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manutençao da agencia do Banco no Mumclplo saúde mental da população brasileira, nos mol-
de Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande do des da "Década do Cérebro", em curso nos Esta-
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no do Urbanismo·.....:.:........................................... 20429 tutivo da Comissão Especial - Falência e Con-

MARIA VALADAO - Urgente reforma da le- cordata ao projeto do Poder Executivo de atuali-
gislação processual penal brasileira. 20430 zação do Instituto Falimentar Brasileiro. 20447

WELSON GASPARINI- Perspectiva de fe- ALDO ARANTES - Conveniência de rejei-
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ção da jomada de trabalho e das taxas de juros Pernambuco pelo transcurso de aniversário de
para geração de novos empregos......................... 20449 fundação do órgão. 20460

PRESIDENTE (Carlos Apolinário) - Com- Aprovado.
parecimento dos Deputados a plenário para re- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
gistro de presença. 20454 de requerimento de realização de sessão solene

WILSON LEITE PASSOS (Pela ordem) - em homenagem à Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira
Declaração ofensiva ao povo brasileiro feita pelo pelo transcurso de seu 752 aniversário de funda-
Presidente Femando Henrique Cardoso em pro- ção. 20460
nunciamento no exterior. 20454 Aprovado.

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Falên- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação,
cia do ~ist~ma de.~~urança púb.li~ no País. em segundo tumo, da Proposta de Emenda à
Convemêncl~ da reJelçao do SubStitutiVO do De- Constituição n2 33-E, de 1995, que modifica o
putado Moreira Franco à Proposta de Emenda à sistema de Previdência Social, estabelece nor-
Constituição n2 173, referente ao assunto. 20455 mas de transição e dá outras providências. 20460

MATHEUS SCHMIDT (Como Líder) - De- Usaram da palavra para encaminhamento
claração ofensiva aos brasileiros feita pelo Presi- de votação os Srs. Deputados HUMBERTO
dente Femando Henrique Cardoso em pronun- COSTA, ARNALDO FARIA DE sÃ, EDUARDO
ciamento em Usboa, Portugal. Oportunidade, MASCARENHAS. 20460
com as eleições municipais do corrente ano, de Usaram da palavra para orientação das
resposta do eleitor brasileiro ao atual Govemo. ... 20456 respectivas bancadas os Srs. Deputados JANDI-

VI- Ordem do Dia RA FEGHALI, MIRO TEIXEIRA, ALEXANDRE
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- CARDOSO, EDUARDO JORGE, ODELMO

do CHICO VIGILANTE 20458 LEÃO, SÉRGIO AROUCA, JOSÉ ANfBAL, MI-
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação CHEL TEMER, INOC~NCIO OLIVEIRA, BENITO

de requerimento para realização de sessão sole- GAMA, INOC~NCIO OLIVEIRA, AYRTON ~E-
ne em homenagem ao Clube de Regatas Vasco REZ, HUMBERTO COSTA, ODELMO LEAO,
da Gama................................................................ 20458 JANDIRA FEGHALI, AYRTON XEREZ, MAT-

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa- HEUS SCHMIDT, ODELMO LEÃO, ALEXANDRE
da SANDRA STARLlNG......................................... 20459 CARDOSO, MARCONI PERILLO, HUMBER.:r0

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovação COSTA, MARCONI PERILLO, ODELMO LEAO,
do requerimento. 20459 BE~IITO GAMA, MICHEL TEMER, ODELMO

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Re- LEAO, MARCONI PERILLO, MIRO TEIXEIRA,
clamação contra a demora na apreciação do pro- BENITO GAMA, HUMBERTO COSTA, INOC~N-
jeto de lei sobre pensão indenizatória às famílias CIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, BENITO
das vítimas de intoxicação por microbactérias em GAMA, MICHEL "':.EMER, INOC~NCIO OLlVEI-
Caruaru, Estado de Pernambuco.......................... 20459 RA, ODELMO LEAO, AYRTON XEREZ, HUM-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta BERTO COS"!,A, ~ENITO GAMA, HUMBERTO
ao Deputado Humberto Costa............................... 20459 COSTA, JOSE ANIBAL, BENI~O GAMA, HUM-

GERSON PERES (Pela ordem) _ Inconsti- BERTO COSTA, ODELMO LEAO, SIMARA EL-
tucionalidade do projeto de lei sobre pensão inde- LERY, INOCE_NCIO OLIVEIRA, CECI CUNHA,
. tó' à f íl' d 't' d' t' - ODELMO LEAO, HUMBERTO COSTA, CECI

mza ~a s a~ las as VI Imas e In oXlcaçao CUNHA, JOSÉ ANfBAL, INOC~NCIO OLIVEIRA,
por mlcrobacténas em Caruaru, Estado de Per- HUMBERTO COSTA, MARCONI PERILLO,

namb~~EsiõEN;:E ..(L~f~··Ed·~~;d~) ..=··v~~~ã~ 20459 ODELMO LEÃO, HUMB~RTO COSTA. 20470
de requerimento de realização de sessão solene . PRESIDENTE (LUIS Eduard?)_- Advert~n-
em homenagem póstuma ao ex-Deputado Rena- cla aos Pa.r1amentares sob~ pumçao ~os ~a to

sos no penodo de convocaçao extraordlnána do
to Archer. . 20459 C N' I 20475

A do ongresso aCiona ..
prova . Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
de requerimento para realização de sessão sole- MO LEÃO SILVIO ABREU MARCONI PERIL-
ne em homenagem póstuma ao ex-Presidente LO SIMARA ELLERY HUMBERTO COSTA

- G .,'Joao oulart. 20459 INOC~NCIO OLIVEIRA, EDINHO ARAÚJO,
Aprovado. ODELMO LEÃO, HUMBERTO COSTA, INOC~N-
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação CIO OLIVEIRA. 20475

de requerimento de prorrogação da sessão de 8 Usou da palavra, pela ordem, para registro
de novembro para homenagem ao Diário de de voto, o Sr. Deputado CARLOS MELLES. ........ 20475
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Usaram da palavra para orientação das da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
respectivas bancadas ~s Srs. Deputados JOSÉ Janeiro, para sede das Olimpíadas de 2004.. .... ... 20483
ANIBAL, EDINHO ARAUJO, BENITO GAMA. ...... 20475 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta

Usou da palavra pela ordem a SI"! Deputa- ao Deputado José Genoíno................................... 20483
da SIMARA ELLERY. 20476 LAURA CARNEIRO (Pela ordem) - Escla-

Usaram da palavra para orientação das recimentos sobre a viagem de Parlamentares a
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- Atlanta, Estados Unidos da América, para assistir
MO LEÃO, SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO OLl- às Olimpíadas, em virtude de convite formulado
VEIRA, MARCONI PERILLO, BENITO GAMA, pelo Comitê Rio-2004. . 20483
MARCONI PERILLO, MICHEL TEMER, MARCO- PAUDERNEY AVELlNO (Pela ordem) -
NI PERILLO. 20476 Esclarecimentos sobre o caráter não-oficial da

SANDRA STARLlNG (i-Jela ordem) - Justi- comissão de Parlamentares formada para acom-
ficativa da ausência da Deputada Conceição Ta- panhamento das Olimpíadas de Atlanta. 20484
vares...................................................................... 20476 HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Reali-

Usaram da palavra para orientação das zação de acordo para a retirada dos DVS à PEC
respectivas bancadas os Srs. Deputados EDr- n!! 33-E, de 1995. 20484
NHO ARAÚJO, JOSÉ ANíBAL HUMBERTO PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
COSTA, BENITO GAMA HUMBERTO COSTA em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
INOCÊNCIO OLIVEIRA, BENITO GAMA ODEL~ Constituição n!! 201-B, de 1995, que altera o § 7!l
MO LEÃO, MARCONI PERILLO INOCÊNCIO do art. 14 da Constituição Federal. 20484
OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, BENITO Encerramento da discussão da matéria.
GAM~, HUMBERTO COSTA, BENITO GAMA, PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
INOCENCIO OLIVEIRA......................................... 20476 de requerimento de adiamento, por duas sessões,

Usou da palavra, pela ordem, para registro da votação da PEC n!! 201-B, de 1995.................. 20484
de voto, o Sr. Deputado WILSON CAMPOS. 20477 Aprovado o requerimento.

Usou da palavra para orientação da banca- Apmsentaram proposições os Srs. Deputa-
da o Sr. Deputado BENITO GAMA. 20477 dos NILSON GIBSON; AIRTON DIPP; INÁCIO

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- ARRUDA; EDUARDO JORG.!= E FERNANDO
do HUMBERTO COSTA......................................... 20477 GABEIRA; PAULO FEIJÓ; JULIO REDECKER;

Usou da palavra, pela ordem, para retifica- RAIM~NDO SANT~S; WAGNER SALUSTIANO;
ção de voto, o Sr. Deputado JOÃO COLAÇO. ..... 20477 MAURICIO REQUIAO; HÉLIO BICUDO E OU-

Usaram da palavra para orientação das TROS; JOVAIR ARANTES; ADHEMAR DE BAR-
respectivas bancadas os Srs. Deputados BENI- ROS FILHO; PIMENTEL GOMES; IVAN VALEN-
TO GAMA, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO TE; HERMES PARCIANELLO. 20484
OLIVEIRA ;;............. 20477 Usou da palavra, pela ordem, para registro

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- de voto, o Sr. Deputado RICARDO GOMYDE...... 20485
putados MARCONI PERILLO e HUMBERTO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
COSTA 20477 do CHICO VIGILANTE. 20485

.................................................................. U di Ird
Usou da palavra para orientação da banca- sou a pa avra, pe a o em, para registro

da o Sr D tad MARCONI PERILLO 20477 de voto, o Sr. Deputado ELlSEU MOURA. 20485
. epu o, . VII - Comunicações Parlamentares

PRESIDE_NTE (LUIS Eduardo) - Encerra- CORIOLANO SALES _ Inauguração das
mento da votaçao : : 20477 novas instalações da Cooperativa de Economia e

Aprovada a Proposta de Emenda a COnstl- C~éd't M'tuo do S'd d P I" F d I• _ o I I o U servi ores a o ICla e era
tUlçao n- 33-E, de 1995......................................... 20477 COOPERCRED B n' D' t't F d I- ,em rasl la, IS ri o e era.

Usaram.da palavra pela ordem os Srs. De- Relevância dos trabalhos desenvolvidos pela en-
putados BENITO GAMA, ARNALDO FARIA DE .
SA

' tldade. 20485
.......................................................................... 20482 MARCONI PERILLO - Discordância da in-

PR_ESIDENTE (Luís Eduardo) - Dispensa terpretação dada pelas oposições ao pronuncia-
da votaçao da mdação final. 20483 mento do Pmsidente Fernando Henrique Cardo-

Encaminhamento da matéria ao Senado so em PortugaL......... 20486
Federal : :............................................... 20483 ROBERTO JEFFERSON (Pela ordem) -

JOSE GENOINO - Questão de ordem so- Registro de voto. Esclarecimento sobm a nature-
bm existência de comissão externa do Congms- za das declarações do Presidente Fernando Hen-
so Nacional para acompanhamento das Olimpía- rique Cardoso em PortugaL................................. 20487
das de Atlanta, nos Estados Unidos da América, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Enca-
com o objetivo de fortalecimento da candidatura minhamento, pelo Delegado do Ministério da
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saúde no Estado de São Paulo, de correspondên- da Cabral Gontijo, Stela Maris Lamounier Olivei-
cia a ex-prefeitos municipais sobre impugnação de . ra, Stela Maris Lamounier Oliveira. ...........•........... 20498
despesas realizadas por meio de convênios. 20487 b) Exoneração: Elynês Soares Rodrigues,

CHICO VIGILANTE - Declarações do Pre- Maria Auxiliadora Olímpio Guedes Hackradt. 204~

sidente Fernando Henrique Cardoso, no exterior, c) Nomeação (Tomar sem efeito): Enos
ofensivas ao povo brasileiro. Apoio à administra- Henrique Nogueira Ferreira. 20499
ção do Prefeito Geraldo Simões, de Itabuna, Es- d) Nomeação: Elynês Soares Rodrigues,
tado da Bahia....................... 20487 Edson Alberto Dias Borges, Francisco Isaias Fer-

ZÉ GOMES DA ROCHA (Pela ordem) - reira de Castro, João Ubaldo Coelho Dantas, Luiz
Registro de voto...................................................... 20489 Gomes de Oliveira. 20499

L1NDBERG FARIAS - Conveniência de in- 4 - PORTARIA
vestigação, pelo Govemo Federal, das ações de Nl! 26196, da primeira secretaria, referente
escritórios de lobistas junto a órgãos da Administra- a credenciamento de entidade 20500
ção Federal para intermediação de verbas púbrlC8S. 20489 5 - RESENHAS

PAULO .B~RNHAUSEN - Deci~es to~~- Resenha da correspondência expedida e
das pela Comlssao Parfamentar, sessao brasllel- recebida pela primeira secretaria nos meses de
ra, em reunião do Mercado Comum do Sul - 20490 março e abril de 1996. 20500
MERCOSUL. ;...... 6 - DIVERSOS

ARNALDO FARIA DE SA - Alerta aos Par- .
lamentares sobre os possíveis prejuízos, para a) IPC - Portanas nlls 68 e 69, de 1996. ..... 20523
aposentados e pensionistas, resultantes da vota- COMISSÕES _
ção, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 7 - DISTRIBUIÇAO DE PROJETOS
Federal, da reforma da Previdência Social. 20492 a) Comissao de Relações Exteriores, n2 14,

VIII- Encerramento em 17-7-96. 20523
3 - ATOS DO PRESIDENTE 8 - MESA
a) Apostila: José Benedito Pereira Feman- 9 - LíDERES E VICE-LíDERES

des, Maria de Lisieux Amado, Maria José Miran- 10 - COMISSÕES

Ata da 14ª Sessão, da Câmara dos Deputados, Solene,
Matutina, da 2ª Sessão Legislativa, Extraordinária,

da 50ª Legislatura, em 17 de julho de 1996
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente;

Wilson Campos, 1Q Secretário.

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 20 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Ha
vendo 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.

11- LEITURA DA ATA

O SR. WILSON CAMPOS, 111 Secretário, ser
vindo como 22 Secretário, procede à leitura da ata
da sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

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

O SR. WILSON CAMPOS, 12 secretário, pro
cede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado José Aníbal, Líder do PSDB,
nos seguintes termos:

OF. PSDBII/N2 1.445/96

Brasnia, 17 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

o Deputado Ayrton Xerez para o cargo de Vice-Lí-
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der do Partido da Social Democracia Brasileira - Guardo dessa época a lembrança mais antiga
PSDB. do homenageado. A questão do divórcio, desbor-

Atenciosamente, José Aníbal - Líder do dando dos debates parlamentares, já então sacudia
PSOB. os estudantes da Faculdade de Direito de São Pau-

Defiro. lo. O Centro Acadêmico XI de Agosto convidara o
Em 17-7-96. - Luís Eduardo, Presi- Deputado Federal Nelson Carneiro, que vinha se

dente. projetando como líder divorcista, para pronunciar
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Finda uma conferência sobre o controvertido tema. Os que

a leitura do expediente, passa-se à se opunham a essa proposição, liderados por PUnia
IV _ HOMENAGEM de Arruda Sampaio, Chopin Tavares de Lima e Dar

cy Passos, apressaram-se em convidar o Vereador
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A pre- Franco Montoro, para enfrentar o grande tribuno

sente sessão solene tem por finalidade homenagear baiano. A sala do Estudante foi pequena para tantos
o ilustre homem público e Deputado Franco Monto- que acorreram ao memorável debate. A assistência
ro, pelos seus 80 anos de vida. transbordou para o pátio das Arcadas e, ao término,

srªs e Srs. Deputados, Srs. Ministros, Srs. Em- cada grupo com o seu líder aos ombros, saímos pe-\
baixadores, demais autoridades, antes de dar início las ruas centrais de São Paulo, num admirável con-
efetivo à sessão solene, tenho a honra de convidar o fronto de idéias e de juventude.
ilustre homenageado, juntamente com a sua i1ustrís- Ali começara uma longa caminhada. O homem
sima esposa, srª Lucy Pestana Silva Franco Monto- de luta e de princípios, logo mais submeteu-se ao
ro, a nos honrarem com as suas presenças na Mesa primeiro teste: considerando que, na eleição para a
Diretora. (Palmas.) Presidência da Câmara Municipal, verificara-se tráfi-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)- Tenho co de votos, num gesto de altivez política, renunciou
a honra de convidar, para fazer uso da palavra o mandato de Vereador em 1952.
como primeira orador inscrito, o ilustre autor da A correnteza de seu destino, entretanto, era
proposição, Deputado Almino Affonso. mais forte: elegeu-se Deputado Estadual, em 1955,

O SR. ALMINO AFFONSO (PSDB - SP.)- tendo sido guindado, em seguida, a Presidente da
Exmo. Sr. Presidente desta Sessão Solene, Depu- Assembléia Legislativa de São Paulo. Em 1959,
tado Ronaldo Perim; Exmo. Sr. Deputado Franco toma posse como Deputado Federal, no velho Palá-
Montara, a quem esta Casa hoje presta especialís- cio Tiradentes, no Rio de Janeiro. Recordo a criativi-
sima homenagem; Exma. srª. Lucy Franco Monto- dade de seus discursos, sustentando a tese da de-
ro, que todos nós que atuamos na vida pública mocracia cristã como terceira via, vale dizer como
aprendemos a respeitar e a admirar, Exmos. Srs. alternativa entre o capitalismo e o comunismo. Cres-
Ministros de Estado; srªs. e Srs. Deputados; Srs. cia a mensagem democrata cristã na América Lati-
Senadores; Srs. Embaixadores; minhas senhoras na, irradiada, sobretudo, do Chile, com Eduardo
e meus senhores, a Câmara dos Deputados, reu- Frei; e da Venezuela, com Rafael Caldera, ambos
nida em Sessão Solene, presta ao eminente Depu- futuros Presidentes da República de seus respecti-
tado Franco Montara as homenagens de sua pro- vos países. Também eu me elegera, nas eleições de
funda admiração e justificado respeito. Na verda- 1958, Deputado Federal pelo Amazonas. A distância
de, ao evocar-lhe a juventude de seus oitenta ideológica entre nós, nessa fase que vai longe, era
anos, os Parlamentares festejam a alegria de seu grande. Mas a seriedade com que professava a sua
natalício, mas, sobretudo, celebram-lhe a vida pú- doutrina política, a conduta retilínea e a cultura que
blica que, por muitos títulos, engrandece a própria revelava em qualquer debate, ligaram-me a ele por
história desta Casa. laços de admiração e de respeito, que nunca se

É tarefa desmedida, portanto, a saudação romperam.
que me cabe fazer-lhe, em nome de meus nobres No bojo da crise institucional, resultante da re-
colegas. Pois, a rigor, devo reportar-me a quase núncia do Presidente Jânio Quadros, instalara-se no
meio século de atividades políticas, que remontam País, como sistema de governo, o parlamentarismo,
a 1950, quando pela primeira vez André Franco tendo como Primeiro Ministro Tancredo Neves. Era
Montoro elegeu-se Vereador à Câmara Municipal Presidente da República, com poderes que não se li-
de São Paulo, pela legenda do Partido Democrata mitavam aos clássicos de Chefe de Estado, João
Cristão. Goulart; eu fora eleito Líder do PTB na Câmara dos
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Deputados, por livre votação da bancada trabalhista; berto Gusmão. É preciso ser grande para saber cer-
e Franco Montoro, em representação do PDC, inte- car-se de figuras fortes. Até mesmo porque, como
grava o governo de coalizão nacional como Ministro nos ensina Maquiavel: "Há uma regra infalível: o
do Trabalho e da Previdência Social. Pude então, príncipe que não é sábio não pode ser aconselha-
pelo intercâmbio de idéias a que nos conduzia o do".(1)
exercício de nossos cargos, conhecer melhor os al- Não sei o que lhe destacar como maior ênfase,
cances de sua visão política e social. do exercício do cargo de Governador do Estado: se

Reeleitos ambos, em 1962, a Deputados Fe- o administrador que realizou obra notável em todas
derais, vimos de perto a crise econômica e social as dimensões; se a probidade com que geriu os ne-
avolumar-se e, incontornada, levar o País à ruptu- g6cios públicos; se a liderança política, cujo papel
ra da ordem constitucional em 1964. Deu-se aí a de articulador nacional, a um só tempo audaz e pru-
diáspora. A mim me coube doze anos no exílio; a dente, contribuindo de modo inequívoco para a rede-
Franco Montoro, a tarefa paciente, porém firme, de mocratização do País, ainda está por revelar-se em
ir montando as bases da resistência democrática toda a sua plenitude.
ao regime autoritário, ao lado de tantas outras fi- De todo modo, não posso omitir meu teste-
guras - cuja grandeza a história guardará para munho sobre alguns aspectos que diferenciam a
sempre - dentre as quais destaco, como síntese, sua administração e acentuam o traço democrático
Ulysses Guimarães. Em 1971, eleito Senador da de sua personalidade. Ressalto, desde logo, o res-
República, Franco Montoro cresce como Líder da peito à autonomia dos Secretários de Estado, que
Oposição e articulador nacional do MDB - a maior o Governador Franco Montoro timbrava em preser-
frente política e social da nossa história -, contri- var, assegurando a cada um deles a criatividade, o
buindo de maneira decisiva, sem lugar a dúvidas, engenho e a arte. Dou-lhes meu depoimento: à
para a extraordinária vitória de 1974. frente da Secretaria de Estado dos Negócios Me-

Nas eleições de 1978, reelege-se Senador; e tropolitanos, que se incumbia da construção da li-
em 1983, nas primeiras eleições diretas majoritá- nha leste do Metrô - a maior obra que então se
rias, é consagrado nas urnas Governador do Esta- realizava no País -, não recebi nunca, nenhuma
do de São Paulo, com 5.441.583 votos, mais do vez, uma ordem categórica, porque tudo fluía em
dobro do que obtivera o principal concorrente. termos de recomendações gerais que me cabia tra-
Como candidato ao Senado da República, em uma duzir em prática administrativa.
das sublegendas do PMDB, acompanhei-o nessa Além das diretrizes básicas, que emanavam do
memorável jornada, admirando .. força de sua ora- programa de governo, a administração era articulada
tória em praça pública - simples, direta, contun- através de reuniões quinzenais dos Conselhos Dire-
dente, buscando sempre os temas que dizem res- tivos, integrados pelos Secretários de Estado confor-
peito às classes mais humildes; como um professor me a área de atividades correlatas, o que permitia
- embora tocado pelo entusiasmo; como um analis- um trabalho mais integrado e uma supervisão per-
ta, esgrimindo a dialética, embora invariavelmente manente do Governador Montoro. Mas, ainda nessa
marcada pelo otimismo. instância, os problemas afloravam através da expo-

"~Tiv~ a honra de integrar seu Governo, como sição de cada Secretário de Estado, amadurecendo
Secretá~io de Estado dos Negócios Metropolitanos, pelo debate as soluções comuns, ao fim convalida-
participàndo de uma equipe de homens públicos e das pelo Governador no exercício de suas prerroga-
de técnicos da maior grandeza. Feita exceção de tivas.
meu nome, é de justiça lembrar algumas das perso- De tudo, porém, o mais inovador do Governo
nalidades que compuseram o Governo Montoro e Montoro foi a descentralização como prática da ad-
que, na realidade, mais pareciam Ministros de Esta- ministração pública. Fizera parte de seu programa
do, a exemplo de Mário Covas, Paulo de Tarso San- na campanha eleitoral e foi cumprida à risca. Tudo
tos, José Serra, Clóvis Carvalho, João Leiva, Paulo quanto foi possível realizar através do Município, as-
Renato de Souza, João Sayad, Bresser Pereira, sim foi feito, em convênio com o Estado. As parce-
José Carlos Dias, Almir Pazzianoto, Michel Temer, rias multiplicaram-se às centenas, somando recur-
José Goldemberg, Miguel Reale Jr., Jorge Cunha sos financeiros e humanos, facilitando ao povo a
Lima, Adriano Branco, Eugênio Montoro, José Aris- função fiscalizadora. Na verdade, o novo método di-
todemo Pinotti, Lauro Ferraz, José Gregory, Chopin vidia o prestígio do êxito com os Prefeitos Municipais
Tavares de Lima, João Yunes, Antonio Angarita, Ro- que, às vezes, dele se assenhoreavam por inteiro.



Ou então como se fosse um recado com ende
reço certo:

"0 fim para a democracia é a justiça e
a liberdade. O emprego de meios incompatí
veis com a justiça e a liberdade seria, para
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ignorando a contribuição do Estado. Quando o aler- taremos muito vivos no ano 2006, seremos mem-
tavam para esse esbulho político, Montoro respon- bros desta Casa. Essa é a única dúvida que tenho,
dia: "Não importa, o fundamental é que as obras es- mas estou certo de que alguém na Câmara dos De-
tão sendo realizadas.... putados, daqui a dez anos, homenageará Franco

Cumpre, na íntegra, seu mandato de Govema- Montoro pelos seus 90 anos. Muito obrigado. (Pal-
dor do Estado, e preside as eleições exemplarmen- mas.)
te. Os quatro anos seguintes, entrega-se às tarefas O Sr. José Genoíno - Deputado Almino Afton-
de organizador partidário. O PSDB ainda estava im- so, permite-me V. Exª um aparte.
plume, e Franco Montoro, como seu Presidente, de- O SR. ALMINO AFFONSO - O Deputado Art-
dica-se a ensinar-lhe a arte de voar. Retoma às lides hur Virgílio faz justiça ao eminente homenageado
intelectuais, escrevendo artigos, fazendo conferên- com sua intervenção mais do que oportuna.
cias, estudando a realidade nacional e participando Da longa trajetória política, cuja tarefa de su-
de simpósios, reacende na alma a velha paixão pela mariar venho intentando, ressalta desde logo o com-
América Latina, criando inclusive o Instituto latino- promisso de Franco Montoro com a causa democrá-
americano, a que passa presidir com afinco e sabe- tica. É rever-lhe os discursos pronunciados no Sena-
doria. do Federal, entre 1971 e 1983, no auge do regime

Depois, em 1990, volta a disputar a eleição autoritário, criticando-lhe as instituições, denuncian-
para o Senado Federal. As urnas, no entanto, pela do-lhe o obscurantismo, escalpelando-lhe os preten-
primeira vez em sua admirável carreira política, ne- sos êxitos na política social. Com a elegância que
gam-Ihe os votos: Franco Montoro saboreia, então, o lhe é peculiar, enfrentava as maiores Lideranças da
gosto amargo da derrota. Mas a esse combatente de Arena - Virgílio Távora, Jarbas Passarinho, Eurico
mil vitórias, o tempo, sem mais delongas, devolve- Rezende -, que não raro se viam na contingência de
lhe o laurel e em 1994 - atendendo a um apelo calo- ouvi-lo e calar. Tudo era tema, desde que fosse pon-
rosa dos militantes do PSDB - volta à Iiça, trava o te para sustentar a tese da redemocratização do
bom combate e vence, reassumindo, com a sabedo- País, imperativo do qual não se afastava, não obs-
ria temperada pela madura experiência política, o tante o risco da degola de seu próprio mandato, com
mandato de Deputado Federal. que o regime militar tentava amedrontar os Líderes

Ouço com prazer o aparte do Deputado Arthur da Oposição.
Virgílio. Certa vez, o senador Franco Montoro assomou

O Sr. Arthur Virgílio - V. Exil, brilhante como ~ tribuna. p.?ra falar s?b.r~, ·0 fim e o~ meios e~ polí-
sempre, homenageia o homem público que mais me tlc.a, ~a lI,çao de ~antaln . Nada mais descabido, na
enternece neste País, a figura de todas, a mais com- pnmel~a Impr~ssa.o de to~o~. Era o professor de In-
pleta, e não é pobre a nossa vida pública na quadra troduçao à Ciência do Direito que~ por ,engan~, ~o-
presente. Gostaria de puxar um pouco a discussão mava a p~lavra? Era o mestre de Filosofia d? Dlr~lto
para o Franco Montoro de hoje. Um Montoro que que, por Ins~ntes, tr?cava a cátedra da,Unlverslda-
abriu seu gabinete para a recente negociação em de de Brasnla ~Ia tnbuna do Senado? A margem o
tomo da greve dos petroleiros, algo natural, ele não espanto de ~~ltOS, Franco Montoro discorreu ~obre

ofereceu, ninguém lhe pediu, mas foi natural que o tema. As, lIçoes d~ ~r~nde pensador eram chlcota-
para lá acorressem as partes contrárias para buscar das no. regime. autontano q~e, em nom~ d.a s~gura~-
uma saída que fosse a mais democrática e a mais ç~ nac~on~l.' pls.oteava ~s. liberdades publicas, os dl-
plausível dentro da elasticidade dos pontos de vista reltos IndlVldual~ e SOCiaiS. E M~nt?ro: ao "!1esmo
em jogo. Vital para que se escolhesse - aí refiro-me tempo em que citava Jacques Mantaln, la enSinando
basicamente ao meu partido - José Serra, candidato e vergastando:
a Prefeito de São Paulo. Vital para que tivéssemos liA democracia é o único caminho por
uma formatação nova, moderna, jovem como Franco onde passam as energias progressivas na
Montoro, da nossa convenção, que seria mais uma história humana".
convenção comum, corriqueira, de queixas, queixu
mes e discussões do lugar comum, da vala comum.
Ele a transformou em uma convenção temática, dis
cutindo emprego e desemprego. V. Exi! está de pa
rabéns pela iniciativa brilhante e oportuna da home
nagem. Não sei se V. Ex!! e eu, que com certeza es-
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qualquer democracia, uma operação de au- para a Democracia que queremos. Vale relê-los,
todestruição".(2) para aprender outra vez a ousar. Sobretudo nesta

