz, motivo
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pelo qual estava no exercício do seu segundo mandato. Covardemente, uma pessoa que não respeita a vida humana assassinou o Prefeito no mercado próximo à sua casa, mercado
esse construído por ele na sua primeira administração.
Mas, SI. Presidente, S~ e Srs. Deputados, mais lamentável ainda foi a atitude do Sr. Governador do Estado do
Maranhão, que, não respeitando a dor e o sofrimento da
família enlutada, naquele mesmo dia, quarta-feira, ao chegar
em São Luís, juntamente com o Presidente da OAB, seção
de Imperatriz, pediu a intervenção do Município, mesmo sabendo que não tinha amparo legal para fazê-lo.
Com isso quis também impedir a posse do Vice-Prefeito,
Salvador Rodrigues, eleito legitimamente pelo voto popular,
sob a alegação de que S. S' teve participação no assassinato
do Prefeito Renato Cortez Moreira. O pedido de intervenção
não foi acatado porque não tinha mérito lega!. O Governo
do Estado, que tem a polícia na mão, é que tem que dar
segurança não só aoS'moradores da cidade de Imperatriz como
também aos dos Estados do Maranhão.
Esse crime foi noticiado em todos os canais de televisão.
Pessoas que não tinham nada a ver com o crime foram presas
e torturadas a mando do Secretário de Segurança do Maranhão, Sr. Guilherme Ventura, para falar sobre o que não
sabiam. Não sabiam porque não participaram do crime.
Na quinta-feira de manhã, ouvindo testemunha falsa, o
Secretário de Segurança do Estado do Maranhão, abusando
do poder, mandou que a Polícia fosse até a casa do Prefeito,
já empossado - V. Ex" têm conhecimento disso, porque
esse fato foi veiculado em todos os canais de televisão. Arrombaram a porta, prenderam o Prefeito e o levaram algemado
até o 19 Distrito daquela cidade.
Na delegacia, os policiais que prenderam o Prefeito queriam tirar as algemas, mas ele disse: "Agora não vai tirar
as algemas. Quero descer do camburão da Polícia e quero
que todo o "Brasil veja que o Secretário de Segurança do
Estado de Maranhão, com abuso do poder, está prendendo
ilegalmente um cidadão e a maior autoridade do Município
de Imperatriz."
Mas, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a verdade
tinha de vir à tona. O responsável tinha de aparecer e apareceu, inclusive porque já se suspeitava dele. O empresário
Geraldo Hipólito, dono da Imperial, empresa de transporte
urbano, detentor do monópolio desse tipo de transporte em
Imperatriz.
O Prefeito Renato Moreira dizia à população de Imperatriz - porque era cobrado todo dia pelos maus-tratos daquela empresa, - que, se fosse eleito, abriria concorrência para
que outras empresas explorassem o ramo·de transporte coletivo daquela cidade. E assim o fez, permitindo que duas empresas concorrentes começassem a trabalhar.
Mas, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Sr..Geraldo
Hipólito, não conformado, contratou pessoas que não têm
a menor dignidade nem respeito ao ser humano, as quais
assassinaram a sangue-frio o Prefeito da cidade de Imperatriz.
SI. Preidente, Sr" e Srs. Deputados, a justiça será feita
Tenho certeza de que as pessoas que foram presas, que nada
têm a ver com o crime agora serão soltas. O Secretário de
Segurança de Segurança do Estado do Maranhão, há duas
horas, deu uma entervista coletiva à imprensa, em Imperatriz,
e revelou o nome do matador e do mandante. O matador
é um elemento de nome Edmílson, que ainda está solto, e
o mandante, Geraldo Hipólito, dono da empresa Império,
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o qual e!>tá foragido. Na quarta-feira passada, quando Renato
c:oi morto, ele ia viajar, mas a Polícia impediu sua viagem.
:)0 aeroporto, ele voltou para sua casa. Quinta-feira passada,
o Sr. Ge aldo Hipólito solicitou ao Delegado que está acompanhando o inquérito permissão pra viajar, a qual foi concedida.
Ele viajou para Belo Horizonte dizendo que voltaria na segunda-feira, mas até agora não apareceu. Aliás, a família dele
- mulher e os filhos - está presa e já confessou o crime.
Se Deus quiser, ele será colocado atrás das grades, para mostrar ao Secretário de Segurança e ao Governador do Estado
do Maranhão que quem não deve, não teme. Eles têm de
prender aqueles que realmente mandaram matar e que mataram o Prefeito Renato Cortez Moreira.

o SR. JONAS PINHEIRO (Bloco Parlamentar - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, venho à tribuna para registrar a realização do
IV Encontro dos Prefeitos do Vale do Jauru, no Estado de
Mato Grosso, realizado em Araputanga e promovido pela
União dos Prefeitos do Vale do Jauru - UNIVALE.
Referido encontro, que contou com a presença de Prefeitos, Vereadores e lideranças da região do Vale do Jauru,
representou uma importante e valiosa oportunidade para se
debater os problemas regionais e, sobretudo, alinhar sugestões
com vistas a possibilitar o desenvolvimento daquela região
e o real aproveitamento de suas potencialidades.
Por ocasião do evento foi elaborada e aprovada pelo
plenário a "Carta de Araputanga", endereçada ao Governo
Estadual, autoridades federais e representantes políticos.
Solicito, SI. Presidente, que seja trascrita nos Anais desta
Casa a "Carta de Araputanga" e apelo aos meus pares, especialmente aos representantes do Estado de Mato Grosso, para
que apóiem as reivindicações apresentadas, certos de que,
assim agindo, estarão dando uma valiosa contribuição ao desenvolvimento do Vale do Jauru e do Estado de Mato Grosso.
CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:
CARTA DE ARAPUTANGA
Senhor Governador,
As lideranças políticas representativas de meio milhão
de Matogrossenses, reunidas em Araputanga, por ocasião do
IV Encontro dos Prefeitos do Vale do Jauru - Univale, nesta
data, vem através desta apresentar à V. Ex~, as seguintes
reinvidicações:
1 - Infra-Estrutura Asfáltica
- ligação Araputanga a Jauru
- acesso ao Distrito Industrial de Cáceres
- recapeamento trecho Araputanga ao Cacho
. . .:. . ligação internacional com a Bolívia
O Plenário entendeu que estas obras de infraestrutura
seriam a grande alavanca desenvolvimentista para o escoamento de produção de toda esta região, motivo pelo qual
solicitamos sua priorização.
2 - Municipalização do Saneamento Básico
O Plenário entende que as ações do órgão estatal responsável pelo setor, não vem cumprindo as exigências sociais,
e os Municípios acreditam poder melhor executá-la. Lembramos à V. Ex~ que não é possível fazer saúde sem levarmos
em conta a questão do saneamento básico. A saúde está municipalizada ou em municipalização, porque também não municipalizarmos o saneamento.
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3 - Municipalização do Prodeagro
Pela segunda vez apresentamos a reivindicação pela municipalização do Programa de Desenvolvimento Agro ambiental, pois que a insatisfação de toda a sociedade na forma
de execução tem sida uma constante em nosso meio.
4 - Investimentos Regionais na Agricultura
Estudos preliminares detectam como a região de menores
i!1vestimentos no setor produtivo, a região da grande Cácere,s.
E impossível alavancarmos o desenvolvimento sustentado sem
os investimentos no setor de maior importância econômica
na região. Na prática temos observados que as linhas de crédito
para financiamento da produção não tem chegado às mãos
dos produtores aqui radicados, na mesma proporção de outras'
regiões do visto Mato Grosso.
5 - Gerenciamento Estatal do Único Porto Matogrossense
Mato Grosso atinge um estágio de desenvolvimento que
não deve mais aceitar o gerenciamento do seu único porto
fluvial por uma empresa Paulista (Companhia Docas do Estado de São Paulo). Não obstante um número cada vez crescente
de exportações verificadas naquele porto, o Estado e Município não tem tido acesso ao controle das exportações, e nem
à receita da qual fazemos juiz.
6 - Interiorização do Ensino Superior
Novamente nos reportamos à V. Ex~ com o intuito de
reforçar nosso pleito, pela interiorização do ensino superior
em nosso estado, por inúmeros motivos já expostos. Entretanto agora com a transformação da Fundação de Ensino
Superior em Universidade Estadual, acreditamos que V. Ex~
tenha alcançado o instrumento capaz de efetivar o anseio
Regional.
Diante do exposto, externarmos nossa confiança no atendimento às reivindicações apresentadas, que represemtam o
desejo dos Matogrossenses desta região.
Araputanga - MT, 9 de outubro de 1993.
Suguem-se assinaturas.
O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, o Governador do meu Estado, a quem não estou ligado politicamente,
esteve hoje em Brasília e solicitou a colaboração da bancada
do Estado de Pernambuco para que o acompanhasse até o
gabinete do Ministro Fernando Henrique Cardoso, a fim de
solicitadar a liberação de verbas devidas ao Estado, que continua sendo castigado por uma seca quase que permanente
e por dificuldades decorrentes do atraso no repasse de recursos
federais.
Como disse inicialmente, sou adversário político do atual
Governador de Pernambuco. A prova disso disso é que, em
quase três anos de Governo, jamais pus meus pés no Palácio
das Princesas. Mas como pernambucano, fenho procurado
ajudar o Estado de Pernambuco, pois o povo da minha terra
continua passando pelas maiores dificuldades.
Faço um apelo ao companheiro Congressista, hoje Ministro de Estado, Fernando Henrique Cardoso, para que S. Ex~
volte os olhos para o sofrimento do povo de Pernambuco
e do Nordeste. Poderia muito bem repetir aquilo que já foi
dito. Tenho certeza de que S. Ex\ que já visitou o Nordeste,
começando pelo nosso Ceará - sou casado com uma cearense
e tenho diante de mim esta bela e competente Parlamentar,
que é a Deputada Maria Luíza Fontenele, com invulgar experiência no trato da coisa pública, conhecedora do sofrimento
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da gente cearense e pernambucana - será sensível aos nossos
apelos.
Não faço política por fazer, mas por entender que através
da política podemos promover o bem-estar do nosso povo.
E nesta hora crucial para o País é preciso que nossos companheiros entendam que a revisão constitucional- sou daqueles
que a defendem - é indispensável para que o Nordeste, tenha
referendado as suas c:onquistas.
Muitos dos capítulos da Constituição não têm sido respeitados, principalmente os que dizem respeito à assistência ao
Nordeste. Neste instante, quero demonstrar a Pernambuco
e a minha gente que nada: tenho contra a pessoa do Gover. nador, Mas, sim, contra a sua administração. Venho entendendo, há algum tempo, que S. Ex' não presta bons serviços
ao Estado.
Darei tudo que for possível de mim para que o.sofrimento
da gente pernambucana pelo menos diminua, pois ainda demorará muito tempo para que desapareça.
Registro meu apoio aos companheiros de bancada e de
todos os partidos que estiveram com S. Ex' o Ministro Fernando Henrique Cardoso. Apelo para o Ministro Fernando Henrique Cardoso no sentido de que atenda aos reclamos de Pernambuco, manifestados pela sua bancada e pelo seu Governador.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) -concedo a palavra ao Deputado Jabes Ribeiro.
.
O SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Parlamentares, a
Deputada Maria Luíza Fontenele tem necessidade de se a\lsentar do plenário devido a vários compromissos. Consulto V.
Ex' sobre a possibilidade de a nobre Deputada fazer uma
comunicação a esta Casa antes que este Deputado faça o
seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (João Fagundes)- É sempre um
prazer para o Plenário e uma alegria para esta Presidência
ouvir a palavra fluente da nobre Deputada Maria Luíza Fontenelle, a quem concedo a palavra.
A SRA. MARIA LUÍZA FONTENELLE (CE. Sem revisão da orador.) - Sr. Presidente, quero iniciar meu pronunciamento registrando que hoje esta Casa vive um clima de
solidariedade e de cavalheirismo. Gostaria de que esse clima
permanecesse nas sessões sucessivas. Agradeço a todos.
Sr. Presidente, neste momento, faço uso da palavra para
congratular-me -com os professores da rede oficial de ensino
de 1ge 29 graus do Estado e do Município, no Ceará. Essa
categoria participa de um ato público, na Praça Clóvis Bevilácqua, em frente à Faculdade de Direito. Com esse gesto, querem que seus direitos sejam respeitados.
Os professores lutam por melhores salários, pela defesa
da escola pública e por uma escola de qualidade. Já tive oportunidade de participar de seminários realizados pela sindicato
daquela categoria, cujo assunto fundamental era uma projeto
de qualidade para o ensino público no Ceará.
Sr. Presidente, causa-me estranheza o fato de a imprensa local ter
noticiado que nenhum dos professores ligados ao Governo
do Estado recebe menos do que 217 dólares. À data em que
foi publicada a matéria, isso corresponde a algo em torno
de 30 mil cruzeiros reais. A tabela que me foi fornecida pelo
sindicato mostra que os professores da 3' série do curso pedagógico' da rede estadual, que constitui um número expressivo
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daquela categoria, ganham exatamente, na data d~ hoje, 20 .
mil cruzeiros reais. Os professores municipais ganham 10 mil
733 cruzeiros reais.
O ex-Governador Gonzaga Mota estabeleceu um piso
salarial para a categoria, e eu fiz o mesmo, quando Prefeita
daquela Capital, ao criar a Lei n 9 60.090, de 1986. Os professores reclamam - quero trazer ao conhecimento da Casa
- que infelizmente esses pisos não estão sendo mantidos.
Caso fosse respeitado o piso estabelecido, esse professor da
3' série do curso Pedagógico estaria ganhando 50 mil cruzeiros
reais; aí, sim, acima dos 217 dólares anunciados.
Quero informar ainda que os professores entraram com
recurso na Justiça, e o Supremo Tribunal Federal julgou a
legalidade do piso em fevereiro de 1992, mas infelizmente,
até hoje, essa decisão não está sendo respeitada.
Estou decidida a acompanhar os professores, talvez na
tarde de amanhã, em Fortaleza, em uma audiência com representantes do Governo e da Prefeitura, para tratarmos desse
assunto, que julgo da maior importância para uma categoria
que lida com aquilo que é fundamental na pessoa humana,
que é a sua consciência, a sua identidade, a sua personalidade,
a sua cidadania. Isso, a meu ver, foi definido na Lei de Diretrizes e Bases como sendo a função da educação e o objetivo
a ser alcançado por todos os mestres.
Então, fico muito grata pela oportunidade que me foi
dada de, neste momento, usar da palavra para solidarizar-me
com aqueles que são, sem dúvida alguma, pessoas da maior
referência numa sociedade tão carente de ética e de formação.
O SR. JABES RIBEIRO (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Parlamentares, venho
a esta tribuna para reclamar da morosidade, da lentidão do
Ministério da Educação no que diz respeito ao atendimento
de pleitos que ingressaram naquele Ministério já há algum
tempo.
Ainda no Governo do ex-Presidente Collor, levamos ao
Ministério da Educação a situação de carência das comunidades do sul da Bahia, sobretudo de Ilhéus e Itabuna, as
maiores cidades daquela região. Em Ilhéus, com uma população de 250 mil habitantes e em Itabuna, com 200 mil, está·
fazendo uma absoluta desatenção das autoridades em relação
à educação.
Pleiteamos, em 1991, a construção dos CIAC, que hoje
não são denominados de CAIC, mas Sr. Presidente, já se
passaram aproximadamente três anos e nenhuma medida "foi'
adotada no sentido de atender às reivindicações das comunidades de Ilhéus e Itabuna, no meu Estado, na Bahia.
Ora, Sr. Presidente, estivemos com o Ministro Murilo
Hingel em várias oportunidades e ouvimos de S. Ex' o compromisso de atender a esses pleitos pelo seu caráter de justiça.
Lamentavelmente, a informação que acabei de receber é que,
havendo uma fábrica de CAIC no Município de Feira de
Santana, com uma produção normal, até agora não houve
uma decisão do Ministro Murilio Hingel, apesar de ter havido
o compromisso de atender aos pleitos de Ilhéus e Itabuna.
Sr. Presidente, estamos aqui reclamando em nome dos
interesses daquelas comunidades. Em Ilhéus, o Prefeito é do
PFL; em Itabuna, o Prefeito é do PT. Estamos cobrando
do Ministro da Educação que não descumpra aquele compromisso no sentido de atender aos pleitos extremamente necessários e justos daquelas populações.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna lamentar a notícia
que recebi hoje, de que mais de vinte CAIC produzidos em
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Feira de Santana só atenderão a três Municípios da Bahia:
Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. É evidente,
que estes Municípios têm os mesmos problemas, mas o pleito
de Ilhéus e Itabuna é antigo e·justo e uma necessidade clara
da comunidade. Os problemas com os menores e adolescentes
são graves. Infelizmente, o Ministro Murílio Hingel vemadiando esse compromisso.
Sr. Presidente, repito, Ilhéus é governada por um Prefeito
do PFL e Itabuna por um Prefeito do PT. Este Deputado
do PSDB não pode aceitar que o Ministro, um homem sério
e digno, se esqueça dessas comunidades' e, num processo de
lentidão e de desatenção para com a minha região, não atenda
a esses pleitos.
Tenho absoluta certeza de que o Ministro - quem sabe
agora? - após a cobrança no plenário desta Casa, possa atender aos pleitos justos das comunidades de Ilhéus e Itabuna,
com o apoio, não tenho dúvida, do Líder do PFL nesta Casa,
Deputado Luís Eduardo Magalhães.

o SR. EVERALDO DE OLIVEIRA (Bloco Parlamentar-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados, solicitei audiência com o Ministro da Previdência
Social, Antônio Britto, homem sensível, conhecedor das dificuldades dos trabalhadores, para pedir o apoio de S. Ex~ no
tocante a uma auditoria da Previdência Social que está acontecendo no Município de Poço Verde, em Sergipe.
Sr. Presidente, a Previdência está desrespeitando o que
preceitua a Lei nQ 8.213, procurando exigir da trabalhadora
rural a condição de chefe ou arrimo de família para conceder-lhe aposentadoria. A Constituição de 1988 já deixou bem
claro que tanto o homem como a mulher trabalhadores rurais
têm direito à aposentadoria; e a Lei n9 8.213, que regulamentou o art. 202 da Constituição Federal, também deixou
isso totalmente garantido. Agora, os Auditores da Previdência, insensíveis, estão suspendendo os pagamentos das aposentadorias dos trabalhadores e trabalhadores rurais no Município
de Poço Verde, em Sergipe.
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, uma lei não pode
ter efeito retroativo, senão para beneficiar o paciente, é o
conceito geral. Não é, porém, o entendimento de alguns fiscais
da Previdência Social, que vêm desenvolvendo ações no meu
Estado, Sergipe. Os fiscais do INSS estão fazendo auditorias
no interior de Sergipe, em áreas miseráveis, carentes, onde
há sertanejos aposentados há dez, vinte anos, pessoas hoje
em alguns casos com 70 ou 80 anos, que não sabem ler, escrever, alguns e algumas já surdos e até cegos. Gente que passou
uma vida inteira trabalhando a terra, regando-a com seu suor,
e que se aposentou com todas as garantias e determinações
legais, como trabalhador rural.
Mas o que está acontecendo hoje? Um fato triste, lamentável, que revela até insensibilidade, para não dizer mesmo
maldade. Os fiscais da Previdência vão ao sertão, convocam
dezenas e dezenas de aposentados, obviamente idosos, e os
põem em longas filas, ao sol, para interrogá-los longamente,
a fim de comprovar - segundo eles - se de fato foram
trabalhadores rurais. Mas acontece que o interrogatório é
uma verdadeira inquisição, com perguntas dirigidas, disparadas em seqüência que não chegam sequer a dar tempo de
ser respondida a pergunta anterior, com 'O agravante de que,
nesses locais miseráveis, muitos dos aposentados e das aposentadas estão surdos, com dificuldades de entender o que lhes
falam e mais dificuldade ainda em responder.
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Nunca foram submetidos a um interrogatório desses, e
evidentemente' em alguns casos se atrapalham! Testemunho
com um caso havido no interior de Sergipe, onde o fiscal
perguntou a uma aposentada o que ela fazia. À resposta de
que "cozinhava em casa", o fiscal anunciou o cancelamento
da aposentadoria pelo fato da beneficiária dizer que era cozinheira, e não trabalhadora rural! Há ainda um aspecto muito
grave em tudo isto, que merece um alerta. Os fiscais estão
cancelando aposentadorias concedidas com fulcro no Decreto-Lei n9 83.080, de 24 de janeiro de 1979, quando'a lei em
vigor é a de nQ 8.213, de setembro de 1991, que regulamentou
o previsto na Constituição Federal, com relação à aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural. Sabemos, inclusive, que há decisão do Supremo Tribunal Federal, disciplinando que os benefícios concedidos a partir da Constituição
de 5 de outubro de 1988 têm vigência retroativa à data da
promulgação da Lei Maior. Pois os fiscais do INSS estão desconhecendo tudo isto, e considerando "fraudulentas" aposentadorias onde, qUàndo muito, poderiam apontar irregularidades. Tanto que, ao anunciar a suspensão do pagamento, avisam que o prejudicando pode recorrer à Junta de Recursos
da Previdência Social, no prazo de 30 dias, juntando documentos. Ora, se cabe recurso, o que há é uma irregularidade
e não uma fraude determinante do imediato cancelamento
do pagamento do benefício. Um irrisório pagamento, por sinal, o do aposentado rural. Mas, certamente, a sua única
fonte de renda, para se sustentar, à família e, no presente
caso, ainda ir à procura dos documentos exigidos pelos fiscais.
Há mais gravidade ainda: há casos de benefício cancelado
porque a titular, trabalhadora rural, não apresentou certidão
de casamento religioso. Ora, a Constituição, no art. 202, fala
em trabalhador rural, homem ou mulher, sem se referir a
estado civil, e sem obrigar que a trabalhadora rural seja casada.
Outro caso de cancelamento alega que a beneficiariá não provou condição de chefe ou arrimo de família, o que também
é letra morta, porque previsto no Decreto n9 83.080, de 1979,
já derrogado pela Lei n9 8.213, de 1991!
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, não quero crer,
em hipótese alguma, que as aposentadorias consideradas canceladas pelos fiscais do INSS no interior de Sergipe - e,
certamente, em vários outros Estados - tenham como objetivo apenas engrossar estatísticas de atuação, mostrar eficiência. Mas sou obrigado a seguir esta linha de raciocínio, se
considerarmos que, além de tudo o que já foi dito aqui (sobretudo o desrespeito à lei vigente, baseada nas disposições constitucionais, para aplicação de lei anterior, que já não tem validade), atentamos para o fato de que as aposentadorias canceladas podem ser requeridas de novo. E serão dadas de novo!
Ou seja: os fiscais do INSS cancelam a aposentadoria hoje,
com base no Decreto nQ 83.080, de 1979, mas o trabalhador
rural tem todo o direito de requerer uma nova aposentadoria,
prevista e amparada pela Constituição Federal. E a recebê-la
com efeito retroativo, a partir da vigência da Constituição.
Os próprios fiscais contaram, no interior de Sergipe, que
um aposentado que teve o benefício cancelado enforcou-se.
Sabemos que outros tiveram problemas sérios, inclusive ataques cardíacos. O sertanejo está perdendo o minguado gado,
está vendo morrer a plantação, está perdendo até as sementes,
está deixando sua terra, e agora ainda aparece quem queira
lhe tirar - ainda que apenas por algum tempo - a única
coisa que lhe restou, e à qual ele tem todo o direito, até
mesmo por determinação da Constituição: a mísera aposentadoria! Quantos óbitos serão assinados, graças a essas injusti-
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ças? O que se pretende atmal, com relação ao Nordeste?
Extirpá-lo do mapa? Não cremos.
Por isso, Sr. Presidente, este brado de alerta contra as
aposentadorias canceladas sumariamente. Admitimos que, se
alguma irregularidade aparecer, ou mesmo se houver simples
desconfiança de uma possível irregularidade, sejam feitas auditorias e exigidos documentos. Mas sem suspensão do pagamento, até o final do processo, porque este é o único dinheiro
que o miserável sertanejo está recebendo. E uma eventual
irregularidade, perfeitamente contornável, não é uma fraude
praticada com dolo por alguém que mal sabe o que é fraude,
que na maior parte das vezes sequer sabe ler e escrever! Mas
é nesse povo humilde e sofrido que está descendo insensível
a fiscalização, cometendo injustiças clamantes!
Irei agora ao Ministério da Previdência Social conversar
com o Ministro Antônio Britto, a quem solicitarei a não-suspensão dos pagamentos dos benefícios antes que se constate
uma verdadeira fraude. Se for uma mera irregularidade, é
preciso que o Ministério aguarde até que a irregularidade
seja sanada e volte a pagar aos trabalhadores, porque o homem
do Nordeste já está enfrentando a seca e a miséria. Agora,
neste instante de tanto sofrimento, a Previdência ainda lhe
nega o benefício líquido e certo que lhe foi concedido pela
Constituição e pela Lei n 9 8.213.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco Parlamentar - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, uma exposição de produtos fabricados na Zona Franca
de Manaus, a qual se realiza nas dependências da Câmara
dos Deputados, com a participação de uma centena de empresas industriais, vem mostrar aos Congressistas os resultados
efetivos do vitorioso projeto no coração da Amazônia. Há
uma variada 'gama de pólos de produção de componentes;
máquinas copiadoras e de datilografia; de rodas; dos setores
naval e ótico; de aparelhos fotográficos; de isqueiros; canetas
e de brinquedos, dentre outros. Trazida a Brasília, constitui
eloqüente prestação de contas que a Zona Franca faz à Nação
brasileira. Comprova-se de forma concreta e inequívoca que
as indústrias ali sediadas são produtoras autênticas, não se
entregando a subterfúgio algum, como se propalou meses
atrás, através de maldosa campanha de descrédito contra a
Zona Franca de Manaus, promovida por setores recalcitrantes
ao projeto, por receio de seu poder competitivo no mercado
interno.
Convém sempre recordar, em rápido histórico, que a
Zona Franca nasceu de uma sábia e bem inspirada estratégia
geopolítica para ocupar, desenvolver a Amazônia Ocidental
e integrá-la à economia brasileira. Nos anos 60, ergueu-se
forte clamor nacional contra o abandono em que se encontrava
a região, após o colapso das atividades extratívistas. A primeira Reunião dos Investidores para o Desenvolvimento da Amazônia (RIDA), em 1966, desencadeou o processo de ocupação
econômica da Amazônia, imperativo da própria segurança
nacional ante as ameaças à nossa soberania.
Além de impulsionar o progresso nas áreas próximas ao
parque industrial, a poucos quilômetros de Manaus, a Zona
Franca concorreu para a dilatação das fronteiras agrícolas,
atraindo fluxos migratórios do Sul do País para a região amazônica.
A Zona Franca gera, presentemente, 42 mil empregos
diretos somente no Distrito Industrial de Manaus. Somado
este número aos 30 mil empregos diretos gerados pelo comércio, mais 5.000 no Distrito Agropecuário e perto de 150 mil
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empregos indiretos, constata-se a geração de mais 200 mil
empregos em Manaus, cidade que, em 1967, início das atividades da Zona Franca, possuía uma população de 245 mil habitantes e hoje conta com 1.500.000, com um crescimento demográfico de 6,9%.
A exposição instalada no Salão Negro desta Casa é uma
amostragem do que está sendo feito no Distrito Industrial.
Convém esclarecer que importantes atividades estão concentradas também no Distrito Agropecuário, com 4.500 empregos, onde são exploradas culturas alimentares, fruticultura,
bovinocultura, cacauicultura, heveicultura, guaranaicultura,
silvicultura, dendeicultura e, ainda, um racional aproveitamento madeireiro.
Quanto às perspectivas futuras, a Zona Franca de Manaus
deverá partir para uma crescente especialização, tornando-se
cada vez mais seletiva. Qu.ando da futura reforma tributária,
os incentivos de que ela desfruta deverão incidir sobre a produção de bens de grande densidade tecnológica e ela continuará
a ser "o grande portal brasileiro para a entrada de tecnologias
de ponta e para investimentos estrangeiros e joiot veotures
com o capital internacional", como prevê um diagnóstico do
Superintendente da Suframa, Sr. Manoel Rodrigues.
Assinala-se, também, que a Zona Franca de Manaus não
funciona como concorrente da indústria nacional, mas como
uma útil parceira, pois, gera mais empregos e renda em outros
Estados do que no próprio Distrito Industrial de Manaus.
A revisão constitucional, a que vai se dedicar o Congresso, poderá servir de oportunidade para se consolidar a
experiência da Zona Franca de Manaus, harmonizando-a com
as políticas econômicas que venham a ser adotadas em breve
futuro no País e sintonizando-a com as exigências, cada dia
mais veementes, de plena ocupação física do vasto espaço
amazônico e do seu desenvolvimento. Um desafio que haveJemos de vencer, com o otimismo que o Ministro Rubens Riéúpero, do Meio Ambiente e da Amazônia, sabe transmitir quando afirma não Ver ameaças, mas que se deva encarar a Amazônia como "um potencial de oportunidades"'onde todos devem ser considerados, sobretudo a população local.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ADYLSON MOTTA (PPR - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o dia
de hoje, 14 de outubro de 1993, marca o centenário da fundação do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Núcleo em
torno do qual se reúnem as forças mais significativas da Maçonaria gaúcha, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul tem
escrito algumas das mais belas páginas de tradição maçônica
brasileira, desde que surgiu, há cem anos, como prova da
autonomia e da firmeza que tão bem expressam o caráter
do meu povo.
É de valor extraordinário a parti~ipação dos maçons nos
momentos mais impórtantes da História do Brasil. Da Declaração da Independência à Proclamação da República, das
revoltas libertárias à Abolição da Escravatura, nos episódios
dramáticos em que se decidiu o futuro desta Nação identificamos sempre, ainda que de maneira encoberta, a presença
do maçom, comprometido unicamente com o ideal de justiça
e de liberdade que lhe norteia pensamentos e ações. Poucos
movimentos, como o da Maçonaria, terão enfrentado tantas
e tão fortes resistências ao longo da nossa evolução 'histórica.
Em vez de lhes abrandar o ânimo, parece que as dificuldades
reforçaram ainda mais o espírito e a consciência dos maçons
brasileiros, pela convicção de que somente a verdade, o traba-
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lho e o amor ao próximo conduzem ao caminho por onde
haveremos de alcançar, com fé e confiança, a prosperidade
econômica e o bem-estar social a que todos têm direito.
Outra não foi, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a inspiração sob a qual se instalou, em 14 de outubro de 1893, o
Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Consolidava-se, dessa
forma, a Maçonaria gaúcha, nascida em 1831 com as Lojas
"Filantropia" e "Liberdade", as primeiras do Estado. Berço
de homens bons e generosos, à' causa maçônica encontrou
solo férti' no Rio Grande: em 1857, nada menos de 31 Lojas
haviam sido fundadas em diversos Municípios - cinco delas
apenas em Porto Alegre, outras cinco na cidade de Pelotas.
Seguindo o exemplo da Maçonaria de São Paulo, que
se desligara do Grande Oriente do Brasil, os obreiros gaúchos
redigiram, em 5 de junho de 1893, manifesto para ser amplamente lido e discutido, em que se propunha a independência
da Maçonaria do Estado. Passados nove dias, três Lojas da
capital - "Luz e Ordem", "Progresso da Humanidade" e
"Luz e Progresso" - já se declaravam a favor do rompimento.
Nomeada uma Grande Comissão Central, incumbida de formalizar o encaminhamento da questão, com muito esforço
obteve~se o apoio de sete Lojas, número mínimo necessário
para a fundação de um Grande Oriente. Realizou-se, afinal,
no dia 14 de outubro de 1893, a reunião em que tomou posse
a primeira diretoria do Grande Oriente do Rio Grande do
Sul, inaugurando-se, assim, nova e promissora fase na história
da Maçonaria gaúcha e da própria Maçonaria brasileira.
Na prancha-circular com que a Grande Comissão Central
deu por cumprida a sua tarefa, lemos um conceito que vale
como autêntica profissão de fé do verdadeiro maçom, à qual
o Grande Oriente do Rio Grande do Sul tem-se mantido
rigorosamente fiel: "Um templo maçônico é local de paz e
de amor, onde só têm lugar as preocupações altruísticas, que
é preciso cada vez mais exercitar no coração do homem moderno".
Cem anos depois, essa declaração de princípios mostra-se
admiravelmente atual. A par do estudo e da reflexão com
que a fraternidade maçônica procura conhecer melhor a si
própria e à sua causa, é da maior nobrezl,l a obra social que
realiza, anônima e desinteressadamente. Somos testemunha
pessoal desse trabalho por todos os títulos meritório, digno
do reconhecimento e da gratidão de toda a comunidade gaúcha. Abrindo escolas ou mantendo creches, acolhendo crianças ou amparando idosos, assistindo enfermos ou agasalhando
pobres, onde quer que haja sofrimento e dor lá encontraremos
um maçom, discreto e despojado, humilde e solitário, como
um anjo silencioso a semear o respeito e o amor entre os
homens.
.
Essa, Sr. Presidente, Srs. Deputados,.a justificativa maior
por que registramos, hoje, o transcurso do centenário de fundação do Grand~ Oriente do Rio Grande do Sul. Pela obstinada luta em favor da promoção social do nosso povo, o
muito obrigado da sociedade gaúcha e a melhor homenagem
de todos os brasileiros.