O nobre Deputado José Genofno honra-me hora em que a tribuna parlamentar parece desvali-
com seu aparte. da, ignorada, em agonia letal, é i~portante reler

O Sr. José Genoíno - Serei breve e faço um os que - como Franco Montoro - tiveram a cor~-
• 11 gem de altear a voz, rompendo a mordaça do regl-

aparte ao seu discurso exatamente por ser V. Ex t 'tá' d' d d o Pa's
quem está falando neste momento. Os seres huma- ~e au Orl ,riO, e Izer as ver a es que I pre-

d f I't' I t I clsava ouvir.nos quan o azem po I lca evam em con a a gumas . . . ,
virtudes: a da unidade polftica e a da gratidão. E _ O Intelectual, o estudlo~~, o homem ~f~lto a r~-
como militante polftico de São Paulo não poderia flex,ao se confunde com o, ~TUlltante da polltlca parti-
deixar de participar desta homenagem ao Govema- dárla: O pensa~ento p?lItlco:, em Franco Montoro,
dor, ao Deputado, ao Senador Franco Montoro. Há norteia-lhe a açao. Por IstO nao 'pens~ em a?s!rato.
dois momentos marcantes que eu queria registrar. Mes~o_quando ~screve s?bre Fllos?fla do Direito, a
Primeiro, na luta pela democratização do Pafs. sua vlsao humanista o obnga a precisar:
Como integrante daquele movimento, ora como vfti- ·Os homens do Direito têm a missão
ma ora como sujeito polftico, não posso deixar de re- insubstitufvel de fazer com que o desenvol-
gistrar a postura corajosa, digna do então Senador vimento da sociedade se processe em ter-
Franco Montoro naqueles momentos duros e difíceis mos de justiça, isto é, de contribuir para que
que o Pafs atravessou. Em um segundo momento, a a cada homem seja assegurado o respeito
tolerância democrática do Govemador Franco Mon- aos direitos que lhe são devidos. Por isso, a
toro, não entendida pela opinião pública, quando, in- Nação entrega às Faculdades de Direito
clusive, participamos de uma manifestação, quando uma tarefa humanizadora, essencial ao de-
S. Exll era o Governador e aquela sua atitude de to- senvolvimento: formar juristas conscientes
lerância no Palácio dos Bandeirantes foi entendida da realidade de seu pafs. E que serão, na
como de um mal Governo. E a experiência mostrou vida nacional,os sustentáculos permanentes
que a tolerância de V. Exª foi uma virtude que carac- dos valores fundamentais da justiça e da Ii-
terizou o seu Governo na relação democrática e berdade humana."(3)
transparente com a sociedade. São Paulo orgulhou- , .
se de um Governo democrático, tolerante, ético e , Pudéssemos to~o~, os homens PUbllco~ do
justo. Como Deputado de São Paulo e, naquele mo- PaiS, ter pr~~nte as~Içoes de Franco Mont~ro. Pu-
mento, fazendo crfticas e oposições ao Governador desse~ o~ ~urlstas,. n~o raro escudado~ na frieza da
Franco Montoro, não poderia deixar de fazer este re- no~a JUrldlca, revltallzar a her:rn,enêutlca - que os
gistro. Registro, também, Deputado Almino Affon- gUIa - com. ~s demanda~ SOCiaiS de nosso povo!
so, quando em Leme, ao ser atingido pela Polfcia Talvez preclsassemo~ legislar ~enos, a!abal~oada-
Militar, dirigida pelo então Governador Franco mente, por~ue a ~oa Int~rpreta~o das leiS daria res-
Montoro assisti ao contrato direto do Governador posta às eXigênCias da Cidadania.
com o ~eu Secretário de Segurança e a postura Da presença combativa ~e Franco Montoro no
democrática desse homem polftico para enfrentar Senado ~eder~l, deu-nos. valioso testemunho, faz
situações delicadas como aquela. Portanto, é uma P?UCOS dlas,o Ilustre Presidente do Congresso Na-
obrigação minha, é uma gratidão com a democra- clonal - Senador José Sarney:

cia, com o povo de São Paulo e com o povo brasi- "Recordo que na década de 70, neste
leiro r~gistrar esses fatos no discurso de V. Exª, plenário,avultava a figura de Franco Monto-
nesta Justa homenagem da Câmara dos Deputa- ro, quase sozinho, carregando as duras lu-
dos ao ilustre Deputado do Brasil Franco Montoro. tas da Oposição. Era um tempo em que o
Muito obrigado. (Palmas.) Brasil vivia uma onda de otimismoem que a

O SR. ALMINO AFFONSO - O aparte de V. inflação estava baixa, em que se dizia que
Ex'I, Deputado José Genofno, enriquece o meu dis- estavámos vivendo um grande milagre.
curso. Franco Montoro, de sua poltrona, levantava

Prossigo, Sr. Presidente. Alguns discursos as contradições da vida nacional. Levantou
mais fecundos de Franco Montore, no Senado onde as teses que foram capazes de incendiar os
a forma se entrelaça à seriedade do estudo, estão corações e despertar as paixões, de conju-
enfeixados na obra Da Democracia que temos gar os sentimentos de tal modo que o



"Perguntam-me se há aqui 300 ou 400
mil pessoas. Aqui na Praça da Sé estão pre
sentes 130 milhões de brasileiros!".

Dias depois, precisamente a 26 de novembro
de 1983, convidados por Franco Monoro, reuniram
se no Palácio dos Bandeirantes os Governadores
Gerson Camata - do Espírito Santo; Gilberto Mestri
nho - do Amazonas; Irís Rezende - de Goiás; Jáder
Barbalho - do Pará; José Richa - do Paraná; Leonel
Brizola - da Guanabara; Tancredo Neves - de Mi
nas Gerais; Wilson Barbosa Martins - de Mato Gros
so. Ao fim do encontro, por todos os títulos memorá
veis, divulgaram um manifesto encabeçado pelo Go
vernador Franco Montoro, cujo feixo categórico soa
va como um grito de guerra: "A Nação tem o direito
de ser o.uvida".

Nada mais parecia ter forças de deter a caudal
em marcha. Sobretudo a partir de 25 de janeiro de
1984, quando em São Paulo, na Praça da Sé, cente
nas de milhares de cidadãos - de todas as tendên
cias partidárias -, reunidos num comício sem prece
dentes, clamaram com a voz poderosa de um ven
daval: "Diretas-já"! Não sem razão o Govemador
Franco Montoro, com o entusiasmo dos que crêem
no amanhã, arrematou o seu discurso com essa vi
são histórica:

"Franco Montoro é, sem dúvida, uma
das personalidades que no momento melhor
encarna a luta pela democracia entre nós.
Não tem os defeitos do doutrinário puro,nem
os do puro político de ação. É uma coisa e
outra simultaneamente, fato tão raro entre
nós. É dos poucos homens públicos brasilei
ros que pautam a sua ação política por um
corpo de princípios definidos, seja ou não do
nosso agrado pessoaL" (5)

Com essa conduta, misto de firmeza e de to
lerância, Franco montoro vai aos poucos assumin
do a liderança efetiva das oposições, embora par
tilhando-a com Ulysses Guimarães, Tancredo Ne
ves, Leonel Brizola, Miguel Arraes e Luiz Inácio
Lula da Silva. Mas os seus passos - é hora de re
conhecer - abrem os caminhos definitivos da rede
mocratização. Foi assim em Poços de Caldas, em
Minas Gerais, em 19 de novembro de 1983, quan
do em declaração conjunta com Tancredo Neves,
traçou a estratégia da abertura democráticacujo
texto, pela sua significação histórica, é indispensá
vel ser transcrito:
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PMDB, cuja dissolução já se pregava, de re- ção nacional, com a participação dos parti-
pente, surgia como um partido ao qual esta- dos e de toda a população do País.
va destinado o poder neste País. E foi Fran- 4 - Não se deve cogitar, por enquanto,
co ~ontoro, sem dúvida, quem colocou esta de candidatos à Presidênciada República,
opçao no momento de absoluto desânimo para não enfraquecer a luta pela eleição di-
de seus correligionários". (4) reta. Todas as forças devem ser concentra-

Não fora menos significativo o depoimento de d~s. na campanha pel? ~econhecimento d?
Tristão de Athayde, uma das figuras mais altas da direito que o povo braSileiro tem de ser OUVI-

intelectualidade brasileira em seu prefácio à obra de do." (6)
Franco Montoro - "Alternativa Comunitária, Um ca
minho para o Brasil", editado em 1982:

"Os Govemadores de São Paulo e de
Minas Gerais, reunidos em Poços de Cal
das, estabeleceram os seguintes pontos
para uma ação conjunta:

1 - Empenhar-se, juntamente com os
Governadores de todos os Estados,numa
campanha nacional pela eleição direta do
Presidente da República.

2 - Propor que se engajem nessa cam
panha, além dos Governadores, os Con
gressistasDeputados Estaduais, Prefeitos,
Vereadores e representantes dos diferentes
setores da sociedade civil.

3 - A campanha pela eleição direta do
Presidente da República deve ter caráter su
prapartidário e representar ampla mobiliza-

Tive o privilégio de viver, em momentos que fi
caram na história, o fascínio das massas em praça
pública. Vi as multidões duelando, numa alternância
de comício cada vez maiores, no confronto eleitoral
de Radomiro Tomic e Salvador Allende, em Santia
go do Chile, na Campanha de 1970. Vi em Buenos
Aires, atendendo ao apelo de Peróno povo - a co
meço, fracionado em milhares de cidadãos - tomar
de assalto a p'raça Rosada e anular-lhe o espaço
como por encanto.

Foram emoções que guardei para sempre. Mas
quer dizer que ao menos de leve traduza o significa
do, a um só tempo, mágico e histórico, daquele co
mício que se avolumava mais e mais, como se o
povo brotasse das entranhas da terra?



ra.

O Sr. Hélio Bicudo - Sr. Presidente, meu
caro amigo e eminente Deputado Franco Montoro,
conheci-o nas campanhas democráticas no final da
década de 50, quando Antônio Queiroz Filho, dentre
outros, participou da funrfac~odo Partido Democrata
Cristão. Teve atuação relevante quando após a re
núncia de Jânio Quadros conseguiu-se manter o
País nos caminhos da democracia. Isso se deve em
grande parte à atuação de Franco Montoro. Primei
ro, no incipiente parlamentarismo instalado como so
lução política; depois no retomo ao presidencialis
mo. Como Ministro do Trabalho, Franco Montoro
trouxe concretas vitórias à classe trabalhadora. Mui
to do que se pensava concretizou-se na gestão de
Franco Montoro. Mais tarde, no PMDB, como repre
sentante de São Paulo no Senac;lo foi o único Sena
dor paulista a erguer a voz em defesa do trabalho
que se realizava em São Paulo pela extinção do es
quadrão da morte. Note-se que não se tratava ape
nas de uma luta contra um esquadrão da morte, mas
contra importante órgão de segurança do Estado,
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No palanque se apinhavam as maiores Iideran- em pleno regime democrático. Foi a voz de Franco
ças democráticas do país: Governador Franco Mon- Montoro que se ergueu em nome dos direitos das
toro, Deputado Uliysses Guimarães, Governador pessoas e da humanidade. Hoje, aos 80 anos, Fran-
Tancredo Neves, Governador Leonel Brizola, Depu- co Montoro é para mim o mesmo homem dos anos
tado Miguel Arraes, Governador José Richa, Parla- 40 e 50, nesta luta de todos os dias pela implanta-
mentares os mais i1utres, sem esquecer lideranças ção de um sistema político em que a paz seja o fruto
sociais, artistas e jornalistas. Atrás, erguia-se a Ca- da justiça. Agradeço ao Deputado Almino Affonso a
tedral da Sé a testemunhar, no cinzento de seu gra- permissão de minha intervenção em seu brilhante
nito, quase três quartos de século de história. Lá no discurso. (Palmas.)
fundo, até onde o povo se alongava, sabia-se que o O SR. ALMINO AFFONSO - V. Ex;! me honrou
Pátio do Colégio, em silêncio, guardava 430 anos de muito.
São Paulo, desde que suas sementes foram planta- Concedo um aparte ao Deputado José Pinottí.
das pelas mãos de Nóbrega e de Anchieta.

O Sr. José Pinotti - Agradeço a V. Exll a
Na verdade era a presença da história que ali oportunidade de aparteá-Io. Fiquei num grande con-

estava para comprovar que, apesar de todas as des- flito durante alguns minutos entre continuar sabo-
crenças, o povo podia pôr abaixo o regime militar. reando o brilhantismo de suas palavras e ter a im-
Até onde o olhar alcançava, vencendo os holofotes pertinência de interrompê-lo com um aparte. Decidi
que ofuscavam, até lá o povo se impunha senhor fazê-lo porque quero dar um testemunho vivo sobre
absoluto de todos os espaços. A rigor, a Praça da Franco Montoro administrador.
Sé e a Praça Clovis Beviláqua reduziram-se a uma
só unificadas pela multidão. E pelos seus costados, Durante o Governo de Franco Montoro fui Rei-
rua a rua, o povo afluía, como rios que chegassem à tor da Universidade de Campinas e em seguida seu
embocadura. Na essência, não há outra imagem a Secretário de Educação. Como Reitor da Universi-
que eu possa recorrer: era um mar humano, em on- dade de Campinas respondia diretamente a Franco
das que se encrespavam e aos poucos remansea- Montoro. Conseguimos terminar a construção do
vam, enquanto as bandeiras numa festa de cores campus, que significou 114% a mais de obras com
sacudidas aos milhares, pareciam velas panejando. recursos do Governo do Estado de São Paulo, e

institucionalizar a universidade e dar a ela as bases
O Sr. Hélio Bicudo - Permite-me V. Exª um que fazem a Unicamp hoje a universidade mais mo-

aparte? derna do mundo. Isto é obra do administrador Fran-
O SR. ALMINO AFFONSO - Com muita hon- co Montara.

Como seu Secretário de Educação, no último
ano de Governo, nesses anos que não se faz nada
implantamos com todo o apoio e entusiasmo do Go
vernador Franco Montoro o maior programa de
crianças pobres em tempo integral nas escolas pú
blicas na América Latina. Franco Montoro lá colo
cou 500 mil crianças enquanto o programa do Rio,
iluminado pela imprensa colocou 42 mil crianças.

Talvez eu fale sobre um defeito de Franco
Montoro, que é ser excessivamente modesto e não
tem a preocupação de iluminar suas obras adminis
trativas com os holofotes que a maioria de nós con
segue, sabe ou se preocupa em fazê-lo.

Eu não poderia deixar de dar este testemunho
porque acima de tudo para mim um político é aquele
que permite fazer os outros crescerem, aquele que
atire caminhos, aquele que sonha e faz realizar.
Para mim Franco Montoro é tudo isso. (Palmas.)

O SR. ALMINO AFFONSO - Obrigado, nobre
Deputado José Pinotti. Como vê V. Exll, Deputado
Franco Montoro, de todos os lados as vozes são
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iguais. Referem-se a tempos diversos, as recordaçõ- tre. Nada, entretanto, abalou essa vontade de ferro,
es se unificam em homenagens a V. ExJl que é um dos traços mais fortes da personalidade

Permita-me, Sr. Presidente, que me detenha de Franco Montoro e que lhe permite, não raro, que
um pouco mais na recordação que, na verdade, tem ouse romper caminhos novos onde outros só entre-
a força de um depoimento sobre a construção da- vêem muralhas incontornáveis.
quele grande comício de 25 de janeiro de 1984. Ninguém esquecerá, por muito que viva, a

Multiplicava-se, a cada dia, ao n'ível das Iide- emoção que arrebatou a multidão. Até mesmo por-
ranças políticas, o confronto com o regime autoritá- que, naquela noite, cada um de nós aprendeu que o
rio. Mas o povo, a grande alavanca da história, esse povo, na sua percepção divinatória, estava muito à
ainda não se movera de modo decisivo. Em Curitiba frente dos líderes políticos. Não desmereço a sabe-
se intentara, sob a liderança do Governador José Ri- doria de tantos, sem os quais o regime autoritário te-
cha, um ato público em defesa da eleição presiden- ria se renovado e se consolidado ainda por algum
cial, livre e direta. Mas o evento, embora tivesse o tempo. Mas, nesse episódio - o comício da Praça da
significado de uma centelha, dera-se no espaço Iimi- Sé - que dá início à grande marcha democrática,
tado de um salão de teatro. Mesmo em São Paulo, quem esteve colado à alma do povo foi Franco Mon-
por convocação do PT, o povo reunira-se num comí- toro.
cio na Praça Charles Muller, para exigir, em nome A partir desse comício histórico, o País incen-
das liberdades públicas, a reimplantação das institui- deia-se. A rigor, reeditou-se a campanha civilista de
ções democráticas. Porém esse marco cronológico, Ruy Barbosa. Assumindo as duas frentes de luta - a
pela exígua presença de alguns milhares de cidadã- articulação silenciosa nos bastidores; a batalha das
os, não teve a força de sacudir a sociedade. ruas, inflamando multidões - Franco Montoro CUrTI-

À semelhança do que ocorrera antes com a priu um papel inexcedível. Quando a Emenda Dante
campanha pela Assembléia Constituinte, a alma do de Oliveira, derrótada no Parlamento, levou muitos
povo parecia não ressoar a convocatória das eleiçõ- de nós ao desânimo, ele soube recriar a tática políti-
es diretas. Nesse clima, a convite do Governador ca e passou a defender, com enorme audácia, a par-
Franco Montoro estávamos reunidos no Palácio dos ticipação das Oposições no Colégio Eleitoral, não
Bandeirantes, n~m almoço de confraternização com mais como um protesto que Ulysses Guimarães Iidera-
Prefeitos e Vereadores da Região Metropolitana. ra no episódio da anticandidatura, mas com a coragem
Não relembro com precisão a data' mas era nos de quem abre picadas e abrevia as distâncias., "
dias que antecedem, num clima de festa, a celebra- Mais uma vez cabe a ele o comando político:
ção do Natal. Ao discursar, Montoro - numa elo- convoca um encontro de Governadores no Palácio
qüência fogosa - verberou o regime autoritário e Bandeirantes e sustenta, com um desprendimento
convocou as lideranças municipais à luta pela rede- próprio de estadista, a candidatura de Tancredo Ne-
mocratização, inclusive recolhendo pelo Estado afo- ves. Desnecessário dizer o quanto lhe cabia a honra
ra assinaturas de apoio ao manifesto dos Govema- de ser o indicado, pelos seus títulos que eram mui-
dores. de repente, uma voz interrompeu-lhe a pala- tos, pela grandeza de São Paulo. Mas ele soube su-
vra, era o Prefeito de Itapevi, Prof. Silas de Oliveira focar a aspiração que, legitimamente, lhe brotasse
que, de imediato propôs que se realizasse um gran- na alma e contribuiu, de modo inequívoco, para ci-
de comício, no dia 25 de janeiro, como arrancada mentar a aliança com a Frente Liberal, dissidência
popular pelas diretas-já. do PSD que se formara graças à intervenção de Au-

Foi como faísca em palha seca. O Governador reliano Chaves, Vice-Presidente da República, e
Franco Montoro, desde logo, incorporou a proposta Marco Maciel, ex-Governador de Pernambuco. Re-
à sua agenda. Mas é importante que se confesse: gistro a altaneira de Franco Montoro e lhe digo, á se-
não foram poucas as vozes da descrença. Na opi- melhança de Joaquim Nabuco em carta a Ruy Bar-
nião de muitos, sobretudo entre as lideranças políti- bosa: só os que são grandes podem dar de si sem
cas, o povo - mergulhado na apatia - não assumiria se despojar.
as bandeiras da campanha; mais preocupados com Outra característica da vida pública do eminen-
os problemas sociais que eram agudos, os trabalha- te Deputado Franco Montoro tem sido, desde sem-
dores não teriam olhos de ver as questões institucio-· pre, sua dedicação à questão social. No exercício do
nais; a própria data que evoca a fundação da cidade mandato de Vereador à Câmara Municipal de São
de São Paulo, era desaconselhável, pois induzia ao Paulo, tão fugaz como já deixei assinalado, apresen-
lazer, levando a pretendida concentração ao desas- tara projeto de lei municipal, estabelecendo o horário
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do comerciário, proibindo o comércio noturno. Como Não se imagine que as medidas que evoco,
Deputado Federal logrou aprovar projeto de lei de bem como tantas outras que marcaram o Governo
sua autoria que isentou o pagamento do Imposto de Franco Montoro, nasceram da improvisação eleito-
Renda para o empregado, chefe de famnia, que re- ral. Nas várias obras de análise política, à luz dos
cebesse até cinco salários mínimos. Tão logo assu- ensinamentos de cientistas renomados, Montoro - a
miu o Ministério do Trabalho e da Previdência So- um só tempo homem público e intelectual- demons-
cial, enviou ao Parlamento projeto de lei que instituía tra que a democracia representativa requer, corn ur-
salário-famfiia, por fim aprovado e sancionado pelo gência, a inserção direta do homem, como agente
Presidente João Goulart. Apesar das limitações le- da história, em suas instituições
gais, passou a estimular a organização sindical dos O Sr.lnôcênclo Oliveira - Permite-me V. ExB.
trabalhadores do campo, que, em seguida, ganha- um aparte?
riam impulso definitivo com a promulgação do Esta- O SR. ALMINO AFFONSO _ Sentir-me-ei hon-
tuto do Trabalhador Rural, em 1963, e a combat-
ividade das Ligas Camponesas. rado com o aparte de V. Ex

ll
.

Chama atenção o empenho com que sem- O Sr. Inocêncio Oliveira - Meu caro Deputa-
pre, como legislador ou no exercício de cargos do Almino Affonso, há muito tempo tentava levantar-

me para pedir este aparte, mas não conseguia. Porexecutivos, abriu espaço para a participação so-
cial, num desdobramento claro de sua visão fa- quê? Porque V. ExA

• com seu brilhantismo, com a
vorável à democracia participativa. Alguns exem- sua oratória, traçava um perfil tão bonito e tão mar-

cante da vida de um homem - estava embevecidopios, colhidos ao acaso em toda a sua vida pú-
blica, reforçam a tese que ele tem sustentado diante de cada faceta da sua atuação. E me propus
em várias de suas obras: Projeto de Lei nQ agora a fazer algumas considerações. Acredito que
102/81, que inclui um representante da CONTAG pouca teria a acrescentar sobre o Vereador, o Depu-
_ Confederação Nacional dos Trabalhadores na tado Estadual, o Deputado Federal, o Senador, o Mi-
Agricultura - na Comissão Nacional do Álcool; já nistro, sobre esse homem que, em todas as ativida-
em 1980, apresentara projeto de lei estabelecen- des que desenvolveu, sempre se saiu airosamente.
do a participação dos empregados e empresá- Mas eu queria acrescentar algumas facetas: a pri-
rios na administração da Previdência Social, pro- meira é a do político que extrapolou as fronteiras do
posição essa que voltou a formular, com redo- Brasil, que lutou e conseguiu introduzir um dispositi-
brado entusiasmo, ao retornar à Câmara dos De- vo na Carta Magna do País, que permitiu a formação
putados na presente Legislatura. do Parlamento Latino-Americano, o qual poderá,

sem dúvida, formar uma comunidade latino-america-
Na campanha eleitoral de 1982, quando se na para defender interesses comuns. Esse talvez

elegeu Governador c:le São Paulo, um dos temas seja o sonho da vida de Montoro. Em reiteradas
fundamentais de seu programa era, precisamente, oportunidades observei que ele tem mantido um
participação social, como um conduto instituciona- apego, uma dedicação, um amor ao Parlamento La-
Iizado que assegure aos servidores públicos o di- tino-Americano e à sua idéia de formação de uma
reito de intervir na administração do Estado ou aos comunidade latino-americano para defender interes-
cidadãos, sobretudo dos setores tradicionalmente ses comuns desses países. A segunda faceta é a do
marginalizados, o direito de acesso aos centros grande humanista, do homem que pensa sempre
decisórios. nos outros, do homem que sempre quer resolver os

Dentre tantas medidas que, direta ou indireta- problemas sociais deste País. A terceira faceta é a
mente, atendiam a essa visão de democracia partici- do homem de idéias, do homem criativo e, mais do
pava, destaco três de inegável significado histórico: que isso, formador de líderes e de grandes homens
Conselho de Estado da Condição Feminina, instituí- públicos. Montoro soube escolher os seus auxiliares,
do em 1983; Conselho de Estado da Comunidade jovens que, hoje, dão uma contribuição importante à
Negra, criado em 1984; e a Delegacia da Mulher, or- vida desta Nação. Mas vou encerrar, Deputado A1mi-
ganizada em 1985, sob o comando do ilustre Depu- no Affonso, pois não vou impedir que V. Exll. deixe
tado Michel Temer, àquela época Secretário de Se- de deleitar esta platéia tão seleta com o seu brilhan-
gurança do Estado, cujos alcances sociais e políti- tismo. Ao encerrar, quero dizer que Franco Montoro
cos deram à cidadania feminina a dimensão que an- é pai de famnia, e quero homenagear aqui D. Lucy e
tes, pelos abusos e preconceitos, a sociedade não sua família, porque nós, homens públicos, muitas
lhe assegurava. vezes nos esquecemos de nossa famfiia. Eu queria



Para Franco Montoro, a participação condicio
na o ·processo de construção da democracia", a sua
prática política - no Legislativo, como Ministro do
Trabalho e da Previdência Social, como Governador
de São Paulo - sempre se confundiu com a enge
nharia de quem estende pontes que dêem ao povo o
livre acesso aos centros de poder.

São muitos os títulos de Franco Montara,
como homem público e como intelectual: professor
da Universidade de São Paulo, da Universidade
Católica de São Paulo e da Universidade de Brasí
lia; conferencista sempre requestado pelas Univer
sidades da América Latina, de Roma, Paris, Bru
xelas, Washington, Fordhan e Notre Dame; autor
de inúmeras obras jurídicas, sociológicas e políti
cas; mas tudo nele, ao fim e ao cabo, se sintetiza
no homem a serviço do homem: lutando, sonhan
do, construindo, sofrendo, amando, como homem
a serviço do homem. Nem é diferente que o vê
sua filha - Mônica Montara, a admirável poetisSl
cujos versos depois de tantc ;s~e·:v;; ;;i.J miO :::..
o que neles mais admirm, se a beleza da arte
que os consagra, se a extrema sensibilidade do
amor filial:

·Participação é uma palavra chave. Ela
indica um dos caminhos mais promissores
para a promoção do desenvolvimento em
termos de eficiência, justiça social e demo
cracia. Participação é um conceito teórico e
uma prática social. Em ambos os sentidos, a
participação marca o processo de constru
ção da democracia moderna."(8)

Ouso dizer que aí está o ceme do pensamento
político de Franco Montoro. Sem participação social,
em suas diferentes modalidades, a democracia rep
resentativa resvala para a farsa.