o SR. ERNESTO GRADELLA - Sr. Presidente, peço
a palavra, em nome da Liderança do PSTU.
O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) - Concedo a palavra, pela Liderança do PSTU, ao nobre Deputado Ernesto
Gradella.
O SR. ELIAS MURAD - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) -Concedo a pala-

vra pela ordem a V. Ex'
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Como sou o próximo orador do Pequeno Expediente, pergunto a V. Ex' se, ao conceder a palavra ao nobre
Líder - sem querer, em' absoluto, contestar a decisão de
V. Ex' e muito menos o direito do nobre colega de usar
da palavra -, não serei prejudicado, pois V. Ex' informou
que o Grande Expediente 'terá início às 18 horas, e estou
aqui desde o início do Pequeno Expediente esperando para
fazer o meu curto pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) - Tenho muito
respeito pela opinião de V. Ex', mas, na forma regimental,
a qualquer momento em que se peça a palavra para uma
comunicação de liderança a Mesa é obrigada a concedê-la.
Comungo inteiramente com o sentimento de V. Ex', mas
sou forçado a conceder a palavra ao nobre Deputado Ernesto
Gradella, que irá falar em nome da Liderança do PSTU.
Solicito a S. Ex' que seja breve, para que possamos ouvir
os demais oradores.
O SR. ERNESTO GRADELLA - Serei rápido, Sr. Presidente, mas gostaria que o nobre Deputado Elias Murad fizesse
o seu curto pronunciamento primeiro.
O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Elias Murad.
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Agradeço ao nobre Deputado Ernesto
Gradella a deferência. S. Ex' realmente agiu como um colega
que merece' todo o nosso respeito.
. Muito obrigado, nobre Deputado.
Sr. Presidente, colegas Deputados, de uns tempos para
cá, a mídia vem difundindo notícias tecendo loas às propriedades terapêuticas da maconha. Curioso é que o fato não
constitui novidade alguma, pois tais propriedades já são conhecidas há muitos anos. Outrossim, isto não deve causar surpresa
a ninguém, pois outros produtos psicotrópicos que causam
dependência - como o ópio, por exemplo - também têm
propriedades terapêutiCas, sob certos. aspectos muito mais importantes e úteis do que as da maconha. O ópio, obtido da
planta chamada papoula, além de excelente analgésico, fornece morfina e codeína, substâncias ainda hoje vastamente usadas em medicina, apesar de rigorosamente controladas pelas
autoridades sanitárias;
O que causa espécie, no caso da maconha, é que isso
pode servir de argumento a alguns que propõem a liberalização
do seu uso. Entretanto, inicialmente convém considerar que
o princípio ativo dessa droga, o THC, tetrahidrocanabinol,
já foi isolado dela e, na maioria das indicações, ele é que
deveria ser usado, e não a droga em si.
Por outro lado, sabe-se que, em todas as suas indicações
terapêuticas, ela não tem efeitos e ações melhores do que
as outras drogas tradicionalmente usadas nas patologias e afecções correspondentes. Por exemplo, no glaucoma, onde há
aumento da pressão intra-ocular e que pode levar à cegueira,
a maconha diminui tal pressão e, conseqüentemente, pode
ser útil. Entretanto, outras drogas, como a pilocarpina por sinal encontrada em uma planta brasileira, o jaborandi
do Maranhão -, são mais eficazes do que ela e sem apresentar
os seus riscos e efeitos colaterais.
Outra propriedade é a ação sedativa e anticonvulsivante
da maconha. Não obstante, aqui também suas ações não são
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melhores que as do fenobarbital, droga clássica, bastante efi- . volvimento tecnológico do nosso País, como o que se prenuncia com medidas que têm sido anunciadas no sentido de se
caz e segura, usada há décadas nas disritmias e convulsões.
É bom lembrar que suas ações sedativas são superiores às' privatizar a Embraer. Querem investir seiscentos milhões de
da maconha.
dólares na empresa para pagar as suas dívidas e depois vendê-Ia por quatrocentos milhões de dólares. Tal medida, acabaUma balela é a propalada ação anticancerígena da macoria com a capacidade que a Embraer tem hoje de ser um
nha. Ela não tem nenhuma atividade contra o câncer. O que
pólo de desenvolvimento tecnológico em São José dos Camrealmente acontece é que a droga apresenta ação depressora
pos, no Vale do Paraíba, por demais importante para o prosobre o chamado "centro do vômito", situado no encéfalo.
gresso deste País. Fica aqui o nosso alerta para essa situação
Como as drogas utilizadas na quimioterapia do câncer - as
que querem impor à Empresa Brasileira de Aeronáutica, situachamadas drogas citostáticas - provocam comumente náuseas e vômitos, tem-se levantado a hipótese de utilizar a macoda em São José dos Campos.
Era o que tinha a dizer.
nha para diminuir esses efeitos. Mas, aqui também, sua ação
antivomitiva e antinauseosa é menor do que a das drogas
O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) -Concedo a palaantieméticas, como a metaclopramida (Plasil) e a mais recente
vra ao Sr. Geraldo Alckmin Filho.
delas, o Zofran.
OSR. GERALDO ALCKMIN FILHO (PSDB-SP. Sem
Pelo exposto, até hoje nada justifica o uso da maconha
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados,
- ou do seu princípio ativo, o THC - em medicina. A
com satisfação queremos registrar que o Ministério da Educaprimeira edição da Farmacopéia Brasileira, de 1919, traz a
ção já anunciou para 1994 a abertura de um crédito educativo
sua monografia, colocando-a entre as chamadas drogas oficique irá beneficiar 40 mil estudantes do ensino superior.
nais. Já na segunda edição, de 1955, ela foi retirada por não
Este ano o Ministério da Educação já determinou a aberterem sido comprovadas, até aquela época, as suas proprietura de 40 mil bolsas do crédito educativo; somadas às 85
dades terapêuticas. E, até agora, nada faz crer que ela venha
mil que já compunham o sistema, chegamos a 125 mil bolsas,
a ser incluída numa futura terceira edição do Iiwo oficial
com mais 40 mil anunciadas para o próximo ano, atingiremos
de drogas do Brasil. Ou de qualquer outra parte do mundo.
com esse benefício um sétimo da população universitária no
Era o que tinha a dizer. E, mais uma vez, agradeço ao
Brasil. Num momento de crise como o que estamos vivendo,
nobre colega Ernesto Gradella.
isso é de grande importância para permitir o estudo dos mais
O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) - Concedo a palacarentes.
vra ao Deputado Ernesto Gradella, pela Liderança do PSTU.
S. Ex· dispõe de cinco minutos para fazer o seu pronunciaO SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP. Sem revisão
mento.
do orador.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, enquanto
são discutidas no Congresso Nacional questões da Revisão
O SR. ERNESTO GRADELLA (PSTU -SP. Sem revisão
Constitucional, do seu Regimento Interno e outras matérias,
do orador.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, em nome
faço um registro que considero importante: a visita que fiz
do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU,
à comunidade de Marinho, no Município de Laranjal do Jari,
queremos, mais uma vez, manifestar a nossa solidariedade
que com muita dificuldade mantém a esperança no Brasil.
aos trabalhadores da área da educação - professores, diretoA esperança que às vezes falta à maioria da população brasires e supervisores de ensino - do Estado de São Paulo, em
leira ainda é muito forte e muito significativa naquele povo
greve há. aproximadamente dois meses, que até o momento
simples e humilde, mas com uma profunda capacidade de
não obtiveram, por parte do Governador Luiz Antônio F1eury,
trabalho e de resistência às dificuldades para se manter em
qualquer resposta aceitável para suas reivindicações. O Goverplena floresta, ao longo dos castanhais, enfrentando toda sorte
nador F1eury, do Carandiru, preferiu mandar atacar os profesde problemas. Apesar de não contar com qualquer apoio do
sores com cassetetes e bombas de gás; preferiu expulsar os
Governo, aquela gente mantém a esperança de ali viver e
professores que estavam na Secretaria da Educação; preferiu
povoar
aquele rincão.
utilizar-se de uma série de manobras contra o movimento,
Registro, portanto, Sr. Presidente, o meu agradecimento
e não atendeu, até o momento, à reivindicação principal,
pela receptividade e acolhida que me foram dispensadas pela
a melhoria das condições de trabalho e de ensino no Estado
comunidade de Marinho, no Município de Laranjal do Jari,
de São Paulo.
e a minha saudaçãó a todos aqueles castanheiros, seringueiros
Infelizmente, o Governador Luiz Antônio F1eury é o rese lavradores que com muita firmeza e trabalho mantém a
ponsável pela crise que hoje atinge o ensino no Estado de
esperança de construir um futuro melhor para os seus familiaSão Paulo, pois tem privilegiado determinadas obras em detrires, ali enfrentando problemas como a malária e outras doenmento da educação, o que já se está tornando rotina em
ças
tropicais. Verifiquei naquele povo uma grande vontade
nosso País. E ao tratar com seus servidores tem adotado o
de viver e de construir um mundo melhor.
estilo troglodita, da negativa do diálogo, agindo como SecreEra o que tinha a dizer.
tário de Segurança Pública, e não como um Governador que
fez campanha dizendo aos professores que estava interessado
O SR. MAURÍCIO CALIXTO (Bloco Parlamentar na questão da educação e que, inclusive, sua mãe era profesRO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
sora aposentada. Políticos da estirpe do Governador F1eury
Deputados, nos meus três minutos gostaria de registrar a visita
têm contribuído para o prejuízo da educação em nosso País.
que fiz neste fim de semana ao Município de Candeias do
Os professores do Estado de São Paulo continuam firmes
Jamari, no Estado de Rondônia, acompanhado do Prefeito
no seu movimento, e nós, do PSTU, nos somamos a essa
Chico Pernambuco. Na ocasião, penetramos no interior da~.
,
. quele Município e fomos à Linha 631, à Linha Bom do Triunfo,
Para concluir, gostaríamos de dizer que esperamos que
uma comunidade muito nova, de cerca de quinhentas famílias,
não se faça mais um ataque ao patrimônio público e ao desenpraticamente o embrião de uma futura cidade no Estado de
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Rondônia. Ali pudemos observar a carência e o sofrimento
daquela genta em diversos setores, sobretudo em decorrência
do abandono a que está relegada por parte do Governo do
Est~do, que não atende as necessidades daquela comunidade.
Estivemos acompanhando os trabalhos de atendimento médico e de assessoria da Prefeitura do Município de Candeias
aos moradores do Projeto Rio Candeias, na Linha Triunfo
do Estado de Rondônia. Entendemos tratar-se de uma inicia:
tiva pioneira, que poderá transformar aquela comunidade brev:emente em um distrito do Município de Candeias e, postenormente, em mais um Município do Estado de Rondônia,
por tratar-se de região muito promissora, de terras férteis
e de rp.uitas riquezas minerais.
E o registro que gostaria de fazer, aproveitando o ensejo
para saudar a gente daquela comunidade e para me colocar,
ao .lado do Prefeito do Município de Candeias do Jamari,
ChiCO Pernambuco, permanentemente à disposição daqueles
munícipes, para ouvir as suas reivindicações e para trabalhar
diutumamente. no sentido de que suas estradas sejam recuperadas e lhes sejam fornecidos atendimento médico-hospitalar
e tod.os os equipamentos necessários para a instalação daquela
localidade, que em breve será distrito e, futuramente município.
'
Era o que tinha a dizer.

o SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do
ora?or.) - Sr. Presidente, Sr'l' e Srs. Deputados, vou utilizar
rapIdamente o tempo deste fim de expediente para pedir a
atenção desta Casa e dos partidos nela representados para
o problema seriíssimo por que passa o Estado do Rio de
Janeiro.
. Tod~s. temos acompanhado a seqüência de fatos gravíss~m~s v:enfIcados no campo da segurança pública, diante da
vlOlencIa que grassa naquele Estado. Assistimos estarrecidos
à chacina da Candelária, depois à de Vigário Geral, aos assassinatos de cidadãos em todos os níveis, à violência difusa na
sociedade, aos arrastões nas praias, mas um fato chama a
atenção, e em relação a ele não pode haver omissão de nenhum
partido sério e de nenhuma autoridade séria deste País, que
é a denúncia das ligações existentes entre esquadrões de extermínio e Deputados da Assembléia Legislativa do Estado do
~io de Janeiro. Todas as pessoas envolvidas e até agora indiciadas, tanto na chacina da Candelária como na de Vigário
~e!al; ~ão pol~ciais militares, informantes da Polícia ou poli-o
clals CIVIS que tem relação com um Deputado daquela Assembléia Legislativa, que era filiado ao PSDB e afastou-se desse
partido: o Sr. Emir Laranjeira, que, associado a um outro
marginal da política brasileira, o Sr. "Sivuca", fez toda sua
campanha calcada no incentivo ao assassinato.
. Apesar de todos os indícios da responsabilidade desses
dOIS Deputados na chacina da Candelária e no tráfico de armas
no Estado do Rio de Janeiro, não sofreram, Sr. Presidente,
Sr'S e Srs. Deputados, qualquer medida punitiva por parte
da ~ssembléia Legislativa daquele Estado. O Sr. Féres Nader,
Presidente daquela Assembléia, é omisso. S. Ex' deveria agir
como o fez esta Casa, que já cassou um Deputado por muito
me~os, por ter concedido uma carteira de iqentificação a um
traficante de entorpecentes. Esses dois Deputados não cederam Carteiras apenas para um; eles confessaram tê-las cedido
para mais de mil pessoas ligadas a esquadrões de extermínio
e o Sr. Féres Nader se comporta como se nada tivesse aconte~
cido, assim como as bancadas de partidos que se dizem progressistas. Isso é seriíssimo, Sr. Presidente.
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Ao concluir esta alocução, dirijo um apelo para que a
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e os
partidos com representação naquela Casa sigam o exemplo
da Câmara dos Deputados, que por muito menos já cassou
um Parlamentar - e espero que em breve haja novas cassações
.- para que a classe política, no exercício de suas legítimas
atividades, seja respeitada pela sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ODACIR KLEIN (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, inicialmente quero agradecer ao Deputado Agostinho Valente a
oportuni~ade que ~e concedeu de falar antes de S. Ex\ já
que_ precIso. me r;tirar do plenário por motivo de viagem
e nao podena faze-lo sem antes comunicar à Casa que acabo
de retomar da solenidade de posse do novo Ministro da Agricul~ura,. do Abastecimento e da Reforma Agrária, Deputado
DeJandlr Dalpasquale, indicado pelo PMDB ao Presidente
da República para o exercício da titularidade daquela Pasta.
Conheço o Deputado Dejandir Dalpasquale há muito
tempo e tive a oportunidade de representar 124 colegas Parlamentares, Deputados e Senadores, ao entregar a S. Ex~ um
documento ?e regozijo pela sua posse, com a manifestação
do reco~heclmento de sua honorabilidade e competência para
bem genr, nesta hora difícil, aquele Ministério.
C? Deputado Dejandir Dalpasquale foi eleito, em 1965,
Prefeito de sua cidade, Campos Novos, pelo PTB. Em 1966,
quando da extinção dos partidos políticos e formação da Arena
e do MDB, em Santa Catarina apenas dois Prefeitos Municipais se propuseram a participar da formação do MDB um deles, o hoje Ministro Dejandir Dalpasquale, que desde
aquel~ época já demonstrava a sua segurança, a sua coragem,
a sua firmeza, a sua forma correta de optar. S. Ex~ foi Prefeito,
Deputado Estadual, Presidente do MDB no Estado, Presidente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo - instituição que re~irou das páginas policüiis para inserir nas páginas
de economia como banco de confortável situação de liquidez
- e atualmente exercia mandato de Deputado Federal.
. Temos discutido e às vezes até divergido sobre a oportum~a?e da imediata criação de um banco privado para o cooperatiVIsmo, mas reconheço em S. Ex~ um homem público sério
e correto, e tive grande satisfação em interpretar, na cerimônia
de sua posse, o sentimento de grande número de Parlamentares dos mais diversos partidos políticos com assento nesta
Casa.
Quand~ da transmissão do cargo de Ministro da Agricultura, presteI a S. Ex~ a nossa solidariedade deixando simbolizar que nós, Parlamentares dos mais diver~os partidos polític~s, estaremos se~pre atentos para rechaçar qualquer tentativa de desgastar a Imagem de nossos companheiros reconhecidamente corretos, sérios e que tiveram a coragem de assumir
decisões administrativas, como o fez o Deputado Dejandir
Dalpasquale nas posições que já ocupou.
Aquele Prefeito, um dos dois a participar da formação
do MDB em Santa Catarina, em hora tão difícil é o mesmo
que hoje assume o Ministério da Agricultura, c~m a mesma
coragem e dignidade. Sempre o defenderemos e sempre estaremos a seu lado, porque o conhecemos e sabemos quem
é. Elogiamos suas decisões no sentido de bem administrar
e, ~m determinados momentos, ter de fazer opções administratIVas.
O SR.·AGOSTINHO VALENTE (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'l' e Srs. Deputados, a revisão
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constitucional, como a quer o segmento conservador deste
Parlamento, está mostrando a que veio e também a que virá.
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o SR~,PRESIDENTE (João Fagundes) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Francisco Rodrigues.
Peço a V. Ex' que não ultrapasse os três minutos, porque
temos orador para o Grande Expediente.

Anseio da população - foi este o pressuposto a que
os conservadores se apegaram para mostrar à maioria deste
Parlamento que era a sociedade quem solicitava a revisão;
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco Parlamentar
longe disso, a sociedade está encarando a revisão de Lucena,
- RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocupo
a revisão de Jobim, a revisão de Ibsen, como encara o show
a tribuna nesta tarde para, na qualidade de Presidente da
de Michael Jackson: as emissoras de televisão insistem, os
Comissão de Viação e Transportes, registrar a visita protocolar
promotores exageram na propaganda, mas ninguém quer ver do Governador do Estado de Roraima, Ottomar Pinto, á
o que não interessa ser visto. Assim também é com a revisão
República Cooperativista da Guiana, onde foi recebido pelo '
constitucional.
Presidente Cheddi Jagan e pelo Primeiro-Ministro Samuel
Hindes.
Claro ficou que os conservadores nesta Casa queriam
Venho dizer a V. EX', ao Congresso e ao País que, apesar
'fazer aqui uma rápida homenagem, e sem crítica alguma,
do fosso de incompetência em que está mergulhado este País,
ao capitalismo selvagem, violando o texto constitucional que
da falta de apoio e do descaso com que as autoridades da
às duras penas a cidadania redigiu em 1988 e que também
República vêm dando prova de inaptidão para o Poder, mesmo
às duras penas vai implementando, respeitando os seus dispositivos. Está aí o fiasco patrocinado por quem pode até ter assim o Governador do Estado, procuran'do abrir novas fronteiras para o nosso desenvolvimento, negocia a construção
boa-vontade, acredito - não quero desmerecer o exercfçio
dos 438 quilômetros da estrada que ligará Roraima à cidade
parlamentar de ninguém - , mas não é isso o que o pdvo
de Lethem, partindo, mais precisamente, de Bonfim, na fronquer. A revisão não é premente entre os assuntos nacionais,
teira com a Guiana, e chegando à Georgetown, constituinnão é pauta de administração pública exigida para solução
do-se assim na mais racional saída do nosso País para o Atlândos problemas brasileiros. Está aí o fiasco e nele embarcam
tico.
também, ao que parece, os Ministros que, à guisa de não
Sem contar com um centavo sequer do Governo Federal,
quererem intrometer-se nos assuntos interna corporis desta
ainda assim o Governador de Roraima está procurando viabiCasa, garantem "externa corporis" - se posso assim usar
lizar projetos de desenvolvimento naquele longínquo Estado,
a expressão - que a violência contra os direitos subjetivos
para que possamos, a sua população, o seu povo, dar o testedos Deputados seja perpetrada todo dia, quando se intenta
munho de que na Região Norte se trabalha com probidade
iniciar qualquer trabalho que diga respeito à tão falada e
e competência.
indesejada revisão constitucional.
Cobramos, aqui, do Governo Federal, o apoio que é
A propósito, a última medida foi colocar nas mãos do
devido
ao Estado de Roraima, que nada recebeu dos recursos
Deputado Ibsen Pinheiro a aprovação de um Regimento que
orçamentários da União.
o Congresso não está a exigir. Veja, Sr. Presidente, é meriEra este o registro que tinha a fazer. neste dia, Sr. Presidiana a lógica: se a revisão constitucional não é um espaço
dente.
parlamentar, se é apenas uma atribuição parlamentar que
consta do art. 39 Disposições Transitórias da Constituição,
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
não há que se falar em Regimento da revisão constitucional.
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srO Regimento é o do Cong~esso.
e Srs. Deputados, os médicos Dário Birolini, responsável pelo
Áliás, o Presidente Humberto Lucena exige que nos tratesetor cirúrgico do Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas;
mos, entre nós mesmos, de Congressistas. Não admite S. Ex'
Irineu Tadeu Velasco, clínico-geral e pesquisador; Raul Maque haja Deputados ou Senadores quando das sessões da
rino Júnior, neurocirurgião, e o professor emérito da FMUSP
revisão constitucional, o que mostra que é o Congresso quem
está fazendo a revisão. Ora, se é assim, o Congresso já tem' Carlos da Silva Lacaz, todos catedráticos da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, prestaram sobre os
Regimento. Não há por que colocar um homem de passado
hOfl'ores do atendimento médico .no País, dramático depoiilibado e respeitado como Ibsen Pinheiro em grosseiro erro
mento, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo na edição
jurídico.
deste domingo último.
Que necessidade há de um Regimento se o Congresso
Abala, choca qualquer um esse verdadeiro grito de alerta
que vai fazer a revisão já possui um? Ora, a vigorar esse
sobre o atendimento médico no Brasil: a saúde está morrendo.
absurd9, todo dispositivo constitucional a ser regulamentado, A saúde pública é uma indisfarçável calamidade. Pessoas soexigiria um Regimento. Isso não é lógico. Espero que O Suprefrem, morrem; o atendimento hospitalar está na UTI, em
mo Tribunal Federal, quando aqueles que estão contra a reviestado de coma.
são, como eu estou, forem, mais uma vez, bater às suas portas,
Como salienta o jornalista Roldão Arruda, um dos partitenha a clarividência de fazer justiça, em se tratando de quescipantes da mesa redonda promovida pelo referido jornal "dutão tão meridiana, demonstrando que o Congresso Nacional
'rante décadas, os médicos conviveram com problema da superé revisor, se assim entender, e que aqui não se cria mais
lotação dos hospitais, tentando contorná-los. Hoje estão venum espaço parlamentar com a revisão constitucional., Esse
do pacientes morrerem nos corredores, completamente desasespaço não existe, Sr. Presidente.
sistidos: sem alimentação adequada, sem remédio e até mesmo
sem alguém que lhes segure a mão" .
Vamos atuar aqui ao arrepio da lei; mas, volto a dizer,
"Foi ultrapassada a faixa do tolerável", desabafa o Prof.
como num show de Michael Jackson - tudo muito bonito
com muita fumaça, muitas luzes, muitos canhões a lazer ~ Dário Birolini, responsável pelo setor cirúrgico do ProntoSocorro do Hospital das Clínicas de São Paulo, acrescentando:
não se conseguirá fazer com que o povo enxergue necessidade
"Não vamos confundir superlotação com desassistência. Sunessa revisão tão atropelada.
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perlotação sempre houve; desassistência está havendo cada
vez mais".
De acordo com o neurocirurgião Raul Marino Jr., "o
caos do setor da saúde aflige tO,da a população do País, que
vem morrendo aos milhares. E como se o setor de saúde
hoje fosse um grande campo de concentração, onde as pessoas
não têm o atendimento que merecem".
A leitura do caderno especial de O Estado de S. Paulo
vai apontando caminhos, como o de que "mais verbas poderiam atenuar os sintomas, mas não acabar com as doenças
crônicas que consomem o doente: a máquina burocrática emperrada, a má utílízação de recursos e um modelo de medicina
que não atende aos interesses do País".
O descaso para com a área de saúde por parte das autoridades é gritante. Falta, essencialmente, vontade política de
priorizar aquilo que deveria ser considerado como fundamental, explica o ProI. Birolini, lembrando que o Brasil aplica
US$ 21 per capita ao ano em saúde pública, enquanto nos
países do Primeiro Mundo aplicam-se mais de US$ 2 mil per
capita ao ano no setor.
A escassez de recursos acaba gerando, de acordo com
o depoimento dos médicos, uma situação insustentável e calamitosa: escolher que doente deve ser salvo.
O caderno especial do jornal O Estado de S. Paulo sobre
a morte da saúde presta, Sr. Presidente, uma enorme contribuição para o setor, pois desnuda e traz ao debate um tema
de relevância nacional, mostrando o quanto ainda somos
egoístas, a ponto de, "tendo pago nosso seguro-saúde, pouco
nos preocuparmos com o fato de os "outros" estarem morrendo ou sendo maltratados", como acentuou o jornalista
Oliveiros S. Ferreira.
.
Endosso a opinião de Oliveiros S. Ferreira, para quem
a tragédia apresentada no "Caderno Especial" é um retrato
do Brasil e, sendo assim, "exige mobilização urgente de médicos, doentes e sociedade em geral para que se resólva o problema", que, como disse um dos participantes, é de cidadania.
O SR. EULER RmEIRO (PMDB - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
o jornalista Luís Na,ssif, em matéria publicada no jornal Folha
de S. Paulo, em 11 de outubro, sob o título "A Zona Franca
e a Revisão", cometeu inverdades do princípio ao fim.
Afirma Nassif que a Zona Franca de Manaus é uma "excrescência de US$ 4 bilhões. Eu digo: nenhum projeto que
envolva investimentos de US$ 4 bilhões é excrescência. Considerá-lo assim é desrespeitar a competência, a seriedade, a
'visão geopolítica de curto, médio e longo prazos de dezenas,
centenas de pessoas qualificadas que o idealizaram e o desenvolvem, com a intenção de promover aquele imenso território.
Diz ainda que há "preocupação das indústrias de que
o projeto seja varrido do mapa pela revisão constitucional".
Pergunto: e não é para haver? O Governo concedeu isenções
que retornam em maior volume na criação de milhares de
empregos, na arrecadação de impostos federais e estaduais,
na assimilação e no desenvolvimento de tecnologias por parte
das próprias indústrias nacionais. E são enormes os investimentos dessas indústrias em prédios, máquinas, equipamentos, creches, refeitórios, ambulatórios. Há o que temer, sim,
e muito. Sabemos que os lobbies que financiam certos profissionais são muito fortes, e já estão agindo na revisão.
Condena o jornalista o que chama de "permissividade
da Suframa, que aprovou projetos fantasmas". É possível
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que tenham ocorrido casos isolados, descaminhos. Mas onde
não ocorrem? É importante que as denúncias sejam concretas,
que se identifiquem os responsáveis, para que sejam exemplarmente punidos corrutos e corruptores.
Fala Luís Nassif de "excesso de esperteza de Parlamen~
tares do Amazonas, aliados a funcionários públicos suspeitos,
ao adulterar leis e interpretações legais no episódio da regulamentação do processo produtivo básico". Quero que o jornalista decline o nome desses Parlamentares e prove o que diz.
Repito: prove que Parllimentares cometeram "excesso de esperteza" e diga quais o fizeram. Usar a liberdade de imprensa
sem a responsabilidade da prova é muito fácil. A regulamentação do processo produtivo básico, além de a mais absolutamente justa na sua formulação, foi aprovada no plenário do
Congresso Nacional, após exaustiva discussão, à qual não faltaram os lobbies eternos dos que são contra a Zona Franca
de Manaus - feliimente derrotados - sem entender sua
importância para a região e para o Brasil, sem terem ao menos
a honestidade de reconhecer que a maior parte dos componentes de fabricação nacional, que se incorporam à pequeníssima parte dos importados, é produzida, em sua imensa
maioria, por brasileiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Paraná...
Pior: afirmam que "não há nenhuma condição de a indústria de Manaus um dia vir a ser competitiva, em termos nacionais e internacionais". Como pode afirmar uma barbaridade
dessas, sem visão do presente nem do futuro? Será que já
foi algum dia ver com os próprios olhos a Zona Franca? Convido-o a ir até lá. Certamente, Nassif ignora' que a totalidade
dos aparelhos de televisão, de som, a maioria dos aparelhos
telefônicos, óculos, relógios, motocicletas, barbeadores, canetas esferográficas e por aí afora, dezenas de itens usados no
dia-a-dia por brasileiros de todo o País, tudo isso é produzido
na Zona Franca de Manaus, por irmãos brasileiros que estão
sobrevivendo honestamente, numa região de enormes dificuldades. Ignora, por certo, que a BR-174, que o Presidente
Itamar Franco e o Ministro Alberto Goldman estão empenhados em começar a asfaltar, é uma via direta para o caribe
e, de lá, para todo o mundo. Onde está a impossibilidade?
A distância? Se assim fosse, os produtos do Japão, da Coréia
e de Taiwan, que inundam o mundo, não seriam competitivos
em lugar algum.
Dois trechos da matéria, para mim, são sintomáticos:
a defesa que o jornalista Luís Nassif faz do poderoso setor
de telecomuniéações, quando afirma: "No momento, é impossível montar uma política industrial para o setor de telecomuni- .
cações", e a sua não-superada nem a~istiada oposição ao regime militar, na outra frase: "Se o regime militar tivesse investido no Centro-Sul o que foi consumido em Manaus, a indústria eletroeletrônica de lazer do Brasil estaria entre as mais
eficientes do mundo".
.
O que se depreende dessas frases? Por que só investir
no rico e já poderoso Centro-Sul? Todos somos BrasiL.. E
posso garantir, a bem da verdade, que foi o governo militar
- de exceção, é verdade - o período em que mais se fez
pelo Norte abandonado do Brasil, mantendo-o íntegro para
a Nação brasileira, embora certas pessoas não tenham condição de compreender nem de alcançar esse trabalho. Não fossem os militares brasileiros - que agora mesmo assumem
posições firmes em defesa da soberania nacional na região
-, a Amazônia já teria sido retalhada.
Limito-me a estes tópicos. Não detalharei sobre o ofensivo cronograma proposto pelo jornalista Luís Nassif para
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acabar com a Zona Franca de Manaus, em dez anos, limitando-nos a uma região de produtos primários, como preconiza.
Esta parte deixarei para outra oportunidade.

o SR. CHICO AMARAL (PMDB -SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"'e Srs. Deputados,
totalmente comprometido o meu tempo desta manhã, não
me foi possível chegar em tempo hábil ao plenário da Casa,
onde se realizava uma sessão em homenagem a uma das maiores figuras humanas que passou pelo Congresso Nacional:
o Deputado Ernesto Pereira Lopes.
NuIlJ,a semana de pouca freqüência, em dia calmo e pouco
favorável, à sessão não se registrou comparecimento minimamente à altura da figura homenageada.
Entre os poucos presentes esteve o atual Conselheiro
do Tribunal de Contas da União Paulo Affonso de Oliveira,
assessor da Mesa à época em que Ernesto Pereira Lopes presidiu a Câmara dos Deputados.
E, ainda que poucos, pouquíssimos daquele tempo em
que foi Deputado Ernesto Pereira Lopes sobrevivam politicamente e se encontrem integrando o Poder Legislativo Federal
.a esta altura, pelo menos para mim marcou o fato de que
sobre Ernesto Pereira Lopes não se tenha ouvido a voz de
pelo menos um Parlamentar do seu tempo, nessa sessão necrológica da manhã de hoje.
Talvez no futuro, em período mais normal e menos tumultuado de atividades, a Mesa da Câmara possa cuidar especificamente de, em havendo necessidade, sensibilizar as Lideranças partidárias para que busquem, nas indicações de oradores, incluir alguns ou algum que tenha tido convivência política
ou parlamentar com as fjguras homenageadas, em sessões
de necrológio; não que as vozes novas, os Parlamentares mais
novos na atividade política tenham menos autoridade para
falar, mas, sim, porque muito mais adequada e próxima do
homenageado é a palavra de quem viveu a mesma época,
políti~a ou parlamentar.
E a respeitosa sugestão que deixo às Mesas Diretores
da Câmara e do Senado e às Lideranças partidárias.
Meu amigo e caro Presidente Deputado Ernesto Pereira
Lopes, como você, pertenci ao momento político, à época
em que, pela Arena, representava o nosso Estado de São
Paulo, a sua inesquecível São Carlos, aqui no Congresso Nacional. Talvez aí onde esteja agora você possa ouvir não a
minha voz, mas o meu pensamento, o batimento do meu
coração, neste momento em que, mesmo fora de hora, no
Pinga-Fogo desta tarde de 14 de outubro, uso da palavra.
Quem fala é seu velho amigo, mais do que amigo, um
admirador das suas grandes qualidades que o tornaram uma
figura distinta, um Presidente à altura da sua Câmara dos
Deputados.
Você era o símbolo da pureza, dos bons costumes pessoais
e políticos, da dignidade pessoal, uma enorme figura humana
pela simplicidade de seu agir, de sua postura.
Tudo o que vinha de você era natural, era seu. Um industrial progressista que era mal interpretado, um Deputado saído
das classes empresariais, mas com jeito e cheiro das classes
mais simples, você só sabia amar os seus semelhantes e dava
porte, dignidade, respeitabilidade e crença a tudo de que participava.
Em tantas e inúmeras qualidades, a maior de todas era
a sua sabedoria 'em ser simples, constante; para você o outro,
estivesse perto ou distante, fosse do seu meio ou não, era
sempre seu próximo, seu semelhante, seu igual.
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Hoje, meu Bom amigo Ernesto Pereira Lopes, o mundo
mudou.
E, exatamente por isso, você não mais caberia na comunidade terrena.
Quero deixar registrada, na voz de alguém do seu tempo
parlamentar, da época de sua Presidência na Câmara, alguém
do seu Estado, toda a reverência que reclama a vida de uma
figura singular e especialíssima da velha política. A minha
voz já não tem o timbre vigoroso daquele tempo. Está desgastada, pelos mais de setenta anos que carrego. Mas você a
está identificando como a voz de um amigo de ontem, de
um admirador eterno das suas virtudes pessoais maiores, certamente transmitidas aos seus pósteros.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Estado
do Pará vive hoje em meio a uma 'completa inversão de prioridades na política de abastecimento de água potável praticada
pelo atual Governo estadual.
Existem bairros, em Belém, que enfrentam o eterno drama da falta de água, principalmente no verão, quando o líquido só chega à noite e, mesmo assim, sem forças para alcançar
as caixas d'águas. As donas de casa vivem numa verdadeira
batalha para a execução de afazeres e para manter o asseio
em seus lares. Ainda no mês de setembro sete bairros tradicionais de Belém ficaram sem água por mais de 24 horas.
O problema é da maior seriedade. Além do risco de
contaminação, numa época em que se fala tanto no cólera,
o Governo, às voltas com o Projeto de Macrodrenagem da
Bacia do Una na periferia de Belém - projeto que tem como
'objetivo principal mudar a fisionomia daquela área baixa,
a grande preocupação do Executivo -permite que se acentue
o colapso de água em quase toda a grande Belém, cercada
por baías e rios gigantescos. Eis mais um retrato da contradição
que domina nosso País. O Nordeste quer água e não tem.
O Pará tem água e não sabe canalizá-la para o bem de sua
gente e, conseqüentemente, para o progresso do Estado.
Infelizmente o Governo de meu Estado gosta de obras
faraônicas, e tem tanta vocação para esse tipo de obras que
despreza as empresas ligadas ao setor urbanitário do Estado.
Recentemente, o Governador Jáder Barbalho falou sobre
a possibilidade de privatização de empresas do Governo esta- "
dual, como a COSANPA - Companhia de Saneamento do
Estado do Pará, argumentando que as privatizações devem
começar pelas empresas estatais que não tenham condições
de encampar seus projetos, precisamente em cidades do interior.
Entretanto, a grande verdade, Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, é que um Estado como o Pará, onde existe água
em abundância, cidades como Santarém, Marabá, ltaituba,
C'lmetá, Xinguara, entre outras tantas, estão praticamente
sem água potável, e outras, como Viseu e Marapanim, estão
com seus reservatórios abandonados, à mercê ~as intempéries.
O SR. OSVALDO MELO (PPR - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
esclarece noticiário da imprensa que mesmo sem a decisão
final da Justiça a equipe econômica do Governo, liderada
pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso, inclina-se a readmitir apenas 15.500 servidores exonerados ilegalmente no período de 3 de julho de 1990 a 1° de janeiro de 1991. Somente
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esses funcionários serão novamente convocados para a reintegração. Alega-se que a readmissão dos restantes 108 mil provocará o estorno do Orçamento da União do ano entrante, tornando ainda mais precário o combate à inflação.
Já fizemos, desta tribuna, apelo ao Governo Itamar Franco, e voltamos aqui para reiterá-lo, a fim de que o assunto
seja decidido favoravelmente às pretensões dos que foram
injustamente demitidos no período do Governo CoiJor de
Mello.
Em 1990 foi iniciada a reforma administrativa do Governo
Collor, cujo principal objetivo era o "enxugamento" do déficit
público. A ação caracterizadora do programa da reforma foi
comprovadamente o desmonte, o sucateamento e a quebra
das empresas estatais e serviços públicos. Com a reforma,
milhares de trabalhadores foram sumariamente demitidos sob
a falsa argumentação de que se tratavam d~ "marajás".
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Em depoimento à revista Veja, o Coronel Pedro Cabral
revela que havia grupos de extermínio compostos por militares
que executavam guerrilheiros tomados como presos sob o
comando do oficial do CIE, Sebastião Curió. Revela ainda
que gravíssimas violações dos direitos humanos foram perpetrados por agentes do Estado.
Os Deputados membros da Comissão Externa ficaram
chocados com o relato do Coronel Pedro Cabral e deploram
o silêncio do Governo Federal.
As revelações do Coronel dão validade à Comissão e
aos seus objetivos: colaborar com os familiares dos desapa~
recidos na luta pelo direito ao reconhecimento da qualidade
de vítimas, a violência política e da violação dos direitos humanos por parte da União e pelo direito à celebração da memória
e ao sepultamento digno de seus parentes.
Na segunda-feira, 11 de outubro, foi publicado o acórdão
da memorável decisão unânime do TRF, acatando o voto
A debilidade daquela reforma administrativa tornou-se
da Juíza Selene Almeida, que determina que a União seja
patente para toda a sociedade porque em nenhum momento
compelida a indicar o local do sepultamento dos militantes
se verificou o crescimento econômico do País. A administração
mortos no Araguaia aos seus parentes e a fornecer-lhes o
Collor tornou-se instrumento de desmoralização do patrimôrelatório oficial do Ministro da Guerra, datado de 5 de janeiro
nio público. Trabalhadores altamente qualificados foram exde 1975.
pulsos de suas empresas numa ação nefasta sem precedentes
O TRF desconhece a prescrição, uma vez que a União
na História do País.
sempre negou os fatos, repele o argumento do sigilo (a lei
garante que o Poder Judiciário poderá determinar a exibição
Hoje, a população pode comprovar que as estatais e os
reservada de qualquer documento sigiloso que se aplica ao
serviços públicos praticamente paralisaram suas atividades por
caso) e afirma que a Lei da Anistia não resolveu o problema
falta de mão-de-obra, tendo que, em sua maioria, contratar
dos desaparecidos.
serviços de terceiros ou convocar concursos públicos para o
O TRF baseou-se nos princípios gerais do Direito e no
preenchimento do quadro de pessoal efetivo. Essa contradição
só veio comprovar o erro das demissões e fundamentar a direito natural para sua decisão, afirmando que o direito à
sepultura e o direito dos parentes de prantear e cultuar seus
constatação de que o Governo economizaria muito mais com
mortos foram desrespeitados pelas forças de segurança no
as reintegrações.
Araguaia e que o respeito aos mortos é devido, qualquer
Em março de 1993 foi fundada a Coordenação Nacional
que
seja sua nacionalidade, raça, credo religioso, ideologia.
dos Demitidos das Estatais e Serviços Públicos com o objetivo
Mais uma vez apelamos ao Presidente Itamar Franco para
de lutar pela reintegração de todos os demitidos do Governo
que
tome a decisão histórica de enviar ao Congresso projeto
Collor.
de lei criando uma Comissão Especial para apurar esses fatos
Como resultado das ações desencadeadas pela Coordee proceder à reparação moral dessas vítimas da ditadura minação, e como fato diretamente vinculado às mobilizações
litar.
dos demitidos, foi publicado no Diário Oficial da União de
Convidamos os Srs. Parlamentares a participar da audiên24 de junho de 1993, um decreto do Presidente Itamar Franco,
cia pública do dia 20 de outubro.
instituindo Comissão Especial com o prazo de noventa dias
Nos dias 11 e 12 de outubro a Comissão Externa para
para formular relatório sobre as demissões, a fim de dar subsídios ao Governo para que todas as vítimas' de Collor sejam os Desaparecidos Políticos, através deste Deputado, participou da exumação dos restos mortais do militante Político
reintegradas.
Amo Preis, em Paraíso do Tocantins.
Destacamos que a recuperação desse trabalho significa
Amo Preis foi morto em 15 de fevereiro de 1972 com
a retomada da ética e da dignidade. Um projeto que vise
18 tiros e foi enterrado numa cova rasa do cemitério de Paraíso
à recuperação econômica e ao crescimento econômico tem
de Tocantins com o nome de Patrick McBundy Cormick, sem
que estar aliado ao trabalho, e não ao desemprego.
guia de sepultamento e sem assento de óbito.
A famigerada reforma administrativa roubou o bem mais
Ele nasceu em Forquilhinha, Estado de Santa Catarina,
valioso defendido por todos os organismos internacionais que
em 1934. Formou-se em Direito pela USP, a famosa Casa
prezam os direitos de cidadania: o trabalho.
Solicitamos, contando com o parecer favorável da Comis- do Largo São Francisco. Indignado com o regime militar,
são Especial em seu relatório final, que efetivamente o Presi- ingressou na ALN e depois no Molipo.
Seus pais - Edmundo Preis, falecido em 11 de julho
dente Itamar Franco promova a reintegração de todos os demide 1993, aos 91 anos, e Paulina .Preis - e seus irmãos, dentre
tidos por Collor e o mais urgentemente possível.
eles o Deputado Estadual João Preis, pelo PP do Paraná,
nunca se conformaram com a morte de Amo e com seu enterro
com nome falso, como um ser desprovido de memória e de
O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG. Pronuncia
respeito.
o seguinte discursos.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
A exumação foi autorizada pela Juíza Ângela Maria Juna Comissão Externa para os Desaparecidos Políticos ouvirá
queira, que designou o médico-legislta José Eduardo Reis,
o Coronel Pedro Correa Cabral, autor do livro Xambioá Guerrilha do Araguaia, na próxima quarta-feira, 20 de outu- . do IML de Brasília, para elaborar o laudo, comprovando
em definitivo a identidade verdadeira da pessoa ali sepultada.
bro. às 10 horas.
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para que os restos mortais de Amo possam ser trasladados
para Maringá e terem sepultura digna ao lado do seu pai.
Agradeço ao advogado Ivo Shizuo Sooma, procurador
da família, amigo e contemporâneo de Arno Preis, que, com
tenacidade e desprendimento, possibilitou o resgate da memória e dos despojos desse militante de tanto valor. Agradeço
ainda a Suzana Lisboa, incansável militante nessa luta dos
familiares dos mortos e desaparecidos políticos, ao perito Sérgio Matos e aos médicos tocantinenses Neilton e Cleber, que
colaboram nos trabalhos de exumação dos restos mortais de
Amo Preis.

o SR. JONES SANTOS NEVES (PL - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'- e Srs. Deputados,
quinze dias atrás, estive em Bruxelas, representando ~ C~I,
Confederação Nacional da Indústria, e a OIE.'_ Orgamza~ao
Internacional de Empregadores, em uma reu~llao promov~?a
pelo Conselho Econômico e Social da Comumdade Europela.
Tratava-se de um encontro-audiência de representantes
dos meios econômicos e'sociais dos Estados da América Latina
e da Comunidade Européia para o exame dos três temas seguintes: a cooperação para o desenvolvimento e o diálog_o
político, as relações econômicas e o papel dos agentes economicos e sociais.
Pela importância do encontro e pelos resultados alcançados, considero de meu dever trazer ao conhecimento dos meus
pares - e aos Anais desta Casa - as informações principais
pertinentes.
Com relação ao primeiro tema, ficou bastante nítido o
grau de complexidade oferecido pelo problema da construção
da democracia na América Latina. São as chamadas "democracias pobres", que, para o amadurecimento político, exigem
antes o estabelecimento de uma economia sustentada, que
só pode ser alcançada a partir do momento em que possa
haver saúde, educação e emprego para as suas populações.
Realmente, como é possível extrair-se um regime democrático de dentro de um organismo invadido pela miséria,
pela fome, pela violência e pelo desespero social? Na minha
intervenção, destaquei que os empresários latino-americanos
e da Comunidade Európeia já criaram um instrumento de
grande valor, a ACE - Associação de Cooperação Empresarial CEE - América Latina, que há mais de dois anos
estimula a integração entre os dois grupos empresariais, mediante uma série de encontros, colóquios e seminários sobre
temas tais como: desenvolvimento do turismo, política de.privatização, desenvolvimento da pesca, melhoria de produtividade, industrialização e proteção do meio ambiente, tratamento de resíduos urbanos e indústrias, política agrária e
comunitária etc.
Mas o mais importante, no campo dessa colaboração,
tem sido a oportunidade de desenvolver, segundo entendo,
programas relevantes na área do crescimento econômico, com
geração de empregos. No Espírito Santo estamos acionando,
com esse objetivo, o projeto Gerar - Emprego e Desenvolvimento, sob os auspícios da OIT - Organização Internacional do Trabalho, que começa a ser desenvolvido pelo Sebrae - ES no Município de Barra de São Francisco.
Com relação ao segundo tema, considerei que o que certamente influenciaria de forma positiva as relações econômicas
com a CE seria a ratificação final da Rodada Uruguai do
GATI. A posição brasileira tem que ser de defesa de uma
redução substacial no volume de exportações subsidiadas,
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principalmente de produtos agrícolas e industriais. E indiquei
como ponto mais sensível das relações comerciais a Política
Agrícola Comum, explicitando que dentre outras barreiras,
ao comércio que poderão prejudicar os países em desenvolvimento está o caso do selo ecológico da CE, instituído no
ano passado com o objetivo de informar os consumidores
sobre produtos que tenham pouco impacto ambiental sobre
o seu ciclo de vida. Acrescentei ainda alguns aspectos que
poderiam ser aprimorados no âmbito do SGP -Sistema Geral
de Preferência mantido pela CE: a redução progressiva de
tarifas de produtos de interesse da AL e a inclusão, de forma
progressiva, de produtos de interesse desta região, especialmente produtos agrícolas e matérias-primas, produtos elaborados e semi-elaborados.
Finalmente, quanto ao terceiro tema, o aspecto mais importante foi a aprovação geral da criação, em todos os países
da América Latina, de conselhos econômicos e sociais, à semelhança do existente na Comunidade Européia. De acordo,
por exemplo, com a experiência brasileira, um conselho deste
tipo, bem estruturado, poderá se constituir em fórum de diálogo permanente entre os parceiros sociais e o poder político,
favorecerido a participação daqueles na formulação das políticas públicas e desenvolvimento de programÇls de cooperação
da sociedade civil na solução dos problemas do País. Foi lamentável, no Brasil que as tentativas de pacto social tivessem
tido pouco êxito, pela dificuldade dos interlocutores sociais
para envolverem no diálogo as autoridades públicas e os dirigentes políticos. A contribuição da CE na nova tentativa de
institucionalização desse mecanismo de diálogo seria oportuna, não só no âmbito nacional como, de imediato, no âmbito
da integração dos países do Mercosul.
Para concluir, Sr. Presidente, não tenho dúvida ao afirmar que o encontro-audiência realizado em Bruxelas, do qual
participei, resultou de enorme utilidade para os representantes
dos meios econômicos e sociais dos Estados da América Latina
e da Comunidade Européia.
Encontros como esse reafirmam e consolidam a convicção
de que a humanidade está empreendendo, a passos largos,
a estruturação da economia global e de uma justiça social
da qual possam desfrutar futuramente, todos os povos do
mundo.
Sr. Presidente, havendo comparecido à reunião em minha
condição de Vice-Presidente da Organização Internacional
de Empregadores e da Confederação Nacional da Indústria,
procurei deixar bem claro que considero um dever das organizações empregadoras da América Latina participar ativamente
desse processo de integração.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PP - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.
fontes oficiais dão conta de que o Governo decidiu, segun·
da-feira última, retomar os leilões de trigo da safra nacional
colhida no ano passado e que tinham sido suspensos no final
de setembro, em função da entrada no mercado da nova safra
que está sendo colhida. A providência é justificada pela consta·
tação de que, com ou sem leilão, a nova safra passará obrigatoriamente para as mãos do Governo. Hoje, os financiamentos
de custeio, transformados automaticamente em Empréstimm
do Governo Federal com Opção de Venda ao Governo (EGF
COV), já representam 67% da produção prevista em 2,2 mio
Ihões de toneladas. Prevê-se que a quase totalidade desta
safra acaba em EOF-COV, porque, com os atuais preços inter·
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nacionais, é mínima a possibilidade de os moinhos virem a
adquirir o trigo nacional ao preço mínimo de 140 dólares
a tonelada. Em janeiro, começará a entrar no País o trigo
da Argentina, a preços estimados em 103 dólares por tonelada
FOB, ou 145 dólares no porto de Santos. O produto nacional,
de qualidade inferior, chegaria aos moinhos a 165 dólares.
Existe, na cotonicultura, uma situação de duplo efeito'
negativo: de um lado, o Tesouro arcando com sucessivos prejuízos com os leilões para manter preços mínimos elevados,
capazes de concorrer com as cotações internacionais, e, de
outro lado, os triticultores que continuam a reduzir a produção, desestimulados pela falta de uma política adequada para
o setor. Por sua vez, o consumidor, aparentemente beneficiado com os preços baixos do mercado internacional, participa também, na sua condição de contribuinte, das perdas
sofridas pelo Tesouro.
No seio da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o endividamento do setor rural e as importações de alimentos, está crescendo a convicção de que o Poder Público,
a exemplo do que fazem as nações mais desenvolvidas do
mundo, deveria pagar os custos da defasagem. Trata-se, porém, de uma alternativa que leva à indesejada estatização
do comércio do cereal produzido no País, que o Governo
se vê compelido a adotar diante da liberalização das importações.
Mas os mais graves efeitos da crise se abatem sobre os
trabalhadores, que, em face da retração do plantio, perdem
cada vez mais empregos, um fenômeno que se complica em
dimensões maiores no caso da cultura algodoeira, como relata
reportagem do jornal Folha de Londrina, edição de 24 de
setembro passado.
Legiões de bóias-frias perambulam pelas ruas das cidades
que têm Campo Mourão como pólo econômico, formando
tristê quadro social. A situação é mais séria no Município
de Goioerê, que deixou de oferecer 9.751 empregos devido
à redução da área plantada.
Qual a causa determinante dessa questão que atinge ao
mesmo tempo o agricultor e o bóia-fria?
Na interpretação do presidente da Cooperativa Agropecuária Mourense - Coamo - é a falta de taxação sobre
o algodão importado, única forma de salvar a cotonicultura
brasileira e garantir milhares de empregos no campo.
O que está acontecendo com o trigo e o algodão, a exemplo do que já ocorreu com outros produtos, como o milho
e o feijão, resulta da ausência de uma política agrícola adequada que, sem chegar aos limites extremos da xenofobia, possa
salvaguardar os direitos dos nossos trabalhadores rurais e os
interesses econômico-financeiros dos produtores brasileiros.
A liberalização exagerada, por conta de um modismo inaugurado no Governo deposto pelo impeachment, vem colocando
o País em desvantagem em relação às economias externas
altamente subsidiadas no setor agrícola. Contradição impossível de ser tolerada por mais tempo.
Por outro lado, Se. Presidente, Srs. Deputados, a agricultura no nosso País passa, como praticamente sempre passou,
por graves problemas estruturais, pois falta-lhe, como praticamente sempre lhe faltou, uma política ampla, abrangente,
que permita um planejamento de médio e longo prazos.
Uma política de tal natureza não pode deixar de levar
em conta, em nenhuma hipótese, a questão dos fertilizantes,
essenciais que são a uma boa safra, tanto para o pequeno
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e médio produtor rural quanto para a agroindústria modernizada, como a praticada em vários pontos do País.
Neste ponto específico, felizmente, as preocupações dos'
agricultores hoje são menores do que eram algum tempo atrás,
pois desde 1980 foram reduzidas as alíquotas de importação
de fertilizantes e matérias-primas para sua fabricação, permitindo ao produtor o acesso a estes insumos a custos menores.
Ocorre, contudo, que, com o programa de privatização
em curso está-se verificando uma certa tendência ao domínio
do mercado por parte de poucas empresas, numa quase cartelização do setor. Basta citar o caso das ex-estatais Indag, Fosfértil, Goiasfértil e Ultrafértil, adquiridas por um mesmo grupo,
que assim detém hoje 35% do mercado.
Com isso, dá-se agora um fato tanto estranho quanto
preocupante: as empresas de fertilizantes, que antes pleiteavam a redução das alíquotas de importação, passam agora
a pedir justamente o contrário, o aumento dessas mesmas
alíquotas, pois agora é de seu interesse dominar o mercado,
livres da concorrência externa.
O resultado natural: a quebra das pequenas empresas
e dos pequenos produtores rurais, que se veriam à me~c~
dos preços impostos pelos grandes grupos produtores de fertIlIzantes, sem terem condições de procurar melhores preços
para os adubos de que necessitam.
É imJlorta~te ãpoiarmos o pequeno produtor rural, pois
é ele quem alimenta, de maneira mais imediata, o morador
da cidade e também o trabalhador do campo. A fixação do
pequeno produtor no campo, como bem sabemos, é também
fator decisivo para a diminuição da miséria não só na zona
rural, como também nos centros urbanos, no momento em
que evita a migração.
Assim, Se. Presidente, Srs. Deputados, é importante ficarmos alerta a este ponto, para não permitirmos um retrocesso ao passado, quando os produtores pagavam caro para
adubar suas lavouras, incidindo os custos obviamente no preço
final do produto.
Não podemos permitir que manobras ladinas venham a
prejudicar aqueles que, com seu suor, mais colaboram para
o bem-estar do nosso povo, sobretudo nestes dias em que
. tanto se fala em diminuir a fome do brasileiro. Portanto,
estejamos prevenidos e atentos para não sermos traídos por
pleitos que apenas beneficiam uns poucos, em detrimento
da maioria.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO TASSIS (PMDB - MG. Pronuncia o'
seguinte discurso.) - Se. Presidente, S1"" e Srs. Deputados,
peço licença para um voto de pesar. Às primeiras horas do
dia 19 de outubro, Governador Valadares recebe a notícia
do falecimento de um grande homem, pioneiro, chefe de família exemplar, cidadão participante, refiro-me a Castor Amaral.
Filho de Luiz José do Amaral e Laudelina Maria de Jesus,
nasceu Castor Amaral há quase cem anos, em 28 de março
de 1897, numa modesta fazenda nas proximidades de Campina
Verde, no Triângulo Mineiro. Ali permãneceu até os 15 anos,
onde também freqüentou a escola primária até o terceiro ano,
trabalhando com seu padrinho, Estanislau de Almeida Medeiros. Em 1917, já com 20 anos, mudou-se para a cidade de
Frutal, também no Triângulo, onde trabalhou como escrevente no Cartório do 19 Ofício daquela Comarca.
Estava aí caracterizada sua condição de tabelionat~, que
só terminaria com sua aposentadoria em 1966, como funcio-