Rousseau, em sua obra clássica, já assinalava:

·0 povo inglês acredita ser livre mas
se engana redondamente; só o é durante a
eleição dos membros do Parlamento; uma
vez eleitos estes, ele volta a ser escravo,
não é mais nada."(9)

•Ao lado das demais garantias indivi
duais e sociais, dois direitos relativos à polí
tica social estão contidos, em suas linhas
fundamentais: primeiro, o direito ao desen
volvimento que, afirmado no preâmbulo do
texto de 1948, e erigido pela Assembléia
das Nações Unidas em imperativo mundial
para a década de 70 (a década do desenvol
vimento), atingiu a plenitude de sua signifi
cação no conceito feliz da Populorum Pro
gressio: o desenvolvimento é o novo nome
da paz.·

Prossegue Franco Montoro:

·0 segundo direito, ligado ao anterior,
é o que tem cada homem de participar ativa
mente no processo do desenvolvimento.
Não se trata, simplesmente, de receber pas
sivamente os benefícios do progresso, mas
de tomar parte nas decisões e no esforço
para a sua realização. Em lugar de ser trata-
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citar apenas alguns trechos da mensagem de Natal do como objeto das atenções paternalistas
que sua filha Mônica lhe dedicou em 1983, meu caro dos detentores de poder, o homem tem o di-
Montoro: •... e uma vida toda fazendo discurso, por- reito de ser considerado pessoa consciente
que tinha certeza absoluta de que, com suas idéias, e responsável, capaz de ser sujeito e agente
poderia transformar leitos vãos em rios claros e no processo do desenvolvimento."(7)

transpare~tes·. . Na sua obra Participação: Desenvolvimen-
Por ISSO, meu amlgomeu caro Montoro, é com to com Democracia Franco Montoro insiste no

emoção que saúdo.V. Exll. como Líder do Partido da tema: '
Frente Liberal, que, aliás escalou um dos seus me
lhores Deputados, o Sr. Paes Landim, para prestar
lhe homenagem nesta hora emocionada. Feliz de
um país que tem um homem aos 80 anos de idade
tão lúcido, tão cheio de idéias e com tanta vocação
para continuar servindo ao País.

Muito obrigado a V. Exll (Palmas.) .
O SR. ALMINO AFFONSO - Não devo fugir

à trilha de um discurso escrito. Mas o nobre Depu
tado Inocêncio Oliveira há de verificar à medida
que eu prossiga a leitura deste texto elaborado,
que S. Exll se antecipa à minha palavra. O que
não é estranho, tantas são as vezes em que V.
Exll se antecipa, nesta Casa, a pronunciamentos
importantes. .

Dizia eu que o nobre Deputado Franco
Montoro não atua pela improvisação eleitoral,
ele tem o lastro do pensamento político e filosófi
co a guiá-lo.

Ao analisar a Declaração Universal dos Di
reitos do Homem, de 1948, Franco Montara, em
seus Estudos de Filosofia do Direito, assim le
ciona:
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"Toma lá minhas mãos,
ó sábio corajoso!
e saiba que meu canto fica orgulhoso,
não por seres meu pai,
nem por seres meu irmão;
mas pelo respeito aos homens,
que me deixas de lição." (10)

As homenagens que presto ao nobre Deputado
Franco Montara, por decorrência, são extensivas à
sua famnia, sintetizada na figura admirável de D.
Lucy Montara - esposa, mãe, companheira, cidadã
de que São Paulo se orgulha como um símbolo de
grandeza.

Sr. Presidente, pretendi tão-só, embora como
esmero, traçar o perfil de André Franco Montoro, o

. Parlamentar que engrandece esta Casa, o jurista, o
homem público dedicado às questões do povo. Mas,
esgotado o tempo que me cabia, dou-me conta de
que não fui além de um simples esboço. A pobreza
da palavra angustia a muitos, até mesmo aos que
são grandes, sempre que se quer dizer algo que
perdure. Em meu próprio caso, à inconsistência ver
bal agrava-se a minha insegurança de artesão que,
ousando talhar a palavra, corro o risco de deformá-Ia.

Nesse contexto, o que dizer a V.ExA, eminente
Deputado Franco Montoro: que seja a essência da
saudação que me honra fazer-lhe? Remontando às
palavras de Ruy Barbosa, pronunciadas em discurso
de 1917, peço vênia para repeti-Ias, como se o tem
po as houvesse conservado para homenagear V.
Ex!!: "Bem-aventurados os que a si mesmos se esta
tuaram em atos memoráveis". (11) (Palmas.)
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Durante o discurso do Sr. A/mino Af
fonso, o Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Paes Landim, que fa
lará em nome do Bloco Parlamentar PFUPTB.

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL -- PI) 
Exm2 Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Exm2 Sr. Governador Deputado Franco Montara,
Dona Luci, Srs. Ministros de Estado, eminentes cole
gas e demais autoridades aqui presentes, depois do
discurso do eminente Deputado Almino Affonso, que
fez parte da meritocracia que Franco Montoro im
plantou no seu governo, no Estado de São Paulo,
sucedendo-lhe como Vice-Governador, pouco me
resta dizer nesta justa homenagem que a Câmara
dos Deputados presta hoje a um dos maiores ho
mens públicos da história do Brasil. O discurso do
Deputado Almino Affonso faz lembrar aquele célebre
pássaro da Amazônia, o Uirapuru. Quando ele can
ta, todos os outros pássaros silenciam.

Nesse sentido, reportarei-me apenas a alguns
aspectos da obra do Prof. Franco Montoro. Tive a
honra, quando então Chefe do Departamento de Di
reito da Universidade de Brasília, de convidá-lo para
o magistério dacadeira que sempre encantou duran
te toda a sua vida universitária: Introdução à Ciência
do Direito. S. Ex!!, um grande estudioso da Econo
mia e da Política; teve sempre, na Introdução à
Ciência do Direito e na Filosofia do Direito, carinho
especial em toda a sua vida acadêmica. O livro de
S. EXª, "Introdução à Ciência do Direito", sempre foi
considerado uma obra clássica nas universidades e
nos cursos jurídicos, exatamente pela clareza e sim
plicidade, porém profunda, especialmente quando
analisava as grandes indagações da Ciência do Di-



"Além disso, essas correntes contra
riam a verdadeira natureza da ordem jurídi
ca, na medida em que reduzem o Direito à
força. Realmente, negar à ordem jurídica,
seu fundamento na justiça e nas exigências
da natureza humana, significa reduzir o Di
reito a um simples produto da força domi
nante no meio sociaL"

E mais adiante:

A obra jurídica de Franco Montara foi sempre
preocupada exatamente em que o Direito é um ins
trumento da justiça, mas, sobretudo, o instrumento
da mudança social, feito dentro do marco moral, que
é também uma característica predominante da sua
doutrinação política e da sua práxis como homem
público.

Sob esse aspecto, Montoro se aproxima do li
beralismo de Karl Popper, que pregava a racionali
dade moral da democracia.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Maurício
Najar.

O Sr. Maurício Najar - Meu caro Deputado
Paes Landim, agradeço-lhe esta oportunidade. Meu
sempre Govemador Franco Montoro, D. Luci, não
poderia deixar de solicitar este aparte. Acompa
nhei a administração do Governador Franco Mon
tara em São Paulo em uma posição peculiar. Fui
líder da oposição ao seu Governo durante os qua
tro anos de seu mandato e posso afiançar, Gover
nador Franco Montara, que procurei exercer essa
minha função até ao extremo de verificação e
acompanhamento diário de sua administração. Por
isso, nesta manhã, precisava - e fiz questão de vir
ao plenário - dar aqui o meu testemunho. Encon·
trei, na administração de V. Ex'" um dos Governa·
dores mais honrados do Estado de São Paulo.
(Palmas.) Quero também dar o meu testemunho,
nobre Deputado Paes Landim, de quando a filoso
fia de Governo, quando assumiu o Governo do Es
tado de São Paulo o Sr. Franco Montara, era ain··
da centralizadora. Encontramos a inovação, na
quela época, de um ideal ainda desconhecido, que
foi a descentralização administrativa efetuada por
V. Ex§. Portanto, para ser rápido, deixo aqui o meu
testemunho de líder da oposição ao seu Govemo, o
qual foi honrado e capaz. Muito obrigado. (Palmas.)

"Aqueles que negam ao Direito um fun
damento ético ou moral, e pretendem redu-

"É, antes, o de melhorar as condições
da própria vida humana ou de alcançar o
bem comum da multidão, de tal modo que
cada pessoa concreta, não somente em
uma classe privilegiada, mas através de
toda a massa da população, possa, real
mente, alcançar aquela medida de inde
pendência que é própria da vida civilizada e
que é garantida simultaneamente pela segu
rança econômica do trabalho e da proprie
dade, por entes políticos, pelas virtudes cívi
cas e pelo cultivo do espírito."

Na sua "Introdução ao Direito", quando ele en
sina aos seus alunos o que é o bem comum - uma
das preocupações de sua doutrinação política - ele
se inspira mais uma vez em Jacques Maritain, quan
do ele diz que "o bem comum integra não somente
as riquezas materiais, mas, sobretudo, mais impor
tante ainda, a riqueza de espírito". E assim, sucessi
vamente, a sua obra toda é fundamentada nos pre
ceitos cristãos. Mais adiante, quando ele examina,
no seu primeiro volume de "Introdução à Ciência do
Direito", todas as concepções do positivismo jurídico
em pleno apogeu do normativismo kelseniano, Fran
co Montoro responde a reflexões mais profundas da
sua angústia da busca da verdade cristã.

Ele diz:
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reito. O seu livro, na sua 10ª edição, em 1981, já re- zir as bases da ordem jurídica a um dado
tratava muito bem toda a visão abrangedora do Di- positivo, como a coerção, a vontade geral, a
reito como fenômeno social inter1igado aos mecanis- autoridade social etc., contrariam a verda-
mos da vida, ao processo de convivência humana e, deira natureza do Direito."
sobretudo, dando enfoque aos aspectos culturais
que devem informar a interpretação, a aplicação e o
estudo da Ciência do Direito.

Esses são os grandes inspiradores da sua obra
de professor. Mas entre juristas, cientistas, políticos,
sociólogos e pensadores, um se destaca, Jacques
Maritain. Em toda a vida política de Franco Montoro,
baseada nos princípios cristãos, foi quem lhe deu
essa autoridade moral, incontestável, nos momentos
mais difíceis do País, de conviver com todos os con
trários e, por sempre, através do diálogo, da paciên
cia e da tolerância os seus princípios, a sua verdade
e os seus objetivos políticos.

Poderia dizer com Franco Montoro qual seria o
principal fim e a tarefa mais essencial do corpo ou
da sociedade política? É o seu mestre, Jacques Ma
ritain, quem responde, e essa foi a filosofia de toda a
vida de Franco Montoro:
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O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, o Depu- aqui já tão bem retratados, mas não queria deixar,
tado Almino Affonso já registrou com muita elegância e Sr. Presidente, de ressaltar o famoso discurso feito
lucidez de sempre a filosofia da democracia participati- em Ouro Preto, em 1983, quando o então Governa-
va de Franco Montoro. Quero apenas registrar urna li- dor Franco Montoro já dizia de antemão que era ne-
ção singular de Franco Montoro no seu livro "Estudos cessário, com tolerância, com coragem, enfrentar a
de Filosofia do Direito", de 1981, quando S. EXª dizia, separação à distância entre o Governo e o povo bra-
com muita propriedade, como se estivesse escrevendo sileira, a fim de retomar o caminho democrático. Pe-
nos dias de hoje, quinze anos após: dia paciência, pedia diálogo, pedia exatamente, com

"O paternalismo, é a grande tentação exe~pl~ mineiro, ~ vi~ude min.eira~ do diálo~o, da
do mundo moderno. E mais fácil aos gover- paclencla, da tolerancla, do olVido as adversidades
nos adotar as soluções elaboradas pelos d~quele mome,n~o f~sse a prova maior e o co.mpro-
técnicos e aplicá-Ias, sem consulta, a toda a mlsso democratlco a retomada da democracia em
sociedade. Muitos programas de desenvolvi- nosso País.
mento da comunidade têm sido elaborados Convidado pelo Governador Tancredo Neves,
em nível excessivamente alto, por órgãos foi ele orador rúdico e principal dessa solenidade em
regionais ou nacionais centralizados e, até que dizia de antemão que o País não podia mais su-
mesmo, por organismos internacionais. O portar, a exemplo de Tiradentes, que seus gover-
resultado é, com freqüência, a inadaptação nantes tomassem decisões sem a audiência pública
do programa e o desinteresse dos que deve- do povo brasileiro.
riam ser os maiores interessados." O discurso de Ouro Preto é o início, exatamen-

Essa preocupação com a descentralização, te: des~ ,grande visão ~e ~ranco Mon~oro, que atra-
com a participação das comunidades, dos projetos, ves do dialogo, d.a tolerancla s~ poderia chegar exa-
dos problemas que lhe dizem respeito foi a marca do tamente ao caminho democrátiCO, fazendo lembrar
Governo Franco Montoro, apesar de toda a cultura nesse se~ti?o o velho princí~io tão citado por Jac-
centralizadora, da cultura de excessiva presença bu- qu~s Mantaln, que é semp~e Importante uma lu~ n~
rocrática nas decisões que interessam aos desígnios nOIte e~ura, porque atraves dela ~ocê po~e atingIr
das comunidades. Esse é o perfil de Franco Monto- aos claroes da madrugada, aos claroes do dia.
ro, ele que também sempre foi preocupado com os Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, Franco
problemas trabalhistas do nosso País. Não podemos Montoro é exatamente o político que todos desejaría-
esquecer, aliás, que ele é praticamente o último re- mos ser, pela sua honestidade, pela sua sinceridade
bento da grande geração do Palácio Tiradentes. Ele de propósitos, pelas suas convicções inabaláveis, pela
lá chegou em 1959. E, com a transferência para Bra- sua formação cristã, pela pureza de seus ideais, mes-
sma, quando a maior crise institucional da democra- mo quando deles discordando - e o faço com todo o
cia brasileira se operou em nossa sociedade e quan- respeito e com toda a reverência, já tendo discutido a
do ainda, em 1961, sob o comando de Tancredo Ne- respeito quando tratamos do sistema de governo.
ves, tentou salvar o regime de 1946, foi convocada Mas tenho certeza de que a ênfase que Franco
uma elite de homens públicos mais notáveis do Montora põe no parlamentarismo é exatamente a
País, tendo à frente Tancredo Neves, como já me busca da democracia participativa, transformando o
referi há poucos instantes, Santiago Dantas, Hermes Congresso Nacional não num mero produtor Legisla-
Lima, João Mangabeira, Roberto Lira, Evandro Lins, tivo, talvez o maior produtor do mundo ocidental,
Walter Moreira Sales, Celso Furtado, Darcy Ribeiro mas sobretudo, na grande Casa dos debates nacio-
e Miguel Calmon Du Pin e Almeida. Mas, entre eles, nais, na grande Casa do diálogo, na grande Casa
o mais jovem era exatamente Franco Montoro, con- participativa do povo brasileiro.
vocado para disciplinar naquele momento as tensõ- Quero .dizer aqui que um dos momentos mais
es trabalhistas, resultantes dos conflitos ideológicos importantes da minha modesta biografia política e
que a Guerra Fria operava com exacerbação naque- acadêmica foi exatamente quando tive a honra de
le momento em nosso País. ter aceito de Franco Montoro o convite para ser pro-

Esse homem excepcional, portanto, que assis- fessor de Direito da Universidade de Brasília. (Pal-
tiu o ocaso do regime de 1946, foi o grande respon- mas.)
sável, como o Deputado Almino Affonso registrou O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Conce-
com muita inteligência, exatamente pela restauração do a palavra ao Deputado Michel Temer, que falará
das liberdades democráticas, com gestos corajosos, pelo Bloco ParlamentarIPMDB/PSD/PSUPSC.
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O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP. cada vez mais, na figura do professor e na matéria
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr. 1º Vice- Filosofia do Direito.
Presidente, Sr. Secretário, Sr. Deputado Franco Mas V. Exª, embora pregando essa teoria, afir-
Montoro, nosso homenageado, srª Lucy Montoro, mando e reafirmando princípios, sai da teoria para a
exemplo de vida; Srs. Parlamentares, Srs. Ministros, prática, porque nos vários cargos legislativos e no
quero registrar, em primeiro lugar, que são muitas as Executivo, quando os ocupou, transformou os princí-
sessões de homenagem feitas nesta Casa e que, no pios teóricos em princípios práticos, aplicou-os na
nosso partido, com freqüência, abro aos companhei- prática. A tese da participação, a tese da descentra-
ros da bancada a possibilidade de inscrição como Iização - não vou aqui repeti-Ias, mas apenas enfati-
oradores nessas sessões. zá-Ias - a tese da tolerância democrática e a tese da

Às vezes, eminente Deputado e ex-Govemador participação de todos foram plantadas e implantadas
Franco Montoro, não aparecem muitos inscritos, por V. Exª
nem interessados. Mas, quando se soube, embora Ouço com prazer o aparte do Deputado Luiz
não tivesse sequer alardeado, que V.EXª seria ho- Henrique.
menageado, !oram muitas as inscrições. Foram tan- O Sr. Luiz Henrique - Nobre Líder Michel Te-
tas, Sr. PreSidente, Sr. Deputado Franco Montoro, mer o ex-Governador ex-Senador e ex-Ministro
que o ~íder re~olveu avo~r para si esta honraria. E, Fra~co Montoro deixa ~ara este País, marcado por
ao faze-lo" eminente amlg?, Deputado Franco Mon- séculos de autoritarismo e centralismo, ~ despoja-
toro, tambem o faz em carater pessoal. mento democrático. A sua grande obra em São Pau-

Para não ser aqui repetitivo, já que o eminente lo ficou marcada fundamentalmente pelo despoja-
Deputado Almino Affonso traçou com maestria o menta de poderes em favor da descentralização, da
perfil político e pessoal de V.EXª, eu enquanto os municipalização, um Governo que desce de seu pe-
oradores se manifestavam, indagava comigo mes- destal de autoridade para espargi-Ia pelas comuni-
mo: mas, afinal, por que o Deputado Almino Affonso dades do interior. A obra de Montoro é também de
requereu esta sessão de homenagem? grande consertação política. Evidentemente que tan-

Sabemos todos que elas não são comuns; to a Campanha das Diretas, quanto a articulação da
elas, muitas vezes, se organizam para homenagear vitória de Tancredo se devem fundamentalmente a
datas, passagens históricas, eventos determinados S. Exª, ao lado de Ulysses Guimarães. Vejo Monto-
ou pessoas falecidas. No entanto, a homenagem a ro, D. Lucy, aos oitenta anos e lembro-me de Brecht.
V. Exª, com seus 80 anos, e com muitos anos pela A mais ninguém neste País do que a S. EXª são de-
frente é exemplo dignificante no passado e segura- vidas as palavras de Bertold Brecht, que disse, certa
mente no futuro. vez: "Há homens que lutam um dia, e são bons; há

E eu me indagava - volto a insistir: o que levou homens que lutam uma semana, e são muito bons;
o Deputado Almino Affonso a requerer esta sessão há homens que lutam um mês, estes são ótimos; há
de homenagem? homens que lutam um ano, são excelentes". Dizia

Aqui comig~, Sr. Governador Franco Montoro, ainda Brecht: "Há homens que lutam uma década,
imagino que esta seja a cerimônia do exemplo, da são excepcionais; mas há homens que lutam a vida
rememoração para que se remarque o exemplo de toda, estes são os indispensáveis". Eu gostaria, ao
vida que é V. Exª, não apenas do professor de Intro- aparteá-Io nobre Líder, de referir-me ao indispensá-
dução à Ciência do Direito e de Filosofia do Direito, vel.brasileiro André Fra~~o ~ontor~. ~P~lmas.) E re-
que, com suas aulas, foi capaz de desmitificar e des- petlndo conversas que Ja tive na intimidade, quero
mentir o dito acadêmico corrente nos corredores das dizer que poderá ele, com a sua autoridade, com a
Faculdades de Direito, segundo o qual a Filosofia é sua dignidade e com a sua liderança reunir as forças
a ciência com a qual ou sem a qual o mundo conti- social-democráticas que se dispersaram para que
nua tal e qual. este País tenha um projeto de desenvolvimento con-

E V. Exª desmentia esse preceito popular entre sistente e duradouro. (Palmas.)
os acadêmicos de Direito porque, ao dar suas aulas, O SR. MICHEL TEMER - Muito obrigado De-
ressaltava que a Filosofia é a ciência dos porquês, putado Luiz Henrique, seu aparte enriquece o meu
das indagações e é das indagações que surge a for- pronunciamento.
mulação dos princípios, que são os alicerces do sis- Prosseguindo, Sr. Presidente, também quero
tema social, as vigas mestras do Estado. A partir dar um testemunho pessoal de quem teve a honra
daí, os estudantes de Direito começaram a crer, de ser levado ao Governo Franco Montoro, primeiro,
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como seu Procurador-Geral de Estado e, logo de- democrático e sancionarei com muita honra esse
pois, como seu Secretário da Segurança Pública. E projeto". E foi o que S. EXª fez. Esse projeto, junta-
foi exatamente naquele momento, Governador Fran- mente com o decreto que coloca o Diretor da Asso-
co Montoro, e V. EXª sabe disso, que iniciei a minha ciação independente da chefia, com liberdade para
vida pública. E hoje tenho a mais absoluta convicção atuar no sindicato ou na associação, foram as cartas
de que os eventuais acertos da minha vida pública de alforria do funcionalismo público e deve-se isso
inspiraram-se certamente no exemplo de V. Exll• ao Governador de então: Franco Montoro. Ao pro-

Foi inspirado nas lições de V. ExII que, como nunciar-me aqui, quero dizer que muitas vezes te-
Secretário da Segurança Pública, dirigi-me aos 10- nho sido interrogado sobre o fato de que aos 80
cais de conflito para que não houvesse conflito cor- anos Franco Montoro apresenta esta fantástica jo-
poral da Polícia com manifestantes - e obtive por vialidade, esta grande disposição para o trabalho e
várias vezes sucesso. este forte espírito público. Sempre tenho dito que o

De modo que devo fazer publicamente este segredo de tudo,i~o está no seu e~emplo d~. vida
agradecimento, reiterando que os acertos ao longo como homem publico,. esposo e pai de faml.lla. E
da minha vi(ja pública se devem seguramente à mi- para to~os. ~ós que vivemos a sua época fOI alta-
nha passagSm pelo Governo de V. ExII. mente dlgmflcante o seu exemplo, que marcou pro-

, . fundamente nossas atuações. O Governador Franco
Concedo um aparte ao nobre Deputado Helio Montoro, hoje Deputado, é para todos nós um exem-

Rosas. , . ,. pio que dignifica e honra a classe política brasileira.
. O ~r. Helio Rosas - LI?er Michel Te~er, per- Que Deus o abençoe, que lhe dê muitos anos de

m~to-me Interromper o seu.bnlhante pronu.n~l~mento vida para que continue sendo o grande homem pú-
nao para falar sobre os Importantes eplsodlos da blico e um exemplo para todos os que abraçam essa
vida nacional dos quais o Vereador, o Deputado, o carreira. (Palmas.)
Senador, o Ministro ou o Professor sempre figurou O SR MICHEL TEMER - Ouço com prazer o
como líder inconteste, com participação fundamental Deputado Marcelo Barbieri ' ,
e decisiva. Permito-me relatar um episódio da vida .
do Governador Franco Montoro, pequeno ante a ri- O Sr. Marcelo Barbieri - Nobre líder, Sr. Pre-
queza da sua vida pública, mas que marcou profun- sidente Ronaldo Perim, em nome do nosso partido,
damente a minha vida política. De 1978 a 1982 a o PMDB, é uma honra saudar nacionalmente o inspi-
Apoesp, de São Paulo, foi dominada pelo PT e pas- rador da luta democrática do nosso partido. Hoje,
sou a ter uma atuação agressiva contra o Governo não estamos no mesmo partido, no entanto, seu
em defesa dos interesses do professorado. O Go- exemplo e sua história estão profundamente ligados
vemador da época não teve dúvida e cortou a con- aos seus 30 anos de história. V. EXª, como já foi dito
signação em folha, que era fundamental para a so- no brilhante pronunciamento do Deputado Almino
brevivência da associação de classe, e a Apoesp Affonso, que foi seu secretário e companheiro de
teve de cessar a sua voz. Apresentamos um projeto tão longq tempo de luta, marcou com sua luta, com
e o aprovamos na Assembléia Legislativa, tornando seu exemplo a nossa geração - a minha e a da
a consignação em folha não um favor do Governo, Cláudia Maria Costin, aqui a meu lado, assessora do
mas um direito das verdadeiras associações de clas- Ministro Bresser Pereira. Sua energia, sua garra na
se. Esse projeto foi aprovado mas foi vetado pelo oratória, passava otimismo para nosso povo, para o
Governador da época e não tivemos força para der- povo de São Paulo; V. Exª passava vontade de mu-
rubar o veto. Daí, em 1982, foi eleito o Governador dar, de transformar a sociedade, de acabar com a
Franco Montoro. Como era Governador do meu par- injustiça, de conquistar a democracia. Tive a honra
tido, antes de reapresentar o projeto procurei S. Ex51 de acompanhá-lo, quando era pré-candidato a Go-
para saber se ele o sancionaria. Recordo-me, ainda, vernador em 1982, por mais de cem Municípios e
como um fato importante, como um grande exemplo me surpreendia quando terminávamos o dia: eu já
da minha vida púplica, que nessa audiência, quando bastante cansado e V. Exª comendo sua pastilha
consultei S. ExII o Governador foi acor;lselhado por ·Valda" continuava com o mesmo entusiasmo, com
vários assessores de que seria uma temeridade, o mesmo pronunciamento vibrante e terminava sem-
porque ele daria força aos adversários, ele ia armar pre numa postura que emocionava. Eu me pergunta-
um braço altamente agressivo. S. Exª não pensou va: por que eu me emociono? Ouço por vinte vezes,
duas vezes e de pronto respondeu: "Eu sei de tudo no mesmo dia, o discurso do Governador Montoro e
isso, tenho consciência de tudo isso, mas é justo e nas vinte eu me emociono da mesma forma! Eu fica-



O SR. MICHEL TEMER - Ouço com prazer o
nobre Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira - Nobre Líder,
Deputado Michel Temer, eu também, como o Depu
tado Marcelo Barbieri, emociono-me com o Gover
nador Franco Montoro pelas razões já enumeradas
por S. EXª e também pelas que V. EXª apontou no
início do seu discurso. O Governador Franco Monto
ro é um homem que, em sua atuação política, em
sua pregação, sempre colocou os princípios em pri
meiro plano. Ao tratar de questões políticas, o Go
vernador Montoro sempre nos fez olhar para além
dos acontecimentos do dia-a-dia e nos fez ver a ra
zão de nossa atividade, o que enobrece a atividade
política, aquilo que dá sentido ao nosso labor. Depu
tado Franco Montoro, embora o Líder fale em nome
de toda a bancada, quero dar meu depoimento pes
soal e expressar a minha gratidão pelas lições de
vida que tenho recebido de V. Exª, que é realmente
um professor, e foi professor também em relação a
seus auxiliares de Governo. E eu fui um deles, como
seu Líder na Assembléia Legislativa. Lembro-me
das reuniões, nas quartas-feiras, que V. Exil promo
via quando era Governador. todas às quartas-feiras
o Governador Franco Montara reunia seus secretá
rios em função dos temas da atividade de cada um.
Num dia tratava da infra-estrutura, no outro das
questões econômicas, em outro de temas sociais e
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va preocupado com isso e me perguntava: como institucionais. Naquelas reuniões, víamos a atividade
acontece isso? Mas entendi o fenômeno: era exata- de um verdadeiro Líder, que não tem ciúmes de
mente sua relação com o povo. Muitas vezes, ao ou- seus auxiliares, que se dedica a promovê-los e a ti-
vir seus discursos, vi lágrimas correrem no rosto das rar o que cada um tem, no fundo da alma, procuran-
pessoas pela maneira sincera e profunda com que do explorar as experiências de vida e aguçar os ta-
V. EXª falava dás injustiças que a população sofria lentos para surgir uma obra coletiva. Desta forma, o
naquele momento, do desemprego, das dificuldades, Governador Franco Montoro formou uma geração de
da falta de democracia. É esse seu exemplo, Gover- políticos que o acompanharam e continuam sintoni-
nador Franco Montoro, que não o torna apenas nos- zados com ele. Muitos foram promovidos, em etapas
so professor, mas hoje V. Exil é nosso mestre: o posteriores de suas vidas públicas, a cargos de
mestre da política, o mestre da oratória, o mestre da grande projeção na política nacional. O Governador
dignidade, o mestre do exemplo. Termino este apar- Franco Montoro foi responsável pela formação de
te, nobre Líder, repetindo as palavras proferidas por uma geração de políticos que teve o privilégio, como
Franco Montoro no discurso da campanha de 1982, disse o Deputado Almino Affonso, de combater o re-
pelas cidades que percorríamos. Lembrando meu gime autoritário e ao mesmo tempo dar origem a
colega Deputado Hélio Rosas, ao lado do segredo uma nova etapa rumo à democracia do País. Fui um
aqui relatado por S. Exª, devo dizer que o grande se- dos auxiliares do Governador e não quero ombrear-me
gredo do Governador Franco Montoro está a seu a outros companheiros de Governo, que hoje ocupam
lado: dona Lucy. Ela é o grande segredo da sua vitó- importantes posições na República, mas, como todos,
ria e da sua vitalidade. Encerro meu pronunciamento quero dizer-lhe: muito obrigado! (Palmas.)
com a frase que dizia V. EXª em seus discursos: O SR. MICHEL TEMER - Agradeço ao Depu-
muito obrigado, Governador Franco Montoro; muito tado Aloysio Nunes o aparte.
obrigado, por seu exemplo e por sua dignidade. Pa- Sr. Presidente, ressalto a verdade de minhas
rabéns a V. Exª (Palmas.) palavras iniciais. Veja, Deputado Franco Montoro,

quantos ilustres peemedebistas manifestaram-se
neste momento, ansiosos para revelar que V. Exª,
que no nosso partido esteve ao lado das grandes
causas, ainda está na mente e no coração de to
dos os integrantes do meu partido e da minha ban
cada.