22096 Sexta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

nário do Poder Judiciário, deixando marcas de sua integridade.
A cultura é o maior patrimônio que um pai deixa à sua
família.
Este foi o princípio que norteou Castor Amaral na formação de seus filhos: Rubens, Ronald, Risoleta, Romeu, Reni,
Reginaldo, Sônia, Hebe e Castor, todos eles expoentes de
primeira grandeza na vida social, cultural e profissional liberal
de Governador Valadares, perpetuando a seriedade e a simplicidade que herdaram de "Seu" ,Castor e Dona Dulce, um
dos mais perfeitos exemplos de casal com que nossa cidade
teve a felicidade de conviver.
São inúmeros os benefícios que a cidade deve ao ilustre
Tabelião que chegou a Governador Valadares em 1939, ainda
nos primeiros anos de sua emancipação política, marcando
a vida comunitária com uma longa folha de serviços prestados,
especialmente no setor social e cultural.
Como membro fundador do Rotary Club de Governador
Valadares, foi autor de uma brilhante palestra, abordando
com muita propriedade o problema hospitalar no Brasil. Dirigiu, como Presidente, a Fundação de Obras Sociais de Governador Valadares, foi membro da Diretoria do Esporte Clube
Democrata e da Fundação Percival Farquhar, entidade mantenedora do ex-MIT, hoje Univale - Universidade do Vale
do Rio Doce.
Dirigiu, desde o início, a Fundação Jorge Ferraz, que
mantém sob sua orientação o Colégio Clóvis Salgado, de primeiro e segundo graus.
Sabem e reconhecem com admiração os que tiveram o
privilégio de conviver com Castor Amaral que poucos luminares do Direito podem dar-se ao luxo de ter tido a vivência
jurídica deste homem notável, que foi Tabelião, Juiz de Paz,
Vice-Prefeito e Prefeito Interino de sua terra adotiva e que,
nos bancos escolares, não foi além do terceiro ano primário.
A humildade de uma vida edificante, um caráter imaculado, a honradez e outros inegáveis predicados são o legado
que deixa, com sua morte aos 96 anos, aos nove filhos, vinte
netos e um bisneto, os quais, por tal herança, se constituem
num dos patrimônios morais de nossa cidade.
O nome Castor Amaral está inscrito com dignidade e
respeito na história de Governador Valadares. E, como Parlamentar, representando aquela cidade, deixo meus votos de
pesar a toda a família, pedindo que se inscreva também o
seu nome nos Anais desta Casa, como preito e reverência
a este insigne mineiro, hoje valadarense, que a cidade chora.
Pelo exemplo desta vida, nós agradecemos a Deus e abraçamos os familiares e amigos de Castor Amaral, verdadeiramente um homem de bem, um exemplo de cidadão.
Tenho dito.

o SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
escola é professor. Ê fundamentalmente professor. Não é a
imponência do projeto arquitetônico ou equipamentos essenciais que a compõem. Ela não existe sem professor, não cumpre o seu desiderato sem que a presença do professor, do
educador em particular, a torne viva, pulsante, gente de transformação, constituidora da Nação.
Hoje nós temos o professor fisicamente na sala de aula,
embora o encontremos desmotivado, marginalizado, distante
da atuação dos governantes, sem receber a justa recompensa
pelo elevado mister que desempenha.
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O discurso do governo e os planos que elabora não contemplam o magistério. A política de recursos humanos há
que priorizar a capacitação de docentes, promover treinamentos períodicos, revitalizar a formação de professores, nas
~scolas Normais e nos cursos de Pedagogia, no nível superior.
E inadmissível conviver com essa política salarial. Na esfera
municipal, paga-se menos do que o salário mínimo à grande
maioria dos mes tres das séries iniciais do ensino fundamental.
Os Estados e a União, por sua vez, com a política posta
em prática por eles, remuneram o docente com vencimentos
inferiores, em muitos casos, aos percebidos pelos auxiliares
do serviço da mesma escola em que lecionam.
Esta é a realidade do quadro educacional brasileiro: prega-se a melhoria da qualidade do ensino, a erradicação do
analfabetismo, a eliminação dos índices de evasão e repetência, a formação técnico-profissional do educando, o estímulo
à extensão e à pesquisa, enquanto, na prática, a proposta
colide com o desaparelhamento material da escola e, fundamentalmente, com a vergonha salarial praticada com relação
ao professor.
Faço estas considerações para exteriorizar minha revolta
ante o descaso com que este assunto é tratado. Faço esta
denúncia, na data em que se comemora o "Dia ào Professor",
para testemunhar o respeito e o apreço que devoto a esta
categoria profissional, responsável direta pelo desenvolvimento do País.
Concluo, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, conclamando V. Ex~ a, na revisão constitucional, dedicarem especial
atenção a esses problemas, possibilitando que o Brasil, através
da educação, encontre o caminho da prosperidade e da justiça
social.
Era o que tinha a dizer.

o SR. AMARAL NETTO (PPR - RJ. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
'é sobejamente conhecida minha posição a respeito de um
tema que está muito em moda atualmente: a privatização
das empresas públicas e estatais. Sou, em princípio, a favor,
considerando o excessivo tamanho do Estado brasileiro, que,
freqüentemente, atua em áreas em que jamais deveria ser
fazer presente, chegando a absurdos conhecidos, como o de
pa~ticipar acionamento de motéis, fábricas de Iingerie etc.
Por esta razão, Sr. Presidente, o depoimento que vamos prestar se reveste de total isenção.
A privatização de empresas públicas e estatais vem sendo
apontada como mecanismo importante para o equacionamento da atual crise econômico-financeira e para a viabilização
do futuro desenvolvimento econômico do Brasil.
Basicamente é considerado que, na atual conjuntura, as
empresas estatais estariam incapacitadas de realizar os programas de investimentos necessários em setores fundamentais
por elas ocupados. As principais razões seriam: o alto grau
de endividamento das empresas estatais, mormente em moeda
estrangeira, restrições de ordem conjuntural quanto à possibilidade de aumentos significativos nos preços de seus produtos,
com o fito de elevar a capacidade de se autofinanciarem,
e, finalmente, a própria impossibilidade da máquina governamental de gerar excedentes de recursos para investimento
sem deflagrar um processo hiperinflacionário. São apontadas,
ainda, a inviabilidade de realizar programas sociais em função
da escassez de recursos públicos a serem alocados para tal
finalidade, o déficit público, que impulsiona os agentes inflacionários, e o fato de que é no setor privado que se encontram
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excedentes de recursos disponíveis para a realização de investimentos prioritários. Além disso, é argumentado que, atualmente, o setor privado encontra-se amadurecido, modernizado e capacitado a assumir grande parte das atividades produtivas executadas pelo setor público.
Se grande parte dessas considerações refletem uma realidade global, não é menos verdade que devem ser levadas
em conta as particularidades de cada setor público prestador
de seryJços. Não podemos admitir que, através de campanhas,
muitas vezes mal inspiradas, as empresas públicas sejam, indistintamente, transformadas em, "saco de pancadas", se coloque
num mesmo nível diferentes tipos de serviços, não se preocupando com a importância de cada um deles para o bem-estar
social do povo brasileiro.
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cial complementar, reduzindo-se as reservas energéticas hidráulicas globais do País, cuja importância para a sociedade
está refletida no art. 20 da Constituição, que define essa riqueza como propriedade da União. A eficiência do setor elétrico
brasileiro está centrada na sua operação e expansão, dentro
de uma visão integrada, não sendo aplicável a mera importação de modelos concebidos sob outras premissas.

No Primeiro Mundo, a privatização foi motivada pela
busca de maior eficiência e economia na produção de energia
elétrica. Ela teve início na Inglaterra, em 1990, quando a
CEGB foi desmembrada em três empresas de geração (PowerGen, National Power e Nuclear Electric), uma empresa de
transmissão, responsável pelo grid, e em doze empresas distribuidoras regionais. Das novas empresas, apenas a Nuclear
Se privatizar o setor siderúrgico não gera problemas, pois Electric permaneceu nas mãos do Estado. Mas, de acordo
as siderúrgicas funcionam isoladamente, isso não ocorre em com estudos encomendados pela Eletricité de France, confortodos os setores, como é o caso da área de energia elétrica, me publicado pela revista Power in Europe, do Grupo "Finanque ora pretendemos abordar. Há pouco mais de trinta anos,
ciai Times", a privatização do setor elétrico inglês trouxe como
somente os privilegiados disounham de eletricidade residen- conseqüência o aumento real de tarifas, reflexos desestabicial, e a um preço muito alto. Os grandes capitais, o estran- lizantes na economia e crescente insatisfação pública com a
geiro, em particular, não tinham interesse em investir no setor,
queda da qualidade dos serviços, sendo desaprovada pela
fora dos grandes centros de consumo.
maioria dos consumidores.
Isto gerou a neces!'\idade imperativa dos Governos FedeEm alguns países em desenvolvimento, a privatização
nll e Estaduais tomarem a si a responsabilidade de um serviço é vista como forma de racionalizar o preço da eletricidade
que é vetor de modernidade social e de prosperidade econô- ou a estrutura tarifária, eliminando subsídios. Em outros, como forma de reduzir o endividamento do Estado através da
mica de um país, imprescidível a qualquer sociedade moderna.
venda de seus ativos. O modelo de privatização inglês foi
Hoje, sendo um dos serviços públicos de maior eficiência
e sempre disponível, só' se nota a sua extrema importância adotado como paradigma pelo Banco Mundial e exportado
nas raras vezes em que falta, em casos excepcionais de intem- para os países em desenvolvimento carentes de recursos, sem
grandes análises das peculiaridades locais.
péries da natureza.
Basta lembrar o estado de calamidade que se instala quanNo Chile, tal modelo já foi implantado, e em vários outros
do falta energia elétrica. Os serviços de transporte de massa, países como Austrália, Nova Zelândia e países do Leste Euroos hospitais, o comércio, a indústria, o conforto e o lazer peu, encontra-se em discussão ou em vias de implantação.
Outros países aceitaram a participação do capital privado,
da população, nada disso funciona. A perda que isto acarreta
para a Nação, em termos de produção, é incalculável: a falta
porém apenas na função de geração, mantendo como mo!,!ode em energia elétrica por apenas um dia leva à perda de pólio estatal as funções de transmissão e distribuição. E o
caso do México, Portugal, Israel, Coréia do Sul, Indonésia,
1.2 bilhão de dólares para' a economia nacional.
Costa Rica e outros. Nos Estados Unidos, parte do setor
Mas, Sr. Presidente, queremos, também, ressaltar que
o setor elétrico brasileiro tem como principal fonte energética elétrico é privado desde o início do século.
a energia hidráulica, que, além de ser a mais barata existente, '
Na Argentina, conforme Graciela Hasson, da Fundação
é imune às oscilações dos preços internacionais, o que não
Bariloche, em "A Experiência de Privatização do Setor Elétrico Argentino", a privatização pretendia obter dinheiro para
acontece com os outros energéticos. Para se ter uma idéia,
o mercado brasileiro suprido em 95 % por essa fonte energética
cobrir o déficit público, sendo seu aludido sucesso por ela
equivale a uma economia de 1.3 milhões de barris/dia de contestado. Além disso, ao contrário do que ocorria quando
petróleo, o que corresponde, praticamente, ao dobro da pro- o setor elétrico era estatal- havia a preocupação de minimizar
o custo do fornecimento - atualmente qualquer órgão do
dução nacional e representa uma economia anual de divisa
s de 7 bilhões de dólares. O principal problema a ser enfren- setor está preocupado apenas em maximizar seus lucros. Como
tado é o do financiamento auto-sustentado da sua expansão, conseqüência, houve o corte do fornecimento a áreas pouco
rentáveis da periferia de Buenos Aires e elevação em mais
pois nosso consumo de eletricidade per capita é muito baixo
de 25% do preço da tarifa na região Noroeste do País, com
e qualquer Tentativa de Desenvolvimento social do País acarretará uma grande elevação do mesmo.
grande prejuízo para a população. Essa política energética
está contribuindo para que a produção econômica interna
. O f~to de ser hidráulica nossa principal fonte de energia
argentina seja cada vez menos competitiva no mercado interdIferencIa o caso brasileiro nos estudos internacionais de privanacional.
tização do setor elétrico.
O monopólio dos serviços de eletricidadp., compreendenAs usinas são interligadas tanto pela malha de transmissão
do geração, transmissão e distribuição, permanece como moquanto, sendo de uma mesma bacia hidrográfica, pelos rios
delo não apenas no Brasil, mas na França, Itália e Holanda.
que a compõem. Sua operação e expansão exigem uma visão
Em vários países desenvolvidos, as usinas hidrelétricas permaintegrada, pois cada usina não somente gera a energia no
necem nas mãos do Estado, como nos Estados Unidos, Canadá
seu próprio local de implantação, mas também contribui para
e Japão.
aumentar a energia para os projetos existentes e para aqueles
Mas voltemos ao Brasil, Sr. Presidente. Sem nenhuma
que futuramente se situarão rio abaixo, na mesma bacia. Caso
aparente preocupação com a otimização do setor elétrico,
isto não seja respeitado, deixará de ser aproveitado esse poten-
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surgem, na cena brasileira, proposições de simples venda de
usinas em operação, com a pretensa finalidade de fazer caixa
imediata para o Tesouro Nacional, visando facilitar o combate
à inflação. Ora, a venda de usinas em operação carrega um
componente inflacionário. O preço de venda de uma usina,
que tem sua produção totalmente alocada até o final de sua
vida útil, tem que ser maior do que seu custo de reposição,
uma vez que a demanda crescente exigirá que se continue
construindo usinas.
Cabe observar, ainda, que as tarifas de eletricidade estão
baseadas na estrutura de custo das concessionárias, para o
qual é decisivo o mix de custos das fontes, ou seja, da energia
tornada disponível pelas usinas. Como as usinas têm custos
de produção diferentes, caso sejam alienadas as mais econômicas, imediatamente haverá uma pressão de aumento de
tarifa da energia da empresa cedente, pois seu novo mix de
custo perderia a parcela que contribuía para uma média menor. A geração de uma antiga usina da empresa estatal, ao
passar para uma concessionária privada, não teria o mesmo
mérito em termos de redução de tarifa, em face da menor
margem de defasagem tarifária aceita pela empresa privada,
de visão social estreita. Na Argentina, onde já ocorreu este
tipo de privatização, a energia elétrica, que no Brasil, atualmente, é de 50 dólares MWh, na média, subiu imensamente,
atingindo o patamar de 1l0Mwh logo após a privatização.
Não servindo para otimizar o setor elétrico e, a longo
prazo, não contribuindo para a queda da inflação - e é lamentável que a visão de certos homens públicos se limite a um
horizonte imediatista - , parece-nos preocupante a privatização de usinas em operação, pela ameaça nela contida de
servir a interesses privados, sejam internacionais, pois o setor
privado brasileiro não tem capacidade de adquirir o conjunto
de empresas do setor que, diante deles, ficaria indefeso, sejam
nacionais, que, separadamente, almejam adquirir, a preço
aviltado, usinas de baixo custo operacional. Ademais, considerando que o poder regulador no País é muito frágil, a privatização poderia trazer riscos para o sistema interligado,.prejudicando a otimização da operação do sistema, reduzindo seu
controle e, por conseqüência, a qualidade e a confiabilidade
do atendimento 'ao mercado consumidor.
Correríamos, ainda, o risco de passarmos de um monopólio estatal, passível de ser criticado, para um certamente
nefasto monopólio privado.
Quero, Sr. Presidente, lembrar as palavras do meu querido companheiro Roberto Campos, brilhante homem público
que, como ele próprio afirma, é a favor de privatizar tudo,
menos a pena de morte, que ele quer seja da competência
do Estado. Em seu Projeto de Lei n9 1.954, que dispõe sobre
a privatização de atividades do setor elétrico, podemos vê-lo
afirmar: "Nem todos os subsetores do setor de energia elétrica
seriam igualmente apropriados à privatização das suas atividades. As grandes centrais hidrelétricas, por exemplo, com seus
gigantescos investimentos, longo período de gestação, reduzido custo de manutenção' e limitadas demandas gerenciais,
constituem um campo onde a ação do setor público pode
ser otimizante..."
Mas, Sr. Presidente, não somos totalmente contra a participação privada no setor elétrico. Ach.amos que ela poderia
se fazer presente em parcerias em novos projetos elétricos
e nas obras paralisadas, para ampliar a geração essencial à
retomada do crescimento, trazendo recursos e ampliando a
capacidade do setor. A abertura de 49% do capital das estatais
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de energia em Bolsas de Valores, associada a uma gerência
mais empresarial dessas empresas, baseada em contratos de
gestão, é outra alternativa que nos parece positiva e que manteria resguardados os interesses da sociedade.
Finalizando, Sr. Presidente, queremos também chamar
a atenção para o perigo que representaria a extinção de concessões de'geração, transmissão e distribuição de energia elétrica,
pois traria conseqüências perversas, tanto a nível empresarial
.quanto social, colocando em risco um patrimônio de 100 bilhões de dólares e um serviço público dos mais essenciais
à população. Tal projeto provocaria o aumento do custo da
oferta de energia elétrica e, conseqüentemente, das tarifas,
inclusive pela incorporação das quotas de licitação nas propostas de preços; o desinteresse pelas áreas menos rentáveis,
embora carentes de energia elétrica para o seu desenvolvimento; a degradação do patrimônio das concessionárias, com
impactos sobre seus compromissos externos, sobre o valor
de suas ações, com repercussões negativas na ampliação do
mercado de capitais; graves desajustes no equilíbrio econômico-financeiro das empresas concessionárias, pois as concessões
mais rentáveis viabilizam as menos rentáveis, com repercussão
sobre as tarifas pagas por seus consumidores e sobre a qualidade técnica dos serviços; risco potencial de desvalorização'
institucional e à operação interligada do sistema; e, finalmente, a redução dos investimentos e a perda de confiabilidade da oferta de energia elétrica.
Era o que eu pretendia dizer, Sr. Presidente, pedindo
a especial atenção de meus colegas para este assunto tão importante.

o SR. COSTA FERREIRA (PP - MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
há três tipos de homens públicos: aqueles cuja fama supera
as virtudes, muito comuns nesses tempos em que a mídia
eletrônica adquiriu supremacia; aqueles que, ao contrário,
não são conhecidos em toda sua grandeza; e, por último,
aqueles cuja imagem é a perfeita medida de suas qualidades.
Desde que se tornou titular do Ministério da Integração
Regional, o Senador Alexandre Costa está, sem dúvida, incluído rio segundo dos três grupos que mencionamos. Só os que
tiveram e têm o privilégio de ver de perto sua atuação conhecem inteiramente os méritos desse grande homem público.
Infelizmente, para os que ainda não o conhecem, uma de
suas virtudes é justamente a discrição.
Homem de fino trato, recebe a todos com a mesma cortesia, com a mesma presteza e dedicação. Em tempos de acirrada
disputa política, 6 tranqüilizador e estimulante tratar com um
político que coloca os interesses maiores da Nação acima das
divergências circunstanciais.
Aqueles que vão ao Ministério nunca voltam frustrados.
Podem não ver atendidas todas suas reivindicações políticas,
,mas saem tranqüilos, motivapos, conscientes de que, se o
Brasil está em crise, existem brasileiros que trabalham para
superá-la.
O trauma do impeachment e o tiroteio público entre adversários políticos criaram um clima de ansiedade no País.
Às dificuldades econômicas somou-se uma desconfiança generalizada. Isso é ruim, dificulta a negociação de soluções verdadeiras.
Precisamos de habilidade, de ponderação, de lucidez e
firmeza. Somente homens públicos, na legítima acepção da
palavra, podem nos conduzir a um amplo acordo nacional.
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Pois é justamente o que encontramos no Ministério da
tegração Regional: experiência para agir e acertar; coragem
para levar o acerto adiante.
fl est ,lo equilibrado do Ministro Alexandre Costa é o
primeiro serviço que ele presta à Nação. Sua habilidade em
servir a todos, sem distinção, desarma os espíritos e multiplica
à sua volta o interesse pelo entendimento, pela unidade nacional.
Nesse sentido, não poderia ter sido mais feliz a escolha
do Presidente Itamar Franco. A verdadeira integração regional só poderá ser alcançada se conduzida por homens capazes
de oferecer, contra a tendência natural para o confronto de
interesses, a resistência dos espíritos abertos ao diálogo e
sensíveis às diferenças.
A atuação de Alexandre Costa é o melhor contraponto
à política mesquinha e egoísta que tantas vezes prolifera em
alguns setores da vida nacional.
Seu trabalho é cauteloso, cadenciado. E assim deve ser.
A falta de ética, o açodamento, o destempero verbal só podem
ser vencidos pela serenidade, pela coerência, pela firmeza
de propósitos.
Como dizíamos, ném todos os homens públicos são conhecidos na exata grandeza de suas virtudes. O tempo, implacável, aplaina as diferenças. Mas nem sempre um povo pode
esperar pelo trabalho silencioso da História.
O Brasil não pode esperar. O Brasil precisa de todos
os seus homens públicos. Por isso, para que andemos mais
depressa no caminho da prosperidade e da conciliação nacional, será melhor que todos conheçam de perto a obra do
Ministro Alexandre Costa.
TI'

o SR. HALEY MARGON (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"ó Srs. Deputados,
há precisamente um ano, o Brasil perdia uma das mais extraordinárias figuras da vida política contemporânea. Mais do que'
isto, via afastada do seu contexto, pelos desígnios do Alto,
um homem em cujo coração não medrava o ódio, nem tinha
tempo a perder com as coisas menores: Ulysses Guimarães!
Os interesses nacionais tinham, na visão intimorata do
Doutor Ulysses, um sentido verdadeiramente dogmático.
Sr. Presidente, o célebre Padre Antônio Vieira, dizia,
nos seus famosos "Sermões", "que os corpos se retratam com
o pincel, as almas com a pena". Da compleição física não
há muito o que retratar, pois a nação inteira já tinha se habituado a conviver com esse extraordinário atleta das idéias
ao longo dos últimos 45 anos.
Combatente da primeira hora, timoneiro dos mares revoltos da política brasileira, ele tinha o dom da perspectiva e
conseguia ver além das dobras do tempo. O dicionário da
vida de Ulysses Guimarães não conhecia a palavra derrota.
.Costumava dizer que "a saliva era o combustível do político",
no melhor sentido.

e

Assim era o homem público, o parlamentar e o político
que deixou o nosso convívio naquele 12 de outubro de 1992.
Em princípio, atordoada, a Nação custou a acreditar no que
estava acontecendo. Veio a confirmação e o País se cobriu
de luto.
Sentinela avançado da democracia, conversava com todas
as camadas sociais com desenvoltura invulgar. Vieram as nuvens negras de 1964 e ele não se intimidou. Tratou de formular
idéias e arregimentar companheiros para uma nova jornada
que viu coroada de pleno êxito: a volta do País à normalidade
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política, com o povo participando e decidindo sobre os seus
verdadeiros destinos.
A Constituição de 1988, que chamou de "Constituição
Cidadã", teve nas suas mãos e nas suas idéias o acabamento
que só os grandes artífices sabem moldar. O restante veio
pela manifestação soberana deste augusto Congresso, representando fielmente os anseios e as mais nobres aspirações
do povo brasileiro.
Pode-se dizer, Sr. Presidente, que, em matéria de articulação política, o Brasil está órfão, e assim deverá permanecer
ainda por muito tempo.
Se o saudoso Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
foi o homem que abriu as portas do País para o desenvolvimento sócio-econômico, Ulysses Guimarães teve o condão
de participar ativamente do processo de aperfeiçoamento político, em cuja trincheira marcou presença até a última hora.
Rendo, pois, Sr. Presidente, as minhas mais sentidas homenagens a este ilustre brasileiro que se foi para permanecer
eternamente entre nós.
O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) - Passa-se ao

v-

GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Adroaldo Streck.
O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, minha leitura,
nos últimos dias, é a Constituição Federal.
Confesso que me surpreende que tenha participado desse
evento e, em alguns pontos, até colaborado com o meu voto.
É o caso específico do art. 40 do Ato das Disposições 'Constitucionais Transitórias, onde se concede um status especial à
Zona Franca de Manaus, com benefícios fiscais e tantas outras
regalias que a Constituição não estende a outra região do
País.
Na parte que me toca, quero me penitenciar aqui e dizer
que, na ocasião, levado por um fortíssimo lobby dentro desta
Casa, inclusive pelo próprio Relator, o ex-Deputado Bernardo
Cabral, entendi que deveria dar o meu voto para que aquela
zona franca continuasse com todos os seus atuais benefícios
e tivesse mais ainda. A alegação era de que Manaus deixaria
de existir sem a zona franca, o que não é verdade.
Tenho me informado a respeito e considero como um
dos grandes equívocos já pra,ticados no País a Zona Franca
de Manaus. Portanto, há necessidade de se fazer uma revisão
séria, e imagino que a Revisão iniciada, a rigor, hoje, será
para valer. Isso porque ela terá de acolher uma emenda supressiva de minha autoria que acaba com o art. 40 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, o que mantém status
na Zona Franca de Manaus. Nenhum amazonense pobre daquela região teve até hoje benefícios, senão aqueles faturados
e capitalizados por uma pequena casta de empresários aproveitadares, muitos deles de Sâo Paulo e também de outras localidades do País, que, às vezes, até mesmo se beneficiam com
um mandato no Estado do Amazonas.
Sr. Presidente, dar para Manaus 1 bilhão de dólares por
ano - através do Orçamento da União, com destinação específica para a criação de empregos e para tratar daquelas populações mal assistidas - é mil vezes menos grave do que continuar sustentando essa excrescência nacional chamada Zona
Franca de Manaus.
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Esse é um dos pontos que pretendo ressaltar a partir
de agora, durante a revisão constitucional. Mas existem outros
com os quais deparo todas as noites, quando chego à minha
casa e me detenho na leitura do livrinho do Dr. Ulysses,
ou seja, a Constituição de 1988, "a Constituição Cidadã",
como S. Ex' a chamou. Por exemplo, percebemos uma outra
loucura, ou um verdadeiro desastre nacional, que é Brasília.
Esta deveria ser considerada uma cidade administrativa, o
Distrito Federal - como, aliás, é Washington D. C., nos
Estados Unidos. O Distrito de Columbia sequer possui representantes no'Congresso americanó, mas apenas três observadores que não têm direito a voz e voto. Nós aqui, num exagero
que até hoje não entendi por que, resolvemos dar status de
Estado Federado à Capital, Brasília: oito Deputados, três
Senadores e Câmara Distrital, com 24 membros. Penso que,
se Brasília assumir realmente essa condição, terá de pagar
suas despesas com saúde, segurança, educação, ou seja, tudo
o que tem recebido do Governo Federal.
Sr. Presidente, também me causa espanto a forma como
o atual Governador do DF faz política em Brasília: inchando
o entorno da cidade. Disseram-me, que Brasília, com todos
seus arredores, já possui 2 milhões de habitantes. O Governador está dando lotes, e, como ninguém tem moradia no
Norte, Nordeste e Sul, vêm todos para cá.
O que Brasília tem? Possui uma péssima burocracia, certamente das piores do mundo, e o País não tem condições
de continuar sustentando isso. Essa é outra questão que vou
apresentar neste plenário, dentre as que estou catalogando
para exame desta Casa. Não concordamos com o status quo
de Brasília, para nós um equívoco, um engano da Constituição
de 1988. Não tenho a menor dúvida de que esta revisão já
foi para o buraco. Não tenho nada contra o ativo e nobre
colega Chico Vigilante, mas quantas vezes já o vimos transformar este plenário numa Câmara de Vereadores de local mais
distante ,deste País! Esta Casa, quando reunida, no caso, o
Congresso Nacional, não é nenhuma Câmara de Vereadores.
Esta é lima Casa séria, que representa o meu Estado do Rio
Grande do 'Sul, o Amazonas, o ,Pará, enfim, toda a Nação
brasileira. E somos forçados, às vezes, a assistir a verdadeiros
absurdos de colegas nossos locais transformarem esta Casa,
com toda sua dimensão, em algo pequeno, ou seja, em uma
Câmara de Vereadores, apenas por esse equívoco de Brasília
estar situada no cenário nacional com todos os direitos de
Estado, como se assim o fosse, amparada pelos benefícios
da União, do Governo Federal.
O Sr. Paulo Octávio - Permite-me V. Ex' um aparte?

o SR. ADROALDO STRECK -

Com prazer, Excelên-

cia.
O Sr. Paulo Octávio - Sr. Deputado Adroaldo Streck,
acabo de ouvir sua afirmação, através da qual V. Ex' cita
Brasília como uma cidade que depende da União.
O SR. ADROALDO STRECK - Exato.
O Sr. Paulo Octávio - O que é verdade. E V. Ex' afirma
que Brasília não deveria ter uma representação política.
O SR. ADROALDO STRECK - Também.
O Sr. Paulo Octávio - Como brasiliense, tenho que lhe
dizer que me entristece a sua afirmação, porque Brasília, se
não tiver representação política, passará a ser a única cidade
cassada do nosso País.
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O SR. ADROALDO STRECK - Isso aqui é uma cidade
administrativa.
O Sr. Paulo Octávio - É uma cidade que nasceu para
ser administrativa.
O SR. ADROALDO STRECK - E não é sede política.
Ela é, sim, embora tenha aqui toda a representação política
da Nação, uma cidade com status administrativo. Assim deveria ser.
O Sr. Paulo Octávio - Nasceu realmente para ter 500
mil habitantes, para ser a sede da inteligência brasileira. Acontece que o nosso País cresceu muito. Esta Região CentroOeste, especificamente Brasília, tem um grande pólo de desenvolvimento. Hoje a cidade apresenta uma população de 1
milhão e 700 mil pessoas, que moram em todo o Distrito
Federal. Temos 12 cidades-satélites, que geram empregos a
centenas de brasileiros. Temos aqui brasileiros vindos do Norte, do Sul, do Nordeste e que escolhem Brasília como uma
nova forma de vida. A expectativa de uma vida melhor é
a chama da transferência para Brasília. Portanto, n6s não
podemos simplesmente fechar as fronteiras de Brasília e dizer
aos brasileiros que não venham para cá.
O SR. ADROALDO STRECK isso, sim.

Vamos ter que fazer

O Sr. Paulo Octávio Isso fere os direitos de cidadãos
brasileiros.
O SR. ADROALDO STRECK - O País não tem condições de sustentar essa megalomania, essa grandeza de Brasília.
O Sr. Paulo Octávio - Não podemos fazer isso e V.
Ex' sabe muito bem. Outra coisa, s6 para lhe dar um dado,
porque talvez V. Ex' não tenha tido oportunidade de observar:
Brasília tem a maior renda per capita e é a que mais paga
Imposto de Renda. Por quê?
O SR. ADROALDO STRECK - Sim, uma concentração
de renda como nunca se viu igual.
O Sr. Paulo Octávio - Nobre Deputado, os funcionários,
que são a sua grande força produtiva, têm seus salários descontados na fonte. Conseqüentemente, aqui não há caixa-2, aqui
não há economia invisível; aqui, sim, há uma economia aparente. Então, Brasília tem uma arrecadação muito maior do
que ela recebe da União. Aqui se paga mais imposto do que
se recebe do Governo. Temos, sim, o apoio do Governo Federal, que nos dá segurança, saúde e educação. E saiba V.
Ex' que a saúde e a educação de Brasília têm assistido a
todo o Entorno, como também aos Estados limítrofes Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Nossos hospitais atendem
a muitas pessoas que não moram em Brasília. Não podemos,
contudo, fechar nossos hospitais aos outros brasileiros que
precisam de atendimento médico mais adequado. Portanto,
a ~ituação de Brasília é uma situação ímpar. Concordo com
V. Ex': Brasília não foi concebida para ter uma população
de 2 milhões de habitantes. Mas o fato é que já tem. Por
isso, caminha para ser a Capital não s6 no Brasil, mas de
toda uma grande região econômica. Gostaria que V. Ex' ponderasse. Terei oportunidade de trazer dados e números à sua
isão possamos, com mais base, discutir este assunto, que é
de vital importância para a Capital do Brasil e, conseqüentemente, para todos os brasileiros.
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o SR. ADROALDO STRECK - Agradeço a V. Ex~ o
aparte. Deputado Paulo Octávio, sei que esta é uma atitude
extremamente antipática de um Deputado que vem aqui se
insurgir contra este crescimento e este inchaço de BrasI1ia.
Mas fico transtornado quando eventualmente vou para casa
ao meio dia, já que não tenho tempo aqui em Brasilia, e,
no retorno ou na ida, pego um engarrafamento imenso de
automóveis conduzindo burocratas que nada fizeram durante
a manhã e que, à tarde, voltam para não fazer nada novamente. Não há como o País suportar essa quantidade de automóveis gastando toda essa gasolina, oferecer toda essa estrutura a uma burocracia péssima. Então, o que podemos fazer
agora, se de fato quisermos conduzir este País para o lado
-da coisa séria, produtiva? Vamos diminuir o tamanho desta
cidade! Vamos fazer isso, sim!
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altos percentuais de nacionalização, até os relógios da melhor
qualidade e as lentes que a maioria do povo brasileiro usa,
gerando emprego e desenvolvimento.
O SR. ADROALDO STRECK - Nobre Deputado, é
pouquíssimo emprego para o montante de investimento em
dinheiro público lá dentro. É quase nada.
O Sr. Euler Ribeiro - Não é pouquíssimo emprego, Sr.
Deputado. Permita-me dizer que isso gera emprego no seu
Estado do Rio Grande do Sul, gera emprego em São Paulo,
no Paraná porque de cada dólar que adquirimos do exterior
compramos quatro dólares do Centro-Sul e do Sul do País,
o que cria empregos Já no mercado de trabalho dos Estados
do Sul. Fico estarrecido em saber que um brasileiro da qualidade e do quilate de V. Ex~ tem ainda em mente que os
Estados do Norte não precisam de investimento. A anistia
Na Constituinte apresentei - e lembro que fui ridicula- tributária que se faz no Estado não existe na realidade, porque
rizado - um projeto para a criação de uma cidade agroin- contribuímos para o Tesouro Fiscal, com o que é arrecadado
dustrial a uns 50 ou 60 quilômetros de Brasília, com incentivos lá, quatro vezes mais que todo o Norte reunido. Sr. Deputado,
creditícios, não fiscais, o que seria uma maneira de esvaziar faço este aparte para dizer que contesto as palavras e o pensaBrasília, qualificar mão-de-obra, parar com esse emprego inú- mento de V. Ex" e que também ocuparei esta tribuna para,
til aqui dentro e colocar gente numa cidade desse tipo a produ- com argumentos e dados estatísticos - e vou convencer os
zir alguma coisa. Não consegui. E, repito, tentaram me ridicu- nossos pares, - defender a Zona Franca de Manaus, a fim
larizar por essa proposta. Vou continuar com isso. Não vejo de que permaneça intocada, sem o que voltaremos a ser um
como se possa fazer alguma coisa séria em termos de revisão porto de lenha. E não apenas um porto de lenha, pois poderesem mexer na estrutura de Brasília, no seu status atual, híbri- mos ser mais tarde um outro país, porque o movimento internacional de cobiça da Amazônia se aguça. Agora mesmo houdo, uma coisa que ninguém entende.
ve lá a manobra Sururu, para mostrar às Nações do Primeiro
Mundo que estamos preparados também para qualquer arraO Sr. Euler Ribeiro - Concede-me V. Ex~ um aparte?
nhão em nossas fronteiras. E serei um soldado daqueles que
O SR. ADROALDO STRECK - Concedo o aparte ao
enfrentarão, com suor e sangue, a luta pela defesa do TerriDeputado Euler Ribeiro, dizendo-lhe que estou para viajar
tório do Brasil, particularmente da Amazônia. Não pense
e gostaria que o seu aparte fosse o mais breve possível.
assim! Mude seu pensamento!
O Sr. Euler Ribeiro - Pois não, Deputado. Estava eu _
O SR. ADROALDO STRECK - Nobre Deputado Euler
nos corredores da Casa, e, sempre atento ao que se fala neste
Ribeiro, vamos ter oportunidade de conversar a respeito desse
plenário, ouviV. Ex\ com eloqüência e brilhantismo, debru- assunto. Não sou dono da verdade. Estou apenas expondo
çar sobre questões importantes do País, entre elas a da Zona o meu ponto de vista. Houve um pequeno equívoco na interFranca de Manaus. Isso mexeu comigo, porque sábado lia
pretação de V. Ex~ Eu não disse que não devemos fazer investina Folha de S. Paulo o articulista Luís Nassifi discorrer sobre
mentos na Região Norte do País; pelo contrário, acho que
qualquer coisa muito parecida com o que V. Ex~ acaba de
precisamos, sim, investir lá, mas de forma nada parecida com
dizer.
a da Zona Franca de Manaus, que - repito - tem servido
mais aos interesses de pequenos grupos de empresários do
SR. ADROALDO STRECK - Eu não li isso. É alguma que propriamente à população de Manaus e da Região Norte
coisa que conheço por já ter ido lá visitar.
como um todo.
Este, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o princípio do
O Sr. Euler Ribeiro - V. Ex~ já esteve no meu Estado,
mas quero lhe dizer que há alguns equívocos nas suas coloca- que pretendo fazer aqui da tribuna durante esta revisão constições. Não digo nas suas provocações, mas nas suas colocações, tucional. O texto da Carta Magna, que oficialmente começa
porque conheço a sua inteligência e conheço o grau de compe- a ser revisado a partir de hoje, precisa de uma revisão para
'
tência e o seu caráter como homem. Os equívocos existem, valer!
Concluo com uma expressão do nosso Estado - já que
porque o único projeto do Governo Federal que deu certo
no País foi o da Zona Franca de Manaus. Os 4 bilhões de somos coestaduanos, embora V. Ex' tenha sido eleito por
dólares que foram lá colocados segundo o que se tem dito, Roraima, Deputado João Fagundes: nunca vi na minha vida
alguém "fazer omelete sem quebrar os ovos". É o que estão
não teriam sido melhor alocados senão na Zona Franca de
Manaus, porque lá estamos construindo um novo pólo de querendo fazer na revisão constitucional. E, neste caso desenvolvimento. O lugar mais esquecido deste País já bancou não tenho a menor dúvida - vamos ter a "emenda pior do
que o soneto".
esta Nação com a borracha durante muitos anos; bancou as
fronteiras desta Nação com os caboclos que vivem lá, e sempre
esquecidos. Estamos distantes, não temos comunicação, não
VI - ORDEM DO DIA
temos transporte, tudo é caro. Agora mesmo descobrimos
em Urucuru a maior jazida de petróleo, talvez, das Américas.
O SR. Xl'RESIDENTE (João Fagundes)Se a Zona Franca de Manaus é mais uma realidade, estamos
vivenciando aqui que o que se faz lá não é maquiagem. FabriApresentação de Proposições
camos desde o menor instrumento'de uma motocicleta, com

o
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Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão fazê-lo.

Outubro de 1993

O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) ao horário de

Vai-se passar

APRESENTAM PROPOSIÇOES OS SENHORES:
RONALDO CAIADO - Projeto de lei que dá nova
denominação ao Hospital Geral de Goiânia, Estado de
Goiás.
- Projeto de lei que dispõe sobre a criação do Centro
Nacional. de Identificação Datiloscópica, modifica a Lei
dos Registros Públicos e dá outras providências.
PEDRO TONELLI - Requerimento de informações
ao Ministério das Comunicações relativas a auditoria interna realizada na Telems S.A.
- Requerimento de informações ao Ministério das
Comunicações relativas a solicitações de auditorias para
averiguação de denúncias de irregularidades na Telems

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Não há oradores inscritos.

VIII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) - Comparecem
mais os Srs.:

S.A.
CUNHA BUENO - Requerimento de informações
ao Ministério das Comunicações sobre o resultado da Campanha "Criança Esperança 1993", realizada pela Unicef
com a participação da Telebrás.
- Requerimento de informações ao Ministério das
Comunicações sobre o processo de auditoria realizada na
Telebrás acerca da emissão de eurobônus.
SIDNEY DE MIGUEL-Projeto de lei que dispõe
sobre a instituição dO vale-cinema e dá outras providências.
- Projeto de lei que altera a Lei n'! 8.666, de 1993,
que "regulamenta o art.' 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências".
CARLOS LUPI - Projeto de lei que dispõe sobre
a programação das emissoras de televisão.
- Projeto de lei que dispõe sobre o crime de retenção
dolosa do salário.
- Requerimento de inforinações à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação sobre o Programa
Nacional de Desestatização.
LUIZ MÁXIMO - Projeto de lei que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis
de passageiros adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física.
PAULO PAIM E OUTROS - Requerimento ao President~ da Câmara dos Deputados de criação de CPI destinada a investigar denúncias de irregularidades do trabalho.
ERNESTO GRADELLA - Requerimento de informações ao Ministério do Bem-Estar Social sobre destinação
pela LBA, nos anos de 1988 e 1989, de verbas à Associação
dos Posseiros de Pedro Toledo, Estado de São Paulo.
- Requerimento de informações ao Ministério da Justiça sobre providências da Polícia Federal em relação a
denúncia de malversação de verbas da LBA na cidade
de Pedro Toledo, Estado de São Paulo.
VLADIMIR PALMEIRA - Requerimento de informações ao Ministério dos Transportes sobre a implantação
da Hidrovia Tocantins - Araguaia.
SANDRA STARLING - Requerimento de informações ao Ministério da Justiça sobre exoneração de funcionários do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.
O SR. PRESIDENTE (João Fagundes) - COmunico aos
Srs. Deputados que o Sr. Presidente, de ofício, transferiu
as matérias constantes da Ordem do Dia de hoje para a próxima terça-feira, dia 19.

RORAIMA
FRANCISCO RODRIGUES

BLOCO

AMAPA

LOURIVAL FREITAS

PT

PARA
HlLARIO COIMBRA
MARIO MARTINS

BLOCO
PMDB

AMAZONAS
PMDB

JOSE DUTRA
RONDQNIA
ANTONIO MORIMOTO

CARLOS CAMURCA
MAURICIO CALIXTO

PPR

pp

BLOCO

ACRE
PP

JOAO MAIA
CEARA
JACKSON PEREIRA
LUIZ PONTES
MARCO PENAFORTE
MARIA LUIZA FONTENELE

PSDB
PSDB
PSDB
S/p

RIO GRANDE DO NORTE
FLAVIO ROCHA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
JOAO FAUSTINO

PL
PMDB
PSDB

PERNAMBUCO
MAURILIO FERREIRA LIMA

PMDB
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PMDB

GEDDEL VIEIRA LIMA

-

•

)./1 OILG" /4--n

~

t

fTA

BLOCO

IVANIO GUERRA
RIO GRANDE DO SUL

PT
PMDB

EDEN PEDROSO
IBSEN PINHEIRO
JABES RIBEIRO

PSDB .

l).//)LJ/lf] [I//IC''-,
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

f-7Tf-L

l/c<:5/?· ~j1b5 / ÍJ~4//;6.)
MINAS GERAIS

(iU P/o#(

PT
PMDB

AGOSTINHO VALENTE
MARCOS LIMA

Roraima
Avenir Rosa _ PP; Júlio Cabral

RIO DE JANEIRO
PT
PCdeB
PPT(

CARLOS SANTANA
JANDIRA FEGHALI
V IV/) 10 O f?,t:; 12 170 J,..}

j]

Ruben Bento _ Bloco. o

Amapá

Pará

PMDB

ARMANDO VIOLA

o~" 1';

Fátima Pelaes _ Bloco; Sérgio Barcellos _ Bloco; Valdenor
Guedes_PP.

ESPIRITO SANTO

ele OI} i}6.# .lo .;5-/1.
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Alacid Nunes _ Bloco; Carlos Kayath _ Bloco; Gerson Peres
_ PPR; Giovanni Queiroz _ PDT; Hermínio Calvinho _ PMDB;
José Diogo _ PP; Nicias Ribeiro _ P.MDB; Socorro Gomes _ PC
do B; Valdir Ganzer _ PT.

Amazonas
Ricardo Moraes _ PT.

E=:>/ vC=:-·4.-°;r,L:'

Rondônia
Pascoal Novaes _ PSD; Raquel Cândido _ Bloco.

SAO PAULO

Acre

PMDB
PCdeB
PSDB
PT
PSDB

AIRTON SANDOVAL
ALDO REBELO
JOSE ANIBAL
JOSE GENOINO
JOSE SERRA

Francisco Diógenes _ PPR; João Tota _ PDR; Mauri Sérgio _
PMDB; Ronivon Santiago _ PPR.

Tocantins
Derval de Paiva _ PMDB; Edmundo Galdino _ PSDB; Freire
Júnior _ PMDB; Paulo Mourão _ PPR

MATO GROSSO

Maranhão

PP

AUGUSTINHO FREITAS

-

DISTRITO FEDERAL
fi U .:3//«7'-0 C /J IZ VAi fi O
BENEDITO DOMINGOS
MARIA LAURA

rp5
PP
PT

GOlAS
PMDB
PP

JOAO NATAL
LUCIA VANIA
MATO GROSSO DO SUL
FLAVIO DERZI

Cid Carvalho _ PMDB; Jayme Santana _ PSDB; José
Reinaldo _ Bloco; Mauro Fecury _ Bloco; Nan Souza _ PP;
Ricardo Murad:'" Bloco.

Ceará
Ariosto Holanda _ PSB; Carlos Benevides _ PMDB; Edson
Silva _ PDT; Emani Viana _ PP; Etevaldo Nogueira _ Bloco;
Luiz Girão _ PDT; Orlando Bezerra _ Bloco; Vicente Fialho _
Bloco.

PiauÍ
B. Sá _ PP; Felipe Mendes _ PDR; João Henrique _ PMDB;
Paes Landim _ Bloco; Paulo Silva _ PSDB.

Rio Grande do Norte

PP

Laíre Rosado PMDB.
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Paraíba
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Rio de Janeiro

Adauto Pereira _ Bloco; Evaldo Gonçalves _ Bloco;
Francisco Evangelista _ PPR; Ivan Burity _ Bloco; Ivandro
Cunha Lima _ PMDB; José Maranhão _ PMDB; Lúcia Braga _
PDT; Rivaldo Medeiros _ Bloco; Vital do Rego _ PDT; Zuca
Moreira_ PMDB.

Pernambuco
Álvaro Ribeiro _ PSB; Gilson Machado _ Bloco; Gustavo
Krause _ Bloco; Inocêncio Oliveira _ Bloco; José Carlos
Vasconcellos _ PRN; José Jorge _ Bloco; José Mendonça
Bezerra _ Bloco; Luiz Piauhylino _ PSB; Miguel Arraes _ PSB;
Osvaldo Coelho _ Bloco; Pedro Correa _ Bloco; Renildo
Calheiros _ PC do B; Roberto Franca _ PSB; Roberto Freire
PPS; Salatiel Carvalho _ PP; Sérgio Guerra _ PSB; Tony Gel
PRN;.

=

Alagoas
Antônio Holanda _ Bloco; Cleto Falcão _ PSD ; Luiz Dantas
_ PSD; Roberto Torres _ Bloco; Vitório Malta _ PPR.

Sergipe
Benedito de Figueiredo _ PDT; Cleonâncio Fonseca _ PRN;
Jerônimo Reis
Bloco; José Teles
PPR; Messias Góis
Bloc~; Pedro Valadares _ PP.
-

Bahia
Alcides Modesto _ PT; Aroldo Cedraz _ PRN~ Eraldo Tinoco
_ Bloco; Félix Mendonça _ Bloco; Jairo Azi _ PSD; João
Almeida _ PMDB; João Alves _ PPR; João Carlos Bacelar _
Bloco; Jorge Khoury _ Bloco; José Carlos Aleluia _ Bloco; José
Lourenço _ PPR; Marioel Castro _ Bloco; Nestor Duarte _
PMDB; Pedro Irujo _ PMDB; Prisco Viana _ PPR; Ribeiro
Tavares _ PL; Ubaldo Dantas _ Bloco; Uldurico Pinto _ PSB.

Minas Gerais
Aécio Neves _ PSDB; Aloisio Vasconcelos _ PMDB; Álvaro
Pereira _ PSDB; Annibal reixeira _ Bloco; Armando Costa _
PMDB; Camilo Machado _ Bloco; Edmar Moreira _ PP; Felipe
Neri _ PMDB; Getúlio Neiva _ PL; Humberto Souto _ Bloco;
Ibrahim Abi-Ackel_ PDR; Irani Barbosa _ PSD ; Israel Pinheiro
_ Bloco; José Aldo _ Bloco; José Belato _ PMDB; José Santana
de Vasconcelos _ Bloco; José Ulisses de Oliveira _ Bloco; Lael.
Varella _ Bloco; Leopoldo Bessone _ Bloco; Mário de Oliveira _
PP; Mauúeio Campos _ PL; Neif Jabur _ PMDB; Nilmário
Miranda _ PT; Odelmo Leão _ PP; Paulo Delgado _ PT; Paulo
Heslander _ Bloco; Paulo Romano _ Bloco; Raul Belém _ PP;
Romel Anísio _ PP; Ronaldo Perim _ PMDB; Samir Tannús _
PPR; Saulo Coelho _ PSDB; Sérgio Ferrara _ PMDB; Sérgio
Miranda _ PC do B; Sérgio Naya _ PMDB; Tilden Santiago _
PT; Wagner do Nascimento _ PP; Wilson Cunha _ Bloco; Zaire
Rezende _ PMDB.

Espírito Santo
Helvécio Castello _ PSDB; Lézio Sathler _ PSDB; Nilton
Baiano _ PMDB; Rita Camata _ PMDB; Roberto Valadão _
PMDB; Rose de Freitas _PSDB.

Aldir Cabral _ Bloco; Arolde de Oliveira _ Bloco; Artur da
Távola _ PSDB; Benedita da Silva _ PT; Carlos Alberto
Campista _ PDT; Cidinha Campos _ PDT; Fábio Raunheitti _
Bloco; Fernado Lopes _ PDT; Flá~io Palmier da Veiga _ PSDB;
Francisco Dornelles _ PPR; Jair Bolsonaro _ PPR; João Mendes
_ Bloco; José Carlos Coutinho _ PDT; José Egydio _ PL; José
Mauúcio _ PDT; Jose Vicente Brizola _ PDT; Junot Abi-Ramia
_ PDT; Laerte Bastos _ PSDB; Laprovita Vieira _ PMDB;
Márcia Cibilis Viana _ PDT; Marino Clinger _ PDT; Nelson
Bomier _ PL; Paulo de Almeida _ PSD ; Paulo Portugal _ PP;
Paulo Ramos _ PDT; Regina Gordilho _ PRONA; Roberto
Campos _ PPR; Roberto Jefferson _ Bloco; Rubem Medina
Bloco; Sérgio Cury _ PDT; Simão Sessim _ Bloco; Wanda Rei-;
PSD.

São Paulo
Alberto Haddad _ PP; Aloízio Mercadante _ PT; Armando
Pinheiro _ PPR; Arnaldo Faria de Sá _ PPR; Ary Kara _ PMDB;
Beto Mansur _ PPR; Cardoso Alves _ Bloco; Carlos Nelson
PMDB; Delfim Netto _ PPR; Euclydes Mello _ PRN; Fábi;
Feldmann _ PSDB; Fábio Meirelles _ PPR; Fausto Rocha _ PL;
Florestan Fernandes _ PT; Hélio Rosas _ PMDB; Irma Passoni
PT; João Melão Neto _ PL; Jorge Tadeu Mudalen _ PMDB; José
Cicote _ PT; José Dirceu _ PT; José Maria Eymael _ PPR;
Liberato Caboclo _ PDT; Maluly Netto _ Bloco; Manoel
Moreira _ PMDB; Marcelino Romano Machado _ PPR; Marcelo
Barbieri _ PMDB; Maurici Mariano _ PMDB; Mauricio Najer _
Bloco; Mendes Botelho _ Bloco; Paulo Lima _ Bloco; Pedro
Pavão _ PPR; Roberto Rollemberg _ PMDB; Tadashi Kuriki _
PPR; Tuga Angerami _ PSDB; Vadão Gomes _ PP; Walter Nory
PMDB.

Mato Grosso
João Teixeira _ PL; José Augusto Curvo _ PMDB; Rodrigues
Palma _ Bloco; Wellington Fagundes _ PL.

Distrito Federal
Paulo Octávio _ PRN; ~igmaringa Seixas _ PSDB.

Goiás
Antônio Faleiros _ PSDB; Délio Braz _ Bloco; Luiz Soyer _
PMDB; Maria Valadão _ PPR; Paulo Mandarino _ PPR.

Mato Grosso do Sul
Elísio Curvo _ PRN; MIDilu Guimarães _ Bloco; Nelson Trad
_ Bloco; Valter Pereira _ PMDB; Waldir Guerra _ Bloco.

Paraná
Antônio Barbara _ PMDB; Basílio Villani _ PPR; Carlos
Roberto Massa _ PSD; Carlos Scarpelini _ PP; Edésio Passos _
PT; Edi Siliprandi _ PSD; Élio Dal1a-Vecchia _ PDT; Flávio
Arns _ PSDB; Joni Varisco _ PMDB; José Felinto _ PP; Luciano
Pizzatto _ Bloco; Matheus Iensen _ PSD; Max Rosenmann _
PDT; P.aulo Bernardo _ PT; Pedro Tonelli _ PT; Pinga Fogo de
Oliveira _ S/P; Sérgio Spada _ PP; Werner Wanderer _ Bloco.
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Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale _ PMDB; Dércio Knop _ PDT; Edson
Andrino _ PMDB; Jarvis Gaidzinski _ PPR; Luci Choinacki _
PT; Neuto de Conto _ PMDB; Orlando Pacheco _ Bloco; Paulo
Duarte _ PPR; Ruberval Pilotto _ PPR; Vasco Furlan _ PPR.
Rio Grande do Sul
Aldo Pinto _ PDT; Amaury Müller _ PDT; Celso Bernardi _
PPR; Fernando Carrion _ PPR; Fetter Júnior
PPR; Ivo
Mainardi _ PMDB; José Fortunati _ PT; Mendes Ribeiro _
PMDB; Nelson Proença _ PMDB; Osvaldo Bender _ PPR;
Valdomiro Lima _ PDT; Victor Faccioni _ PPR; Waldomiro
Fioravante _ PT.
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conta vinculada quando o trabalhador ou qualquer de
seus dependentes for acometido de neoplastia maligna.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
N° 3.002-CI92 (FERNANDO DINIZ) - Dispõe sobre o exercicio da proftssão de detetive e dá outras providências.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
N° 3.673-CI93 (SENADO FEDERAL) _ Altera o inciso VI do
art. 2° da Lei n° 8.025, de 12 de abril de 1990.
Prazo: 2° dia: 15-10-93
Último dia: 20-10-93

o SR. PRESIDENTE (João Fagundes) - Encerro a Sessão convocando outra para amanhã, sexta-feira, dia 15, após
a sessão do Congresso revisor.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS
I

RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO ART. 24, 11 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECÜRSO: Art. 58, § 1° INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
Art. 58 § 3° combinado com Art. 132.
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:
PROJETO DE LEI
N° 6.030-BI9O (CARLOS CARDINAL) - Dá a denominação de
Rodovia Presidente João Goulart à Rodovia BR-472.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
. N° 1.229-B191 (NELSON PROENÇA) - Dispões sobre a municipalização da merenda escolar.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
N° 2.223-B191 (NELSON BORNIER) - Institui o Dia do Petroquimico.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
N° 2.297-B191 (LUIZ CARLOS SANTOS) - Acrescenta dispositivo ao art. 1° da Lei nO 4.090, de 13 de julho de
1962.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
N° 2.537-B192 (ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME) Estabelece piso salarial para para o técnico industrial e
para o técnico de segurança do trabalho.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
N° 2.552-B192 (ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME) Acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11
de maio de 1990, para permitir a movimentação da

N° 2.089-B191 (ZAIRE REZENDE) _ Dispõe sobre o ressarcimento a consumidores por investimento em obras no
sistema elétrico.
.
Prazo: 2° dia: 15-10-93
Último dia: 20-10-93
N° 2.817-B192 (LUIZ CARLOS SANTOS) _ Dispõe sobre o
pagamento de salários aos professores no penodo de
férias escolares.
Prazo: 2° dia: 15-10-93
Último dia: 20-10-93
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

-

N° 278-AI93 (COMISSÃO DE CmNCIA,
, TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO E INFORMATICA) - Aprova o
ato que renova a permissão da Rádio Guairacá de Guarapuava Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
N° 309-AI93 (COMISSÃO DE CmNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o
ato que autoriza o Governo do Estado da Bahia a executar, por intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, com ftns exclusivamente educativos.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
N° 322-AI93 (COMISSÃO DE CmNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Poço Verde FM
Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de Ipubi, Estado de Pernambuco.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
N° 268-AI93 (COMISSÃO DE CmNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFOMÁTICA) _ Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Vila Real Ltda; para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em onda média, na cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso.
Prazo: 2° dia: 15-10-93
Último dia: 20-10-93
N° 274·A193 (COMISSÃO DE CltNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) _ Aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Wander de Andrade
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Bambui, Estado de
Minas Gerais.
Prazo: 2° dia: 15-10-93
Último dia: 20-10-93
N° 275·AI93 (COMISSÃO DE CltNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) _ aprova ~
ato que renova a concessão outorgada à Sociedade rádio Emissora Paraense S/A para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Londrina. no Estado do Paraná.
Prazo: 2° dia: 15-10-93
Último dia: 20-10-93
N° 3I3-A193 (COMISSÃO DÉ CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) _ Aprova ~
ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda; para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Mariana, Estado de Minas GeraIs.
Prazo: 2° dia: 15-10-93
Último dia: 20-10-93
1.2,c0M PARECERES. OUANTO AO MÉRITO. CON.
TRARIOS (ART. 133l
PL N° 2.275191 (JACKSON PEREIRA) - Determina que os
depósitos judiciais sejam efetuados, prioritariamente,
em instituições bancárias estaduais.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 2.517192 (MUNHOZ DA ROCHA) - Estabelece a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional e do Hasteamento da Bandeira do Brasil em partidas oficiais de
futebol interestaduais.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 2.531192 (PAULO PAIM) - Dispões sobre a concessão
de 40% sobre o saldo do FGTS ao trabalhador que se
aposenta.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO·
ART. 54
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR. NOS TERMOS DO ART. 144, §
1° INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: Art. 58, § 3° combinado
com o Art. 132, § 2°

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE FIOU INJURI·
DICIDADE

Outubro de 1993

PL N° 3.312189 (KOYU IHA) - Assegura aos servidores públlcos e aos partidos politicos o direito de resposta a c0municados oficiais.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 1.287191 (KOYU IHA) - Cria, para empresas que obtanha mais de vinte por cento do seu faturamento de recursos públicos, a obrigatoriedade de apresentação de
livros contábeis.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU ORÇAMENTÁRIA
PL N° 787191 (CARLOS CARDINAL) - Institui o Programa de
Incentivos à Geração de Tecnologia Agropecuária para
a Pequena Propriedade - PROTEC.
Prazo: 3° dia: 15-.10-93
Último dia: 19-10-93
3. CONTRA DECLARAÇÃO PREJUDICIALIDADE - ART.