Srs. Parlamentares, reitero o que antes disse
ra: o exemplo de Franco Montoro é um exemplo
marcante. Ouvi referência sobre a tentativa, logo no
início do Governo, de invasão do Palácio; ouvi refe
rências à Delegacia da Mulher e acrescento, Gover
nador Franco Montoro, que o primeiro caso era o
exemplo da tolerância que gerou Jogo depois nego
ciações que resultaram extremamente benéficas
para a sqciedade de São Paulo.

No segundo caso, da Delegacia da Mulher, re
lembro - e esta é uma sessão de rememoração,
exemplificativa - o caso dos Conselhos Comunitá
rios de Segurança, quando V. Exil teve essa ex
traordinária idéia: a segurança não é um problema
só do Estado, é um problema de todos, portanto,
vamos reunir o povo com a polícia. E foi inaugura
do por V. Exª um desses Conselhos Comunitários
de Segurança, na Mooca, o primeiro de seu Go
verno. Hoje, há mais de 1.200 Conselhos Comuni
tários de Segurança no Estado de São Paulo, obra
inspirada pelos princípios adotados pelo Governa
dor Montoro.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao Deputado Valdemar Costa Neto,
pelo Bloco Parlamentar PPBlPL.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Sr. Presi
dente, Srs. Ministros, srªs e Srs. Deputados, demais
autoridades, D. Lucy, Governador Franco Montoro,
venho à tribuna para trazer minha homenagem,
como Líder do Partido Liberal e representante do
Bloco PPBlPL, àquele que é um dos maiores ex
poentes do cenário político nacional, o nobre Depu
tado André Franco Montoro, que hoje comemora
seus 80 anos de vida.

E foi percorrendo um caminho notável como
homem público que este ilustre político honrosamen-

Deputado Carlos soai, política e profissional do Deputado Franco
Montoro. Meus cumprimentos à sua famma.

E tal como lembra o Deputado Carlos Apoliná
rio, eminente Deputado Franco Montoro, esta ses
são, no meu espírito, está registrada como uma ses
são de rememoração, para efeito de exemplo - esta
é a razão da homenagem, para que todos rememo
rarrnos sua vida e a tenhamos como exemplo para o
futuro -, também auguro, Sr. Deputado Franco Mon
toro, que V. Ex!! tenha no mínimo mais quarenta
anos de vida. E, se V. Exll achar pouco - e todos
acharão -, reprima-me, dizendo: afinal, o que você
tem contra mim? Minha homenagem a V. Exll (Pal
mas prolongadas.)

Durante o discurso do Sr. Michel Te
mer, o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ronaldo Perim, 112 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Esta
Presidência faz um apelo aos Srs. e Srfts Parlamen
tares presentes que ainda desejarem associar-se às
homenagens que estamos prestando, neste dia tão
feliz, ao ilustre Deputado Franco Montoro, para que
sejam o mais breve possível, pois temos ainda uma
lista de inúmeros oradores e o tempo já inicia sua
conspiração para o término de nossa sessão.

Ao mosmo tempo, esta Presidência recebeu
uma solicitação do nosso ilustre Deputado Wilson
Campos, companheiro de partido do homenageado,
para presidir esta sessão. Esta Presidência aquiesce
e se associa, ao mesmo tempo, às justas homena
gens a tão ilustre figura, não só do Parlamento,
como de toda a vida pública brasileira.

O Sr. Ronaldo Perim, 112 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Wilson Campos, 1Q Secre
tário.

Ouço com prazer o nobre
Apolinário.

O Sr. Carlos Apolinário - Meu Líder, Deputa
do Michel Temer, Prof. Franco Montoro, fiz um esfor
ço para não falar, mas não consegui deixar de vir a
este microfone para prestar uma homenagem a V.
Exª Deus me deu um grande privilégio. Quando V.
Exª foi eleito Governador de São Paulo, tive o privi
légio de ser eleito Deputado Estadual juntamente
com V. Exª. Desta vez, quando V. Exª voltou à Câ
mara Federal como Deputado, Deus me concedeu o
privilégio de ser eleito Deputado Federal e vir para
esta Casa juntamente com V. Exil. No momento em
que a Câmara Federal presta uma homenagem a V.
Exª eu, que estava ali sentado e sou cristão como V.
Exª, dizia a mim mesmo, em pensamento, que gos
taria de agradecer a Deus por duas coisas: primeiro,
por seus oitenta anos de vida com saúde, lucidez,
recebendo homenagem desta Casa, o que acho mo
tivo especial de agradecermos a Deus. Infelizmente,
as pessoas só se lembram de Deus na hora da mor
te, da doença ou da falência. Neste momento, esta
mos agradecendo a Deus por sua vida. Em segundo
lugar, gostaria de agradecer a Deus por ter trazido
V. Exª para a vida pública e ser o homem que foi,
exemplo para mim, que tenho quase a metade da
sua idade. Aprendi com V. Exª, nos quatro anos de
Governo, quando o Deputado Aloysio Nunes foi o Lí
der de V. ExlI e eu, o Vice-Líder do seu Governo, em
São Paulo. Vou ter em V. Exª um exemplo de vida
enquanto Deus me permitir viver neste mundo. Se,
além dos dois agradecimentos a Deus, eu pudesse
fazer dois pedidos a Ele e ser atendido, gostaria de
pedir-Lhe que acrescentasse dias a sua vida, que ti
vesse muitos anos de vida, e vida pública também.
E gostaria que Deus lhe desse uma outra coisa: V.
Exª foi Vereador, Deputado Estadual, Deputado Fe
deral, Senador, Ministro, e volta para cá como Depu
tado Federal. Gostaria que Deus, ao aumentar seus
dias de vida, lhe colocasse no último degrau da vida
pública deste País, como Presidente da República.
Parabenizo o ex-Governador Franco Montoro. (Pal
mas prolongadas.)

O SR. MICHEL TEMER - Muito obrigado, De
putado Carlos Apolinário, pelo seu aparte.

Prosseguindo, Sr. Presidente, apenas para en
cerrar, quero registrar enfaticamente a homenagem
da minha bancada, do nosso partido, ao ex-Gover
nador e Deputado Federal Franco Montoro. Gostaria
de cumprimentar dona Lucy, sua companheira ex
traordinária - e aqui já se registrou o quanto ela rep
resentou de alavanca, digamos assim, na vida pes-
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te trabalhou em muitas esferas do poder, como Ve- A juventude do Governador Franco Montoro o
reador, Governador, Deputado, Senador e Ministro, fez estar sempre atento a essas novas árvores, sem
arrecadando sempre um saldo incontestável de vitó- nunca ter perdido de vista a floresta. Talvez seja
rias. esse um dos caminhos para nos fazer entender

Mas, como representante do Estado de São como se pode ter essa longevidade na vida pública,
Paulo, gostaria de ressaltar sua atuação como Go- com coerência, sem nunca ter cedido a qualquer
vernador, o que se constituiu em um marco de quali- tentação autoritária.
dade, no quadro da administração pública brasileira. Conto aqui um episódio, já mencionado. Como

Sempre se colocando na vanguarda dos movi- dele participei e vi as reações do momento, acho im-
mentos brasileiros e na defesa dos interesses nacio- portante mostrar o quanto Franco Montoro está sem-
nais, Montoro sempre apostou no caminho para o pre um passo à frente.
desenvolvimento com democracia, independência e Realizamos, na casa da Deputada Ruth Esco-
justiça social, afirmando em seus pronunciamentos bar, nos Últimos dias, de dezembro de 1983, uma
que a democracia não é sobremesa para ser servida reunião da Executiva do PMDB, presidida por Fer-
depois do desenvolvimento, pois o que interessa nando Henrique Cardoso, que, dentre seus mem-
não é que o País seja mais rico, mas que o povo bros, tinha os Deputados Aloysio Nunes Ferreira, AI-
viva melhor. berto Goldman, Almino Affonso e o Ministro Luiz

Portanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- Carlos Santos. Toca o telefone do Palácio, e o Presi-
dos, expressó aqui uma sincera homenagem ao dente da Executiva Fernando Henrique Cardoso, vai
grande político de nossos tempos. atender. Franco Montoro havia acabado de dar uma

Parabéns, Deputado Franco Montoro. entrevista à imprensa, convocando um ato público
Era o que tinha a dizer. (Palmas.) pelas "Diretas", na Praça da Sé, no dia 25 de janei-
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con- ro. Quando Fernando Henrique comunicou essa de-

cedo a palavra ao Sr. Deputado José Aníbal, Líder cisão à Executiva, alguns reagiram: "Montoro perdeu
do PSDB, que falará por seu partido. o juízo! Será que vamos fazer ato público pelas "Di-

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- retas" no dia 25 de janeiro, um feriado?!"
são do orador.) - Sr. Presidente, ex-Governador A sintonia era fina e estava estabelecida. O
Franco Montoro e D. lucy, srªs e Srs. Deputados, Deputado Franco Montoro tinha acumulado uma
senhoras e senhores, esta homenagem ao ex-Go- sensibilidade para aquele movimento que depois ex-
vernador Montoro é a alguém que soube atravessar plodiu no dia 25. .
o tempo sem ceder em nenhum momento, fora do O movimento foi-se acumulando ao longo das
poder ou no poder, a qualquer tentação autoritária. E eleições - das quais S. Ex" foi vitorioso para o Sena-
olhem que foi um tempo em que o autoritarismo pre- do -, toda aquela resistência estava ali, manifestan-
valeceu sobre a democracia! Mas Montoro teve do-se potencialmente através de ações específicas,
sempre a lhe nortear um compromisso com a demo- aqui e acolá. S. Ex!! soube entender que estávamos
cracia e com a cidadania. E, às vezes, como políti- criando um momento de convergência ampla na so-
cos, ficamos nos interrogando: como é possível essa ciedade.
longevidade democrática de compromissos e de Essa é uma virtude extraordinária na política.
princípios?' Quem a possui é estadista e só tem compromisso

É que Montoro vê a floresta, sempre. Nunca a com a cidadania, com a justiça e com o bem-estar
perdeu de vista, inclusive nos momentos mais difí- social. Quem pode perceber esse momento da fênix
ceis de que participou, sempre numa posição muito é aquele que tem os compromissos que o Deputado
definida. Mas S. Ex" também vê as árvores, e nin- Franco Montoro assumiu ao longo de sua vida púbica.
guém mais que ele para ter sensibilidade para reco- Equivocados estávamos nós. Nós é que tínha-
nhecer as árvores novas. Não é sem razão que to- mos uma visão fragmentada; S. EXª possuía a visão
dos esses movimentos novos, surgindos na sacieda- da floresta, sem perder de vista cada uma das suas
de, tiveram a acolhida do ex-Governador Montoro. árvores.

E quando S. Ex" foi Governador, tiveram possi- Ouço-o com prazer, Deputado Koyo lha.
bilidade de expressão institucional as mulheres, os . O Sr. Koyu lha - Associo-me também a esta
negros, o meio ambiente, enfim, a cidadania, organi- homenagem a alguém que serviu de paradigma a
zando-se, manifestando-se, identificando-se novos toda uma geração de homens públicos. No exercício
desafios. da Vice-Liderança do PMDB de então, na Assem-
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bléia de São Paulo, senti a presença de Franco dade de Ciências Econômicas, junto com o seu filho
Montoro. Naquela fase em que a consolidação do Andrezinho, - como o chamo até hoje - que aprendi
processo democrático era ainda embrionário, no iní- uma das faces que marcam este plural que é André
cio do Govemo, tivemos um protesto ao Palácio Franco Montoro. Sendo a única mulher na sala de
Bandeirantes. O Govemador Franco Montoro, com aula, jamais, através do Andrezinho, tive qualquer
aquela sua calma, mas principalmente por acreditar lembrança dessa diferença. Isso vem de casa, não

tenho a menor dúvida. Se antecipadamente a outros
na democracia, pois sempre lutou contra o autorita- tive essa oportunidade, o segundo momento de con-
rismo, começou a exercer o que chamamos de tole- vívio formal foi aquele em que, formando uma clara
rância. A tolerância que consegue definir e chegar a visão de mundo do PSDB, eu, pela primeira vez, as-
um consenso, sem usar um minuto sequer em atos sinei uma ficha partidária, exatamente porque a vi-
discricionários ou de autoritarismo. Ali, comecei a são de mundo dos líderes que formavam o PSDB
sentir o que é democracia; ali, comecei a aprender o me induziram a isso bem mais tarde na vida. Mas
que é liberdade de expressão, o que é acreditar na quem tem visão de mundo, segundo o tema filosófi-
força do povo organizado e no processo de descen- co, ou quem tem fé, segundo termos que as religiõ-
tralização. S. ExB tanto falava, como continua a fala, es nos oferecem, esses não têm aquele medo do fu-
com otimismo! Lembro-me muito bem da primeira turo que marca as pessoas que não enxergam o
propaganda do seu Governo, quando, diante de uma norte, que não sabem muito bem ainda a que vieram

a este mundo. Com a visão de mundo do PSDB,
pressão muito forte, naquela crise social e econômi- mais ainda se fez na convivência com Franco Mon-
ca, S. Exll disse que São Paulo era maior que a cri- toro. A vida sempre nos prepara surpresas a cada
se. É esse otimismo de Franco Montoro que nos instante, e aqueles que não têm ou visão de mundo,
leva a acreditar que é possível exercer o processo ou fé, ou consciência aberta sentem-se às vezes pri-
democrático dentro do poder. De muitas autoridades sioneiros da vida, dessa maravilhosa dádiva que
que na oposição sempre pleitearam a democracia, Deus nos deu. Sentir-se prisioneiro da vida é algo
poucos conseguem exercê-Ia, quando têm efetiva- que precisa ser permanentemente repudiado. Dos
mente o poder nas mãos. E Franco Montoro é este exemplos políticos que aqui foram citados, Franco
homem que exerce a democracia dentro do poder, Montoro nunca se deixou aprisionar pela vida, por-
com o poder nas mãos. Ressalto aqui a presença da que ele tem um norte, tem uma visão de mundo e,
sua esposa, D. Lucy. Ao trabalharmos juntos, dizia- portanto, não tem medo. O medo só vem quando
nos insistentemente que fizéssemos a hortá comuni- não temos uma luz a iluminar o caminho - e o futuro
tária, a horta escolar, que trabalhássemos para dar a é sempre incerto porque ainda não chegou -, por

isso tememos que as coisas venham. O que há de
todos um instrumento de trabalho, a fim de que se pior na vida, assim como estou afirmando agora, é
alimentassem por seus próprios esforços. É essa a aquela sensação de que a vida nos aprisiona, é não
visão do Govemo Franco Montoro. Por essa razão, poder participar dela. E há tantos excluídos da vida
Governador Franco Montoro e D. Lucy, não poderia por diversos motivos! Quando era mais jovem e
deixar de expressar aqui o meu contentamento pe- mais aguerrida, menos tranqüila em relação a essa
los 80 anos de seu aniversário, sobretudo pela esco- visão de mundo, vivia dizendo aos que me cercavam
la que Montoro representa para todo homem públi- - e, como eu vivia num mundo masculino, cerca-
co, de qualquer matiz. Muito obrigado por esta opor- vam-me homens: "Não consigo entender que mundo
tunidade. (Palmas.) é este que aqui me fez mulher e que não me deixa

O SR. JOSÉ ANíBAL - Entendo que a mani- consagrar o corpo de Cristo, participar da Maçona-
festação do Deputado Koyu lha expressa inclusive o ria, não me dá acesso ao Exército, para aprender a

arma da guerra, não me deixa entrar no Rotary, no
sentimento do nosso Governador Mário Covas, que Lions!" "E sentia que as instituições me aprisiona-
pediu que um de nós transmitisse ao Govemador vam em relação à vida. Pois não foi o Deputado
Franco Montoro o que S. Exll pôde fazer, de viva Franco Montoro que me respondeu a isso. No traje-
voz, na comemoração de domingo.· to; em cima dessa visão de mundo, quem me res-

Ouço com prazer a nobre Deputada Veda Cru- pondeu foi um exemplo de vida. Nenhum homem me
sius. respondeu ao que a SrlI Lucy Montoro me respon-

A Sr! Veda Crusius - Sr. Líder do Partido da deu. Ela me respondeu: não há por que ter medo e
Social Democracia Brasileira, todos nós que aqui não entender essas instituições criadas quase como
nos manifestamos lembramos momentos de convi- uma defesa. Já que a mulher é poder, não há que
vência com Franco Montoro. Quem sabe eu tive o ter medo de ser e de ter poder. Por isso, associo-me
privilégio de ter tido esse momento antes da maior à homenagem, nobre Líder - nesse partido que nos
parte dos que me antecederam, porque foi na Facul- mostra e nos dá uma visão de vida -, aos oitenta
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anos do Sr. Deputado Franco Montoro sim, mas a que S. EXª fez, o que propôs, auando vejo, nobre Lí-
homenagem à luz que está sempre guiando o seu der, o Deputado Franco Montoro, o Govemador
caminho, à frente e ao lado, nunca atrás: a Sra. Lucy Franco Montoro, na Bahia, em Salvador, reunindo-
Montoro. (Palmas),. se com militantes num curso de formação política,

O SR. JOSE ANIBAL - Obngado, nobre Depu- verifico que S. Exª faz, na sua plenitude, aquilo que
tada Veda Crusius. fazem aqueles que começam construir as coisas no

Quero rapidamente fazer uma confissão parti- início das suas vidas. O Deputado Franco Montoro
dária. Nós, que convivemos mais quotidianamente desce do pedestal, da sua grandiosidade, para cum-
com o Deputado Franco Montora, aprendemos que prir as tarefas mais elementares, mas que sabe que
é muito difícil opor-se a ele, quando este faz uma são as mais construtivas e transformadoras. A pro-
proposta. S. EXª vem com tamanha obstinação e ta- pósito, creio que posso dizer a qualquer jovem do
manha convicção, que é melhor ceder. E, em geral, País inteiro que, se tiver uma idéia revolucionária,
S. EXª está certo. leve ao Deputado Franco Montoro, pois S. EXª, na

Quero agradecer muito ao Deputado Almino certa a transformará, pelo menos no início, em uma
Affonso pelo que disse aqui, a todos os demais, em realidade. Há alguns anos, levei ao Deputado Fran-
nome do Partido da Social Democracia e deixar um co Montora uma idéia, que todos consideravam meio
pedido: não vamos nos preocupar co~ o futuro do sonhadora e idnica, aliás, ainda é. Mas S. EXª, fora
Deputado Franco Montoro. S. Exª é que se preocupa desta Casa, abraçou essa idéia e hoje a retoma. Re-
com o nosso futuro, com o futuro deste País, da polí- firo-me à revolução latino-americana. A integração
tica, das instituições. Vamos cuidar do nosso Franco latino~americana significa na prática uma gran~~ re-
Montoro, patrimônio de todos nós. pela expressão voluçao. E o Deputado Franco Montoro admitiu-a.
partidária que o Deputado Franco Montoro já mani- Hoje trabalhamos juntos na idéia da eleição direta
festou aqui e ainda vai se manifestar, S. Exª é um do Parlamento Latino-Americano, para tirá-lo da
patrimônio que queremos ter por longo tempo. Te- condição de um clube parlamentar e levá-lo à condi-
mos de cuidar para que S. EXª esteja sempre conos- ção de uma Casa Legislativa supranacional. Creio,
co o maior tempo possível. Sr. Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, que ()

Ouço com razer o nobre De utado Domin- noss~ partido, ~in~a tem uma figura que recebe ~8

L 1
'1' p, p uma liderança tao Importante como do companheiro

gos eone I. A I' ,. 'dé' di' h d. . , po mano a I la e que e e e o omem capaz e
O Sr. ,DomIngos ~onelll - Nobre Llder, D~: unir as forças democráticas, creio que a vida e a fi.

p~tado ~ose Aníbal, creio. que esta homenag~m Ja gura de Franco Montoro tem muito a ver com o pro-
fOI c.onslderada com~ o dia do exemplo. A ~I~ ~e cesso lato sensu da revolução brasileira. Ao revolu-
configura como o dia do exemplo revoluclonano. cionário Franco Montoro digo que a luta continua!
Sou obcecado pela idéia da revolução como o gran- (Palmas.)
de mito da modernidade. O homem, quando decidiu , ,
intervir na História, passou a fazer da revolução o O SR. JOSE ANIBAL - Sr. Governador Franco
seu grande instrumento para transformar a própria Montoro, sabemos que o seu futuro será a projeção
realidade. O homem, quando começou a botar a sua desse p~ssado e deste presente, que tanto exal!a-
mão na História, transformou a própria história da mos aqUi e ao qual queremos estar sempre assocla-
humanidade. E alguns homens têm uma característi- dos. (Palmas.)
ca, marcam a sua vida, por mais suaves que pos- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con-
sam parecer, por mais doces, por mais humanos, cedo a palavra ao Deputado Luciano Zica, que falará
por mais próximos do Deus que a revolução não pelo Partido dos Trabalhadores.
substituiu, mas passou a conviver no imaginário da O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
humanidade. Alguns homens são mais revolucioná- do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
rios que outros. Eu fundei o MDB ainda muito jovem, Srs. Ministros, senhoras e senhores presentes, estar
quando ainda militava no Partido Comunista, ilegal à aqui, prestando esta homenagem a uma figura do
época. Fundei aquilo que era a organização de to- porte de André Franco Montora em nome do Partido
dos os socialistas, de todos os democratas brasilei- dos Trabalhadores, é para mim um brinde especial.
ros. Acompanhei pari passu, muitas vezes desejan- Talvez seja mais fácil para os Parlamentares da nos-
do mais do MDB, muitas vezes desejando mais de sa bancada que tiveram o privilégio de ter uma con-
nós todos, mas sempre identificando algumas figu- vivência mais longa, no passado, com o Governador
ras realmente transformadoras. E quando olhamos o Franco Montoro.
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Mas, para mim, esta homenagem toma-se par- São Paulo teve, desde que existe". Talvez algumas
ticularmente especial porque convivi com S. Exll pessoas possam dizer que o Governo Franco Mon-
quando Governador do Estado de São Paulo, Minis- toro deixou o Estado absolutamente comprometido,
ire do Trabalho, Senador da República, Deputado do ponto de vista da capacidade de investimento,
Federal, com S. Exª exemplo de luta, de dignidade. sem realizar obras consideradas de importância e de
Convivi com S. EXª como operário nas fábricas por infra-estrutura.
onde passei, como trabalhador que apreciava de Li a frase e pensei que, se analisada do ponto
longe sua conduta política. de vista da obra de André Franco Montore, ela expri-

Tenho razões de sobra para estar feliz por par- me uma verdade, por uma razão muito simples: a
ticipar hoje desta homenagem, representando a ban- obra do ex-Governador do Estado de São Paulo,
cada do Partido dos Trabalhadores. Razões que Franco Montoro, ninguém jamais conseguirá destruí-
muita gente pode, às vezes, não pode perceber ou la. Alguns poderão até por alguns momentos, ofus-
valorizar. cá-Ia. Trata-se de um produto de integração das mi-

Tive o privilégio de participar de um episódio norias ou maiorias não incluídas no debate da soeie-
que foi aqui citado por alguns oradores que me ante- dade, mas decisões políticas, como as mulheres e
cederam, os quais ressaltavam a conduta e a impor- os negros. S. Exª possibilitou a introdução da cultura
tância do cidadão André Franco Montoro. Refiro-me e da participação desses setores. Isso ninguém ja-
à greve dos petroleiros, em maio do ano passado. mais irá matar.

Depois de tentar buscar o diálogo com os diri- Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
gentes sindicais e com representantes de Governo, Eduardo Jorge.
a fim de poupar a sociedade do sacrifício repre- O Sr. Eduardo Jorge - Deputado Luciano
sentado pelas conseqüências do movimento, que ti- Zica, desejo salientar, do ponto de vista de uma ex-
nham interesses políticos, naquele momento, em co- periência pessoal e localizada, a importante obra do
locar o debate num patamar difícil para o trabalhado- ex-Governador e agora Deputado Franco Montoro.

Quando S. Exª assumiu o Governo do Estado, co-
res, fomos encontrar eco, organização na figura do mandando a oposição, do ponto de vista do PMDB,
ilustre Deputado André Franco Montoro. com uma visão democrática e cristã, nós também fa-

Poderia aqui enumerar uma série de razões do zíamos oposição, à nossa moda, à ditadura militar,
passado para esta homenagem ao Deputado André porque o Partido dos Trabalhadores estava nascen-
Franco Montoro e - por que não? - a D. Lucy, na do. E digo, "à moda", porque se tratava de uma opo-
certeza de que S. SlI é parte fundamental na cons- sição dura ao regime militar e também no que diz
trução dessa história. Mas prefiro dizer aqui que a respeito ao posicionamento do PMDB no Governo
homenagem que faço, em nome da bancada do PT, do Estado. Na oportunidade, fomos eleitos - eu,
não é ao passado; é aos oitenta anos de atualidade para Deputado Estadual, e S. Exª para Governador
do cidadão André Franco Montoro na busca do de- do Estado de São Paulo. Meu mandato, desde o pri-
bate dos problemas nacionais. Creio que, em qual- meiro até o último dia, foi na rua, fazendo oposição à

ditadura, rn,as também ao Governo de S. EXª. Por
quer época que este Parlamento se reunir ou quan- exemplo, houve o episódio da derrubada das gra-
do houver um debate político na busca da constru- des, o qual precisa ser analisado como ocorreu. Es-
ção de uma democracia, de uma sociedade melhor távamos no meio da massa que se dirigiu ao Palá-
- daqui a cem, duzentos, trezentos anos - o espírito cio; éramos contra a atitude de enfrentamento e de
e a presença de André Franco Montore será indiscu- invasão, mas fomos superados pelas pessoas de-
tivelrnente permanente. É impossível pensar no de- sesperadas por causa daquela crise brutal de de-
bate da construção da democracia sem incluir os semprego, que já em 1983 afligia os trabalhadores
princípios que ele sempre teve como norte na sua de São Paulo. Mas a forma como o Governador se
atuação política. portou marcou, como disse o Deputado Koyu lha,

Estava lendo este caderno, agora distribuído, porque naquela ocasião provavelmente muitos de-
vem ter falando para S. Exª agir de forma agressiva

com frases de algumas pessoas notáveis sobre a e autoritária contra aqueles desempregados e lide-
vida de André Franco Montore e verifiquei uma pas- ranças que os acompanhavam. Evidentemente, não
sagem que, particularmente, me provocou algumas era correto fazer aquela derrubada, bem como as
reflexões. Trata-se da mensagem do saudoso jorna- atrocidades. No entanto, S. Exª manteve o diálogo.
lista Cláudio Abramo, a quem tenho um enorme res- Era um movimento altamente desesperado e agres-
peito, mesmo após seu falecimento. Diz que o Go- sivo. Penso que é muito difícil um pai de família de-
vemo Franco Montoro "foi o melhor governo que sempregado não poder colocar o pão dentro da sua
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casa. Por outro lado, participamos de centenas de
marchas e acar .1pamentos, lutando contra o desem
prego. E o que encontramos no Governo? Algo que
alimentou a alma, a esperança e o diálogo. Isso é
fundamental, porque toda vez, seja no Fundo Social
de Solidariedade, chefiado por D. Lucy Montoro, ou
em outros setores do Governo, por mais agressivos
que fôssemos - com acampamentos e invasões -,
havia sempre diálogo e proposta, como frentes de
trabalho, hortas e cestas básicas para as famílias
mais necessitadas. Durante aquele período, o diálo
go nunca foi rompido. Entendo que o ensino da de
mocracia é fundamental para São Paulo e para o
Brasil - e isso foi comandado pelo ex-Governador e
Deputado Franco Montoro. Muitas vezes, leio artigos
sobre o que é moderno. Moderno, hoje - dizem - é
pensar global e agir localmente. S. Exª já defendia
isso em 1982; provavelmente já o fazia antes. Pen
sar global significa para mim pensar na integração
latino-americana, na integração dos povos, além das
limitações do Estado-Nação. E agir local é dar poder
aos secretários. Eu dialogava muito e fazia enfrenta
mentos com o Secretário de Saúde e S. Exª tinha
poder, porque delegava; havia uma consonância,
não era preciso pedir autorização ao Governador o
tempo todo e nem aos Municípios. Repito: pensar
global e agir localmente já era colocado em prática
por S. Ex" no Governo de São Paulo, naquela épo
ca, em 1983/1984. Por isso tudo, Deputado Franco
Montoro, espero que V. Exª continue na sua luta
pela democratização e descentralização. Creio que
estamos precisando desse sopro de democracia e
descentralização, porque muito do aspecto imperial
e centralizador ainda está na cabeça dos governan
tes e do próprio povo brasileiro. Daí a missão de V.
Ex!l estar longe de se encerrar. Espero que V. Exª
nos lidere nesse processo ainda por um bom tempo.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. LUCIANO ZICA - Obrigado, Deputado
Eduardo Jorge, pelo aparte.