164. § 1°
SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO. APÓS
OUVIDA A CCJR. NOS TERMOS DO ART. 164 § 2° E 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
164, § 2°
PL N° 8.345J86 (SENADO FEDERAL) - Declara de utilidade
pública o Clube de Radiomadores CWRJ do Grupo CW
do Estado do Rio de Janeiro.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 1.132192 (MAX ROSENMANN) - Autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel que especifica à Prefeitura
Municipal de Campo Largo, no estado do Paraná.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PLN° 1.475191 (LAIRE ROSADO) - Dá denominação à b~
gem de Santa Cruz, no Municipio de Apodi, Estado do
Rio Grande do Norte.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 1.670J91 (JACKSON PEREIRA) - Institui o Dia Nacioaa1 do Pescador
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 2.072191 (ÁTILA LINS) - Autoriza a doação de terreno·
que menciona, situado no bairro Aparecida, cidade de
Manaus, no Estado do Amazonas.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 2.655J92 (CIRO NOGUEIRA E OUTROS 7) - Dá a denominação de Barragem "Napoleão Azevedo" à barragem construida no Rio Piracuruca, no Município de
Piracuruca, Estado do Piaui.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 2.844192 (RICARDO IZAR) - Dispõe sobre a exigência
de escolaridade de nivel superior para o exercício de
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cargos de direção das instituições de ensino superior".
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 3.068192 (ADELAIDE NERI) - Denomina ''Rodovia G0vernador Edmundo Pinto" o trecho da BR-364 que liga
Porto Velho, no Estado de Rondônia a Mâncio Lima,
no Estado do Acre.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93

Dia

15

6 a-feira

18

2a-feira

19

3 a-feira _

Exclua-se do Sujeito a Arquivamento, nos termos do artigo
133 do RI. Prazo para apresentação de recurso artigo 58, § 1° (5
sessões) de: 28.09 a 05.10.93, por ter sido incluído na Ordem do
Dia 28.09.93, indevidamente, a seguinte proposição:

20

4a-feira

PROJETO DE LEI

21

51 -feira

22

6a-feira

25

2 a-feira

26

3 a-feira

27

4 a-feira

ERRATA

N° 957/88 (GERALDO ALCKMIN FJLHO) - Dispõe sobre
ex-militares de Forças Auxiliares que participaram da Segunda
Guerra Mundial ao lado dos ex-combatentes da FEB.
PL N° 3.870193 (CARLOS NELSON) - Dá a denominação de
"Senador Severo Gomes" à refinaria da PEmOBRÁS
localiza em Paulína, Estado de São Páulo.
Prazo: 39 dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 4.071193 (NELSON BORNIER) - Declara de utilidade
pública a Associação Beneficente Antônio Soares
(ABAS), sediada no Município de Duque de Caxias,
Estado do Rio de Janeiro.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 4.072193 (NELSON BORNIER) - Declara de utilidade
pública a Fundação de assistência Comunitária Antônio
de Carvalho - FAC, sediada no Município de São João
de Meriti, Estado do Rio de Janeiro.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PLP N° 87191 (TIDEI DE LIMA) - Regulamenta o disposto no
artigo 212 da Constituição Federal.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
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PL N° 3.167192 (JOÃO F AUSTINO) - Autoriza a União Federal a doar à União dos Escoteiros do Brasil área urbana
que menciona, localizada em Natal, Rio Grande do
Norte.
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
PL N° 3.187192 (JOSÉ FORTUNATI) - Revoga o artigo 10 da
Lei nO 7.315, de 24 de maio de 1985, que 'Dispõe s0bre desapropriação de ações de companhias que menciona".
Prazo: 3° dia: 15-10-93
Último dia: 19-10-93
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Hora
10:00
10:25 10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
15:30
15:50
16:10
15:30
15:50
16:10
15:30
15:50
16:10
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
15:30 15:50
16:10
15:30
15:50
16:10

Nome
NanSouza
Paulo Romano
Jofran Frejat
Tadashi Kuriki
Vilmar Rocha
Pedro Tonelli
Victor Faccioni
Ruben Bento
Adylson Motta
Ruberval Pilotto
B.Sá
Zaire Rezende
AngelaAmin
Neuto de Conto
Armando Pinheiro
Celso Bernardi
Wagner do Nascimento
Chico Amaral
Ney Lopes
Domingos Juvenil
Benedita da Silva
Aluizio Alves
AvenirRosa
José Diogo
José Carlos Aleluia
Adilson Maluf
José Reinaldo
Fernando FreireJoão Mendes
Luiz Piauhylino
Mauri Sergio
José Abrão
Francisco Rodrigues
Sandra Starling
Tarcisio Delgado
Augusto Carvalho
Amaral Netto
Chiéo Vigilante
Darci Coelho
Ibere Ferreira
Paulo Rocha
Antonio Morimoto
Carlos Lupi
Paulo Bernardo
Beth Azize
Benedito Domingos
Luiz Gushiken
Marcelino Romano
Machado
Antonio Faleiros
Paulo Duarte
Murilo Rezende

22108
28

29

DIÁRIO DO CONGRESSO,.NACION~ (Seção I)

Sexta-feira 15
5--feira

6--feira

15:30
15:50
. 16:10
10:00
10:25
10:50 .

Marcelo Barbieri
Osorio Adriano
Delio Braz
Luciano Castro
Maria Valadão
Luiz Moreira
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11:15

Vicente Fialho

11:40

Jandira Feghali

12:05
12:30
12:55
13:20

Armando Viola
Fernando Carrion
Nilson Gibson
Elias Murad

..
ORDEM DO DIA DAS COMISSOES
COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA
RURAL
AVISO N° 16/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO:

Início: 13.10.93
Término: 19.10.93

Local: Sala 116, Bloco das LIderanças.
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DA COMISSÃO AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO
RELATOR

1) PROJETO DE LEI N' 3.451-N92 - do Sr. Osvaldo Reis - que "dispõe sobre
crédito nlral".
RELATOR: Deputado TADASHI KURIKI
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AVISO NIl t 7/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS AO Sl:JBSTITUTIVO DO PROJETO:
Início: 18.10,93
Término: '22.10.93

Local: Sala 116. Bloco das Lideranças
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR ME~BROS DA COMISSÃO AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO
RELATOR

1) PROJETO DE LEI N° L 766-N91 - do Sr. Jabes Rabelo - que "dispõe sobre a
divulgação dos estoques reguladores e estratégicos de produtos ab1fÍColas em
poder de órgãos púb,licos e detennina oútras providências".
RELATOR: Deputado JONI VARISCO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇ,ÃO E JUS,TIÇA
E DE REDAÇÃO
AVISO Nº 22/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Inicio: 13.10.93
TérmIno: 19.10.93

Local: Sala ir Anexo 11
Hor~rio: 9 ~s 12 h e 14

~s

18=30 h

A - DA ANALISE DA CONSTITUCIONALIDADE E JURIDICIDADE (ART.54_ R.I.)
i) PROJETO DE LEI Nº 3.991-A/89 - da Sra.
que "acrescenta
parigrafo
3º
ao
Consolidaçio das Leis do Trabalhou.
(apenso o Projeto de Lei nQ 2.345/91)

Rita
art.

Camata
791
da

RELATOR: Deputado EDéSIO PASSOS
2) PROJETO DE LEI N2
Seixas e Nelton

6.11e-A/ge - dos
Srs.
Sigmaringa
Friedrich
que
Ndisp5e
sobrE
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participa~io em conselhos
outras providincias N •

~

assemelhados
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e

determina

RELATOR: Deputado' MENDES BOTELHO
3) PROJETO DE LEI Nº 234-A/91 - do Sr. Inocincio Oliveira que "estabelece obrigatoriedade de publica~~o dos nomes
dos funcionirios p~blicos civis nomeados ou demit idos
pelos órgãos de adO\inistra~~o pública, federal, estadual
OIJ mun i c i paI".
RELATOR: Deputado" NEY LOPES
4) PROJETO DE LEI Nº 333-A/91 que "altera o art.
391 da
Trabalho".

do Sr. Inocêncio Oliveira das Leis do

Consolidaç~o

RELATOR: Deputado PAES LANDIM
5) PROJETO DE LEI N9 4.S-A/91 - do Sr.
Jurandyr Paixão
que Nacrescenta parigrafo ao art. 846 da Consolidação
das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado

~ILSO~

GIBSON

6) PROJETO DE LEI NQ 1.817-8/91 - do Sr. Jackson Pereira que "dispBE sobre a criaçio do Programa Empresarial
dE
Alfabet iza~~o de Adultos e di outras providincias".
(apenso o Projeto de Lei nQ 3.438/92)
RELATOR: D~putado LUIZ M~XIMO
7) PROJETO DE LEI NQ 1.256-A/91 - do Sr. Osminio Pereira que "disp~e sobre a profissio de T~cnicQ em Nutriçio e
Diet~tica e di outras providincias".
RELATOR: Deputado MAURiCIO NAJAR
8) PROJETO DE LEI Nº 1.371-A/91 ~ do Sr.
Geraldo Alckmin
Filho
que uveda a
concessão de financiamento a
servidores e funcionirios
públ icos
para aquisição de
bens particulares N •
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
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9) PROJETO DE LEI NQ 2.183-A/91 - do Sr. Ernesto Gradella
- que "institui aumento salarial de emergincia".
(apensos os Projetos de Lei nQs 2.7~6/92 e 3.553/93)
RELATOR: Deputado ROBERTO ROLLEMBERG
10) PROJETO DE LEI NQ 2.298-A/91 - do
Sr.
Luiz
Carlos
Santos - que "altera o art.
487 da Consolida~io das
Leis do Trabalho. permit indo incorporar ao aviso prévio
reajuste salarial coletivo concedido no seu curso".
(apenso o Projeto de Lei nQ 3.018/92)
RELATOR: Deputado ARY KARA

JOS~

11) PROJETO DE LEI NQ 2.4~9-A/92 - do
Poder
Executivo
(Mensagem nQ 46/92)
que "autoriza a reversio. ao
Município de Alim Para{ba. Estado de Minas Gerais.
do
imóvel que menciona".
RELATOR: Dep1üado MESSIAS GóIS
12) PROJETO DE LEI NQ 2.573-A/92 - do
Sr.
Luiz
Carlos
Santos
que "acrescenta i
5Q
ao
art.
13
da
Consolida~ão das Leis do Trabalho - CLT. dispondo
sobre
o valor probatório das anota~ões apostas pelo empregador
na Carteira de Trabalho e Previdincia Social".
RELATOR: Deputado MAURICI MARIANO
Edson
Menezes
13) PROJETO DE LEI NQ 3.895-A/93 - do Sr.
Silva - que "altera o art. 73 da C.L.T •• mudando o
v~lQr do adicional noturno".
RELATOR: Deputado

JOS~

DIRCEU

14) PROJETO DE LEI Ng 3.928-A/93 - do Sr. Edson
Menezes
Silva - que "institui a indeniza~ão de clientela para
empregados vendedores. viajantes e pracistas".
RELATOR: Deputado ANTSNIO DOS SANTOS
9 - DA AN&LISE DA CONSTITUCIONALIDADE. JURIDICIDADE E MÉR.ITO
15) PROJETO DE LEI N2 1.264-9/91 - do
Poder
ExeclJt i vo
(Mensagem nQ 296/91)
que "autoriza a reversão ao
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Munic{pio de Aragarças. Estado de Goiis. do terreno
menciona".

que

RELATOR: Deputado MESSIAS G6IS

16 )

PRO~ETO

DE LEI N2

4.166/93 - do Sr. Luiz Mi:-:imo

qlje

uacrescenta parágrafo unlco ao art.
593 da Le i
nQ
o
Código
5.869. de 11 de janeiro de 1973. qlJe institui
de Processo Civil".
RELATOR: DePlJtado JOSé MARIA EYMAEL

17>

PRO~ETO DE LEI NQ
4.167/93 - do Sr. Luiz Mi:-:imo
que
"disp&e sobre a inser~io do nome de DePlJtado OIJ Senador
em PlJblica~io de leis. no caso que especifica".

RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
18) PROJETO DE LEI NQ 4.18./93 - do Sr. Maw Rosenmann "disp&e sobre a denomina~io de mlJnic{pios".

qlJe

RELATOR: DePlJtado NESTOR DUARTE

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
AVISO Nl2 13/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Início: 14.10.93
Término: 20.10.93

Local:
Sala 19, Anexo 11
Horário: 9 às 12 e 14 às 18 h

1) PROJETO DE LEI NQ 3.655-A/93 - do Sr. Carlos
Lupi - que "considera a banda de música "PATRIMÔNIO MUSICAL DA CULTURA BRASILEIRA" e dá outras
prov idênc ias" .
RELATORA: Deputada ETEVALDA DE MENEZES
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
AVISO N° 10/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Início:
Término:

18.10.93
22.10.93

Local: Sala 12, Anexo 11
Horário: 9 às 12 e 14 às 18 h

1)

PROJETO DE LEI N° 3.245/92 - do Sr. Osório Adriano - que "dispõe sobre o
condomínio em "shopping-centers".
Relator: Deputado ARMANDO PINHEIRO

2)

PROJETO DE LEI N° 4.039/93 - do Sr. Simão Sessim - que "altera a redação do
parágrafo 4°, do artigo 24, da Lei nO 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que
"dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias".
Relator: Deputado CÉSAR BANDEIRA

3)

PROJETO DE LEI N° 4.070/93 - do Sr. Nilson Gibson - que "disciplina a
aplicação dos vinte por cento da arrecadação do imposto sobre movimento ou
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, instituído
pela Lei Complem~ntar nO 77, de 13 de julho de 1993".
Relatora: Deputada MARIA LUIZA FONTENELE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO
AVISO N51 46/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início: 18/10/93
Término: 22/10/93

Local: Anexo 11, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES
POR MEMBROS DA COMISSÃO.

APRESENTADOS

01) PROJETO DE LEI N51 427-A/91 - da Sr- Jandira Feghali
que
"dispõe sobre o percentual mínimo de execução de música brasi-
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leira na programação semanal das emissoras de radiodifusão
sonora e de sons e imagens e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Paulo Lima
PARECER: favorável, com emendas
02) PROJETO DE LEI N2 4.045/93
do Sr. João Henrique - que
"denomina 'rodovia Dr. Pedro de Paula' o trecho da BR - 497
compreendido entre a sede do Município de Iturama e a
localidade de Porto Alencastro, no Município de Carneirinho, ambos no Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado João Henrique
PARECER: favorável
AVISO N2 47/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 18/10/93
Término: 22/10/93

Local: Anexo 11, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às

18h30

01. PROJETO DE LEI 9Q 3.515/89 - do Sr. Maurílio Ferreira Lima
que "regula o exercício da profissáo de Designer".
RELATOR: Deputado Flávio Arns
02. PROJETO DE LEI 9 2 4.190/93
da Sr- Roseana Sarney - que
"dispõe sobre benefícios fiscais em operações de caráter
cultural ou artístico".
RELATOR: Deputado Florestan Fernandes

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO N2 24/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Início: 08.10.93
Local: Sala 2-A, Anexo 11
Término: 15.10.93
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
A) - ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

.

1) PROJETO DE LEI N2 2.936-A/92 - do Sr.-Mendonça Neto - que
"autoriza a desapropriação e o tombamento, por
necessidade
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pública, do imóvel em que nasceu Graciliano Ramos, no Estado
de Alagoas".
RELATOR: Deputado GONZAGA MaTA
2) PROJETO DE LEI Ng 3.330-A/92 - do Sr. Getúlio Neiva - que
"cria estímulos à capitalização das empresas, mediante
isenção do imposto de renda sobre lucros decorrentes da
alienação de imóveis registrados corno ativo permanente das
pessoas jurídicas".
RELATOR: Deputado ALOIZIO MERCADANTE
3) PROJETO DE LEI NQ 3.547-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
20 1
Região
e
dá
outras
providênc ias" .
RELATOR: Deputado JOSÉ ANíBAL
4) PROJETO DE LEI Ng 3. 572-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
16i
Região
e
dá
outras
providências" .
.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL
5) PROJETO DE LEI NQ 3. 573-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional
do
Trabalho
da·
18 1
Região
e
dá
outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANíBAL
6) PROJETO DE LEI NQ 3. 575-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
221
Região
e
dá
outras
providências" .
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL
7) PROJETO DE LEI NQ 3. 707-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos em Comissão no Quadro Permanente
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL
8) PROJETO DE LEI NQ 4.123/93 - do Sr. Waldomiro Fioravante
- que "modifica a redação da Lei n Q 7.474, de 8 de maio de
1986,
que
dispõe
sobre
medidas
de
segurança
aos
ex-Presidentes da República e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
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B) - MÉRITO
9) PROJETO DE LEI NQ 3.243-A/92 - do Sr. José Fortunati que "altera a Lei n Q 7.315, de 24 de maio de 1985, que
autorizou a desapropriação das companhias que menciona e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ' CARLOS HAULY
OBS: As emendas só serão aceitas em formulários próprios, a
disposição na Secretaria da Comissão.

AVISO Nil 25/93
PRAIO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:

Inic:.:
Térm~I1o:

13.10.93
19.10.93

Local: Sala 2-A, Anexo 11
Horário: 9h As 12h e 14h As 18h

A) - ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

1) PROJETO DE LEI NQ 3.574-A/93 - do Tribunal Superior do
Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento de .Dados
no Quadro Permanente de Pessoal da Secr~taria do Tribunal
Regional
do
Trabalho da
211
Região
e
dá
outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSe ANíBAL
B) - MtRITO

2) PROJETO DE LEI NQ 4.900-A/90 - do Senado Federal (PLS NQ
175/89) - que "dispõe sobre o salário-educação, previsto no
parágrafo 5Q do artigo 212 da Constituição e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES
C)
A
PROPOSIÇÃO
ABAIXO
SOMENTE
RECEBERA
IMEIIDAS
APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISslo AO SUBSTITUTIVO DO
RELATOR:

3) PROJETO DE LEI NQ 3.483-A/92 - do Sr. Jackson Pereira que "dispõe sobre o Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos".
.
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO
emendas só serão aceitas em formulários próprios, A
disposição na Sec~etaria da Comissão.

OBS: As
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COMISSÃO DE MI-NAS E ENERGIA
AVISO NQ 4/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Local: Sala 21, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h

Início: 15.10.93
Término: 21.10.93

PROJETO DE LEI NQ 4.148/93 - do Poder Executivo (Mensagem n Q
573/93) - que "autoriza o Poder Executivo a instituir como
Autarquia o Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e
dá outras providências."
RELATOR:

Deputado ALBERTO HADDAD (Avocado)

PROJETO DE LEI NQ 4.149/93 - do Poder Executivo (Mensagem n Q
574/93) - que "dá nova redação aos artigos 20 e 26 do DecretoLei n g 227, de 28 de fevereiro de 1967."
RELATOR:

Deputado MARCOS LIMA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíliA
AVISO N!! 18/93

PRAZO PARA RECEBIMENTO' DE EMENDAS:
Início: 11.10.93

Local: Sala 9, Anexo 11

Término: 18.10.93

Horário: 9h30 às l2h e 14h30 às 18h

Projeto de Lei n!! 3.977/93 - do Sr. Gilvam Borges - que "altera
a denominação da categoria funcional de Auxiliar de enfermagem,
código NM-1001, integrante do Plano de Classificação de

Cargos
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instituído pela Lei n Q 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e

dá

outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBE&K EMENDAS APRESENTADAS

POR

MEMBROS DESTA COMISSÃO AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR
Projeto de Lei n 2 3.613/93 - do Sr. Carlos Nelson - que "estabelece data mensal para pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão que especifica".
REtATOR: Deputado LAIRE ROSADO
Obs: As emendas ~6 serão aceitas em formulários pr6prios,
disposição na Secretaria desta Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
AVISO N° 26/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início:
Término:

18.10.93
22.10.93

Local: Sala 11, anexo 11
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

1) PROJETO DE LEI Ng 1.628/91 - do Sr. Luiz Gushiken - (PL
ng
2.709/92, apensado)
que
"torna obrigat6ria a
instalação de porta de segurança nas agências bancárias e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE

2)

PROJETO DE LEI Ng 4.089/93
do
Campista
que ""dispõe sobre o
bibliotecários".
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO

Sr. Carlos Alberto
piso salarial dos

,

a
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4.094/93 - da Sra. Wanda Reis "regula o exercício da profissão de Massagista".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

3,

PROJETO DE LEI Nl2

4)

PROJETO DE LEI N12

que

do Senado Federal (PLS n g
44/92) -:- que "equipara o benefício de pensão por morte e
o provento de aposentadoria dos servidores que menciona,
aos dos.~ervidores abrangidos pelo artigo 243, da Lei n 2
8.112, de 11 de dezembro de 1990".
RELATOR: Deputado JABES RIBEIRO
4.105/93

-

do Sr. Carlos Lupi - que
"faculta aos usuários de serviços prestados por empresas
públicas a escolha da data para o vencimento das taxas
públicas, de acordo com o dia do pagamento do salário".
RELATOR: Deputado EDMUNDO GALDINO

. 5)

PROJETO DE LEI

6)

PROJETO DE LEI

7)

PROJETO DE LEI Nl2 4.155/93 - do Sr. Aloízio Mercadante -

Nl2

4.117/93

-

Nl2 4.136/93 - do Sr. Sérgio Cury - que
"acrescenta parágrafo ao artigo 103 da Lei n g 8.112, de
:1 de dezembro de 1990".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

que "dispõe sobre o seguro garantia
contratos da Administração Pública".
RELATOR: Deputado ERNESTO GRADELLA

nas

licitações

e

8) PROJETO DE LEI Nl2 4.164/93 - do Sr. Murilo Pinheiro - que-

dá nova redação ao inciso lI, do artigo 27, da Lei n 2
8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO
9) PROJETO DE LEI Nl2 4.165/93 - do Sr. Murilo Pinheiro - que

dá nova redação ao inciso IV, do artigo 20, da Lei n 2
8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre o Fundo
de
Garantia
do
Tempo
de
Serviço
e
dá
outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
10) PROJETO DE LEI N12 4.173/93 - do Sr. Paulo Ramos - que
"proíbe às pessoas jurídicas o desconto dos salários de
trabalhadores contratados, percentuais de qualquer valor,
referente
a
custeio
de
alimentação,
e
dá
outras
providências".
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO CAMPISTA
- do Sr. Maurício Calixto que "determina que, na emissão dos contra-cheques dos
servidores dos três Poderes, o Tesouro Nacional inclua e

11) PROJETO DE LEI NiI 4.175/93
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especifique todas as " vantagens
providênc ias" .
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

pagas,

e

dá

outras

12) PROJETO DE LEI Nl2 4.178/93 - do Sr. Germano Rigotto - que

"dispõe sobre anistia
das
faltas
ao
serviço
na
administração pública federal, no periodo que menciona, e
dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA
13) PROJETO DE LEI Nl2 4.184/93' - do Sr. Luiz Gushiken - que
"dá nova redação ao parágrafo segundo do artigo 224 da
Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-lei n 2 5.452,
de 12 de maio de 1943".

RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
14) PROJETO DE LEI Nl2 4.186/93 - do Sr. Murilo Pinheiro - que
"revigora o parágrafo 4g do artigo 243 da Lei n g 8.112,
de 11 de dezembro de 1990 - Regime Juridico Único".

RELATOR: Deputado JAQUES WAGNER
15) PROJETO DE LEI Nl2 4.192/93 - do Sr. Paulo Portugal - que

"regula o exercicio da profissão
Petróleo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAQUES WAGNER

de

Engenheiro

de

16) PROJETO DE LEI Nl2

4.199/93 - da Sra. Wanda Reis - que
"dispõe sobre a regulamentação da profissão de Técnico e
Auxiliar de Fisioterapia a nivel de 22 grau e dá outras
providênc ias" .
RELATOR: Deputado MARCELO LUZ

oas:

As emendas só serão aceitas em formulários próprios, à disposição na
Secretaria da Comissão.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISO N° 09/93
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Início:
14/10/93
Término: 20/10/93

Local: sala 12 - Anexo 11
Horário: 09 às 12 e 14 às 18h
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OBS: As proposições abaixo somente receberão emendas apresentadas em
formulários próprios à disposição na Secretaria da Comissão.

1) PROJETO DE LEI N° 708/91 - do Sr. JOSÉ CARLOS COUTINHO - que "dispõe
sobre isenção do pagamento de pedágio para os caminhoneiros e
transportadores de carga pesada."
RELATOR: Deputado RICARDO MURAD

2) PROJETO DE LEI N° 4.103/93 - do SENADO FEDERAL (PLS N° 270/91) - que
"torna indisponíveis os veículos envolvidos em acidentes de trânsito."
RELATOR: Deputado BERALDO BOAVENTURA
3) PROJETO DE LEI -N,o :4.t~4/93·'·-- do 'Sr. MURILO -PINHEIRO - que "determina a
reserva de poltronas destinadas a portadores de .deficiência nas aeronaves
comerciais em vôos domésticos e internacionais."
RELATOR: Deputado ARMANDO VIOLA
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 46 minutos.)

PÁGINA ORJGIMALEM ~A"CfJ:

r---------------- MESA------------------,
(Biênio 1993/94)
Presidente:
INOCÊNCIO DE OLIVEIRA (PFL)

Suplentes:

1° Secretário:
WILSON CAMPOS (PMDB)
2° Secretário:
CARDOSO ALVES (PTB)
3° Secretário:
AÉCIO NEVES (PSDB)
4° Secretário:
B. Sá (PP)

1° Vice-Presidente:
ADYLSON MOITA (PDS)

2° Vice-Presidente:
FERNANDO LYRA (PDT)

EDMAR MOREIRA (PP)
FRANCISCO COELHO (PFL)
JOÃO TEIXEIRA (PL)
ALCIDES MODESTO (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR
(pFUPTBIPSCIPRS)

Germano Rigotto
João Almeida
João Henrique
João Thomé

Neuto do Conto
Roberto Valadão
Zaire Rezende

Líder: LUÍS EDUARDO
PARTIDO PROGRESSISTA REFORMADOR
Vice-Líderes:
PPR
sárney Filho
Maurício Calixto
Messias Góis
Nelson Morro
Nelson Trad
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Lima
Roberto Jefferson
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelli
Arolde de Oliveira
Antonio Holanda
Antonio dos Santos
Átila Lins
Carlos Kayath
Efraim Morais
Eraldo Tinoco
Gastone Righ
Jesus Tajra
José Carlos Aleluia
José Múcio Monteiro

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Líder: JOSÉ LUIZ MAIA

Vice-Líderes:

Gerson Peres
Aécio Neves
Amaral Netto
José Lourenço
Roberto Campos
Armando Pinheiro
Jonival Lucas

Eraldo Trindade
Fernando Freire
Paulo Duarte
Victor Faccioni
Marcelo Romano
Basílio Vilani

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
PMDB

PSDB
Líder: JOSÉ SERRA

Líder: GENEBALDO CORREIA
Vice-Líderes:

Vice-Líderes:
Cid Carvalho
Chico Amaral
Euler Ribeiro
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima

José Luiz Clerot
José Maranhão
José Thomaz Nonô
Manoel Moreira
Maurílio Ferreira Lima

Sigmaringa Seixas
FlávioArns
Adroaldo Streck
Artur da Távola

Jabes Ribeiro
Sergio Gaudenzi
Geraldo Alckimin Filho
Luiz Máximo
Helvécio Castello

PARTIDO POPULAR

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

PP

PSB

Lider: SALATIEL CARVALHO

Lider: MIGUEL ARRAES

Vice-Lideres:
Valdenor Guedes
Pedro Valadares
Marcelo Luz
José Maria Eymael

AvenirRosa
Mário Chermont
José Linhares
Benedito Domingos

Vice·Lideres:
Luiz Piauhylino (l °vice)
Roberto França
PARTIDO SOCIAL PEMOCRÁTICO

PARTIDO DEMOCRÁTICO 1RABALHISTA

PSD

PDT

Lider: ONAIREVES MOURA
Lider: LUIZ SALOMÃO
Vice-Lideres .
Miro Teixeira (1 °Vice)
Wilson Müller
Mendonça Neto
Carlos Lupi

Giovanni Queiroz
Paulo Ramos
Benedito de Figueiredo
Edi Siliprandi

Vice-Lideres:
Édison Fidélis
Piu'ágrafo 4°, art. 9° R.I.
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

PARTIDO DO 1RABALHADOR

PCdoB

PT
Lider: VLADIMIR PALMEIRA

Lider: ALDO REBELO

Vice·Lideres:
José Dirceu (lO Vice)
Jaques Wagner
Valdir Ganzer
Maria Laura

José Fortunati
Hélio Bicudo
Edésio Passos

PPS
PV

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO NACIONAL
Lider: JOSÉ

Vice-Lideres:
Sérgio Miranda

cARl~VASCONCELLOS

Vice-Lideres:
Odelmo Leão (1° Vice)
El1sio Curvo

Sidney de Miguel
Regina Gordilho

PSTU

Ernesto Gradella
Maviael Cavalcanti
TonyGel

LIDERANÇA DO GOVERNO

PARTIDO LIBERAL
PL

Lider: ROBERTO FREIRE

Lider: VALDEMAR COSTA NETO
Vice·lideres:
Jones Santos Neves
João Teixeira

PRONA

Getúlio Neiva

Vice-Lideres:
Ubiratan Aguiar
Roseana Sarney
João Almeida

Raul Belém
Moroni Torgan

COMISSÕES PERMANENTES

I§ AGRICULTURA

COMISSÃO
E POL

PT

CA RURAL

Presidente: Romel Anisio (PRN)
10 Vice-Presidente: (PRN) Augustinho Freitas gYrn)
20Vice-Presidente: Fábio Meirelles (PDS)
30Vice-Presidente: Joni Varisco (PMDB)

Titulares
AdãoPretto
Luci Choinaki
Pedro Tonelli
Valdir Ganzer

Suplentes
Alcides Modesto
José Cicote
Tilden Santiago
1 vaga
PP

PMDB
Titulares

Suplentes
Adelaide Neri
Antonio Barbara
Hilário Braun
Neuto de Conto
Roberto Rollemberg
Virmondes Cruvinel
5 vagas

Derval de Paiva
Freire Júnior
Hélio Rosas
Ivo Mainardi
João Thomé
Joni Varisco
José Belato
Moacir Micheletto
Odacir Klein
Valdir Colato
1 vaga (s)

Titulares
Osvaldo Reis
Pedro Abrão
VadãoGomes

Suplentes
Delcino Tavares
Pedro Valadares
Reditário Cassol
PTB

Titulares
Augustinho Freitas
Etevalda Grassi de Menezes
Roberto Torres

Suplentes
Nelson Marquezelli
Raquel Cândido
Wilson Cunha

PRN
PFL

Titulares
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Iberê Ferreira
Ivandro Cunha Lima (pMDB)
Jonas Pinheiro
Osvaldo Coelho
Paulo Romano
Ronaldo Caiado Waldir Guerra
Waldir Guerra

Suplentes
Antônio Deno
Camilo Machado
Fátima Pelaes
Itsuo Takayama
Jorge Khoury
Lael Varella
Leur Lomanto
Osório Adriano
Pascoal Novaes

Titulares
Romel Anisio
Tadashi Kuriki
PL
Titular
Ribeiro Tavares

Suplente
1 vaga
PSB

Titular
Álvaro Ribeiro

PPR
Titulares
Amo Magarinos
Avelino Costa
Fábio Meirelles
Leomar Quintanilha
Hugo Biehl
Osvaldo Bender
Vasco Furlan

Suplentes
OdelmoLeão
OttoCunha

Suplente
Sérgio Guerra
PC doB

Suplentes
Aécio de Borba
Carlos Azambuja
Daniel Silva
Roberto Balestra
Fetter Júnior
Maria Valadão
Paulo Mourão

Titular
Sérgio Miranda

Suplente
1 vaga
PSD

Titular
Edison Fidelis

Suplente
Cleto Falcão
PSC

PDT
Titulares
Aldo Pinto
Giovanni Queiroz
Laerte Bastos
LuizGirão
Titulares
Felipe Mendes (pPR)
Lazaro Barbosa (PMDB)
Mauro Sampaio
Wilson Moreira

PSDB

Suplentes
AroldoGoes
Beraldo Boaventura
DércioKnop
Junot Abi-Ramia
Suplentes
Adroaldo Streck
Antonio Faleiros
Edmundo Galdino
Jabes Ribeiro

Titular
. Luiz Dantas

Suplente
Antônio Holanda
PRS

Tiiular
José Aldo

Suplente
Israel Pinheiro

Secretário: José Maria de Andrade Cordova
Ramal: 6978/6979/6981
Reunião: 41g e 51g feiras - 10:00
Sala 212 (Bloco das lideranças)

3

COMISSÃO DE CONSTITUIíiÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇ O
Presidente: José Dutra (pMDB)
1° Vice-Presidente: José Thomaz NonÔ (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jesus Tajra (PFL)
3° Vice-Presidente: Sigmaringa Seixas (PSDB)
PMDB
Suplentes
Armando Viola
Chico Amaral
FelipeNeri
Nícias Ribeiro
Valter Pereira
5 Vagas

Titulares
Ary Kara
João Natal
José Dutra
José Luiz Clerot
José Thomaz NonÔ
Maurici Mariano
Mendes Ribeiro
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Roberto Rollemberg
Tarcisio Delgado

Suplentes
João Faustino
Mauro Sampaio
Paulo Silva
1 vaga

PT
Titulares
Edésio Passos
José Dirceu
José Genoíno
Hélio Bicudo

Suplentes
Agostinho Valente
Jaques Wagner
Maria Laura
Pedro Tonelli
PP

Titulares
Benedito Domingos
João de Deus Antunes (PPR)
Reditário Casso!

Suplentes
Mário Chermont
Mário de Oliveira
Ernani Viana

PTB

Titulares
Gastone Righi
Mendes Botelho
NelsonTrad

PFL
Suplentes
Átila Lins
Everaldo de Oliveira
Jofran Frejat
José Falcão
Maluly Neto
Maurício Calíxto
Nelson Morro
Rubem Medina
Ricardo Murad

Titulares
Antônio dos Santos
., Jesus Tajra
~aurício Najar
essias Gois
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Tourinho Dantas
Vilmar Rocha

Titulares
Fernando Diniz (pMDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-ackel
José Maria Eymaiel
Nestor Duarte (PMDB)
Osvaldo Melo
Paulo Mourão
Prisco Viana

Suplentes
Antonio Morimoto
Carlos K.ayath
Roberto Jefferson
PRN

Titulares
Raul Belém
TonyGel

Suplentes
Cleonâncio Fonseca
José Burnett
PL

Titular
Robson Tunia

Suplente
Getúlio Neiva
PSB

Titular
Roberto Franca

PDS
SUPlentes
Armando Pinheiro
Fernando Carríon
Fernando Freire
Jair Bolsonaro
JairoAzi
Francisco Evangelista
Vitório Malta
1 Vaga

Suplente
Luiz Piauhylino
PCdoB

Titular
Haroldo Lima

Suplente
Sérgio Miranda
PSD
Suplente
Édison Fidelis

Titular
Irani Barbosa
PSC

PDT
Titulares
Benedito de Figueiredo
DércioKnop
Vital do Rego
Wilson Müller
1 vaga (s)

PSDB
Titulares
Helvécio Castello
Luiz Máximo
Moroni Torgan
Sigmaringa Seixas

Suplentes
Beth Azize
Eden Pedroso
Uberato Caboclo
Mendonça Neto
Paulo Portugal

Titular
Augusto Farias

Suplente
Luiz Dantas

Secretário: Luiz Henrique Cascelli de Azevedo
Ramal: 6922 a 6925
Reunião: 3-S, 4-S e S-S feiras· 10:00 - Plenário, sala I

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Marco Penaforte (PSDB)
1°Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2° Vice-Presidente: Mauricio Calixto (PFL)
3° Vice-Presidente: Carlos Scarpelini (PP)
Suplentes
Rita Camata
Valdir Colatto
3 Vagas

PFL
Titulares
Eduardo Matias
Luciano Pizzatto
Mauricio Calíxto
Roseana Sarney

PPR

1 vaga (s)

PSDB

Suplentes
Elias Murad
Geraldo Alckmin Filho
PT

Titulares
Paulo Delgado
Sandra Starling

PP

Titulares
Carlos Scarpelini
Mário Chermont

Suplentes
Benedita da Silva
José Fortunati
Suplentes
Benedito Domingos
NanSouza

PTB

Titular
Mauro Fecury
Titular
Euc1ydes Mello

PRN

PL

Titular
Socorro Gomes (PC do B)

Suplente
Hilário Coimbra
Suplente
1 vaga
Suplente
João Teixeira

PSB

Titular
Nobel Moura (PP)

Suplente
Roberto França (PSB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Márcia Cibilis Viana (pDT)
1°Vice-Presidente: Max Rosenmann (PDT)
2° Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
3° Vice-Presidente: Eraldo Tinoco (PFL)
PMDB

Titulares
Antonio Barbara
Cid Carvalho
FelipeNeri
Gonzaga Mota
Israel Pinheiro (PRS)
João Fagundes
Luiz Piauhylino (PSB)

Suplentes
Adilson Maluf
Aluizio Alves
Ariosto Holanda (PSP)
Freire Jtínior
Germano Rigoto
Luiz Roberto Ponte
1 Vaga
PFL

Suplentes
Edson Silva
Laerte Bastos

Titulares
Fábio Feldmann
Marco Penaforte

Suplente
Augusto Carvalho

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida .
Ramal: 6930/6931
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 _ Sala 13 Anexo _ 11 Plenário

PDT

Titulares
AroldoGoes
1 vaga (s)

Suplentes
Evaldo Gonçalves
IvanBurity
Luiz Viana Neto
Sarney Filho
Suplentes
Avelino Costa
Pedro Novaes
Paulo Duarte
Célia Mendes

Titulares
Amaral Netto
Cunha Bueno
Marcos Medrado

PV

Titular
Sidney de Miguel

PMDB

Titulares
LI1cia Vânia (PP)
Luiz Soyer
Tuga Angerami (PSDB)
Vínnondes Cruvinel
Zila Bezerra

PPS

Titular
Roberto Freire

Suplente
Salatiel Carvalho (PP)

Titulares
Darci Coelho
Eraldo Tinoco
Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Mtício Monteiro
Osório Adriano

Suplentes
Adauto Pereira
Arolde de Oliveira
Jonas Pinheiro
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Reinhold Stephanes
PPR

Titulares
Fetter Jtínior
Luciano de Castro
Mauro Borges (PP)
Pedro Pavão
Titulares
Márcia Cibilis Viana
Marino Clinger
Max Rosemmann
Titulares
Vittorio Medioli
Saulo Coelho
Titulares
João Melão Neto (PL)
Rubem Medina (PFL)
Titulares
Renato Johnsson
Ernani Viana

PDT

PSDB

PT

PP

Suplentes
Delfun Netto
Basílio Villani
Paulo Mandarino
Roberto Campos
Suplentes
Qiovanni Queiroz
Mendonça Neto
Paulo Ramos
Suplentes
Jackson Pereira
Koyu lha
Suplentes
Aloízio Mercadante
1 vaga
Suplentes
Luiz Carlos Hauly
Pedro Abrão

PTB

Paulo Ramos
Suplentes
Félix Mendonça
Roberto Torres

Titulares
João Mendes
Rodrigues Palma

Titulares
FlávioArns
Osmânio Pereira

Suplentes
José Abrão
Artur da Távola

PRN

PT

Suplentes
Raul Belém
Romel Anisio

Titulares
Maviel Cavalcanti
José Bumett

Titulares
Florestan Fernandes
José Fortunatti

Suplente
Valdemar Costa Neto

Titulares
Renildo Calheiros (PC do B)
Salatiel Carvalho

PSB
Titular
Javis Gaidzinski

PCdoB

Suplentes
1 vaga

Secretário: José Roberto Nasser
Ramal: 7024 a 7026
Reunião: 4"8 feiras - 10:00 - Plenário 209
(Bloco das Lideranças)

Titulares
Fábio Raunheiti
Ronivon Santiago (PPR)
PRN
Titulares
Zé Gomes da Rocha

Suplente
Welinton Fagundes
PPS

Titular Suplente
Maria Valadão (PDS)

Sérgio Arouca

Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/69051701017013
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 _ Plenário, sala 15

PMDB
Suplentes
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Sergio Ferrara
2 vagas

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Manoel Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Geddel Vieira Lima (pMDB)
3° Vice-Presidente: Carlos Kayath (PTB)

PFL
Suplentes
Darcy Coelho
Eraldo Tinoco
Osvaldo Coelho
Paulo Romano
1 vaga
PPR
Suplentes
João Alves
JoãoTota
Vasco Furlan
Pauderney Avelino
PDT
Titulares
Lucia Braga

Suplentes
Wagner do Nascimento
PL

Presidente: Ângela Amin (PDS)
1°Vice-Presidente: Celso Bernardi (PDS)
2° Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PDC)

Titulares
Aécio de Borba
Ângela Arnin
Celso Bernardi
Roberto Balestra

Suplentes
2 vagas

Titular
Álvaro Valle

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Titulares
Délio Braz
Ézio Ferreira
Marilu Guimarães
2 vagas

Suplentes
Costa Ferreira
1 vaga

PTB

Suplente
1 vaga

Titulares
1 vaga

Titulares
Adelaide Neri
Gilvan Borges
João Henrique
José Augusto Curvo
Ubiratan Aguiar

Suplentes
Lourival Freitas
Paulo Delgado
PP

PL
Titular
Jones Santos Neves

Vital do Rego

PSDB

Suplentes
Carlos Lupi

PMDB
Titulares
Gedel Vieira
Germano Rigotto
Haley Margon
José Lourenço (PPR)
Luiz Roberto Ponte
Pedro Novais (PPR)
Sérgio Naya

Suplentes
Adilson Maluf
Gonzaga Mota
Jose Geraldo
Nelson Jobim
Odacir Klein
Pinheiro Landim
I Vaga
PFL

Titulares
Benito Gama
João Carlos Bacelar (PSC)
José Falcão
Manoel Castro
Mussa Demes

Suplentes
Gustavo Krause
José Carlos Aleluia
Luis Eduardo
Roberto Magalhães
Simão Sessim

PPR

PFL
Suplentes

Titulares

Fernando Diniz (PMDB)
Fernando Freire
Roberto Campos
José Maria Eymaiel

DelfIm Netto
Basílio Villani
Francisco Dornelles
Paulo Mandarino
PDT
Titulares

Titulares

Suplentes

Eden Pedroso
Luiz Salomão
Sergio Gaudenzi

Carlos Alberto Campista
Clovis Assis
Dercio Knop
PSDB
Suplentes

Titulares

Jackson Pereira
José Aníbal
José Serra

Moroni Torgan
Sérgio Machado
Wilson Moreira

PT

Suplentes

José Dirceu
Valdir Ganzer

Aloizio Mercadante
Vladimir Palmeira

PPR
Titulares

Suplentes

Carlos Azambuja
Júlio Cabral (PP)
Vitório Malta
1 vaga

Fábio Meirelles
Francisco Diógenes
Victor Faccioni
Leomar Quintanilha
PDT
Suplentes

José Carlos Coutinho
Sérgio Cury

PP

Aldo Pinto
Valdomiro Lima
PSDB

Suplentes

Titulares

Júlio Cabral
Flávio Derzi

PTB

Titulares

Mauro Fecury
João Mendes

Carlos Kayath
Félix Mendonça
PRN

Suplentes

Titulares

Álvaro Pereira
1 vaga
PT

Titulares

Suplentes

Agostinho Valente
Alcides Modesto

Maviael Cavalcanti
Paulo Octávio
PL

Suplentes

Adroaldo Streck
João Faustino

Suplentes

Titulares

OttoCunha
Wagner do Nascimento

Alacid Nunes
Vicente Fialho
Werner Wanderer
1 vaga

Titulares

Titulares

Luiz Carlos Hauly
Francisco Silva

Suplentes

Aracely de Paula
José Santana de Vasconcellos
Murilo Pinheiro
Pascoal Novaes
Ruben Bento

Adão Pretto
Sandra Starling
PP

Titulares

Titular

Suplentes

Suplente

Flávio Rocha

Robson Tuma
PSB

Titular

Alberto Haddad
Carlos Camurça

Suplente

Sérgio Guerra

AvenirRosa
José Felinto

PTB

1 Vaga
Titular

Secretária: Maria Linda Magalhães
Ramal: 6959/6960/6989
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 - Plenário, sala 5

Suplente

Aldair Cabral

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Alceste Almeida
PRN

Titular

Suplente

Elísio Curvo

Presidente: Alberto Haddad (PP)
1° Vice-Presidente: Carlos Camurça (PP)
2° Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Elísio Curvo (PRN)

Zé Gomes da Rocha
PL

Titular

Suplente

PMDB
Titulares

Marcelo Barbieri
Marcos Lima
Neuto de Conto
Paulo Titan
Sérgio Barcellos (PFL)

Suplentes

Carlos Nelson
João Fagundes
Jorio de Barros
2 Vagas

João Teixeira
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Ramal: 694416946
Reunião: 4"8 feiras - 10:00 - Plenário, sala 21

Diogo Nomura

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES
Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
10 Vice-Presidente; Neif Jabur (PMDB)
20 Vice-Presidente: Sarney Filho (PFL)
30 Vice-Presidente: Victor Faccioni (PDS)

Pedro Valadares

PTB
Titulares
Alceste Almeida
Annibal Teixeira

PMDB

NeifJabur

Suplentes
Ângelo Magalhães
Benito Gama
Jesus Tajra
Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
Tourinho Dantas

Suplentes
Djenal Gonçalves
José Lourenço
José Teles
Osvaldo Melo
Sandra Cavalcanti

Titulares
Fernando Freire
Francisco Diógenes
Pauderney Avelino
Ruberval Piloto
Victor Faccioni
PDT

Suplentes
Amaury Müller
Miro Teixeira
.Sergio Cury

Titulares
Mendonça Neto
NeivaMoreira
1 vaga
PSDB

Suplentes
Jayme Santana
JoséAnibal
Rose de Freitas

Titulares
Artur da Távola
Luiz Pontes
I vaga
PT

Suplentes
Eduardo Jorge
Hélio Bicudo
Irma Passoni

Titulares
Benedita da Silva
Haroldo Sabóia
Luiz Gushiken

Suplentes
EdmarRocha
Fausto Rocha
PL

Titular
Diogo Nomura

Suplente
Álvaro Valle
PSB

PPR

PP
Titulares
Costa Ferreira
Leopoldo Bessone

Titulares
AIOldo Cedraz
Paulo Octávio

PFL

Titulares
Antonio Ueno
Átila Lins
Evaldo Gonçalves
Jerônimo Reis
Leur Lomanto
Nelson Morro
Sarney Filho

Suplentes
Nelson Trade
Rodrigues Palma
PRN

Suplentes
Efraim Morais (PFL)
Luiz Soyer
Maurilio Ferreira Lima
Murilo Rezende
Nestor Duarte
Zila Bezerra
2 Vagas

Titulares
Genebaldo Correia
Genésio Bernardino
Hermínio Calvinho
Ibsen Pinheiro
Jório de Barros
Luiz Henrique
Mauri Sergio

Marcelo Luz

Sl1plentes
Alberto Haddad
João Maia

Titular
Miguel Armes

Suplente
PCdoB

Titular
Welinton Fagundes (PL)

Suplente
1 Vaga
PSD
Suplente
Onaireves Moura

Titular
Cleto Falcão
PRONA

Suplente
1 vaga

Titulares
Regina Gordilho

Secretária: Andreia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
Reuniões: 31g, 41g e 51g feiras, 10:00 _ Plenário, sala 2

Co~~J~E:~~ADE
Presidente: Maurílio Ferreira Lima (PMDB)
10 Vice-Presidente: Euler Ribeiro (PMDB)
20Vice-Presidente: Ivânio Guerra (PFL)
30 Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
PMDB
Titulares
Armando Costa
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
Maurílio Ferreira Lima
Nilton Baiano
Olavo Calheiros
Paulo Novaes
Rita Camata
Zuca Moreira

Suplentes
Eliel Rodrigues
Genésio Bernardino
Mercal Pimenta
6 vaga{s)

PFL
Suplentes
George Takimoto
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
Marilu Guimarães
Maurici Mariano (PMDB)
Maurício Najar
Ronaldo Caiado
1 vaga

Titulares
Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Ivânio Guerra
Jofran Frejat
Laire Rosado (PMDB)
.Pedro Corrêa
Reinhold Stephanes
Rivaldo Medeiros
PPR
Titulares
Avenir Rosa (PP)
Célia Mendes
Djenal Gonçalves
Geraldo Alckmin Filho (PSDB)
Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Suplentes
Eraldo Trindade
João Rodolfo
José Egydio
Ronivon Santiago
Luci Choinachi (PT)
Marcos Medrado

PDT
Suplentes
Giovanni Queiroz
Lucia Braga
Marino Clinger
Paulo Portugal

Titulares
Cidinha Campos
Clovis Assis
Liberato Caboclo
Maurício Campos (PL)
PSDB
Titulares
Antônio Faleiros
Elias Murad
Ubaldo Dantas

PT

Suplentes
Luiz Máximo
Osmânio Pereira
Tuga Angerami
Suplentes
Chico Vigilante
Paulo Paim
Paulo Rocha

Titulares
Eduardo Jorge
João Paulo
Paulo Bernardo

Suplentes
Carlos Camurça
Pinga-Fogo de Oliveira
Renato Johnsson
PTB

Titulares
Roberto Jefferson
Sérgio Arouca (PPS)

Suplentes
Matheus Iensen
1 vaga
PRN

Titulares
Heitor Franco
1 vaga

Suplentes
Euclydes Mello
Flávio Palmier da Veiga
PL

Titular
Nelson Bornier

PSB

Titular
U1durico Pinto

Suplente
Ribeiro Tavares
Suplente
Roberto Franca

10

Presidente: Paulo Paim (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
2° Vice-Presidente: Amaury Müller (PDT)
3° Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
PMDB
Titulares
Adilson Maluf
Aldo Rebelo (PC do B)
Chico Amaral
Jamil Haddad (PSB)
Maria Laura (PT)
Zaire Rezende
Titulares
Ivan Burity
Jaques Wagner (PT)
José Cicote (PT)
Luis Eduardo
WandaReis

Suplentes
Haroldo Sabóia (PT)
Hermínio Calvinho
João Natal
Nilson Gibson
2 vagas
PFL
Suplentes
Ciro Nogueira
Sérgio Barcellos
Waldomiro Fioravante (PT)
2 vagas
PPR

Titulares
Jair Bolsonaro
José Luiz Maia
Raquel Cândido (PTB)

Suplentes
AvenirRosa
Miguel Arraes (PSB)
Pedro Pavão
1 vaga

Titulares
Amaury Müller
Carlos Alberto Campista

PSDB

Titulares
Jabes Ribeiro
Edmundo Galdino

Suplentes
Benedito de Figueiredo
Wilson Müller
Suplentes
Sigmaringa Seixas
Munhoz da Rocha

PT

Titulares
Chico Vigilante
Paulo Paim

Suplentes
Edésio Passos
1 vaga
PP

Titulares
Mário de Oliveira
Marcelo Luz
Titulares
Ernesto Gradella (SIP)
Nelson Marquezelli

Suplentes
João de Deus Antunes (PpR)
Osvaldo Reis
PTB
Suplentes
Luiz Moreira
Mendes Botelho
PRN

PCdoB
Titular
Jandira Feghali

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

PDT

PP
Titulares
Delcino Tavares
José Linhares
1 vaga

PRS
Suplente
Titular
Valter Pereira (pMDB)
José Ulisses de Oliveira
Secretária: Maria Inês de Bessa Lins
Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"s feiras, 10:00 _ Plenário, sala 10.

Suplente
1 vaga

Titular
Edmar Moreira

Suplente
Heitor Franco (PPR)

PDT

PL
Suplente
João Paulo (PT)

Titular
Paulo Rocha (PT)
PPS

Titulares
Carlos Lupi
Ricardo Murad (PFL)
Valdomiro Lima
1 vaga (s)

Suplentes
BetoMansur
Elio Dalla-Vecchia
José Vicente Brizola
1 vaga (s)

Suplente

Titular

Roberto Freire

Augusto Carvalho

Secretário: Antonio Luís de Souza Santana
Ramal: 6887/6990/700417007
Reunião: 3"5, 4"5 e 5"5 feiras, 10:00 _ Plenário, sala 11.

PSDB
Suplentes
Fábio Feldmann
Marco Penaforte
Saulo Coelho
Vitt6rio Medioli

Titulares
Deni Schwartz
Jayme Santana
Lézio Sath1er
Munhoz da Rocha

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Francisco Rodrigues (PTB)
1°Vice-Presidente: Odelmo Leão (PRN)
2° Vice-Presidente: Carlos Virgílio (PPR)
3° Vice-Presidente: Murilo Rezende (pMDB)
PMDB
Suplentes
Carlos Nelson
Derval de Paiva
João Thome Mestrinho
José Belato
Marcos Lima
Nilton Baiano
Oswaldo Stecca
4 Vaga(s)

Titulares
Armando Viola
Carlos Benevides
Edison Andrino
Hilário Braun
Mario Martins
Mauro Miranda
Merval Pimenta
Murilo Rezende
Pedro Tassis
Ronaldo Perim
Sergio Ferrara

PT

Titulares
Beraldo Boaventura (PSDB)
Carlos Sanatan
Francisco Evangelista (PPR)
Ricardo Moraes
PP
Titulares
João Maia
José Felinto
Sérgio Spada

Titulares
Antonio Morlmoto
Francisco Rodrigues (PTB)
José Elias

Suplentes
Augustinho Freitas
Etevalda Grassi de Menezes
Fábio Raunheitti
PRN

Suplentes
Aracely de Paula
César Souza
José Múcio Monteiro
José Santana de Vasconcellos
Murilo Pinheiro
Mussa Demes
Waldir Guerra
1 vaga
PPR

Titulares
Carlos Virgílio
Daniel Silva
Fernando Carrion
João Alves
João Tota
JairoAzi
Telmo Kirst

Suplentes
Carlos Roberto Massa
Carlos Scarpelini
Francisco Silva
PTB

PFL
Titulares
Alacid Nunes
Camilo Machado
Ciro Nogueira
Itsuo Takayama
Jairo Carneiro
José Reinaldo
Lael Varella
Simão Sessim

Suplentes
Armando Pinheiro (PPR)
Nilmário Miranda
Paulo Bernardo
1 Vaga

Suplentes
Hugo Biehl
Paulo Duarte
Prisco Viana
Salatiel Carvalho (PP)
Jonival Lucas
Victor Faccioni

Titulares
Flávio Palmier da Veiga
OdelmoLeão

Suplentes
Elísio Curvo
TonyGel
PL

Titular
Nicias Ribeiro (PMDB)

Suplente
Maurício Campos
PSB

Titular
João Almeida (PMDB)

Suplente
Paulo Titan (PMDB)
PCdoB

Titular
José Maranhão (PMDB)

Suplente
1 Vaga

PT

PSD
Titular

Suplente

Paulo de Almeida

Irani Barbosa
PSC

Titular

Titular

Suplente

José Dirceu
Nelson Bornier (PL)

Suplente

Antonio Holanda

Titulares

PRS
Titular

Suplente

José Ulisses de Oliveira

José Aldo

Heitor Franco
Suplentes

Euler Ribeiro
Ivo Mainardi
Luiz Henrique
Mário Martins
Pinheiro Landim
Virmondes Cruvinel
PFL
Suplentes

Jesus Tajra
Jofran Frejat
Luciano Pizzatto
Reinhold Stephanes
Roberto Magalhães

AtilaLins
Paes Landim
Ricardo Murad
Werner Wanderer

PPR
Titulares

Amaral Netto
Carlos Azambuja
Osvaldo Bender
Jair Bolsonaro

PDT
Titulares

Suplentes

EUo Dalla-Vecchia
Paulo Ramos
Wilson Müller

José Carlos Coutinho
Vivaldo Barbosa
1 vaga
PSDB

José Aníbal
Moroni Torgan

Suplentes

Helvécio Castello
Paulo Silva

Suplente
I vaga

PL

Titular

Suplente

Mauricio Campos

João Melão

PSB
Titular

Suplente

Roberto Franca

Álvaro Ribeiro

Secretária: Marei Bernardes Ferreira
Ramal: 699817001170021699917000
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Marcelino Romano Machado (PPR)
I° Vice-Presidente: João Rodolfo (PDS)
2° Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT)
3° Vice-Presidente: (PP) Maria Luiza Fontenele (PSB)

Suplentes

Antônio Morimoto
Etevaldo G. de Moraes (PTB)
Fábio Meirelles
Fernando Carríon

Francisco Rodrigues
Paulo Heslander

Titular

PMDB

~laeid Nunes

Suplentes

Aldir Cabral
Raquel Cândido

PRN

Presidente: (PFL) Luiz Carlos Hauly (PP)
1°Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
'3° Vice-Presidente: Nelson Bornier (PL)

Titulares

José Linhares
Valdenor Guedes

Titulares

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Edmar Moreira
Helio Rosas
João Fagundes
José Augusto Curvo
Marcelo Barbieri
Robson Tuma (PL)

Suplentes

Luiz Carlos Hauly
Mauro Borges
PTB

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramal: 6973 a 6976
Reunião: 4"s feiras, 10:00 _ Plenário, sala 14.

Titulares

PP

João Carlos Bacelar

Titulares

Hélio Bicudo
1 vaga

PMDB
Titulares

Suplentes

Carlos Nélson
Efraim Morais (PFL)
José Geraldo
Oswaldo Stecca
Pedro lrujo

Édison Andrino
Fernando Diniz
Prisco Viana (PPR)
Augusto Carvalho (PPS)
1 vaga

PFL
Titulares

Vicente Fialho
Jorge Khoury
César Bandeira
Gustavo Krause

Suplentes

Etevalpo Nogueira
Ezio Ferreira
Humberto Souto
Pedro Corrêa

PPR
Titulares

COMISSÕES ESPECIAIS
Suplentes

Marcelino Roma Machado
Armando Pinheiro
. Jonival Lucas
João RodoIfo

Felipe Mendes
Jairo Gaidzinski
Sergio Brito
José Diogo
PDT

Titulares

Suplentes
LuizGirão
I vaga

Junot Abi-Ramia
Miro Teixeira

Suplentes

Rose de Freitas
Sérgio Machado

Presidente: Deputado Benito Gama (PFIJBA)
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço (pPRlBA)
Relator: Deputado Gonzaga Motta (pMDB/CE)
Titulares
Benito Gama
Fiúza
Ezio Ferreira
Gilson Machado
José Múcio Monteiro

Helvécio Castello
Ubaldo Dantas
PT

Suplentes

Titulares
George Takimoto (PFL)
Nilmário Miranda
Indicação pelo Of. 72193

Germano Rigoto
Gonzaga Motta
José Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte

PDT

Suplentes
Álvaro Ribeiro (PSB)
Leopoldo Bessone

PTB

Titular

Suplente

Hilário Coimbra

Dejandir Dalpasquale
Etevalda Grassi Menezes (PTB)
José Dutra
Odacir Klein

Liberato Caboclo
Marino Clinger

PP

Maria Luiza Fontenelle (PSB)
Nan Souza
Indicação pelo Of. 88/93

Basílio Villani (PPR)
Mussa Demes
Tourinho Dantas
Paes Landim
.L~oberto Magalhães
PMDB

Carlos Santana
Manoel Castro (PFL)

Titulares

Suplentes
PFL

~cardo

PSDB
Titulares

COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO n, DO
REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETOS
DE LEI EM TRÂMITE NA CASA, RELATIVOS À
REGULAMENTAÇÃODOARLln
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
SISTEMA FINANCEIRO NACIONÃL

Annibal Teixeira

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima
PPR

José Lourenço
Marcelino Romano Machado
Paulo Mandarino

Fetter Júnior
Roberto Campos
Pauderney Avelino

PSDB
Jackson Pereira
Beraldo Boaventura

José Serra
Sérgio Gaudenzi
PTB

Indicação pelo Of. 67/93
Gastone Righi

PRN
Titular

Rodrigues Palma

PT

Suplente
José Fortunatti

Cleonâncio Fonseca

José Carlos Vasconcellos

PL
Jones Santos Neves

PL
Titular
I vaga

Paulo Bernardo

Suplente
Nelson Bornier

Serviço de Comissões Especiais
Local: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Ramais: 7066/7067/7052

Flâvio Rocha

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROp:RIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUIÇÃO NO ~ DE 1991, QUE "INSTITUI O
SISTEMA DE ELEIÇ O DISTRITAL MISTA NOS
MUNICÍPIOS COM MAIS DE CEM MIL ELEITORES"
Presidente: vago
Vice-Presidente: DeaEutado Osmânio Pereira (pSDB/MG)
Relator: Deputado M uly Netto (pFIJSP)

10

Titulares

COMISSÃO ESPfCIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUI~ÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSm OS DA CONSTITUIÇXO FEDERAL
(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)
Presidente: Deputado Maurílio Ferreira Lima (PMDBIPE)
10 Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles (pPRlSP)
20 Vice-Presidente: vago
30 Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira (PTIRJ)
Relator: Deputado Ney Lopes (PFURN)

Suplentes
Titulares

Suplentes

PFL
Ângelo Magalhães
Nelson Morro
Maluly Netto
Vilmar Rocha

José Falcão
Lael Varella
Orlando Pacheco
Simão Sessim

PFL
Paes Landim
Renato Johnsson (PP)
Ney Lopes
vago

PMDB

PMDB
Cid Carvalho
João Almeida
Tarcisio Delgado
Luiz Henrique

Nelson Proença
Mauri Sérgio
Antônio Barbara
Nilson Gibson

vago
Maurllio Ferreira Lima
Nelson Proença
WalterNory

Amaury Müller
Mendonça Neto

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

José Lourenço
Vago
Leomar Quintanilha

Fábio Meirelles
Roberto Campos
Vago

Deni Schwartz

Adroaldo Streck

Carlos Kayath

Cardoso Alves

Paulo Delgado

Vladimir Palmeira

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino.
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Ramais: 70661706717052

Paulo Bernardo
PL

PL
João Teixeira

Paulo Heslander

PT

PT
José Dirceu

Vittório Medioli
PTB

PTB

Cardoso Alves

Carlos Azambuja
Marcelino Romano Machado
Roberto Balestra
PSDB

PSDB
Osmânio Pereira

AroldoG6es
Beth Azize
PPR

PPR
Adylson Motta
Prisco Viana
Pedro Novais

vago
Herminio Calvinho
Luiz Soyer
vago
PDT

PDT
Miro Teixeira
Vital do Rego

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi
Nelson Morro
Wagner Nascimento (PRN)