Quero, então, reafirmar o privilégio de fazer
parte hoje desta solenidade e, particularmente, de
ter podido participar de momentos importantes da
história deste País. Digo isso porque estamos ao
lado de um estadista, um exemplo para aqueles
que querem, independente do ponto de vista e do
ângulo que enxerguem, e buscam a construção de
uma sociedade melhor. E creio que jamais pode
rão fazê-lo sem se mirar no exemplo de André
Franco Montoro.

Agradeço pela oportunidade do convívio com
V. Ex" e reafirmo aqui o meu orgulho de poder parti
cipar desta homenagem e contribuir para que as
pessoas tenham conhecimento do significado da
construção democrática. Como disse o Deputado

Eduardo Jorge, muitos, muitas vezes, têm essa
oportunidade e passam por ela sem aprender, sem
acumular experiências ou trazer a possibilidade do
investimento prático daquilo que aprenderam com
uma figura como V. Exª

Quero dizer que V. EXª terá da minha pessoa
sempre o maior respeito e, com segurança, afirmo,
sem medo de errar, que o seu exemplo é indispen
sável para a construção da democracia e de uma
sociedade melhor.

Meus parabéns e muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao Deputado Sérgio Carneiro, que fa
lará pelo PDT.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente desta Sessão,
Deputado Wilson Campos, Srs. Ministros de Estado,
Srs. Senadores, srªs e Srs. Deputados, autoridades
outras aqui presentes, ou representadas, D. Lucy,
querido colega Deputado André Franco Montora, em
primeiro lugar, quero saudar D. Lucy. Minha mãe
sempre diz, e a Deputada Veda Crusius aqui afir
mou, que, ao lado, e nunca atrás, de um grande ho
mem, existe uma grande mulher.

Em segundo lugar, quero referir-me à temeri
dade de assomar a esta tribuna depois de tantos
oradores que me antecederam, como o Deputado
Almino Affonso, a quem parabenizamos, nesta
oportunidade, por ter tido a iniciativa de homena
gear um dos mais ilustres homens públicos do
nosso País.

O Deputado Almino Affonso não deixou para
os oradores que o sucederam nada a acrescentar,
tamanha a beleza e a qualidade do seu discurso,
mas, ainda assim, outros oradores, notadamente do
Estado de São Paulo, que vivenciaram fatos, episó
dios da vida do Deputado Franco Montora, insistiram
em homenageá-lo. E somente a ousadia própria dos
baianos, aqui representados nas figuras de Fernan
do Santana, Joacir Goes, João Leão, Mário Negro
Monte, Roberto Santos, Domingos Leonelli, que me
antecedeu, ou até mesmo a ousadia própria da ju
ventude me faria subir a esta tribuna para falar algo
que talvez não tenha sido dito.

No Brasil é muito comum, no embate da luta
política, difamar-se os adversários - e V. Exª sabe
disso pela longa trajetória que tem na vida pública.
Entretanto, V. EXª chega aos 80 anos sene que nin"
guém possa assacar contra a sua honra, sua hones
tidade e dignidade.
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Ouvimos os depoimentos de vários adversários tado, Bresser Pereira também Ministro de Estado.
políticos de V. Ex!! quando Governador do Estado, E(lfim, V. Ex!! revelou para o Brasil a capacidade de
como os dos Deputados Eduardo Jorge, Luciano ser estrela de primeira grandeza numa constelação
Zica, Maurício Najar, que foi Líder da Oposição ao de homens públicos que descobriu para servir o nos-
seu Governo no Estado de São Paulo. so País.

É comum, no Brasil, deixar para homenagear Quero socorrer-me para abrilhantar este mo-
as pessoas depois que elas morrem. Foi assim com desto discurso do aparte do eminente colega Depu-
Juscelino Kubitschek, acusado de corrupção quando tado Fernando Gabeira, do Partido Verde.
da construção de Brasnia. Foi assim com Getúlio O Sr. Fernando Gabeira - Muito obrigado De-
Vargas, que teve de se suicidar para entrar para a putado Sérgio Carneiro. Não será socorro, pelo con-
história. Foi assim com Mário Andreazza, que mor- trário, gostaria muito de intervir exatamente no dis-
reu num hospital e os amigos tiveram de se cotizar curso de V. Ex!! numa situação bastante delicada
para pagar a conta. Foi assim com João Goulart, para todos nós: a homenagem. A homenagem é
acusado de ser comunista e subversivo. Foi assim sempre um flerte com a eternidade. Parece um pou-
com Teotônio Vilela, que lutou contra uma doença co com o que o Senador Darcy Ribeiro, do seu parti-
pela redemocratização deste País. do, dizia: é como no Senado, onde estamos no céu

Receba V. Exl
, juntamente com toda a sua fa- e ainda não morremos. Mas na verdade, queria

mnia, a nossa satisfação em poder homenageá-lo aproveitar este momento para mudar um pouco o
em vida, de poder dizer a seus familiares o quanto o curso da homenagem e dirigir-me ao Deputado
admiramos. Franco Montoro no sentido de pedir a S. Exª que

Disse aqui, o Deputado José Genoíno que um continue cada vez mais desenvolvendo as lutas de
dos sentimentos mais nobres da política é o da grati- vanguarda que desenvolve aqui. É claro que não
dão. Nós, brasileiros de São Paulo, da Bahia ou de posso deixar de voltar atrás, não posso deixar de
qualquer parte deste Brasil, somos gratos pela sua examinar o retrospecto do seu trabalho. Por exem-
experiência, pela sua existência, pelas lições que V. pio, S. EX- é um Governador com extraordinária
Exll tem deixado ao longo de sua vida particular e sensibilidade ecológica, talvez o primeiro Govema-
pública. dor no Brasil a manifestar claramente essa sensibili-

V. Exª merece esta homenagem por tudo que dade.
já fez p .0 Brasil, por todos os cargos públicos que É um homem com uma enorme sensibilidade
já ocupou - Vereador, Deputado Estadual, Deputado para a integração latino-americana; é um homem
Federal, Ministro de Estado, Senador, numa época que não podemos, se consideramos caipira aquele
em que muitos não queriam candidatar-se a Sena- que não se interessa pelo mundo, chamar de caipi-
10r, a Governador de Estado ou a cargos majoritá- ra, porque é um homem que, de uma certa maneira

3 pelo antigo MDB. aqui no Congresso Nacional e fora dele, procura,
Muitos aqui dos seus ex-auxiliares descreve- cada vez mais, interpretar uma corrente no Brasil

ram obras e coisas que marcaram o Govemo de V. preocupada com o mundo. Os brasileiros têm saído
Ex!! à frente do Estado mais importante do nosso muito do seu País. Temos hoje quase 1 milhão de
País. brasileiros viajando anualmente, já têm contato com

Lá da Bahia, também lembramos deste Governo. a televisão a cabo, estão na Intemet. Franco Monto-
Meu pai foi Govemador do Estado da Bahia na mesma ro tem sido, de uma certa maneira, um intérprete
época que V. EXª ficou para nós, da Bahia e de todo o desta preocupação, atuando e destacando-se na
Brasil, um marco fundamental no seu Govemo, a re- Comissão de Relações Exteriores, além de ser um
velação de valores para servir ao nosso País. companheiro nas lutas de vanguarda, sobretudo no

Está aí José Serra, Deputado Federal, Sena- que se refere às rádios comunitárias, tendo apresen-
n0:", Ministro de Estado e agora candidato a Prefeito tado um proje19 sobre a matéria, e tem, a cada mo-
de Sãü Paulo; está aí o Presidente Fernando Henri- mento, discutido essa situação. Portanto, este apar-
que Cardoso, ex-Senador; está aí o Governador Má- te não se trath pura e simplesmente de uma visão
rio Covas, Prefeito nomeado por V. Ex,1 Senador, saudosista, um retrospecto, mas de um estímulo e
Deputado e, hoje. Governador, seu sucessor em de um agradecimento ao companheiro das batalhas
São Paulo de vanguarda aqui neste Congresso, que tenho cer-

Estã(> aqui conosco Aloysio Nunes, Michel Te- teza continuará desenvolvendo-as ao longo desse
mar, Almillo AffJnso, Paulo Renato, Ministro de Es- tempo. Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Agradeço ao ra tão ilustre, tão digna, tão honrada e tão homena-
Deputado Fernando Gabeira o seu aparte e o incor- geada como V. Exll Espero que a profunda convic-
poro ao meu pronunciamento. ção com que V. Exª defende o que acredita possa

Concedo um aparte ao nobre Deputado Bonifá- estar em mim em todos os momentos nesta Casa,
cio de Andrada. em que nós temos, por vezes, sentimentos de altos

O Sr. Bonifácio de Andrada - Agradeço a V. ebaixos.
EXª a oportunidade de deixar registrada as homena- Receba esta modesta homenagem, Govema-
gens mais sinceras que devemos a este grande ho- dor, em meu nome pessoal, em nome do meu parti-
mem público, que é André Franco Montoro. Acom- do o PDT, e em nome da minha geração.
panho a vida de Franco Montoro desde os tempos Muito obrigado a V. Exª por tudo o que já fez
em que, com energia, defendia a doutrina social cris- pelo Brasil e' por tudo o que ainda haverá de fazer.
tã, que ainda hoje é uma das suas grandes preocu- (Palmas.)
pações. Mas somos daqueles que vêm no homena- O SR", PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con-
geado uma destas personalidades que a história cedo a palavra ao Deputado Fernando Lyra, que fa-
permite, em certas conjunturas assumir posições lará pelo PSB.
definitivas, não só como homem de ação, mas tam- O SR. FERNANDO LYRA (PSB - PE. Sem re-
bém como homem de pensamento. Como homem visão do orador.) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs. De-
de ação, Franco Montoro, esta liderança que gosta- putados, Srs. Ministros, caro Deputado Franco
mos de admirar, passou por diversos cargos públi- Montoro, minha queria D. Lucy, não pude ouvir to-
cos, abrilhantando a suas funções e, em determina- dos os discursos porque es.tava nas Comissões da
do momento da história brasileira, assumiu extraor- Casa, mas todas as homenagens que se fazem
dinária liderança em favor de seus ideais e de modi- hoje ao companheiro Franco Montoro estão resu-
ficações do status quo político então existente no midas na contracapa desse.livreto, que é uma coi-
País. Mas como homem de pensamento, o professor sa extraordinária. Quando o recebi na Comissão,
universitário faz com que sua ação política a todo deu-me vontad~ ',de lê-lo, mas lê-lo em público.
instante seja envolvida pelos princípios que animam Vim aqui fazer éxatamente isso, para deixar regis-
sua inteligência e seu patriotismo. Entre estes quero trada nos Anais da Câmara dos Deputados esta
destacar seu amor, sua dedicação a uma doutrina extraordinária rn~nifestação' de sensibilidade, de
participativa em termos de organização dos pode- amor, de gratidão e de solidariedade. Escrito por
res, o parlamentarismo defendido de forma, extraor- Mônica, em 1983.
dinária em todos os momentos de sua existência po-
lítica. A Franco Montore, portanto, as hpmenagens.
muito sinceras de seus admiradores de Minas Ge
rais, dos parli'lmenti'lristas convictos e dos patriotas
que precisam de homens assim, para que o Brasil
possa construir cada vez mais a democracia que
tanto desejamos. (Palmas.)

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Agradeço a
V. Exª o aparte e o incofporo ao meu pronuncia
mento até para somar Minas à Bahia nesta ho
menagem, já que os paulistas a dominavam ma
joritariamente.

Governador Franco Montoro, depois de Tan
credo, Ulysses e Teotônio, colocamos V. Exª numa
galeria de ilustres homens públicos, ao lado de
Leonel Brizola, Miguel Arraes, Darcy Ribeiro como
exemplo para a geração não só de Marcelo Bar
bieri, mas também para a minha geração. Penso
que sou o mais jovem dos oradores desta sessão
e posso dizer com segurança que me sinto honra
do em ser seu colega nesta Legislatura. Espero
dar meus primeiros passos à sombra de uma figu-
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com leite.
e aceitar ter alma de menino...
será tudo destino?
será tudo missão?
herói sem poção mágica
cumprindo as leis do seu coração?
toma lá minhas mãos,
ó sábio corajoso!
e saiba que meu canto fica orgulhoso,
não por seres meu pai,
nem por seres meu irmão;
mas pelo respeito aos homens,
que me deixas de lição."

Eu poderia dizer: tenho dito, mas ela escreveu
isso em 1983. E de 1983 para cá Montoro fez com
que tudo isso que ela disse tomasse urna dinâmica
extraordinária. Eu sou testemunha do papel de Fran
co Montoro na transição democrática.

Quantas e quantas vezes desci em Congonhas
e junto com tantos outros companheiros, entre eles
o seu Chefe da Casa Civil, Roberto Gusmão, Fer
nando Henrique e tantos outros, fizemos com que
fosse possível escrever a extraordinária página da
História do Brasil, que foi sair de uma ditadura para
a democracia - uma transição pacífica, consensual
do povo brasileiro.

Eu fui testemunha de que se não fosse Monto
ro, com a força de sua história, com a força 'do Go
vernador do Estado de São Paulo, não teríamos
condições para manifestação pelas Diretas que ga
nhou corpo no Brasil inteiro; muito menos a transi
ção democrática que levou a Tancredo Neves e à
redemocratização do País.

Ouço com prazer o nobre Deputado Ney
Lopes.

o Sr. Ney Lopes - Deputado Femando Lyra,
eminente Presidente, quero somar minha voz e meu
depoimento às homenagens ao estadista, ao ho
mem público de respeito internacional, Dr. Franco
Montoro. O registro que faço tem dois momentos
distintos: momentos de admiração inicial vinda do jo
vem do Nordeste, adolescente, estudante de direito,
jornalista, político, preparando-se para um concurso
público federal para ingressar no magistério federal,
ao final vitorioso, sempre tendo pelos livros, pelas
revistas, pelos jomais, a marca indelével de um ho
mem devotado à causa da justiça, sendo militante
político. Desde aquela época aprendi a admirar,
principalmente nos artigos publicados na revista do
Senado Federal, o pensamento do eminente Dr.
Franco Montare, que buscava moldar um Estado e

interpretava toda a trajetória histórica de evolução
de um Estado Ideal - o Estado social -, desta Levia
tã, depois a Revolução Francesa, as concepções
que passaram pós-revolução, chegando ao welfare
state, depois da Segunda Guerra, sem deixar de re
gistrar a profunda influência e interpretação do pen
samento de Maritain, que tantos oradores destaca
ram, ao qual somo o Pe. Lebret, Émile Baus, André
Piàtre, autores da década de 60 que interpretavam
filosófica e socialmente todas as apreensões do en
tão jovem adolescente de Natal, no Rio Grande do
Norte, mas que seguia os princípios que emanavam
dos escritos do eminente Senador Franco Montoro,
que não fazia política no dia-a-dia, mas deixava a
marca de um pensamento social muito firme. O se
gundo momento, Sr. Presidente, é o do Parlamento
Latino-Americano, do qual sou Secretário-Geral. Por
isso, posso dar, por urna militância de dez anos, o
depoimento do respeito profundo que o Dr. André
Franco Montoro inspira em todo o continente latino
americano, para orgulho nosso. Dentre várias teses,
poderia falar da Universidade Latino-Americana e da
Comunidade Latina de Nações, mas quero destacar
seu trabalho relativo à dívida latino-americana, que
S. Exll lidera neste Continente, inclusive com con
sulta já encaminhada às Nações Unidas em nome
do Parlatino, do qual é Presidente do Conselho Deli
berativo, partindo do princípio do provérbio venezue
lano: ·viveu pagando e morreu devendo·, que é o
drama da América Latina, com mais de quatrocentos .
bilhões de dívidas, permanentemente crescendo,
sem que se aplique o princípio do Direito, por ele de
fendido, da rebus sic stantibus, ou seja, do limite a
essas cláusulas que permitem o aumento indetermi
nado dos juros, em função dos índices intemacio
nais ditados pelas grandes potências. Orgulho-me
do trabalho feito pelo eminente Deputado Franco
Montoro para a integração latino-americana, que
testemunho como 5ecretário-Geral do Parlamento
Latino-Americano. Em nome do Parlatino, em meu
nome pessoal, deixo registrada minha profunda ad
miração por Franco Montoro, sua esposa, seus fi
lhos e, sobretudo, meu regozijo por poder dizer a V.
Exll: Deus lhe dê muitos anos de vida, Dr. Montoro!
(Palmas.)

O SR. FERNANDO LYRA - Agradeço ao no
bre Deputado Ney Lopes o aparte, que poderia mui
to bem ser destacado como discurso, da maior signi
ficação, em homenagem ao Deputado Franco Mon
toro.

Ouço com prazer, o nobre Deputado Salvador
Zimbaldi.
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o Sr. Salvador Simbaldi - Na noite de ontem,
num jantar em homenagem ao eminente Deputado
Franco Montoro, ex-Governador do nosso Estado, S.
Exll confessou-nos que dentro em breve completará
81 anos e as homenagens pelos seus 80 anos ainda
não estariam encerradas, porque são muitas. Nobre
Deputado Franco Montoro, nosso amigo, nosso
companheiro de partido e, muito mais que isso,
grande exemplo para todos nós, de acordo com o
que está na palavra de Deus - e sei que V. EXª,
além de democrata cristão, é homem muito temente
a Deus e tem sua esposa ao lado, que o tem inspira
do e ajudado em toda a sua vida -, digo o seguinte:
a palavra é muito clara quando diz que pelos frutos é
que se conhece a árvore. A árvore má, com certeza,
não dá bons frutos, assim como uma árvore boa não
dá péssimos frutos. V. EXª, pelos frutos que deu du
rante toda sua vida e pelo exemplo de vida que tem
sido marcante, pode ser considerado uma árvore
boa. Apenas um ano de homenagens seria muito
pouco. Tive a honra de participar, como candidato a
Vereador, em Campinas, muito rapidamente do pro
cesso eleitoral de sua campanha como candidato a
Governador, mas nosso saudoso ex-Prefeito Maga
lhães Teixeira, com toda certeza, de onde estiver,
estará unido a todos nós nesta homenagem. Pude
testemunhar seu trabalho como Administrador Re
gional em Campinas no momento em que V. Exll

abriu mão das prerrogativas e do poder como Go
vernador para designar aos Municípios a construção
de escolas. Campinas não via escolas governamen
tais há muitos anos, porque era uma cidade tida
como oposição - a partir daí, desenvolveu uma rede
municipal. O Governo de V. Exll conseguiu suprir as
necessidades de nossas escolas. V. EXª, com sua
criatividade, naquele momento de desemprego, lan
çou a idéia das hortas comunitárias, a qual também
pudemos ajudar a desenvolver. Enfim, admiro-o por
todo seu trabalho. Lembro-me de que, com essa
criatividade, uma delegacia, entregue pelo ex-Secre
tário de Segurança Michel Temer, foi construída com
o dinheiro da sociedade. V. Exll ainda marcou sua
posição no caso das viaturas para o Município de
Campinas. A partir dali, a sociedade se uniu, dando
parte das viaturas para aquele Município.V. Exll lan
çou uma campanha neste sentido: para cada viatura
que Campinas conseguisse através da contribuição
da sociedade, seu governo daria mais uma. Naquele
momento, tínhamos 4 viaturas funcionando em
Campinas e passamos para 146 viaturas. Enfim,
este é o exemplo de homem público que, com certe
za, tem motivado nossa vida pública. Como cristão

posso dizer que, com certeza juntos construiremos
o Brasil dos nossos sonhos. Um abraço, Sr. Gover
nador! (Palmas.)

O SR. FERNANDO LYRA - Agradeço os apar
tes dos nobres companheiros.

Para encerrar, Sr. Presidente, meu caro Franco
Montoro, minha querida D. Lucy, agradeço a paciên
cia de terem ouvido e tolerado este neófito político
que, há vinte e cinco anos, começou a sua carreira
aqui. Para mim, é uma grande honra poder falar em
nome do meu partido, homenageando esta data,
que é apenas uma referência na sua longa caminha
da, que sem dúvida alguma ainda dará muito ao
Brasil, como é sua característica.

Era o que tinha a dizer. (Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Cam
pos) - Concedo a palavra ao último orador desta ho
menagem, Deputado Sérgio Miranda, que falará
pelo PCdoB.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Deputado
Franco Montoro, Srs. Parlamentares, Srs. Ministros,
senhoras e senhores, a bancada do PCdoB havia
escolhido o Deputado Aldo Rebelo para se fazer
representar nesta sessão de homenagem, não ape
nas porque pertence à bancada paulista, mas princi
palmente pelo respeito, pelo apreço e pela amizade
que tem pelo Deputado Franco Montoro.

Fui pego de surpresa, mas meu partido não po
deria ficar ausente desta homenagem. Posso dizer
que não precisamos de grande esforço para fazer
um discurso de homenagem a Franco Montoro, é
quase que espontâneo. As forças democráticas têm
no Deputado Franco Montara uma referência impor
tante e histórica na trajetória política recente do
País.

Vou fazer um comentário rápido em função da
atual atividade do Sr. Franco Montara. S. Exi pode
ria se abrigar no muito que já fez e exercer esse
mandato apenas como uma homenagem que os
eleitores de São Paulo lhe prestaram. Mas não é
verdade. O Sr. Franco Montoro é um Deputado ativo
na atual Legislatura. Como Presidente de Comissão,
é um homem preocupado com os grandes temas da
vida nacional.

Ontem à noite, o Deputado compunha a Mesa
numa sala do Senado Federal, onde se divulga o re
latório das Nações Unidas sobre desenvolvimento
humano, e aquela sessão era muito simbólica. Ali
estavam presentes uma líder camponesa do México,
um Senador Chileno, um economista da ONU, divul-
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gando Oreferido relatório. E também estava presen- homenagens dos comunistas do Brasil ao Deputado
te o Deputado Franco Montoro. Franco Montoro. (Palmas.)

Havia dois temas relevantes para a ação políti- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Ex-
ca de Franco Montoro: a integração latino-americana mºs Srs. Ministros de Estado, Sr"s e Srs. Parlamen-
e os graves problemas sociais apontados pela cruel- tares, minhas senhoras e meus senhores, há ho-
dade dos números que foram tão firmes, denuncian- mens que nascem com a missão singular de fazer
do a injustiça social no mundo e no Brasil. Ali se História e marcam a vida dos povos a que perten-
mostrava claramente o Deputado atuante, que exer- cem, com seus ideais e concepções de mundo.
ce o seu mandato pre~upado. com os grandes te- Franco Montoro é um desses. A vocação públi-
mas, co~o t~da a sua vida política r~f1ete. ca levou-o a ocupar as cadeiras de Vereador, Depu-
. MaiS aln~a, Srs..Deput~dos, é Importante refe- tado Estadual, Governador, senador - por dois man-

nr nesta sessao de hOje a açao ~~ ,oe~ut.ado Franc? datos - e Deputado Federal, função que hoje ocupa,
Mo~toro como Governador. ,AquI ja fOi clt,ado o epl- para nós com muito orgulho, pela quarta vez. Sua
SódiO das grades do Palácl?, e quero dizer que o passagem por esses cargos sempre se distingue
~ep.utado Franco Montoro fOI Governo sem ser auto- pelo idealismo, integridade e intransigente lealdade
ntáno. Soube exercer o poder e tem como uma das aos mais altos interesses desta Nação.
suas virtudes a tolerância. Não consideremos conci- ..., _
Iiação corno tolerância. . .Numa,época e~ que a militância na OpOSlçaO

Tolerância é uma virtude, inclusive apontada slgnflcava nsco de Vida, Franco Montoro des~aco~-
pela Igreja, e dentro da prática democrática é funda- se, ao lado de Tanc~edo Neves e. U!ys~s GUlm~ra-
mental: é a capacidade de ouvir os outros e saber e~iitcomo um dos pilares da reslstencla ao regime
administrar democraticamente os conflitos. ml ar.

Naquele episódio das grades do Palácio en- Os históricos comícios pelas Diretas, realiza-
grandeceu-se o Deputado Franco Montoro, mo~trou dos na Praça da Sé.e Vale do Anhangabaú, que de-
que a tolerância é mérito dos convictos, dos fortes. f~agr~ram de forma In~xoráv~1 ~ processo de conso-
Não é uma fraqueza, como alguns tentaram imputar- IIdaçao da democracia braSileira, aconteceram du-
lhe, porque soube agir corretamente. Seria fácil cha- rante o Go~e~o Fr~nc~ Montoro. E, qua~do, a
mar a Polícia, exercer o autoritarismo e reprimir emenda das Diretas-Já fOi derr~tad~, ~ue~ pnmelro
aquela manifestação. Agiu de outra forma, para hon- perc~beu .qual era a melhor s~lda Instltuclon~1 para
ra da vida política e do cargo que ocupava, como o Pais fOi o Govern~dor paulista, que patrocinou o
Governador de São Paulo. lançamento da candidatura de Tancredo Neves ao

Talvez o Deputado Franco Montoro tenha algu- Colégio .E~eitoral, por uma frente de Governadores
ma relação com Minas Gerais, com os mineiros de da Oposlçao.
antanho. É conhecido o caso do ex-Governador MiI- A incansável disposição de Franco Montoro
ton Campos. Havia uma greve em cidade do interior para a Iyta por ideais democráticos começou a ser
de Minas Gerais. Foi consultado sobre a necessida- gerada muito cedo: quando ainda criança assistia às
de de que fosse enviado um trem com tropas milita- reuniões, em sua casa, do Sindicato dos Gráficos,
res para reprimir a greve. E o Governador Milton presidido por seu pai. Igualdade, justiça e democra-
Campos perguntou: não seria melhor enviar o "trem cia passaram a ser desde então as bandeiras às
pagador"? O motivo da greve era justamente o atra- quais tem dedicado a sua vida e energia.
so no pagamento dos salários. Aqui, entre nós do Parlamento, Franco Montoro

Portanto, são essas as palavras singelas do sempre se destacou pela oratória elegante e fideIi-
PCdoB, elogiando esta figura que honra a luta pela dade com que traduz as aspirações de seus eleito-
democracia. Um dos acontecimentos mais importan- res. Na sua prática política cotidiana, faz-nos lem-
tes do nosso País - a Campanha pelas Diretas, no brar os belos versos de Carlos Drumond de Andrade
processo de redemocratização da vida nacional - para um outro grande brasileiro, o saudoso Afonso
contou com a participação decisiva do Deputado Arinos de Melo Franco:
Franco Montoro.

Faço esta homenagem em meu nome e da
bancada do meu partido. Peço desculpas pela au
sência do Deputado Aldo Rebelo, que por motivo de
saúde não pôde aqui estar presente, a fim de prestar
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Poucos souberam entrelaçar idéias e ações a
serviço de seu País, com tanta regularidade, coerên
cia e eficácia como Franco Montoro. Histórico defen
sor da descentralização democrática e do municipa
lismo, Montoro provou, durante a sua passagem
pelo Governo de São Paulo, que esses ideais são
eficazes e - mais que isso - revolucionários.

Ao governar o Estado mais rico do País,
Montoro adotou o princípio de não fazer nada que
pudesse ser realizado pelos próprios prefeitos. Ao
invés de chamar a atenção para si através de
obras majestosas e caras, distribuiu os recursos e
estimulou as comunidades a decidirem, democrati
camente, como aplicar o dinheiro que lhe era des
tinado.

Coroou dessa forma, pela prática administrati
va, suas teses de que cada cidadão deve ser tratado
como um ser consciente de sua dignidade e valor,
capaz de agir de forma racional e responsável, e
não um mero objeto a receber passivamente benefí
cios e atenções concedidos pelo Estado. E deixou o
Governo de São Paulo com alto índice de aprovação
popular, pelo seu desempenho.

Assim é Franco Montoro: um idealista com o
pé no chão, um homem coerente que se dedica com
felicidade, coragem, entusiasmo e competência a
transformar em realidade seus sonhos de um Brasil
mais justo.