Jones Santos Neves

Diogo Nomura
Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino.
Secretário: Ângela Mancuso
Ramais: 7066 e 7067

Ribeiro Tavares

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2.OS7,
DE 1991, QUE "INSTITUIQESTATUTODAS
SOCIEDADES INDIGENAS"
Presidente: Deputado Domingos Juvenil (PMDBIPA)
1° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes (PMDBIRR)
2° Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas (PT/ AP)
. Relator: Deputado Luciano Pizzato (PFURR)
Suplentes

Titulares

Titulares
PFL
José Carlos Vasconcellos (PRN)
José Santana de Vasconcellos
Ney Lopes
Raul Belém
Roberto Magalhães
Ronivon Santiago (PPR)
vago

Alacjd Nunes
AtUa Lins
George Takimoto
Heitor Franco
Tony Gel
PMDB
Armando Costa
Euler Ribeiro
Hermínio Calvinho
Mauri Sérgio

Domingos Juvenil
João Fagundes
Valter Pereira
Zaire Rezende

Armando Costa
Cid Carvalho
João Almeida
Nelson Jobim
Nicias Ribeiro
Valter Pereira

Aroldo Góes
Giovanni Queiroz
PPR

Avenir Rosa (PP)
Maria Valadãb
Luciano de Castro

Pauderney Avelino
ÂngelaAmin
Célia Mendes
PSDB

Fábio Feldmann
Tuga Angerarni

Edmundo Galdino
Osrnânio Pereira
PTB

Francisco Rodrigues

Alceste Almeida

Miro Teixeira
Vital do Rego

Jorge Uequed
Jabes Ribeiro

Flávio Rocha

João Teixeira

Gerson Peres
Prisco Viana
Sandra Cavalcanti

Vitório Malta
Armando Pinheiro
Roberto Balestra
PTB

Gastone Righi
Rodrigues Palma

Carlos Kayath
Roberto Jefferson

PT
Edésio Passos
José Dirceu

Hélio Bicudo
Paulo Bernardo
PL

PSB
José Carlos Sabóia

Alvaro Pereira
Sérgio Machado
PPR

Ricardo Morias
PL

Wilson Müller
Edson silva
PSDB

PT

Lourival Freitas

João Henrique
Luiz Henrique
Pinheiro Landim
Neuto de Conto
Virmondes Cruvinel
Jório de Barros
PDT

PDT
Beth Azize
Sidney de Miguel (PV)

Antoniq, Holanda
AtilaLins
Evaldo Gonçalves
Wagner do Nascimento
Jesus Tajra
José Burmett
José Lourenço (PPR)

PMDB

PFL
Elísio Curvo
Luciano Pizzato
Ruben Bento
Sérgio Barcellos
Tadashi Kuriki

Suplentes

Uldurico Pinco

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino.
Secretário: Edil Calheiros Bispo
Ramal: 7069
COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODAS AS
PROPOSIÇÕES"EM TRÂMITE NESTA CASA,
REFERENTES A LEGISLAÇÃO ELEITORAL
E PARTIDÁRIA, ESPECIFICAMENTE AS QUE
DISPÕEM SOBRE INELEGmILIDADE, LEI
ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS,
CÓDIGO ELEITORAL E SISTEMA ELEITORAL
Presidente: Deputado Roberto Magalhães (PFIJPE)
1° Vice-Presidente: vago
2° Vice-Presidente: Deputado Prisco Viana (PPRlBA)
3° Vice-Presidente: vago
Relator: Deputado João Almeida (pMDB/BA)

Álvaro Valle

Valdemar Costa
PP

Benedito Domingos
Pedro Valadares

Mário Chermont
Nan Souza
PSB

Roberto Franca

Luiz Piauhylino
PCdoB

Haroldo Lima
Serviços de Comissões Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino.
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Ramais: 7066/7067/7052

Renildo Calheiros

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
DAR PARECER SOBRE O PROJETO
DE LEI N° 3,,710193, QUE "INSTITUI O CÓDIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO", E SEU
APENSADO, PL 3.684193.
Presidente: Deputado Gilson Machado
1° Vice-Presidente: Deputado Aracely de Paula
2° Vice-Presidente: Deputado Robson Tuma
30 Vice-Presidente: Deputado Maviel Cavalcanti
Relator: Deputado Beto Mansue
'(itulares
Suplentes
PMDB
AryKara
Annando Viola
Hagahús Araújo
Haley Margon
Mario Martins
Robeto Valadão
Nilson Gibson
Tarcisio Delgado
PFL
Efraim Moraes
Aracely de Paula
Jairo Carneiro
Gilson Machado
Simão Sessim
Itsuo Takayama
PPR
Antonio Morimoto
Maria Valadão
Tadashi Kuriki
Samir Tannus
Vasco Furlan
PSDB
Luiz Máximo
Lézio Sath1er
PT
Paulo Bernardo
Carlos Santana
PP
Carlos Roberto Massa
Pinga Fogo de Oliveira
PTB
José FIias
Roberto Jefferson
PRN
Maviael Cavalcanti Tony Gel
PL
Wellinton Fagundes
RobsonTuma
Serviço de Comissoes Especiais
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 706617067
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FISCALIZAR
E CONTROLAR DIRETAMENTE, FiOU POR
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃo, OS ATOS DO PODER EXECUTIVO
FEDERAL, DE SUA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
E INDIRETA, INCLUíDAS AS FúNDAÇÔES
E SOCIEDADES INSTITUíDAS E MANTIDAS
PELO PODER PÚBLICO FEDERAL
Coordenador: Deputado Waldir Pires (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL
Alacid Nunes
Délio Braz
Jairo Carneiro
Freire Júnior (pMDB)
José Burnett
Jesus Tajra
Tony Gel (PRN)
Maurício Calixto
PMDB
Annando Costa
Hérminio Calvinho
João Natal
Roberto Rollemberg
PDT
Benedito de Figueiredo
Waldir Pires (PSDB)

Gilvan Borges
Ivo Mainardi
João Fagundes
Olavo Calheiros
Sérgio Gaudenzi (PSDB)

PSDB
Moroni Torgan

FlávioAms
PPR

José Diogo
Francisco Coelho (PFL)

João de Deus Antunes
Marcos Medrado

PT
Paulo Bernardo

José Fortunati
PTB

Luiz Moreira

Felix Mendonça
PL

Jarvis Gaidzinski (PPR)

Wellington Fagundes (PPR)

Serviços de Comissões Especiais
Anexo 11 _ Sala 10 Mezanino
Ramais 70661706717052
Secretário: Héris Medeiros Joffuy
COMISSÃO ESP~CIAL DESTINADA A PRO~RIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO .fIj0 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARAGRAFO AO ART. 14,
ALTERA OS §§ SO, 60 E 70 DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ART. 82,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
Presidente: vago
1° Vice-Presidente: Deputado João Henrique (pMDBIPI)
20 Vice-Presidente: Deputado João Magalhães Teixeira
3° Vice-Presidente: Carrlon Júnior
Relator: Deputado Maurício Campos (pUMG)

Suplentes

Titulares
PFL
Zé Gomes da Rocha (PPR)
Osvaldo Coelho
Pedro Valadares (PP)
PMDB
João Henrique
.Jurandyr Paixão
Luiz Soyer

Leur Lomanto
Sérgio Barcellos
Paulo Octávio (PRN)
Antonio Deno

Mário Martins
Pedro Tassis
vago
PDT·
Élio Della-Vecchia
Edésio Frias

Carrios Júnior
Valdomiro Lima
Benedito de Figueiredo
PPR
José Diogo
Prisco Viana
I vaga
Sigmaringa Seixas
Edésio Passos
Onaireves Moura
Maurício Campos

PSDB

José Lourenço
Samir Tannus
I vaga
Aécio Neves

PT

vago

PTB

PL

Carlos Kayath .
Wellinton Fagundes

Serviços de Comissões Especiais
Anexo fi - Sala 10· Mezanino
Secratária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPfCIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER PROPOSTA DE EMENDA A
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR AS CONSEQÜÊNCIAS DA SECA
NO NORDESTE, ASSIM COMO AS PROVIDÊNCIAS
QUE ESTÃO SENDO TOMADAS PARA O
ATENDIMENTO As POPULAÇÕES ATINGIDAS

PSDB
Titulares

Suplentes
Jabes Ribeiro
Jorge Uequed
Paulo Silva

João Faustino
Moroni Torgan
Ubaldo Dantas
PT

Presidente: Deputado José Carlos Vasconcelos (PRNIPE)
1° Vice-Presidente: Deputado Everaldo de Oliveira (PRiSE)
2° Vice-Presidente: Deputado José Teles (pPRlSE)
3° Vice-Presidente: Deputado Luiz Girão (PDT/CE)
Relator: Deputado Pinheiro Landim (PMDB/CE)

Suplentes

Titulares

PP

Adylson Maluf
João Natal
José Belato
Neuto de Conto
Nelson Proença
Olavo Calheiros
Roberto Valadão

Aroldo Cedraz (PRN)
Francisco Coelho
Humberto Souto
Iberê Ferreira
Jorge Khoury·
Rivaldo Medeiros

Felipe Mendes
Fernando Freire
Hugo Biehl
João Rodolfo
Sérgio Brito

Benedito de Figueiredo
LuizGirão
Vital do Rego

Tony Gel (PRN)

José Carlos Vasconcellos

PL
Suplente

Titular

Ayres da Cunha

PSB
Suplente

Titular

Álvaro Ribeiro

Ariosto Holanda

PCdoB
Titular

PDT
Titulares

Suplente

Titular

Suplentes

Aécio de Borba
Amo Magarinos
José Teles
Vitório Malta
JairoAzi

Mauro Fecury
Otto Cunha (PRN)

Roberto Torres
Wilson Cunha

Ribeiro Tavares

PPR
Titulares

Suplentes

Titulares

PRN
Suplentes

Antonio dos Santos
Ciro Nogueira
Efraim Moraes
Everaldo de Oliveira
José Falcão
Vicente Fialho

Emani Viana
NanSouza
PTB

PFL
Titulares

Suplentes

Titulares
José Linhares
VadãoGomes

PMDB
Aluizio Alves
João Henrique
Nestor Duarte
Nilson Gibson
Odacir Klein
Pinheiro Landim
Zuca Moreira

Suplentes
Jaques Wagner
Luci Choinacki
Valdir Ganzer

Titulares
Alcides Modesto
Chico Vigilante
Sidney de Miguel (PV)

Suplentes
Edson Silva
Mendonça Neto
Lúcia Braga

Renildo Calheiros
Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Antônio Fernando Manzan
Ramal: 7061

Suplente
Haroldo Lima

COMISSÃO ESPICIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ
MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA POLICIAL"
Presidente: Deputado João Fagundes (PMDBIRR)
1° Vice-Presidente: Deputado Wilson Müller (PDTIRS)
2° Vice-Presidnete: Deputado Moroni Torgan (pSDB/CE)
3° Vice-Presidente: Deputado Aldir Cabral (PTBIRJ)
Relator: Deputado Alacid Nunes (PFUBA)

P:MDB

PFL
Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira
Euclides Mello (PRN)
Evaldo Gonçalves

Alacid Nunes
Paulo Heslander (PTB)
Roberto Magalhães
José Burnett (PRN)

PFL
César Bandeira
Etevaldo Nogueira
Jorge Khoury
José Mendonça Bezerra
José Reinaldo
Ramalho Leite

P:MDB

PDT
vago
I vaga

Paulo Ramos
Wilson Müller
PDS

José Teles
Roberto Balestra

Daniel Silva
Jair Bolsonaro

Armando Pinheiro
Fernando Carríon
João Rodolfo
José Lourenço
Prisco Viana
Paulo Mandarino
PDT

PT

1 vaga

Antonio Faleiros
FlávioArns
Rose de Freitas

Antonio Holanda (PSC)
PL

Edésio Passos
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

RobsónTuma

João Teixeira

Carlos Santana
José Fortunati
PP

Delcimo Tavares
Pedro Abrão

PP
Pedro Abrão

Laerte Bastos
José Abrão

PT·

PTB

Aldir Cabral

Max Rosenmann
Edson Silva
Junot Abi-Ramia
PSDB

Elias Murad

Edésio Passos

Felipe Mendes
Jarvis Gaidzinsld
José Diogo
José Teles
Pedro Novais

Luiz Salomão
Miro Teixeira
Paulo Portugal
Paulo Ramos

PSDB
Moroni Torgan

Ciro Nogueira
Eduardo Matias
Jairo Carneiro
Marilu Guimarães
Osório Adriano
PPR

vago
Ivo Mainardi
Mário Martins
Pinheiro Landim

Hermínio Calvinho
João Fagundes
Marcelo Barbieri
Maurílio Ferreira Lima

Edison Andrino
José Geraldo
Freire Júnior
José Augusto Curvo
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros

Hélio Rosas
Sérgio Naya
Luís Roberto Fontes
Mauro Miranda
Oswaldo Stecca
PedroIrojo
Zaire Rezende

Suplentes

Titulares

Suplentes

Titulares

Júlio Cabral

Serviço de Comissões Especiais
Anexo 11 - Sala - Mezanino
Secretária: Brunilde I. C. de Moraes
Ramais: 70661706717052
Alteração: ~ 11-1992

João Maia
renato Johnsson

PTB
Etevaldo Grassi de Menezes
Félix Mendonça

Gastone Rghi
Rodrigues Palma

PRN
Paulo Octávio

Zé Gomes da Rocha

PL
COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA NOS TERMOS
DO ART. 34, INCISO 11, DO REGIMENTO INTERNO,
PARA APRECIAR E DAR PAJlECER SOBRE TODAS
AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITE NESTA CASA
REFERENTES ApOLíTICA NACIONAL
DE HABITAÇÃO

Ricardo Correa

Presidente: Deputado Paulo Mandarino (pPRlGO)
1° Vice-Presidente: Deputado Etevaldo Nogueira (PruCE)
2° Vice-Presidente: Deputada Paulo Portugal (PDTIRJ)
3° Vice-Presidente: Deputada Rose Freitas (PSDBIES)
Relator: Deputado Hélio Rosas (pMDB/SP)

Sérgio Mininda

Wellinton Fagundes (PPR)
PSB

Maria Luiza Fontenele

José Carlos Sabóia
PCdoB

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo 11 - Sala 10 • Mezanino
Secretário: Silvio Souza da Silva
Ramais: 706517052

Socorro Gomes

DESTINADA A INVESTIGAR CRIMES DE
"PISTOLAGEM" NAS REGIÕES CENTRO-OESTE
E NOl~.TE, ESPECIALMENTE NA CHAMADA
AREA DO "BICO DO PAPAGAIO"
Requerimento nO 09191
Prazo: 20111192 a 9n93
Presidente: Deputado Freire Júnior Bloco/TO
1° Vice-Presidente: Deputado Roberto Torres PTB/AL
. 2° Vice-Presidente: Deputado Laerte Bastos PDTIRJ
Relator: Deputado Edmundo Galdino PSDB/TO
Titulares
Suplentes
PFL
César Bandeira (PFL)
Ruben Bento (PRN)
Freire Júnior
Murilo Punheiro
PMDB
Socorro Gomes (pC do B)
João Almeida
Raquel Cândido (PTB)
José Augusto Curvo
PDT
AroldoG6es
Mendonça Neto
PSDB
Moroni Torgan
Edmundo Galdino
PPR
Daniel Silva
José Augusto Curvo

Ramais: 7057 e 7059
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
"DESTINADA A APURAR RESPONSABILIDADE
PELA EXPLORAÇÃO E PROSTITUIÇÃO
INFANTO-JUVENIL"
Resolução nO 41193
Prazo: 28-5-93 a 26-9-93
Presidente: Deputada Marilu Guimarães (PFIlMS)
I ° Vice-Presidente: Deputado Robson Tuma (PUSP)
2° Vice-Presidente: Deputada Benedita da Silva (PTIRJ)
Relator: Deputado Moroni Torgan (PSDB/CE)
Titulares
Suplentes
PMDB
Eliel Rodrigues
Maurici Mariano
Paulo Novaes
Socorro Gomes (pC do B)
Rita Camata
Virmondes Cruvinel
PFL
Fátima Pelaes
Ciro Nogueira
Marilu Guimarães
vago
Robson Tuma (PL)
Célia Mendes

PT

Valdir Ganzer

PTB

Alcides Modesto

Roberto Torres
Augustinho Freitas
Reuniões:
Local: Anexo lI, Plenário nO
Secretário: Mário Coutinho - 318-7060
DESTINADA A INVESTIGAR DENúNcIAS DE
CONTRABANDO DE RECURSOS MINERAIS,
MONOPÓLIO DE MINERADORAS SOBRE O
SUBSOLO, CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS
CLANDESTINOS E DESTRmçÃO
DO MEIO AMBIENTE
Requerimento nO 15191 Prazo inicial: 23-6-93 a 20-10-93
Prorrogação: até
Presidente: Deputado Marcos Lima
1° Vice-Presidente: Deputado Nilson Gibson
2° Vice-Presidente: Deputado Ruben Bento
3° Vice-Presidente: Deputado Elisio Curvo
Relator: Deputado Eraldo Trindade
Titulares
Suplentes
PMDB
João Fagundes (RR)
Marcos Lima (MG)
Nilson Gibson (PE)
Fernando Diniz (MG)
Zila Bezerra (AC)
Paulo Titan (PA)
PFL
Maurício Calixto (RO)
Alacid Nunes (PA)
Atila Lins (AM)
Ruben Bento (RR)
PDS
Eraldo Trindade (AP)
Antônio Morimoto (RO)
João Tota (AC)
Pratini de Moraes (RS)
PDT
Aroldo G6es (AP)
Paulo Ramos (RI)
PSDB
Tuga Angerami (SP)
Adroaldo Streck (RS)
PT

Agostinho Valente (MG)
Valdenor Guedes (AP)
Francisco Rodrigues (RR)

PP
PTB

Lourival Freitas (AP)
Júlio Cabral (RR)
Alceste Almeida (RR)

PRN
Elísio Curvo (MS)
Odelmo Leão (MG)
Local: Anexo 1I- Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria de Fátima Moreira Carvalho

PPR
Maria Valadão
Maria Luiza Fontenelle (PSB)
PDT

Beth Azize
Moroni Torgan

PSDB
PT

Benedita da Silva

PTB
Etevaldo Grassi de Menezes

Lucia Braga
Rose de Freitas
Chico Vigilante
Matheus Iensen

PP
Costa Ferreira

PRN

TonyGel

Valdenor Guedes
Zé Gomes da Rocha

Local: Anexo 1I- Sala 10 - Mezanino - 318-7058
Secretária: Maria do Amparo B. da Silva
"DESTINADA A INVESTIpAR A SITUAÇÃO DO
SISTEMA PENITENCIARIO BRASILEIRO"
Resolução nO 26193
Prazo: 2-6-93 a 29-9-93
Presidente: Deputado Flávio Palmier da Veiga
1°Vice-Presidente: Deputado Alacid Nunes (PFIlPA)
2° Vice-Presidente: Deputado Hélio Bicudo (PT/SP)
Relator: Deputado Felipe Néri (PMDB/MG)
Titulares
Suplentes
PMDB
João Fagundes
João Natal
Roberto Rollemberg
Valter Pereira
PFL
Alacid Nunes
Aracely de Paula
Flávio Palmier da Veiga
Fátima Pelaes
PP
Osvaçdp Reis
Valdenor Guedes
PSDB
Osmânio Pereira
Sigmaringa Seixas
PDT
Edésio Frais
Benedito de Figueiredo
PPR
Vasco Furlan
Daniel Silva
PT

Hélio Bicudo

PTB

Edésio Passos

Aldir Cabral
Feres Nader
Reuniões:
Local: Anexo 11 - Plenário nO 13 ou 17
Secretária: Carmem Guimarães Amaral- 318-7054

DESTINADA A INVESTIGAR

~GUL~ADESNASCONC~SSÕES

DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS.

Resolução na 46193

Prazo inicial: 13.8-93 a 10·12·93

Prorrogação:
Presidente: Deputado Paulo Novaes (PMDB/SP)
1° Vice-Presidente: Deputado Olavo Calheiros (PMDBI AL)
2° Vice-Presidente: Deputado Maviael Cavalcanti (pRNIPE)
3° Vice-Presidente: Deputado Agostinho Valente (PT/MG)
Relatora: Deputada Cidinha Campos (PDTIRJ)

Suplentes

Titulares
PFL

Adauto Pereira
Itsuo Takayama
Lael Varella
Leur Lomanto

Jofran Frejat
Reinhold Stephanes
Rubem Medina
Waldir Guerra
PMDB
Chico Amaral
Hermínio Calvinho
Zaire Rezende

Harley Morgon
José Maranhão
Zuca Moreira
PDT

Suplentes

Titulares
PMDB

Nilton Baiano
Valter Pereira
Zuca Moreira

Armando Costa
Olavo Calheiros
Paulo Novaes

Amaury Müller
Paulo Ramos

Marino Clinger
Lúcia Braga
PPR

Osvaldo Bender
Vasco Furlan

Luciano Castro
Leomar Quintanilha
PSDB

PFL

Antonio Faleiros
Jairo Cameiro
Maurício Calixto

Arolde de Oliveira
Paes Landim

Eraldo Trindade
João Rodolfo

,Wilson Müller
PSDB
Sigmaringa Seixas

Moroni Torgan

PT
Edsésio Passos

Agostinho Valente
PP

Valdenor Guedes

Francisco Silva

AdãoPretto

'Luiz Moreira

Matheus Iensen
PL

Nelson Bornier

Ricardo Correa
PP

PDT
Cüdinha Capos

Paulo Paim
PTB

PPR
Chafic Farhart
Ronivon Santiago

Jorge Uequed
PT

PTB
Nelson Trad

Roberto Jefferson
PRN

Maviael Cavalcanti

OttoCunha

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Anexo lI, Plenário n°
Ramais: 705717059
COMISSÃO ESP~CIAL DESTlNADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTfIJJIÇÃO N° 71, DE 1991, QUE DÁ NOVA
REDAÇAO AO INCISO IV DO ARTIGO 70 DA
CONSTITUI,ÇAO FEDERAL, PERMITINDO
A VlNCULAÇAO DO SALÁRIo MÍNIMO PARA
EFEITO DE FIXAÇÃO DO VALOR
DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA
E DA PENSÃO POR MORTE.
Presidente: Deputado Rubem Medina .
1° Vice-Presidente: Deputado Luiz Moreira
2° Vice-Presidente: Deputado Osvaldo Bender
3° Vice-Presidente: Deputado Zaire Rezende
Relator: Deputado Nilson Gibson

Benedito Domingos
Serviço de Comissões Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Ângela Mancuso
Ramais: 706617067

Costa Ferreira

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR,
"IN LOCO", UM LEVANTAMENTO PAR4APURAR
FAT'pS RELACIONADOS CO~ A NOTICIA DE
POSSIVEL ~SSACREDE INDIGENAS NA ÁREA
IANOMAMI, NO ESTADO DE RORAIMA.
COORDENADOR: Deputado Marco Penaforte (PSDB/CE)
Deputado
PartidolEstado
Gabinete Ramal
João Fagundes
(pMDBlRR)
550
5550
Pinheiro Landim
(pMDBlCE)
636
5636
Rita Camata
(PMDB/ES)
903
5903
Luciano Pizzatto
(pFllPR)
541
5541
Luciano Castro
(pPRIRR)
401
5401
Ruben Bento
(BlocolRR)
524
5524
Marco Penaforte
(PSDB/CE)
238
5238
Fábio Feldman
(PSDB/SP)
473
5473
Tuga Angerami
(PSDB/SP)
562
5562
Jackson Pereira
(PSDB/CE)
923
5923
Nan Souza
(PP/MA)
315
5315
Beth A7iw
(pDT/AM)
646
5646
Paulo Delgado
(PT/MG)
*516 5516
Francisco Rodrigues (PTBIRR)
304
5304
José Carlos Sabóia
(PSB/MA)
*285 5285
404
5405
Socorro Gomes
(pC do BIPA)
Augusto Carvalho
(pPS/DF)
216
5216
Sidney de Miguel
(pV00)
931
5931
Gabinetes localizados no Anexo III da Câmara dos Deputados
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Câmara dos Deputados
Anexo II - sala 10 - Mezanino
Telefones: 318.70521318-7066/318-7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR ESTUDOS VISANDO A
REFORMADO REGIMENTO INTERNA DA
CAMARA DOS DEPUTADOS
Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti (PPRIRJ)
Relator: Deputado Prisco Viana (pPRlBA)
Supervisor: Deputado Adylson Motta (pPRlRS)
Suplentes

Titulares

Nilton Baiano
Vinnondes Cruvinel

Paulo Dias Novaes
Pedro Tassis
PFL

José Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Corrêa
Vilmar Rocha

Evaldo Gonçalves
George Takirnoto
Maurício Najar
Rivaldo Medeiros

PFL
Romel Anísio (PRN)
Nelson Jobim

PPR

PMDB
Paulo Duarte
Paulo Mourão
Tadashi Kuriki
Maria Valadão

PDT

Miro Teixeira
PPR
Paulo Mandarino
Prisco Viana
José Abrão
José Genoíno

PDT

PSDB
Liberato Caboclo
Marino Clinger

PT

LuizGirão
Paulo Portugal

PTB

Gastoni Righi

PSDB
PSB

José Carlos Sabóia

Antonio Morimoto
Osvaldo Bender
Paulo Mandarino
Ruberval Pilotto

Adroaldo Streck
Antonio Faleiros

PRS

Munhoz da Rocha
Jabes Ribeiro

Israel Pinheiro

PT

PP
Costa Ferreira

Luci Choinacki
Paulo Delgado

Eduardo Jorge
João Paulo

PDC
Paulo Mandarino

PP

PL
Avelino Costa (PPR)

Pedro Abrão
Marcos Medrado

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Héris Medeiros Joff1ly
Ramal: 7065

PTB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE
O PROJETO DE LEI N° 3.981193, QUE "DISPÕE
SOBRE A SUBSTITUI8ÃO PROGRESSIVA
DA PRODUÇÃO E DA OMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS QUE CONTENHAM
ASBESTO/AMIANTO"
Presidente: Vinnondes Cruvinel
I° Vice-Presidente: Nilton Baiano
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: AntÔnio Faleiros
Titulares

Matheus Iensen

Alceste Almeida
PL

Sérgio Brito

João Teixeira
PRN
Wagner do Nascimento

Elísio Curvo
PSB
Ariosto Holanda
Suplentes

PMDB
Haley Margon
João Almeida
Marco Lima

João Maia
José Maria Eymael

Derval de Paiva
Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado

Serviço de Comissões Especiais
Anexo 11· Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Ramais: 7066/7067 _ 15/9/93

Álvaro Ribeiro

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR,
"IN LOCO", UM LEVANTAMENTO PARA APURAR
FATOS,RELACIONADOS COM A,NOrtCIA DE
POSSIVEL MASSACRE DE INDIGENAS NA
ÁREA lANoMÂMI, NO ESTADO DE RORAIMA.
COORDENADOR: Deputado Marco Penaforte (PSDB/CE)
Deputado

Partido
/Estado

Gabinete

Ramal

Titulares

Suplentes
PFL

Jofran Frejat
Reinhold Stephanes
Rubem Medina
Waldir Guerra

Adauto Pereira
Itsuo Takayama
Lael Varella
Leur Lomanto
PMDB

João Fagundes (PMDBIRR)
Pinheiro Landim (pMDB/CE)
Rita Camata (PMDBIES)

550
636
903

5550
5636
5903

Luciano Pizzatto (PFLlPR)

541

5541

Luciano Castro (PPRIRR)
Ruben Bento (BLOCOIRR)

401
524

5401
5524

Marco Penaforte (pSDB/CE)
Fábio Feldman (pSDB/SP)
Tuga Angerami (PSDB/SP)
Jackson Pereira (pSDB/CE)

238
473
562
923

5238
5473
5562
5923

Nan Souza (PP/MA)

315

5315

Beth Azize (PDTI AM)

646

5646

Paulo Delgado (PT/MG)

516*

5516

Francisco Rodrigues (PTBIRR) 304

5304

José Carlos Sabóia (PSB/MA)

285*

5285

Socorro Gomes (PC do BIPA)

404

5404

Augusto Carvalho (pPS/DF)

216

5216

Sidney de Miguel (PV00)

931

5931

Chico Amaral
Herrnfnio Calvinho
Nilson Gibson
Zaire Rezende
PDT
Amaury Müller
Paulo Ramos

~:~~&~;~~1:~JJ~rg=tt:

REDAÇAO AQ INCISO IV, 00 ARTIGO 7° DA
CONS'f!TUIÇAO FJ;DERAL.. PERMITINOO A
VINCULAÇA9 00 SALARIO-MINIMO PARA EFEITO
DE FlXAÇAO 00 VALOR OOS :eROVENTOS DA
APOSENTADORIA E DA PENSA0 POR MORTE.
Presidente: Deputado Rubem Medina
1° Vice-Presidente: Deputado Luiz Moreira
2° Vice-Presidente: Deputado Osvaldo Bender
3° Vice-Presidente: Deputado Zaire Rezende

Marino Clinger
Lúcia Braga
PPR

Osvaldo Bender
Vasco Furlan

Luciano Castro
Leomar Quintanilha
PSDB

Antonio Faleiros

Jorge Uequed
PT

Paulo Paim

*Gabinetes localizados no Anexo m da Câmara dos Deputados
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Câmara dos Deputados
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Telefones: 318-70521318-7066/318-7067

Harley Margon
José Maranhão
Zila Bezerra
Zuca Moreira

Adão Pretto
PTB

Luiz Moreira

Matheus Iensen
PL

Nelson Bornier

Ricardo Correa
PP

Benedito Domingos
Serviço de Comissões Especiais
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Ângela Mancuso
Ramais: 706617067

Relator: Deputado Nilson Gibson

EDIÇÃO DE HOJE: 92 PÁGINAS

Costa Ferreira