Que sua admirável trajetória nesses 80 anos
de vida sirva de exemplo e inspiração a todos nós
que, como S. Exª, nascemos sob a estrela da voca
ção pública e temos o poder de mudar, para melhor,
o nosso País.

Ninguém mais feliz do que Franco Montoro por
ter também essa iluminação majestosa e presente,
que é sua musa, D. Lucy, a quem rendemos nossas
homenagens. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Numa concessão toda especial, passamos a palavra
ao nosso homenageado, para falar do seu agradeci
mento.

O SR. FRANCO MONTORO (PSDB - SP.) 
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, Srs. Minis
tros, Srs. Embaixadores, meus amigos, desejo agra
decer, de início, ao amigo e companheiro Almino Af
fonso pela iniciativa sensibilizadora desta homena
gem. Agradeço, igualmente, aos que fizeram inter
venções tão generosas e a todos os presentes, pela
homenagem de seu comparecimento.

Meus amigos, as experiências de 80 anos de
vida, 60 de magistério e ação social e mais de 45 de

atividade política, com seus acertos e erros, vitórias
e decepções, me levaram a lembrar alguns valores e
sonhos de minha vida pública, que se transformaram
ou podem se transformar em realidade.

Eis os valores de minha vida pública.
O primeiro é o respeito à pessoa humana.

Como valor fundamental da política, creio na digni
dade da pessoa humana. Não da pessoa abstrata
da filosofia. Mas das pessoas concretas e vivas, que
estão ao nosso lado, em nosso bairro, em nossa ci
dade e povoam a terra.

Minha filha Mônica, com a sensibilidadE"' de ar
tista, fixou esse sentimento:

"e saiba que meu canto fica orgulhoso,
não por seres meu pai,
nem por seres meu irmão;
mas pelo respeito aos homens,
que me deixas de lição."

Se unirmos o Brasil em torno da idéia generosa
de um desenvolvimento cujo centro seja a pessoa
humana, impulsionaremos um movimento de trans
formações sociais e políticas que hão de marcar a
nossa história.

A este valor está ligada a ética da solidarieda
de. Para a transformação do quadro de misérias, in
justiças e desigualdades que nos cercam, o primeiro
passo é uma atitude ética de solidariedade. Não po
demos aceitar os braços cruzados da indiferença
burguesa, nem os gestos de violência dos fanáti
cos e intolerantes de qualquer raça, ideologia ou
religião. Em oposição à inconsciência dos fartos e
à violência dos intolerantes, é preciso abrir os bra
ços da fraternidade. Se somos filhos de Deus, so
mos todos irmãos. Do velho sonho da Revolução
Francesa: "liberdade, igualdade, fraternidade", só
o espírito de fraternidade poderá conciliar as aspi
rações humanas de liberdade e igualdade. Porque
a liberdade, sem limites, leva à destruição da
igualdade. E a igualdade imposta significa o esma
gamento da liberdade.

O caminho para essa realização é a demo
cracia, valor fundamental da vida pública, a ser
conquistado em um esforço de todos os dias.
Como adverte Maritain: "A tragédia das democra
cias modernas é que ainda não conseguiram reali
zar a democracia". Mas, apesar de suas imperfei
ções e de seus limites, a democracia é o único ca
minho por onde passam as energias progressivas
d~ história humana.

A descentralização é outro valor fundamental.
Meu Governo, em São Paulo, teve como lema "des-
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centralização e participação". A centralização do po- tais voltadas para a defesa do meio ambiente, direi-
der, o paternalismo e a tutela governamental têm tos humanos, crianças, jovens, mulheres, comunida-
sido a tradição de nossa história política e adminis- .des marginalizadas: Essas forças fazem a riqueza
trativa. Essa concentração de poderes é talvez o da vida social e são as grandes promotoras do bem
maior problema da vida pública brasileira. É preciso comum do homem e do desenvolvimento. O Meio
substituí-Ia pela descentralização da máquina do go- Ambiente é um dos valores, cuja defesa deve unir
verno. Aumentar progressivamente as responsabili- governo e sociedade civil.
dades e recursos dos estados-membros e sobretudo Subsidiaridade - Tudo que puder ser feito por
dos municípios como poder local. Tornar o governo uma comunidade menor não deve ser feito por um
mais perto do povo. organismo de nível superior. As iniciativas e ativida-

A participação é fundamental. Descentralizar é des locais estão mais perto da população e são por
fazer com que muitos participem. Para um desenvol- isso mais realistas, econômicas e eficientes. É preci-
vimento democrático, a palavra chave chama-se so aproveitar esse imenso potencial da atividade dos
"participação". Ela é o caminho para superar a pas- recursos humanos da humanidade.
sividade de nossa gent~. Participação é a idéia força Daí decorrem cinco princípios de uma adminis-
de um novo desenvolvimento. Ela abrange todas as tração democrática:
formas de su~stitui~o do paternalismo autori!ário 1. Tudo que puder ser feito pela própria sacieda-
pela cooperaçao mal~r ou me~or dos setores mte- de deve ser feito r ela e não lo Poder Público.
ressados. A populaçao e os diferentes setores da po,. pe. .
sociedade são os grandes interessados na solução 2. O Poder ~u~hco deve I~tervlr só e sempr?
efetiva dos problemas coletivos. São eles, também, e~ que for necessana ~ua atuaçao: Nem Estado ml-
quem melhor conhecem e sentem os problemas n1mo, nem Estado máximo. Mas, Sim, Estado quan-
reais. do necessário. E isso acentua sempre que for exigi-

Cidadania - O crescente movimento de partici- do interess~ público. _ , .
pação social está ligado à noção de "cidadania", que 3. Na mterv~n~ao do Poder ~ubl~co deve haver
não é apenas um direito, mas sobretudo tomada de uma ordem .d? .pnondades. Em pnmelro luga!, deve
consciência e responsabilidade social. Camadas atua~ ~ ~UnlClpIO. Tud~ que puder se~ bem feito pelo
cada vez mais amplas de população tomam cons- MUnlClpIO, deve ser feito por ele e nao pelo Estado
ciência do caráter apenas "formal" de antigas fórmu- ou pelo Governo Federal.
las democráticas, que se limitam a assegurar o direi- 4. Da mesma forma, o Estado só deve fazer o
to de voto de 4 em 4 anos, e passam a defender no- que não puder ser bem feito pela sociedade ou pelo
vas modalidades de participação ativa; que lhes per- Município.
mita passar da condição de "súditos" para a de "ci- 5. E o Governo Federal só deverá fazer o que
dadãos", de "espectadores" passivos da história não puder ser bem feito pelos Estados, pelos Mu-
para seus "agentes". nicípios ou pela sociedade. Terá as insubstituíveis

Estado - Dentro de uma perspectiva humanista e elevadas funções de assegurar a defesa nacio-
e não totalitária, o Estado é "meio" a serviço das nal, representar o Brasil nas relações internacio-
pessoas e do bem comum e não "fim" em si mes- nais, exercer a alta correção da política econômica
mo, como entidade superior aos direitos funda- e social do País, emitir moeda, legislar sobre ma-
mentais do homem e da sociedade, hoje expressa- téria de interesse nacional, exercer ação regula-
mente reconhecidos, no documento mais impor- mentar, sempre que exigida pelo interesse público,
tante deste século: a Declaração Universal dos Di- e, sobretudo, rigorosa ação fiscalizadora no tocan-
reitos Humanos. te à mortalidade e publicidade na aplicação de re-

Famnia - Entre esses direitos e valores funda- cursos públicos.
mentais, a Declaração coloca expressamente o re- Reformas políticas. Considerando que é da po-
conhecimento da famnia como "núcleo natural e fun- lítica que dependem fundamentalmente as decisões
damental da sociedade" e seu "direito à proteção da da vida nacional, impõe-se realizar, como tarefa
sociedade e do Estado". (Art. XVI.) prioritária, algumas reformas políticas. Eu menciona-

Grupos sociais - Ao lado da famnia, estão ou- ria três.
tros grupos sociais, como as múltiplas formas de as- A primeira é a descentralização federativa, com
sociações, sindicatos, federações, universidades, o progressivo fortalecimento do poder local. Governo
partidos, modernas oragnizações não-governamen- mais perto do povo.
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Segundo, a reforma eleitoral, com a adoção do apenas em termos econômicos e financeiros, mas
voto distrital misto, em qualquer das suas modalida- também sociais, éticos e jurídicos, dentro dos princí-
des que vincule o Deputado à população que o ele- pios do direito internacional. Como disse François
geu. Mitterrand, no pronunciamento de Copenhague, que

E, terceiro, a modernização do sistema de go- foi de certa forma o seu testamento político: "não po-
verno, com a discussão e aprovação do parlamenta- demos continuar vivendo num mundo em que uma
rismo. Como diz expressamente o programa do especulação financeira, em qualquer ponto da terra,
PSDB: em quinze minutos, anule o trabalho de milhões de

"O parlamentarismo é essencialmente um regi- homens e de mulheres". Para esse abusivo compor-
me de programas, discutidos e definidos publica- tamento financeiro, precisa haver um limite e este
mente, com o apoio daqueles que representam a deve ser ético e jurídico. Por isso estamos traba-
maioria da Nação, ao contrário do presidencialismo, Ihando para que o problema da dívida externa seja
que, tende a ser o regime unipessoal e das decisões examinado à luz do Direito Internacional e lutamos
a portas fechadas, num convite permanente ao fisio- para que esse exame seja feito pelo Tribunal de Jus-
logismo político. A adoção do parlamentarismo rep- tiça Internacional, de Haia.
resentará um passo importante para o aperfeiçoa- Há um valor que de certa forma é a síntese de
mento da democracia no Brasil." todos os valores e sonhos que têm alimentado mi-

Na mesma linha, a Reforma da Previdência nha vida pública: a "Justiça" e seu corolário, a
Social não pode se limitar à discussão de benefícios. "Paz". Lutar pela justiça significa trabalhar para
É necessária uma reforma estrutural. Trata-se de que o desenvolvimento do país seja feito com
descentralizá-Ia e assegurar a participação dos inte- eqüidade e respeito à dignidade de todas as pes-
ressados. Não se compreende que o Governo Fede- soas.
ral dirija sozinho a Previdência Social. Ela deve ser Meus amigos, vejo com satisfação que o res-
entregue à direção conjunta de representantes dos peito a esse valores une os diferentes partidos e
trabalhadores, dos empresários e do Governo. Ser companheiros que hoje me homenageiam. Essa
administrada democraticamente, como é a prática união vem ilustrara grande lição de Teilhard de
das nações civilizadas. Chardin: "quando a gente se eleva, a gente se en-

Outra bandeira que aqui foi lembrada é a In- contra."
tegração da América Latina. Diante do mundo Acima de diferenças e interesses menores é
atual, em que os blocos se organizam continental- importante lutar por grandes causas. Ela tem o po-
mente, é preciso que a América Latina se organize der de conquistar seguidores. E, pelo contrário, as
também como comunidade continental. Nossa al- pessoas sofrem' quando são convidadas apenas
ternativa é: integração ou atraso. Por isso traba- para o medíocre.
Ihamos pela integração econômica, cultural, políti- Falamos muito em valores e sonhos. Quero
ca e social dos povos da América Latina, visando concluir referindo-me às palavras de um grande lí-
à formação de uma comunidade latinoamericana der e sonhador latinoamericano, Dom Helder Câ-
de nações. mara: "Quando sonhamos sozinhos, é só um so-

No plano das relaçõ~s internacionais, o Rela- nho; mas quando sonhamos juntos, é o começo de
tório da ONU sobre o Desenvolvimento Humano, uma nova realidade."
1996, reconhece que a globalização vai aumentar Vamos sonhar juntos, certos de que esse
as diferenças entre ricos e pobres e afirma a ne- mundo de justiça e paz não será uma dádiva dos
cessidade de atuações a nível internacional para poderosos, mas a conquista dos que souberam lu-
corrigir as desigualdades que se agravam. À frente tar pela justiça e pela liberdade.
dessas desigualdades, está a questão da dívida V - ENCERRAMENTO
externa dos países em desenvolvimento. O docu-
mento da ONU demonstra que grande parte do or- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Nada
çamento das nações em desenvolvimento é apli- mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão, agra-
cada no pagamento da dívida externa. Algumas decendo a presença de todos.
nações pagam por sua dívida externa cinco vezes O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Está
mais do que aplicam na educação. Essa situação encerràda a sessão.
exige que a dívida externa seja examinada, não (Encerra-se a Sessão às 13h23mín.)
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Ata da 15ª Sessão da Câmara dos Deputados, da 2ª Sessão
Legislativa, Extraordinária, da 50ª Legislatura,

em 17 de julho de 1996
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 19 Vice-Presidente;

Wilson Campos, 19 Secretário; Carlos Apolinário, § 2º do art. 18 do Regimento Intemo

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Beto Mansur
Wilsom Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Vanessa Felippe
Luiz Piauhylino
Wilson Braga

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco/PSC; Francisco Rodri
gues - Bloco/PPB; Luís Barbosa - Bloco/PPB; Moi
sés Upnik - Bloco/PTB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
Bloco/PPB; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Bar
cellos - Bloco/PFL; Valdenor Guedes - Blo
co/PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco/PPB;
Antônio Brasil - Bloco/PMDB; Gerson Peres 
Bloco/PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário
Coimbra - Bloco/PTB; José Priante - Blo
co/PMDB; Mário Martins - Bloco/PMDB; Olávio
Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan 
Bloco/PMDB; Raimundo Santos - Bloco/PFL;
Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco 
Bloco/PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - BlocoIPPB; Arthur Virgnio 
PSDB; Átila Uns - B.loco/PFL; Euler Ribeiro - Blo
coIPFL; Pauderney Avelino - BlocoIPPB.

Rondônia

Carlos Camurça - BlocolPPB; Confúcio Moura
- BlocoIPMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito

Júnior - BlocolPPB; IIdemar Kussler - PSDB; Oscar
Andrade - Bloco/PMDB.

Acre

Carlos Airton - BlocolPPB; Célia Mendes 
BlocolPFL; Chicão Brígido - BlocoIPMDB; João
Maia - Bloco/PFL; Mauri Sérgio - Bloco/PMDB; Os
mir Uma - BlocolPFL; Zila Bezerra - Bloco/PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco/PPB; Ary Valadão - Blo
coIPPB; Dolores Nunes - Bloco/PPB; Eudoro Pedro
za - Bloco/PMDB; Izidório Oliveira - Bloco/PMDB;
Melquíades Neto - BlocolPMN; Paulo Mourão 
PSDB.

Maranhão

César Bandeira - BlocolPFL; Davi Alves Silva
- Bloco/PPB; Domingos Dutra - PT; Magno Bacelar
- BlocolPFL; Márcia Marinho - PSDB; Pedro Novais
- Bloco/PMDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco/PMDB; Edson Queiroz
- Bloco/PPB; Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro
- PSDB; Gonzaga Mota - BlocoIPMDB; Inácio Arru-
da - PCdoB; José Unhares - BlocolPPB; José Pi
mentel - PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo
Teixeira - BlocoIPMDB; Nelson Otoch - PSDB; Pi
mentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - Blo
coIPMDB; Roberto Pessoa - Bloco/PFL; Rommel
Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB; Ari Magalhães 
BlocolPPB; Ciro Nogueira - BlocoIPFL; Felipe Men
des - BlocolPPB; Júlio César - Bloco/PFL; Mussa
Demes - Bloco/PFL; Paes Landim - Bloco/PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco/PFL; Betinho Rosado
- BlocolPFL; Cipriano Correia - PSDB; Iberê Ferrei
ra - Bloco/PFL; Laire Rosado - Bloco/PMDB; Ney
Lopes - BlocolPFL.
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Paraíba

Adauto Pereira - Bloco/PFL; Álvaro Gaudêncio
Neto - Bloco/PFL; Armando Abnio - Bloco/PMDB;
Cássio Cunha Lima - Bloco/PMDB; Efraim Morais 
Bloco/PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco/PPB; Gilvan
Freire - Bloco/PMDB; Ivandro Cunha Lima - Blo
coIPMDB; José A/demir - B/oco/PMDB; José Luiz
Clerot - Bloco/PMDB; Roberto Paulino - Blo
coIPMDB.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - PT; Ino
cêncio Oliveira - BlocolPFL; José Chaves - PSDB;
José Jorge - Bloco/PFL; José Mendonça Bezerra 
Bloco/PFL; José Múcio Monteiro - Bloco/PFL; Men
donça Filho - BlocolPFL; Nilson Gibson - PSB; Os
valdo Coelho - Bloco/PFL; Pedro Correa - Blo
coIPPB; Ricardo Heráclio - PSB; Roberto Fontes 
BlocolPFL; Sérgio Guerra - PSB; Severino Caval
canti - Bloco/PPB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco/PTB; Benedito de
Lira - Bloco/PFL; Ceci Cunha - PSDB; José Tho
maz Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - BlocolPPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Cleonâncio Fonseca
- BlocolPPB; José Teles - BlocolPPB; Marcelo
Déda - PT; Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Blo
coIPFL; Benito Gama - BlocolPFL; Beto Lélis 
PSB; Cláudio Cajado - Bloco/PFL; Coriolano Sales
- PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Félix Mendonça
- BlocolPTB; Fernando Gomes - Bloco/PTB; Geddel
Vieira Lima - Bloco/PMDB; Haroldo Lima - PCdoB·
Jaime Fernandes - BlocolPFL; Jairo Azi - Blo~
coIPFL; Jairo Carneiro - Bloco/PFL; Jaques Wagner
- PT; João Almeida - BlocoIPMDB; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - BlocolPFL; José Carlos Ale
luia - BlocolPFL; José Tude - Bloco/PTB; Luiz Mo
reira - BlocolPFL; Manoel Castro - Bloco/PFL· Má
rio Negromonte - PSDB;. Nestor Duarte -' Blo
coIPMDB; Pedro Irujo - BlocoIPMDB; Prisco Viana 
BlocolPPB; Roberto Santos - PSDB; Sérgio Carnei
ro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery 
Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz - Bloco/PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Antônio do Valle - Blo
coIPMDB; Aracely de Paula - BlocolPFL; Armando
Costa - BlocoIPMDB; Bonifácio de Andrada - Blo
co/PPB; Carlos Melles - BlocolPFL; Carlos Mosconi
- PSDB; Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - Bloco/PFL; Fernando Diniz
- BlocoIPMDB; Francisco Horta - BlocolPL; Genésio
Bernardino - Bloco/PMDB; Herculano Anghinetti 
BlocolPPB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco/PFL·
Jaime Martins - BlocolPFL; Jair Siqueira - Blo~
co/PPB; João Fassarella - PT; João Magalhães 
Bloco/PFL; José Rezende - BlocolPPB; José Santa
na de Vasconcellos - Bloco/PFL; Lael Varella - Blo
coIPFL; Márcio Reinaldo Moreira - Bloco/PPB· Mar
cos Lima - ~locoIPMDB; Maurício Campos ~ Blo
colPL; Mauro Lopes - Bloco/PFL; Newton Cardoso 
BlocoIPMDB; Nilmário Miranda - PTo Osmânio Pe
reira - PSDB; Paulo Delgado - PT; P~ulo He~lander
- Bloco/PTB; Philemon Rodrigues - Bloco/PTB; Ro
berto Brant - PSDB; Romel Anízio - Bloco/PPB"
Sandra Starling - PT; saraiva Felipe - Bloco/PMDB:
Sérgio Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro - Blo~
co/PMDB; Snvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT;
Vittorio Medioli - PSDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; João Coser
- PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco/PL·
Nilton Baiano - BlocolPPB; Roberto Valadão - Blo~
co/PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco/PPB; Alcione Athay
de - Bloco/PPB; Alexandre Cardoso - PSB; Alexan
dre Santos - PSDB; Arolde de Oliveira - Bloco/PFL·
Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PSDB:
Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Ed~
son Ezequiel - PDT; Eurico Miranda - BlocolPPB·
Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Blo~
cOIPTB; Francisco Silva - BlocolPPB; Jair Bolsonaro
- Bloco/PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João Men
des - Bloco/PPB; Jorge Wilson - Bloco/PPB; José
Egydio - Bloco/PL;.José Maurício - PDT; Laprovita
Vieira - BlocolPPB; Laura Carneiro - Bloco/PFL·
Lima Netto - BlocolPFL; Milton Temer - PT; Moreir~
Franco - Bloco/PMDB; Nelson Bornier - PSDB; Noel
de Oliveira - BlocoIPMDB; Osmar Leitão - Blo
co/PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos 
B/ocoIPPB; Roberto Jefferson - Bloco/PTB; Rubem
Medina - Bloco/PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão
Sessim - PSDB; Sylvio Lopes - PSDB; Wilson Leite
Passos - BlocolPPB.
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São Paulo

Adhemar de Barros Filho - BlocolPPB; Alberto
Goldman - BlocoIPMDB; Almino Affonso - PSDB;
Aloysio Nunes Ferreira - BlocoIPMDB; AntOnio Car
los Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Ar
naldo Faria de Sá - Bloco/PPB; Arnaldo Madeira 
PSDB; Ary Kara - BlocoIPMDB; Carlos Apolinário 
BlocoIPMDB; Carlos Nelson - Bloco/PMDB; Celso
Daniel - PT; Corauci Sobrinho - Bloco/PFL; De Ve
lasco - BlocolPSD; Delfim Netto - Bloco/PPB; Duílio
Pisaneschi - BlocolPTB; Edinho Araújo - Blo
coIPMDB; Eduardo Jorge - PT; Emanuel Fernandes
- PSDB; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro 
PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - Blo
coIPMDB; Ivan Valente - PT; João Mellão Neto 
BlocolPFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen
- BlocolPPB; José Aníbal - PSDB; José Augusto 
PT; José Coimbra - Bloco/PTB; José de Abreu 
PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT;
José Pinotti - BlocoIPMDB; Koyu lha - PSDB; Lu
ciano Zica - PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto 
BlocoIPFL; Marcelo Barbieri - BlocoIPMDB; Marqui
nho Chedid - BlocolPSD; Maurício Najar - Blo
coIPFL; Michel Temer - BlocoIPMDB; Nelson Mar
quezelli - Bloco/PTB; Paulo Lima - BlocoIPFL; Pe
dro Yves - Bloco/PMDB; Régis de Oliveira - Blo
coIPFL; Ricardo Izar - BlocolPPB; Salvador Zimbal
di - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tuga Angerami 
PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco/PPB; Vadão Gomes
- BlocolPPB; Valdemar Costa Neto - BlocolPL; Vi
cente Cascione - BlocolPTB; Wagner Salustiano 
BlocoIPPB; Welson Gasparini - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Oswaldo Soler - Blo
coIPMDB; Rodrigues Palma - BlocolPTB; Teté Be
zerra - BlocoIPMDB; Welinton Fagundes - Blo
colPL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - Blo
coIPPB; Maria Laura - PT.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - Blo
coIPMDB; Lídia Quinan - BlocoIPMDB; Marconi Pe
rillo - PSDB; Maria Valadão - BlocolPFL; Nair Xa
vier Lobo - Bloco/PMDB; Pedrinho Abrão - Blo
coIPTB; Pedro Wilson - PT; Vilmar Rocha - Blo
colPFL.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco/PMDB; Flávio Derzi 
BlocoIPPB; Mansa Serrano - Bloco/PMDB; Nelson
Trad - BlocolPTB; Saulo Queiroz - Bloco/PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - BlocolPFL; Antonio Ueno 
BlocoIPFL; BasOio Villani - Bloco/PPB; Chico da
Princesa - BlocolPTB; Dilceu Sperafico - Blo
coIPPB; Elias Abrahão - BlocoIPMDB; Homero
Oguido - BlocoIPMDB; João Iensen - Bloco/PTB;
José Borba - BlocolPTB; José Janene - Bloco/PPB;
Luciano Pizzatto - Bloco/PFL; Luiz Carlos Hauly 
PSDB; Maurício Requião - BlocoIPMDB; Nelson
Meurer - BlocoIPPB; Odílio Balbinotti - Bloco/PTB;
Paulo Bernardo - PT; Renato Johnsson - Blo
coIPPB; Ricardo Barros - BlocolPFL; Valdomiro Me
ger - BlocolPPB; Vilson Santini - Bloco/PTB; Wer
ner Wanderer - BlocolPFL.

santa Catarina

Edinho Bez - BlocoIPMDB; Edison Andrino 
BlocoIPMDB; Hugo Biehl - Bloco/PPB; João Pizzo
latti - Bloco/PPB; José Carlos Vieira - Bloco/PFL;
José Fritsch - PT; Luiz Henrique - BlocoIPMDB; Mil
ton Mendes - PT; Paulo Bauer - Bloco/PFL; Paulo
Bornhausen - BlocolPFL; Paulo Gouvea - Blo
colPFL; Serafim Venzon - PDT; Ulysses Gaboardi 
BlocoIPMDB; Valdir Colatto - BlocoIPMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco/PPB; Airton Dipp - PDT; Au
gusto Nardes - Bloco/PPB; Darcísio Perondi - Blo
coIPMDB; Eliseu Padilha - Bloco/PMDB; Enio Bacci
- PDT; Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB;
Jair Soares - BlocolPFL; Jarbas Lima - BlocolPPB;
José Itortunati - PT; Júlio Redecker - BlocolPPB;
Matheus Schmidt - PDT; Nelson Marchezan 
PSDB; Osvaldo Biolchi - BlocolPTB; Paulo Paim 
PT; Paulo Ritzel - BlocoIPMDB; Waldomiro Fiora
vante - PT; Wilson Branco - Bloco/PMDB; Wilson
Cignachi - Bloco/PMDB; Veda Crusius - PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 384 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.

11- LEITURA DA ATA



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas

sa-se ao

Tem a palavra o Sr. Lael Varella
O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. DeiJutados, a opinião pública está indignada e
perplexa com a aprovação de mais um imposto, a
CPMF.

Infelizmente, essa CPMF vai no caminho opos
to ao das necessidades do País. Ela prejudica princi
palmente o povo na saúde do seu bolso. Quanto
mais impostos, menor crescimento da economia e
menos empregos.

A política saudável seria urna reforma tributária
urgente e simples, que ampliasse a base de arreca
dação do Governo, mas diminuísse os impostos.

Sr. Presidente, o que precisamos é aproveitar
essa discussão para modificar o SUS - Sistema Úni
co de Saúde - que, pela experiência, já provou seu
péssimo resultado.

O preconceito estatista, a burocracia, a corrup
ção lançaram por terra o edifício da medicina pública
no Brasil e o transformou quase em um monte de
ruínas.

Em sua queda, o sistema público arrasta para
o abismo a medicina privada por ele contratada ou
conveniada. Além disso, as instituições filantrópicas,
já prejudicadas pela retração de seus doadores habi
tuais, entraram em estado de endividamento crônico.

O Ministro do Planejamento, Antonio Kandir, já
declarou o que tenho dito desta Tribuna: o Brasil não
gasta pouco com a saúde, mas gasta mal.

Juntando-se os R$20 bilhões do Estado aos
R$10 bilhões que a sociedade paga aos serviços de
seguro e medicina priva.da, os brasileiros desembol
sam 5% do Produto Interno Bruto por ano. O Japão
gasta 6,7% e a Alemanha, 8%, segundo Elio Gaspa
ri, em O Estado de S. Paulo, de 9 de junho de
1996.

Sr. Presidente, façamos uma autêntica reforma
da saúde pública, enfrentando o problema de frente,
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O SR. PHILEMON RODRIGUES, servindo não procurando saídas fáceis como aumentar os im-
como 2º Secretário, procede à leitura da ata da ses- postos para encher esse saco sem fundo que se
são antecedente, a qual é, sem observações, apro- chama SUS.
vada. Por que não aproveitamos essas verbas fabu-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas- losas usadas nessa desastrada reforma agrária, que
sa-se à leitura do expediente. vai espalhando favelas rurais e agitação no campo,

111 - EXPEDIENTE para melhorarmos a saúde de nossa população?

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, as declarações do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso ao jornal português Diário
de Notícias, de que os brasileiros são caipiras e o
Brasil é provinciano, realmente, não me atingiram.

Sr. Presidente, eu não desejaria ser envolvido
nas trapalhadas do sistema bancário como está, efe
tivamente, o Presidente Fernando Henrique Cardo
so. Segundo o dicionário, caipira significa matuto,
acanhado, sem o trato da cidade. Não falou o lexicó
grafo em impudico e desonesto. Portanto, sou caipi
ra com muita honra, mas não desejo estar envolvido
na maracutaia dos bancos.

Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, parece
que está sendo planejada uma negociata na dívida
externa. Está ficando esquisita essa pressão do
Banco Central sobre o Senado Federal para que
seja aprovada uma proposta de reestruturação da
dívida externa. O Banco Central quer trocar parte
dos atuais títulos da dívida. Alega o BCN que o País
terá vantagens nessa operação.

Data venia, a maioria dos entendidos são con
trários. A idéia é retirar do mercado um papel pelo
qual o País paga, em média, 5,91 % de juros ao ano.
No lugar, os bancos receberiam um título que rende
ria 13% anuais de acordo com um exemplo forneci
do pelo Banco Central.

Sr. Presidente, uma vantagem seria reduzir a
dívida. O País retiraria do mercado os atuais papéis
por um preço menor do que o acordo na época da
ernissãE>. Além disso, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso poderá resgatar dinheiro que imobili
zou como garantia dos bônus atuais.

Sr. Presidente, é conveniente frisar, apesar das
dúvidas sobre a vantagem da transação, que há
consenso sobre uma coisa: Quando se mexe na dí
vida externa, muito dinheiro muda de lugar. O Dr. Gus
tavo Loyola e o Ministro Pedro Malan sabem disso.

Por exemplo, o portador de papéis da dívida
externa vai lucrar se algum dia ocorrer a tal troca
pretendida pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso. A simples notícia de que a operação será rea
lizada fará disparar a cotação do papel.
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Sr. Presidente, registro que o Banco Central esses dados para o Estado do Rio Grande do Sul,
teve uma amostra dessa variação de preço recente- teremos mais de 600 mil desempregados. Este é um
mente. Ordenou que o Banco Econômico comprasse .dos resultados de uma política econômica que des-
US$1.7 bilhão de bônus ao par, um dos papéis da trói a produção deste País, reduz, de uma forma cri-
dívida externa. A parte podre do Banco Econômico, minosa, os investimentos públicos, abre, de uma for-
sob intervenção do Banco Central. Não teve esco- ma irresponsável, o mercado à concorrência preda-
lha: comprou o referido bônus ao par, cujo preço do tória internacional, e é, por si, reveladora da total ir-
mercado secundário neste ano variou de 49% a responsabilidade do Governo, das elites, para com o
58,75% do valor de face. futuro deste País.

Sr. Presidente, ninguém sabe quanto o Banco O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
Econômico pagou. Curiosamente, a operação do seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. De-
Banco Econômico, já realizada, é de valor quase putados, estou apresentando hoje a este plenário
idêntico ao de uma proposta de troca de bônus ao dois projetos de lei que considero de grande impor-
par enviada pelo Banco Central ao Senado. tância.

Só para registro: o preço dos bônus ao par tem Os projetos visam a efetivar alterações na Lei
subido nos últimos tempos. nQ 8.987, que dispõe sobre o regime de concessão e

Srs. Senadores, cuidado com a maracutaia! Há permissão da prestação de serviços públicos, previs-
negociatas na dívida externa! to no art. 175 da Constituição Federal.

Por fim, peço a V. Ex}! que autorize a divulga- A primeira alteração prevê uma participação
ção deste meu pronunciamento nos jornais Hoje na maior do usuário dos serviços prestados em regime
Câmara e A Voz do Brasil. Peço ainda que se dê de concessão e permissão, permitindo uma fiscaliza-
ampla repercussão, não somente no Brasil, mas ção maior junto à concessionária ou permissionária.
também em Portugal, ao fato de que o Sr. Fernando Entendo que a essência dos serviços públicos
Henrique Cardoso está sendo denunciado como im- é satisfazer as necessidades da coletividade e, por-
plicado nas negociatas do Banco Nacional de Minas tanto, a concessionária não pode renunciar à cola-
Gerais. boração dos usuários, sob pena de não prestar ser-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Com viços adequados às suas necessidades.
um pouco de condescendência, mas sem tanta con- Para garantir uma fiscalização contínua sobre
tundência. estes serviços, estou propondo a instituição do Con-

O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Pro- selho de Defesa do Usuário.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e O Conselho deverá ser integrado por usuários
Srs. Deputados, o desemprego é hoje a maior preo- de pequeno, médio e grande portes, com poderes
cupação do povo brasileiro. Provocado por um mo- de fiscalização e com a missão primordial de coope-
delo econômico excludente e concentrador, retira de rarem com o Estado na vigilância dos seus atos, es-
milhões a esperança de uma vida digna. O Governo pecialmente no que se refere à utilização de recur-
dos ricos, revelando a sua absoluta falta de compro- sos públicos.
misso com o povo, nada faz para enfrentar esse dra- Além disso, considerando que a principal fun-
mático e perverso problema. Mês a mês, cresce o ção da concessionária é atender às demandas da
desemprego no nosso País. Os números referentes comunidade, o projeto amplia o poder de influência
ao mês de maio, registrados na pesquisa Dieese - dos usuários nas decisões da concessionária, pro-
FEE, para Porto Alegre e região metropolitana, são pondo a participação de um representante dos usuá-
assustadores. rios, com direito a voto, no Conselho de Administra-

Crescendo pelo quarto mês consecutivo, atinge ção ou órgão equivalente da concessionária.
14,2% em maio, o que significa 214 mil pessoas de- O segundo projeto acrescenta dispositivo na
sempregadas. Nos últimos 12 meses a população Lei nQ 8.987, passando a exigir da concessionária a
desempregada, nessa região, aumentou em 66 mil realização tempestiva de testes e análises, executa-
pessoas. Passou-se de 9,9%, em 95, para 14,2%, dos por entidades de notória especialização técnico-
em 96. Esses dados, Sr. Presidente, exigem respos- científica, referentes às especificações técnicas e
tas imediatas, exigem políticas que revertam esta operacionais dos serviços prestados, bem como dos
tendência perversa que joga milhares de trabalhado- produtos a eles vinculados.
res na miséria, enquanto a renda do País é cada vez Atualmente a lei estabelece o dever da conces-
mais concentrada nas mãos de poucos. Projetando sionária de unicamente prestar informações ao



O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr.lls e Srs. Depu
tados, a Lei nº 9.100, que estabelece normas para
as eleições de 1996, determinou em seu art. 82:

"Fica proibido aos Estados e à União
procederem a transferências voluntárias de
recursos aos Municípios após o dia 30 de ju
nho de 1996, e até a realização das eleiçõ
es, ressalvados os destinados a cumprir
acordo celebrado anteriormente para execu
ção de obra ou serviço em andamento e
com cronograma prefixado, e dos destina
dos a atender situações de emergência e
calamidades públicas".

A intenção da lei é clara: evitar o aporte de fi
nanciamento aos Municípios de forma que influencie
as disputas políticas municipais. Não bastasse a cla
reza da lei e o aprendizado da CPI do Orçamento,
estamos às voltas com uma reedição do jogo político
do orçamento, na forma clássica da clientela. Aliás,
é o neoclientelismo que surge para manipular verbas
orçamentárias e incentivar aliados. Sob o manto da
legitimidade democrática usa-se fraudulentos crité
rios técnicos para beneficiar amigos e expurgar ad
versários.

Não seria outra a intenção quando dos 308 mi
lhões de reais liberados para convênios até 30 de ju
nho; 93% da verba para emendas parlamentares,
destinaram-se aos partidos que dão sustentação ao
Governo (PFL, PMDB, PSDB e PPB). Aos outros
partidos, com 28% de participação nesta Casa, cou
be apenas 7% das verbas liberadas.

Não adianta o porta-voz Sérgio Amaral reiterar
para a opinião pública que os critérios são técnicos.
Que critérios técnicos são estes que liberam quase 1
milhão de reais para emendas de apenas um Depu
tado, do PSDB de São Paulo, enquanto das trinta
emendas do PT, para o mesmo Estado, são aprova
das somente quatro e, inclusive, para administraçõ
es do PSDB? Que critério técnico é este que atinge
uma média 370.000 reais para Deputados do PFL,
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usuário, sem a previsão expressa da obrigatorieda- 400.000 reais para Deputados do PSDB e 98.000
de de realizar testes e análises do serviço ou produ- reais para a Oposição?
to oferecido ao cidadão. Não há critério técnico. Há jogo político com

Acredito que os dois projetos de lei que estou verbas públicas. Há uma repetição impune do clien-
apresentando aos Nobres Colegas são fundamen- telismo com o erário. O Orçamento da União conti-
tais à democratização dos serviços de natureza pú- nua sendo uma ficção. Não é uma peça séria e
blica e valorizam a participação do consumidor junto transparente. O contribuinte que labuta duramente,
às concessionárias e permissionárias destes servi- que é sujeito à ferocidade do fisco e que paga com-
ços. pulsoriamente taxas, contribuições e impostos, vê

esvair sua contribuição para a festa e o regozijo de
poucos. Esta situação, Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, não pode conviver com a democracia. É preciso
recolhermos experiências aprovadas em controle
público do orçamento para avançarmos na conduta
ética dos negócios públicos.

A Conferência Internacional do Habitat, em Is
tambul, reconheceu a importância e a pertinácia do
Orçamento Participativo, aplicado por prefeituras pe
tistas. Uma técnica tupiniquim, simples, barata, de
aplicação e retorno imediato e que não mereceu até
agora, na terra MbrazilisM, a importância devida. As
elites preferem importar a qualidade total japonesa
ou o gerenciamento empreendedor americano, mes
mo que não se apliquem às nossas peculiaridades.

Adotado há mais de sete anos em Porto Ale
gre, com total sucesso, o Orçamento Participativo
educa, organiza a cidadania para os negócios públi
cos e traz a participação popular para as definições
orçamentárias. A coletividade, distribuída em micro
rregiões, em Conselhos e em Plenárias, discute
suas prioridades, negocia as demandas comuns,
acompanha a execução orçamentária e o cronogra
ma de obras. Um procedimento transparente, com
prestação de contas anual pelo Executivo. É este
comportamento sadio, educativo e construtor da ci
dadania que precisamos ver disseminado no País. A
negociata, o neoclientelismo e a politização desvai
rada da conduta administrativa, devem ser banidos
da eticidade pública. Com certeza, não é orgulho al
gum para os brasileiros o País permanecer no incô
modo pódium dos mais corruptos do planeta. Esta re
volução ética do orçamento público deve começar já.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.l\s e Srs. De
putados, estou estarrecido com as declarações fei
tas pelo Presidente da República em sua visita a
Portugal. FHC chamou os brasileiros de provincia
nos e caipiras. Tive a preocupação de consultar o
Dicionário Aurélio que conceitua caipira como sen
dó: habitante da roça ou do campo, particularmente
os de pouca instrução, sem traquejo social, cafona,
casca-grossa. Já provinciano significa caipira, matu-



Aldo Renato Soares e Lu Aiko Otta

Assessoria política do Planalto avalia que um
aumento de 5 a 10% para servidores e salário míni
mo em agosto ajudaria candidatos tucanos a prefeito
e consolidaria o fim da data-base.

Brasília - O Govemo estuda a possibilidade de
conceder um reajuste para o funcionalismo público
federal e para o salário mínimo em agosto, dois me
ses antes das eleições. A proposta, que está sendo
discutida na Casa Civil da Presidência, é dar um au
mento entre 5 e 10%. A hipótese de reajuste volta a
ser analisada um mês depois de ter sido descartada
pelo Govemo.

A assessoria política do Presidente Fernando
Henrique Cardoso acredita que, além de beneficiar
os candidatos do PSDB às prefeituras, o reajuste
serviria para consolidar entre a opinião pública o fim
da data-base. Os funcionários públicos federais, que
tinham data-base em janeiro, não tiveram aumento
este ano. E o salário mínimo teve um reajuste de
apenas 12% na data-base, em maio.

Um assessor do governo disse ontem ao Esta
do que a idéia do reajuste está sendo vendida den
tro do Palácio do Planalto como uma forma de ate
nuar a crise dos servidores, que estão há 18 meses
sem reajuste. "Se a proposta for adotada, o argu
mento oficial será de que, por menor que tenha sido,
houve uma inflação de mais de 20% no período,"
acrescentou.

Falta de verbas - O maior obstáculo que a
proposta enfrenta é a fàlta de recursos. "O Governo
nunca teve recursos e sempre deu reajustes para o
mínimo e para o funcionalismo", observou o asses
sor. "Recursos se dá um jeito e se consegue." O Se
cretário do Tesouro Nacional, Murilo Portugal, disse,
no entanto, que a concessão de reajuste para o fun
cionalismo e para o mínimo não está sendo discuti
da no Ministério da Fazenda. "Nunca ouvi falar nis
so", declarou ontem. A simples idéia de um reajuste
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to, usado também pejorativamente com a conotação S.Paulo, de hoje, demonstrando que tínhamos ra-
de atrasado, superado. zão quando falávamos nesta Casa, todos os dias,

Sr. Presidente, provinciano e caipira é ele, que o salário mínimo pode e deve aumentar. O pró-
FHC, que quando está no exterior, deslumbrado prio Governo, já que a Casa não teve iniciativa, diz
com o Poder, fala mal do povo que o elegeu. que vai aumentá-lo em 10%. Estávamos com a ra-

A posição do Presidente é estreita e atrasada. zão. Não querem,os 10% de aumento. Queremos o
Aquele que deveria ser um diplomata ou um embai- que pagam os palses do Mercosul.
xador não tem a grandeza para divulgar todo o po- ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
tencial do povo brasileiro. DOR

Posturas como essa desmerecem o cargo que GOVERNO ESTUDA IDÉIA DE DAR
ele exerce como Presidente da República. REAJUSTE SALARIAL

As palavras de FHC demonstram que ele está
encantado com o Poder.

Lamentamos que o Presidente, que tenta se
mostrar como um poliglota e um intelectual, tenha
adotado uma postura de total desrespeito ao povo
brasileiro. Desmerecendo, inclusive, a nossa visão
de mundo quando diz que ela é uma visão criolla.

O que FHC tem que explicar, mas não explica,
porque não sabe ou porque faz de conta que não
sabe, é como um povo que tem a pior distribuição de
renda da América Latina, que recebe um salário mí
nimo de 112 reais, pode ter a felicidade que o Presi
dente tem de viajar dia e noite pelo mundo, de acu
mular duas aposentadorias milionárias e ainda per
ceber vencimentos que ultrapassam cem vezes o
valor do salário mínimo.

A atitude de FHC demonstra prepotência, in
sensibilidade sem-par, principalmente por vir de al
guém que se elegeu não por sua capacidade, mas
por um plano chamado Real.

Se o povo que ele diz criolla não tivesse sido
enganado, não teria nesse momento, perante o
mundo, que ouvir a insensatez e os desaforos do
Presidente de seu próprio País.

É por tudo isso, Sr. Presidente, Sr.ils e Srs.
Parlamentares, que FHC despenca nas pesquisas.
Ou quem sabe FHC quisesse chamar o povo de
atrasado porque o País está em caos, o desempre
go aumentando, os juros insuportáveis, os assassi
natos no campo impunes, a reforma agrária não im
plementada, o salário mínimo indigno, as falências e
concordatas crescendo, os proventos dos aposenta
dos e pensionistas miseráveis, os salários em geral,
congelados? Esse povo humilde e trabalhador não
reage contra ele em grandes manifestações de rua,
como recentemente fizeram os alemães e os france
ses. Se assim o fizessem, FHC talvez não o conside
rasse provinciano, caipira, atrasado e casca-grossa.

Peço ainda a V. Ex.ª que faça constar dos
Anais da Casa artigo publicado no jomal Folha de
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apavora os técnicos da Fazenda porque não há re- aspecto essencial das cartas constitucionais dos Es-
cursos disponíveis. O resultado de caixa do Tesouro tados. No seu pluralismo, os direitos humanos po-
em junho, a ser divulgado nos próximos dias, será dem ser divididos em três grandes ramos: direitos
negativo. A origem do déficit é o pagamento da par- políticos, sociais e civis. O ilustre italiano, Norberto
cela do 13º salário do funcionalismo - que repre- Bobbio, relaciona os direitos políticos aos direitos de
sentou um gasto extra de R$1 ,5 bilhão. liberdade; os direitos sociais à vasta área social

Além do mais, a arrecadação de tributos caiu como saúde, educação, trabalho, condições de vida
em junho. Foram recolhidos R$7,2 bilhões, 4,66% a etc.; e os direitos civis à personalidade do indivíduo,
menos que em maio e 11,83% inferior a junho do à liberdade pessoal de escolha, de pensamento, de
ano passado. O Secretário da Receita Federal, Eve- religião, de associação, de costumes, à liberdade
rardo Maciel, disse não ter conhecimento da propos- econômica etc...
ta de reajuste. Registre-se ainda que os direitos humanos

A Receita projeta aumento da receita até o fim deixaram de ter um caráter meramente abstrato
do ano, com a retomada do crescimento, mas é pro- para assumir a face concreta de direitos de cida-
vável que isso não compense os maus resultados dania, como direitos dos indivíduos enquanto ato-
obtidos no início do ano. Até maio, o caixa do Te- res específicos da sociedade. São direitos das mu-
souro tinha saldo negativo acumulado de R$3,654 Iheres, das crianças, dos velhos, dos trabalhado-
bilhões. res, dos homossexuais, das minorias rac,iais, dos

Existe também o aspecto político. O fato de pobres, dos inválidos etc... Os direitos humanos
não ter sido concedido reajuste para o funcionalismo têm um caráter histórico: surgem e se desenvol-
federal em janeiro é sempre lembrado como um vem como necessidades humanas. Não podem
exemplo de medida efetiva do Governo para melho- estar submetidos a ideologias, religiões, dogmas
rar a situação fiscal enquanto as reformas da Previ- pessoais ou qualquer outro preconceito de nature-
dência, administrativa e tributária não vêm. Em za individual ou coletiva, público ou privado. A mili-
maio, graças às medidas de controle tomadas pelo tância pelos direitos humanos não comporta meios
Tesouro Nacional, houve uma redução de 7,4% nas termos: não se pode ser a favor dos direitos huma-
despesas de pessoal. nos pela metade.

Os economistas do governo insistem em que o Um dos principais desdobramentos dos direitos
aumento de R$12 foi suficiente para manter o poder civis diz respeito a uma esfera específica dos direi-
de compra do salário mínimo. O Ministro do Traba- tos da mulher e dos homossexuais. Ou seja, diz res-
lho, Paulo Paiva, costuma citar dados pelos quais o peito a problemas como liberdade de escolher, ter
mínimo teve um aumento do poder de compra de ou não ter filhos, e à liberdade de orientação sexual.
cerca de 30% no Governo Fernando Henrique. Ser contra esses direitos significa agredir os direitos

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- humanos. Não respeitar o direito da mulher decidir
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Depu- ter ou não ter filhos, por exemplo, significa não reco-
tados a temática' dos direitos humanos coloca-se nhecer sua personalidade e sua liberdade pessoal, o
hoje no centro das relações políticas internacionais que vale negar-lhe a propriedade de seu próprio cor-
entre Estados e das relações políticas internas de po e a livre subjetividade. Negar-lhe o direito de in-
cada Estado para com os cidadãos. O primeiro pas- . terromper uma gravidez não desejada, dentro dos li-
so para que os direitos humanos se transformassem mites de tempo cientificamente recomendados, tam-
numa questão fundamental para a política deste final bém significa o não reconhecimento de um direito
de século e para o século vindouro ocorreu em fundamental da mulher. Quando o Estado criminali-
1948, com a Proclamação dos Direitos Humanos za o aborto, nestas condições, nega objetiva e auto-
pela Assembléia-Geral das Nações Unidas. Aquele ritariamente esse direito. O mesmo vale para descri-
ato tem uma significação ímpar na história da huma- minalização das relações homossexuais. Ora, se a
nidade: pela primeira vez os povos passaram a com- mulher tem o direito de decidir ter ou não ter filros, o
partilhar valores comuns e universais, acima de ra- Estado deve garantir-lhe os meios para que este di-
ças, Estados, religiões e ideologias. reito seja assegurado seja através da educação, do

A partir de então, os direitos humanos não pa- planejamento familiar, do acesso a meios contracep-
raram de crescer e multiplicar-se. Enganam-se tivos ou do atendimento hospitalar. Este dever do
aqueles que os limitam ao formalismo da Proclama- Estado se prende à doutrina de que o Estado con-
ção da ONU. Os direitos humanos tornaram-se um temporâneo é também um Estado assistencial sujei-
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to a obrigações de serviços e de ações tutelares dos co é vergonhoso. A fome, o analfabetismo, a expio-
direitos humanos. ração de menores são motivos de alarme e tristeza.

A principal interdição que os direitos humanos Se pensarmos que a atividade canavieira em-
sofrem hoje - principalmente no aspecto relacionado pregava 250 mil trabalhadores nos períodos de safra
aos direitos civis e às liberdades de escolha e de e que hoje esse número caiu para 130 mil, podemos
costumes - vêm dos fundamentalismos religiosos, das ter uma idéia da dimensão do problema.
mentes totalitárias, dos conservadores de todo tipo e O mais revoltante é que as distorções estrutu-
dos dogmas pessoais. A maior parte dos que trafegam rais, além de não serem combatidas, acabam agra-
por esta cultura da intolerância elou da beligerância ar- vadas pela má gestão dos escassos recursos dispo-
rolam argumentos estapafúrdios para justificar os seus níveis. Subsídios injustificados permitiram o cultivo
preconceitos. Chegam a ver conspirações intemacio- de 150 mil hectares de terras impróprias para a
nais contra a família emanadas da ONU ou dos Esta- cana, enquanto vastas áreas permanecem abando-
dos Unidos. Não conseguem perceber que seus argu- nadas e milhares de agricultores vivem na miséria.
mentos jogam a favor da reprodução da miséria. Fi- Enquanto isso, as plantações envelhecem por falta de
cam cegos diante do simples fato de que são justa- investimentos e a falência em cascata das empresas
mente as famílias mais ricas e as de classe média, que elimina empregos e multiplica a desesperança.
têm acesso à educação, as que planejam o seu tama- Diante dessa situação de calamidade social, a
nho e optam por ter um pequeno número de filhos. Fetape propõe que a sociedade pernambucana rea-
Terminam por negar esse direito às famílias pobres im- ja e exija atitudes enérgicas do Governo Federal. No
pondo um pesado ônus às mulheres e diminuindo as contexto de rediscussão do Proálcool é imprescindí-
chances de vida e de bem-estar aos filhos dessas fa- vel a fiscalização do gerenciamento dos recursos
mílias, geralmente em grande número. públicos, de forma que se garantam o fim dos des-

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro- perdícios e a prioridade na geração de empregos,
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e com critérios para diferenciar as empresas falidas
Srs. Deputados, gostaríamos de declarar nosso daquelas viáveis e produtivas.
apoio ao manifesto publicado no início deste mês Uma minoria de empresários falidos, acostu-
pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do mados a viver à sombra do Estado, continua sugan-
Estado de Pernambuco - FETAPE, através do qual do os recursos públicos e inviabilizando a economia
a sociedade pernambucana está sendo alertada regional. Sem a mudança de mentalidade e a cria-
para a gravíssima situação socioeconômica em que ção de novos modelos de gestão, a situação dificil-
se encontra a Zona da Mata. mente será revertida.

Depois de anos e anos de equívocos provoca- É mais do que urgente a implantação de uma
dos pela má administração de incentivos e recursos reforma agrária racional, voltada às terras improduti-
públicos, o Governo Federal retira-se da região, vas e impropriamente ocupadas com a cana-de-açú-
usando os sofismas que sustentam sua ideologia car, de forma que seja realizado o imediato assenta-
neoliberal. Primeiro, levam distorções e falsas pro- mento dos milhares de trabalhadores rurais desem-
messas; depois, abandonam o povo à própria sor- pregados.
te. Além disso, apoiamos o alerta feito pela Fetape

A economia canavieira, praticamente única sobre a forma como estão sendo conduzidos os pro-
base de sustentação da economia regional, encon- cessos relativos à falência de empresas da região.
tra-se em processo de decadência acelerada. Au- O caso da Usina Catende é exemplar. Após a
sência de investimentos, utilização irresponsável de quebra da empresa, os trabalhadores uniram-se aos
subsídios em terras improdutivas, falência generali- principais credores para encontrar uma solução.
zada de empresas e desemprego galopante proje- Após três anos de enormes sacrifícios, quando a
tam um cenário sombrio, em que prevalecem os maioria dos trabalhadores viveu na penúria, o Banco
conflitos no campo e a migração desordenada para do Brasil, com apoio do governo do Estado, condu-
cidades já dilaceradas pelo caos. ziu, de forma brilhante, a moagem da safra

A Zona da Mata possui alguns dos piores indi- 1995/1996, obtendo resultados muitos animadores.
cadores sociais do mundo, pois acumulam agressõ- Um milhão de sacas de açúcar foram produzi-
es históricas que subtraíram praticamente todos os das, propiciando a injeção de 23 milhões de reais na
direitos de sua população. O desprezo para com a economia, sendo 5 milhões em salários e 3 milhões
saúde, a educação, a habitação e o saneamento bási- em impostos recolhidos sob a forma de ICMS. O



A educação à distância como forma, por exem
plo, de treinar o professor, é de tal sorte adequada
ao Brasil, com suas dimensões continentais, com as
dificuldades de integração dos sertões mais longín
quos, que muitas vezes me pergunto por que até
hoje não foi adotada com seriedade, por que não foi
universaliZada, não saiu do terreno da incipiência,
da mera experimentação. Na verdade, é um ovo de
Colombo, o que não retira, de forma nenhuma, a im
portância seja da idéia, seja de quem a adota. Ao
contrário, onde falta dinheiro, é preciso sempre privi
legiar a simplicidade, louvar a modéstia, aplaudir o
talento, encomiar o desprendimento de quem deseja
a glória de empreender, não de aparecer.

Em muitos lugares, onde a ação do professor e
da escola é dificultada por toda sorte de problemas,
é isto ou nada: ou se provê a docência de treina
mento e qualificação a distância, possibilitando à po
pulação um ensino de qualidade" ou continuaremos
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rendimento industrial cresceu 20% em menos de um me configurar uma obrigação partidária a ser honra-
ano. da, é um dever de cidadão, que muito me alegra e

Mas, apesar dos excelentes resultados socioe- orgulha.
conômicos da iniciativa, os acionistas falidos e a Si- No âmbito da educação, como em tantos ou-
mab S.A., empresa de comercialização, consegui- tros, vivíamos, até a era FHC, uma cultura eivada de
ram obter na Justiça vantagens que colocam em ris- erros seculares. Mudá-Ia significa começar de fato a
co a recuperação da companhia. É um absurdo, mudar o País. Constitui-se, pois, em empreitada das
uma afronta que agride a consciência da comunida- mais complexas. Não é apenas uma questão de al-
de, mas que infelizmente, não é novidade. terar a lei, ou de expressar vontades, ou de adotar

Os empresários e acionistas que fazem fortuna tecnologias sofisticadas, ou ainda, tão-só, de aportar
através de mecanismos de falência são bem conhe- recursos. Sobretudo, trata-se de fé, de criatividade,
cidos no Estado. É o mesmo procedimento utilizado de arrojo, de profundo conhecimento da realidade,
pelos banqueiros. Primeiro conseguem recurso pú- com suas inúmeras limitações e possibilidades, a fim
blicos, depois sugam tudo que podem e deixam a de que as soluções se atenham ao exeqüível.
carcaça na mão dos trabalhadores. Empresas fali- No conjunto das medidas simples, inteligentes
das e empresários ricos são parte do drama' que e bem-sucedidas, insere-se a educação a distância,
massacra a população trabalhadora brasileira. sobre a qual começam a se romper resistências. Fi-

Por tudo isso, não podemos aceitar passiva- nalmente, se destroem os mais renhidos preconcei-
mente a situação de calamidade social em que vive tos, por parte daqueles que acreditam somente na
a Zona da Mata, sistematicamente agredida pela ga- educação formal; a educação em sala de aula, com
nância dos empresários e pela irresponsabilidade a presença do professor, com o uso do quadro-ne-
dos governantes. Estamos juntos com a Fetape e gro, do giz e de recursos pedagógicos tradicionais; a
apoiamos o manifesto em que os trabalhadores ru- educação ministrada nos Ciep, nos Caie, nos Ciac e
rais reúnem suas denúncias. outras siglas que possam ter as estruturas arquitetô-

Só a reação consciente e organizada da socie- nicas espetaculares, que corporificaram a tendência
dade pernambucana poderá evitar o sacrifício e a educacional brasileira, nos últimos quinze, vinte
miséria de tantas famílias, excluídas de todo e qual- anos, sem resultados práticos compatíveis com a
quer direito à cidadania. grandiosidade dos investimentos.

Eu pediria a V. Ex.ª que fizesse dar total divul- Em outras palavras: educar, até há pouco, no
gação deste nosso pronunciamento de apoio ao ma- Brasil, era construir escolas. Em segundo plano,
nifesto da Fetape de Pemambuco. sempre estiveram o professor, as técnicas didáticas,

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V. e, o mais lamentável de tudo, o aluno, em último lu-
Ex.ª será atendido de acordo com o Regimento. gar.

O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.lIs e Srs.
Deputados, em meio a tantas vozes, neste País, que
se levantam para exercitar a crítica e o pessimismo,
é preciso saber apreciar os esforços do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que não se resumem,
em absoluto, à estabilidade econômica, como se
pretende fazer crer.

A par da consecução dos objetivos de combate
à inflação, bem como do fortalecimento da moeda, e
muito além do que se divulga, o Governo já contabi
Iiza grandes conquistas no combate ao gravíssimo
problema social. De todas. há uma área a que sou
particularmente sensível: a educação, porque enten
do ser essa - e não outra - a via segura para cons
truirmos uma sociedade fraterna, pacífica e progres
sista, com menos disparidades e mais justiça.

Trazer, portanto, a público os primeiros resulta
dos das políticas adotadas para o setor, antes de se
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às voltas com as disparidades regionais, com os ve
xatórios rndices de analfabetismo e pobreza, princi
palmente nas localidade mais carentes, conforme
atesta o recente Relatório sobre o Desenvolvimento
Humano no Brasil, da ONU - Organização das Na
ções Unidades. A reversão eficaz e definitiva disso,
está por certo, condicionada a alternativas do gênero.

Reportagem da revista Veja, de duas semanas
atrás, sob o Utulo "A grande revolução silenciosa",
lança novas esperanças sobre o sistema educacio
nal brasileiro, mostrando o que as comunidades es
tão sendo capazes de realizar por si próprias. Calca
das em um senso profundo da realidade e das pos
sibilidades, sem exacerbações, sem exageros, sem
lucubrações, sem fantasias, estão em marcha gran
des mudanças, promovidas pelo Ministério da Edu
cação, tendo à frente o Ministro Paulo Renato de
Souza.

Em alguns Municrpios já funcionam a autono
mia de gestão, a descentralização, a direção partici
pativa, em que os pais assumem grande parte das
responsabilidades administrativo-orçamentário-finan
ceiras da escola. A regra é clara: há que se atender
preferencialmente ao ensino básico, contendo a eva
são escolar e diminuindo os rndices de repetência,
nas primeiras séries da vida do aluno.

A ambiência não poderia ser mais proprcia à
introdução de mais uma novidade, que, como se
sabe, não é tão nova assim. Volto a falar do ensino
à distância. É sua hora e é sua vez. Vislumbro um
meio de se introduzirem novos modelos ir. _.rucio
nais, novos padrões de conduta do professor, aque
le ente, que, por um perrodo, não apenas deverá
transmitir conhecimentos, mas, sobretudo, direcionar
mentes', induzir à cidadania, ajudar a formar cons
ciências, despertar para a participação polrtica,
corno forma de melhorar as condições de vida.

Portanto, Sr. Presidente, mais do que um re
curso didático, o ensino a distância é estratégico.

O avanço da tecnologia, por outra parte, repre
senta um dado de facilitação. Sistemas em rede são
conquistas importantes. Conectados à centros de
desenvolvimento de recursos humanos, podem e
devem ser colocados a serviço de programas de
treinamento, conforme a experiência dos parses
adiantados. Sem padronizar, mas ensenjando a mo
nitoração, a avaliação e a homogeneização de dou
trinas e polrticas, no que tange aos objetivos supe
riores da educação, a educação à distância, utilizan
do a informática, dispõe hoje de todos os recursos
para ir até onde metodologias convencionais não
chegam.

Mas não é só o computador. A mrdia tem igual
mente um papel fundamental no processo. É sabido
oquanto hoje rádio e televisão estão alheados do
trabalho educacionais, mesmo no que diz respeito à
educação subliminar, aquela que não tem a função
precrpua de educar, mas que educa - ou deseduca?
- através dos valores que prega. Seria hora, Sr.lIs e
Srs. Deputados, de pensar em medidas legislativas
mais enérgicas, no sentido de fazer com que os
meios de comunicação cumprissem sua função so
cial, consoante lhes é determinado pela ética e por
suas responsabilidades de concessionários de servi
ços de utilidade pública.

Há também uma outra vertente, dentro da reali
dade educacional brasileira, que não pode deixar de
ser mencionada, embora tenha sido sempre tão re
corrente quanto inócuo falar dela. Refiro-me ao se
rirssimo problema da remuneração do mestre.

É um dado quase irreal os baixrssimos estipên
dios pagos a milhares de professores, pelo Pars afo
ra. Mas, infelizmente, não há ficção na maioria dos
casos, sobretudo quando se trata de professores
sem formação de magistério. No caso daquele pro
fessor que está isolado, em sua pequena localidade,
pouco qualificado e sem oportunidades de cresci
mento, o ensino à distância me parece uma boa so
lução.

Qualquer polrtica de treinamento, porém, só
será de fato efetiva se estiver vinculada à remunera
ção, de maneira a funcionar como estrmulo não só
para o crescimento profissional, mas também, em
igual medida, para o desenvolvimento pessoal. Cur
sos, seminários e outras modalidades de reciclagem
deverão ser levados em consideração para efeitos
de enquadramento, promoção e ascensão. Caso
contrário poderemos considerar sem proveito mal
gasto mesmo o dinheiro do contribuinte.

Sabemos que nada disso é fácil. Não obstante
o que o Govemo está conseguindo, a Nação tem
muito a caminhar, em termos de melhoria dos indi
cadores sociais. Nesse processo, Sr. Presidente nin
guém há de negar o papel da educação, fundamen
tai, imprescindrvel, desde tempos imemoriais, como
forma de aperfeiçoamento de paradigmas, de eleva
ção do homem, de minoração de suas limitações ter
renas, perante Deus.

Na tradição filosófica dos clássicos, a sabedo
ria significa não só o conhecimento, mas a virtude, o
saber prático. É por esse saber que devemos traba
lhar, a fim de engrandecer a Pátria brasileira e seu
povo.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PTB 
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr.Ds e Srs. Deputados, como representante do
povo mineiro e defensor de suas causas, também
sou preocupado com a preservação ambiental e do
Patrimônio Histórico. Tomei conhecimento que a li
derança do Partido Verde fez denúncias neste ple
nário contra agressões ao Patrimônio Histórico e
Ambiental na Rodovia BR-040, no Município de Ma
tias Barbosa, em Minas Gerais.

Procurei averiguar junto aos órgãos estaduais
e federais, responsáveis pela fiscalização, e consta
tei que as obras a serem realizadas estão devida
mente autorizadas pelo Conselho Estadual de Políti
ca Ambiental - COPAM - responsável pela emissão
do RIMA - Relatório de Impacto Ambiental; pelo Ins
tituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
IEPHA - MG - Fundação e pela Superintendência
do Ibama, em Minas Gerais.

Quero repudiar as insinuações de inoperância
contra os órgãos públicos e seus dirigentes que, de
maneira responsável e dedicada, colocam-se sem
pre em defesa do interesse público, notadamente, o
Dr. Jáder Pinto de Campos Figueiredo, Superinten
dente do Ibama, homem público, que realiza traba
lho sério e honesto, cumprindo seu dever com deno
do e dedicação.

Sr. Presidente, quero solicitar de V. Ex.i! autori
zação para arquivar nos Anais desta Casa, docu
mento do Ibama - MG, que fornece informações ge
rais sobre as citadas obras na BR-040, dirimindo
quaisquer suspeitas sobre o trabalho que o Superin
tendente do Ibama, vem realizando no Estado de Mi
nas Gerais.

Requeiro a V. Ex.i! que determine a divulgação
no jornal Hoje na Câmara deste pronunciamento em
favor do Ibama de Minas Gerais, pelo excelente tra
balho em defesa do patrimônio histórico e artístico e
do meio ambiente em Juiz de Fora.

"O documento a que se refere o Depu
tado encontra-se no CeDI, Coordenação de
Arquivos da Câmara dos Deputados, confor
me Guia de Transferência nQ 13, emitida
pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão
e Redação" (Art. 98, § 3º, do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados).

O SR. OSMAR LEITÃO (Bloco/PPB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, o modelo rodoviarista adotado pelo
Brasil a partir do Governo Juscelino Kubitschek ofe
receu à sociedade um novo surto de desenvolvimen-

to industrial, abriu novas fronteiras econômicas e
permitiu que o progresso chegasse a pontos isola
dos do território brasileiro.

Ao lado das citadas vantagens, trouxe também
muitas desvantagens, pela extinção de ramais ferro
viários, fazendo desaparecer várias comunidades in
terioranas, acelerando o processo migratório para os
grandes centros urbanos, elevando os índices de
poluição atmosférica e tornando alto demais o frete
de mercadorias.

Ao traçar estes dois paralelos, ouso afirmar
que o modelo rodoviarista está esgotado, principal
mente nos centros urbanos, onde o caos de trânsito
é a regra -geral, independentemente, de qual seja o
governo, sua linha administrativa, sua tendência
ideológica e os recursos financeiros de que dispõe.

Foi por esta convicção, nascida não agora,
mas nos idos de 1975, que lutei junto ao então Go
verno Faria lima, primeiro a cuidar seriamente da
implantação da malha metroviária da Cidade do Rio
de Janeiro, para que o ramal ferroviário ligando Nite
rói, São Gonçalo e Itaboraí, fosse também incluído
no programa do metrô do Rio, não se limitando ele à
Capital do meu Estado.

Assim surgiu a projetada linha 5 do metrô, até
hoje não implantada pelos quatro governos esta
duais que o sucederam, ao mesmo tempo em que,
sobretudo Niterói e São Gonçalo, vêem seus proble
mas de tráfego tomarem vulto, por maiores que se
jam as obras rodoviárias realizadas por suas prefei
turas ao longo destes 21 anos.

Estamos agora em processo de privatização e
concessão de serviços públicos e, na Cidade do Rio
de Janeiro, a Prefeitura cuida de conceder o direito
de exploração de linha de transporte rápido, seguro,
não poluente, entre o Aeroporto Santos Dumont e
Barra da Tijuca. Trata-se do moderníssimo HSST,
de origem japonesa, pelo qual já demonstraram inte
resse vários grupos econômicos.

Ainda convencido de que o transporte de mas
sa é a solução ideal para a ocupação do subutilizado
ramal ferroviário que liga Niterói, São Gonçalo e Ita
boraí, venho a esta tribuna para solicitar ao Governo
do Estado do Rio de Janeiro que abra concorrência
pública para a exploração racional daquele meio de
transporte, motivando os empreendedores particula
res a investirem em setor inquestionavelmente ren
tável.

Faço-o porque, quando c~:'!d:dt:itv õ.ú r-alacl'"
Guanabara, o hoje Governador Marcello Alencar co~

migo assumiu compromisso de implantar o Veículo
Leve sobre Trilhos - VLT - no leito daquele ramal, o
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que até agora não realizou certamente por insufi- que aplica aos delegados de polícia de carreira, o
ciência de recursos financeiros. "princípio do art. 39, § 1º, correspondente às carrei-

Como estamos em tempo de privatização e de ras disciplinadas no art. 135 desta Constituição".
concessão de serviços públicos, é chegada a hora Hoje, no inciso XIV do art. 21 da Constituição
de recorrermos à iniciativa privada para realizarmos verifico a intenção do relator de tirar a responsabili-
este velho sonho, principalmente dos gonçalenses. dade da União, com relação aos órgãos de seguran-

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. ça federal. Será que esta posição do relator, não le-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, varia estes órgãos ao desmonte? Todos nós sabe-
Sr.ªs e Srs. Deputados, percebo que o substitutivo mos das dificuldades dos Estados em manter suas
apresentado pelo ilustre Deputado Moreira Franco, polícias, sendo a razão pela qual entendemos que
salvo melhor juízo, deseja levar ao estrangulamento os Estados não suportariam mais encargos.
ou, desmantelar a área da segurança pública. Verifica-se também o desejo de municipalizar

Penso desta forma, tendo em vista que assun- as polícias, no entanto, todos nós sabemos que a
to de tal importância, não poderia ser discutido sem maioria dos Municípios estão falidos.
envolver significativos segmentos da sociedade bra- Na verdade, o que precisa ser feito urgente-
sileira. Aliás, imagino que o Governo Federal deveria mentê é dar condição à polfcia brasileira para que
encaminhar uma PEC, com a finalidade única de tra- esta possa desempenhar suas funções, dando segu-
tar deste assunto da mais alta relevância, que é a rança ao nosso povo.
segurança pública. É verdade que existem erros, quer seja na con-

Modestamente, entendo também que o relator duta ou no desempenho das funções policiais, no
desta matéria, deve ter sentido na pele o que é ad- entanto, qual é o órgão que hoje não tem o seu lado
ministrar a segurança pública, quando foi Govema- ruim?
dor do seu Estado, porém, tanto teus antecessores Quero dizer que a Polícia Federal, a Polícia
como os sucessores, com certeza, administraram a Rodoviária Federal, bem como as nossas polícias
questão vista por ângulos diferentes, dada a já refe- estaduais, têm relevantes serviços prestados à Na-
rida complexidade do assunto. ção, faltando, entretanto, às nossas autoridades ve-

Digo isto porque quem não vive o dia-a-dia da rificarem as suas deficiências, por culpa do próprio
segurança pública, por certo não conhece suas com- Poder Público, como a falta de meios para trabalhar.
plexidades, julgando ser fácil administrar ~ questão Aproveito o ensejo para citar um exemplo, dentre
apenas com a teoria, sem conhecer a prática. outros, que é comum em todo País; a constante falta

Durante a Constituinte de 1988, profissionais de combustfvel para as viaturas policiais.
envolvidos com a segurança pública trouxeram suas Agora, Srs. Parlamentares, verificamos no rela-
experiências e sugestões para os Parlamentares, tório do ilustre Deputado Moreira Franco um equívo-
naquela ocasião, tentando constitucionalizar num co, quando procura atingir frontalmente os nossos
capítulo especial a questão segurança pública, vi- policiais, quer seja enfraquecendo-os, ou tirando di-
sando, além de outras coisas, uniformalizar a atua- reitos conquistados pelos seus membros.
ção dos órgãos da área em todo território brasileiro, O relator até parece - com todo respeito - ter
bem como fazer com que os delegados fossem ba- tido algum problema pessoal com nossas polícias,
charéis em Direito. tal sua vontade clara em suprimir conquistas de mui-

Depois de participar de várias reuniões com os tas lutas, das nossas polícias, na Constituinte de
constituintes, a nossa Carta Magna foi promulgada, 1988, quando muda as redações do inciso XIV do
contendo o capítulo da segurança pública, contendo art. 21, dos arts. 135 e 241, todos da nossa Consti-
a sua definição, bem como a competência das nos- tuição.
sas polícias, no art. 144 e seus parágrafos. O que me leva a.pensar desta maneira é o inci-

No art. 21, inciso XIV, da nossa Constituição fi- so XIII do art. 3º, onde diz ser vedada a vinculação
cou definido que compete à União organizar e man- ou equiparação de quaisquer espécies remunerató-
ter a Polícia Federal, as Polícias Rodoviária e Ferro- rios para o efeito de remuneração do pessoal do ser-
viária Federais, bem como a Polícia Civil, a Polícia viço público.
Militar e o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Todavia, Sr.is e Srs. Parlamentares, a vincula-
Federal e Territórios. ção é cristalina no § 3º do art. 13 do substitutivo,

Como conquista dos integrantes da carreira de onde consta que os Ministros do Tribunal de Contas
delegados, os Constituintes conceberam o art. 241, da União terão as mesmas garantias, prerrogativas,
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impedimentos e subsídios dos Ministros do Superior Tenho certeza de que todo este desenvolvi-
Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se mento, que ainda é incipiente, vem, logicamente, do
com as vantagens do cargo quando o tiverem exer- trabalho individual dos habitantes do Estado, que
cido efetivamente por mais de cinco anos. trabalham duro, principalmente, na agricultura e na

Não é diferente a clara vinculação, no inciso V, pecuária, elevando os níveis de emprego e renda.
do art. 14 do mesmo substitutivo. O outro lado positivo é o esforço dos Prefeitos

Gostaria de dizer que não tenho nada contra a Municipais de Rondônia, que fazem todo o possível
magistratura nacional, muito pelo contrário. Gostaria para melhorar a prática de ensino público, nas zonas
de dizer também que o Estado de Rondônia sente- urbana e rural.
se honrado em ter uma magistratura exemplar para O Govemo Estadual, historicamente, também
o País. No entanto, o que questiono é conceder a têm apoiados as metas educacionais, mas o papel
vinculação para uns, ao mesmo tempo em que ne- fundamental está na colaboração ativa dos professo-
gam a mesma vinculação para outros segmentos. res, que prestam um trabalho patriótico em todas as

Por esta razão, gostaria de dizer que os inte- regiões do Estado, mesmo em regiões de difícil
grantes dos organismos de segurança pública do acesso, ensinando e preparando as nossas crianças
nosso País estão sendo o bode expiatório nesta re- e a nossa juventude.
forma administrativa, caso não seja possível sensibi- Sr. Presidente, esta colaboração espontânea
Iizar o ilustre relator da matéria, Deputado Moreira para o progresso do Estado, que parte do. trabalho
Franco. audacioso do povo, necessita de contrapartida do

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Deputados, sou Governo Estadual e do Governo Federal, para aju-
contrário a outros pontos do substitutivo, apresenta- dar nossos prefeitos na manutenção das estradas
do pelo Deputado Moreira Franco, tais como: viscinais.

Concurso público, onde a redação abre mar- Em Machadinho do Oeste, Vale do Anari, Tei-
gem para que a lei estabeleça requisitos menos rígi- reirópolis, as estradas estão em colapso total. As pe-
dos. quenas prefeituras, sem máquinas {patrol, tratores,

Lamentavelmente, onde o substitutivo do rela- caçambas e outros}, não conseguem manter as cen-
tor quebra, efetivamente, a estabilidade do servidor tenas e centenas de quilômetros de estradas que,
público. devido ao inverno amazônico, não conseguem arru-

Estranhamente, elimina a exigência de licitação mar as estradas, que ficam intransitáveis, depois do
nas transações a serem realizadas pelas empresas período chuvoso.
públicas e sociedade de economia mista. Suprime o Em Rondônia, as prefeituras sozinhas, não
direito dos servidores a isonomia de vencimentos, conseguem deixar as suas estradas vicinais em con-
quando em exercício de cargos assemelhados ou de dições de traéfego, para escoamento de sua grande
atribuições iguais. Afronta o Poder Legislativo ao su- produção agrícola. E, neste caso, o Tribunal de COI1-
primir a competência do Senado Federal em fixar Ii- tas da União, tem dado parecer contrário à participa-
mites para o endividamento interno e externo da ção de recursos federais para as estradas dos Muni-
União, Estados e Municípios. cípios. Isso está errado, muito errado. Os Municí-

Por estas e outras razões, sou contra, o relató- pios, são os que, de fato, estão salvando este País.
rio apresentado pelo relator da matéria, eminente O SR. FERNANDO FERRO {PT - PE. Sem re-
Deputado Moreira Franco. visão do orador.} - Sr. Presidente, peço a V. EXª que

Solicito a V. EXª que determine a divulgação autorize a publicação nos Anais da Casa de maté( .
deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil. do Jornal do Comercio que se refere à promess cl

O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB _ do Governo Fernando Henrique de acabar com o
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- trabalho infantil nas zonas canavieiras.
te, srªs e Srs. Deputados, não resta dúvida que fi- Em março, apresentamos Projeto de Lei nº
quei muito satisfeito com a inclusão de Rondônia en- 1.723 que propõe essa iniciativa e o Governo Fede-
tre os Estados brasileiros emergentes, segundo um ral acata nossa sugestão.
amplo estudo da ONU - Organização das Nações Sr. Presidente, torço para que possamos apro-
Unidas. O estudo da ONU aponta Rondônia como var o referido projeto, pois esse é um dos dramas da
um Estado de futuro, com índices animadores para o Zona da Mata que está a merecer melhor tratamento
seu desenvolvimento humano. do Poder Executivo e de toda a sociedade do País.



"FHC VAI ACABAR COM TRABALHO DE
CRIANÇAS NAS ZONAS CANAVIEIRAS

Brasília - O presidente Fernando Henrique
Cardoso deve anunciar, até o dia 15 de agosto, um
plano para acabar com o trabalho infantil nas lavou
ras canavieiras. A idéia é destinar às famílias o valor
de R$25,00 para cada criança de até 14 anos que
estiver trabalhando nos canaviais e propor uma ação
integrada para retirar definitivamente os menores da
lavoura, por meio de um convênio entre os ministé
rios da Educação, do Trabalho, da Justiça, da Previ
dência e Assistência Social e da Indústria, do Co
mércio e do Turismo.

Um dos técnicos que participou da elaboração
do programa disse que, este ano, a intenção do Go
verno é buscar um pacto entre produtores e traba
lhadores do campo para. retirar as crianças dos ca
naviais, principalmente nos Estados de Mato Grosso
do Sul, Rio de Janeiro (norte fluminense), Alagoas e
Pernambuco, no Nordeste.

Já pensando na safra 97/98, o Ministério do
Comércio e Turismo fará um amplo levantamento,
até o final deste ano, para ter em mãos um diagnós
tico preciso sobre quantos menores trabalham efeti
vamente nas lavouras de cana. Os técnicos acredi
tam que, dentro de dois anos, poderá ser totalmente
erradicado o trabalho de menores nos canaviais,
que serve para complementar a renda familiar.

íNDICES - Segundo levantamento da Funda
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), existem no País 7,5 milhões de crianças en
tre dez e 17 anos que trabalham. Desse total, 2,5
milhões estão na faixa etária de dez a 13 anos, proi
bidas por lei de trabalhar. Proporcionalmente, o
maior volume de crianças trabalhando está exata
mente no campo, onde trabalham 3,5 milhões de
crianças, ou seja, 40% da força de trabalho infantil
no País.

Em Pernambuco, de acordo com pesquisa rea
lizada pelo Centro Josué de Castro em 1994, 25%
dos trabalhadores do seto~ suci"oalcooleiro tinham
entre sete e 17 anos. Esta constatação chegou, in
clusive, a contar negativamente para o Estado, já
que, em março deste ano, o Ministério do Trabalho
encaminhou proposta à Petrobrás de excluir Per
nambuco do Proálcool, em vias de reativação, e ain
da de o Estado deixar de ser um dos principais for
necedores de álcool à Petrobrás.
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SE REFERE O O número de crianças trabalhando na zona ca-
navieira diminuiu nos últimos anos na mesma pro
porção que tem caído o número de empregos no se
tor, conforme a direção da Federação dos Trabalha
dores na Agricultura do Estado de Pernambuco.
Contudo, ainda é comum encontrar situações como
a verificada durante uma fiscalização realizada pelo
Ministério do Trabalho, por ocasião da elaboração
da pesquisa do Centro Josué de Castro. Os fiscais
chegaram a encontrar um total de 39 crianças com
menos de 14 anos, num contingente de 400 traba
lhadores."

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, hoje venho a esta tribuna com o es
pírito imerso em dúvidas e inquietações que o dever
do ofício me impõe compartilhar com meus pares e
com toda a sociedade brasileira.

Vivenciamos um dos mais gigantescos parado
xos de nossa história recente. A mesma Nação que
exulta com a aparente retomada dos controles sobre
o processo inflacionário e vive sonhos de Primeiro
Mundo de representação em organismos internacio
nais, sofre sob os efeitos devastadores de uma re
cessão cruel, aliada a uma política perversa de juros
estratosféricos que, despidos dos disfarces gerados
pelas altas taxas de inflação, revelam, em toda a sua
crueza, o absurdo da usura a que está subjugada a
maioria desvalida da população, em proveito de uma
pequena casta de banqueiros e megaempresários.

Afora o aspecto econômico, também a condu
ção política do País é marcada pelo autoritarismo e
arrogância do Poder Executivo, especialmente no
trato com o Poder Legislativo, poucas vezes vistos
na nossa história, e que nada têm a ver com um
País que se pretenda inserido no Primeiro Mundo
ou, sequer, minimamente democratizado.

O rolo-compressor empregado pelo Governo
para o alcance de seus objetivos, por vezes com o
confessado propósito de demonstrar à comunidade
internacional o controle absurdo - ou absolutista 
da situação política, esmaga, junto com as resistên
cias ao projeto neoliberal em que tanto se empenha
o Executivo, todo o sistema de freios e contrapesos,
consagrado pelos próprios próceres do capitalismo
moderno como elemento indispensável à sustenta
ção do regime democrático.

Ao pretender suprimir a resistência legítima
das oposições, haja vista a limitação, a redução dos
DVS e, agora, a tentativa de possivelmente se rear
ranjar o Regimento, no que diz respeito à tramitação
das emendas constitucionais, todas essas manobras
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regimentais atentam contra o projeto democrático de cesso social de concepção de direitos dos espolia-
cidadania que nosso povo acalentou, por tanto tem- dos, sempre resultante mais de concessões (extraí-
po e a custa de tanto sacrifício. das a fóceps, é verdade,) dos poderosos que de

Intensifica-se o projeto de sucateamento do conquistas propriamente ditas. O fato é que tais con-
serviço público, para o que se vem vilipendiando, a cessões se tornaram, para o empresário atrasado e
cada dia, o servidor, solapando a sua imagem pe- ávido por grandes lucros imediatos tão comum em
rante a opinião pública e suprimindo-lhe qualquer nosso País, excessivamente onerosas, e o que se
resto de orgulho por sua opção profissional. Não se pretende é recuar na área social, com o sereno pla-
fala aqui nos já rotulados privilégios com que foram cet e sincera solidariedade do Governo.
rebatizados pela mídia suas garantias e direitos, É necessário que esta Casa, e junto com ela
mas do estímulo mínimo necessário ao desempenho toda a sociedade brasileira, dêem um basta a esse
de qualquer atividade: a auto-estima. mal disfarçado concluio, onde a comunhão de inte-

Procura-se incutir na opinião pública a idéia de resses reside nos benefícios que grandes empresá-
que o servidor público é indolente, ineficiente, inca- rios e seus prepostos governamentais poderão ex-
paz e desonesto. A idéia ganha força quando comu- trair, explorando a situação de penúria a que foi sub-
mente pror,alada pelos funcionários hierarquicamen- metida a esmagadora maioria do povo brasileiro. A
te mais gabaritados do serviço público, isto é, os miséria - fruto de uma atuação economicamente
Srs. Ministros de Estado, em especial, da Previdên- equivocada e socialmente desastrada do Governo-
cia e da Administração. Esses pseudo-servidores, já passa a ser, assim, a moeda de troca entre o Gover-
que não têm qualquer compromisso profissional com no e aqueles que querem ainda mais amesquinhar
a carreira do serviço público (aliás, o seu curricu- as condições de vida do nosso povo.
lum demonstra bem o cvntrário), atuam corrosiva- É necessário dar um basta a essa exploração!
mente, de dentro para fora, valendo-se de suas posi- Um basta a essa tirania. A traição dos mandatários
ções para desestruturar o serviço público e abalar a aos compromissos decorrentes da posição granjea-
sua confiabilidade. da com o voto direto, un,iversal e democrático é puni-

Do mesmo modo como são achacados os ser- da com a morte, em sua forma mais cruel para o ho-
vidores públicos, pretende-se, também surrupiar dos mem público: o esquecimento. Essa será a pena,
trabalhadores da iniciativa privada suas garantias e certamente, dos integrantes desse Governo, que es-
direitos. Trata-se da flexibilização, que o Governo carnece o sofrimento dos homens e mulheres humil-
busca patrocinar com a justificativa nada original de des que o elegeram, e recairá implacavelmente so-
viabilizar o aumento do número de postos de traba- bre cada um de nós, se os omitirmos.
lho à disposição da massa de desempregados resul- Muito obrigado.
tante do remédio recessivo empregado em altas do-
sagens em busca da estabilização da economia. O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Sem revisão
Ocorre que a facilidade do empregador é custeada, do orador.) - Sr. Presidente, srª e Srs. Deputados,
na proposta do Governo, pelo suor do empregado, venho hoje à esta tribuna comunicar, com muita sa-
que passa a ter ainda menos direitos, num país em tisfação, o lançamento do Fórum Estadual pela Re-
que o desrespeito pelas garantias mínimas do traba- forma Agrária e pela Justiça no Campo, ontem, em
Ihador persiste e se agrava, como dão conta não Porto Alegre, a exemplo do que vem acontecendo

no âmbitO'nacional.apenas a pletora de processos no Judiciário Traba-
lhista, mas os homicídios de trabalhadores rurais em O Estado do Rio Grande do Sul, que é um pio-
Alagoas, a escravidão no Pará e Mato Grosso do neiro na luta pela reforma agrária, não poderia dei-
Sul, e outros tantos episódios deprimentes da nossa xar de tomar esta iniciativa, o que demonstra o am-
História recente das relações laborais. pIo apoio da sociedade civil à esta causa, pela qual

O raciocínio govemamental chega a revestir-se cumprimentamos todas as entidades que compõem
de uma certa lógica, embora perversa: se não é pos- o Fórum.
sível assegurar aos trabalhadores o respeito por Esperamos que iniciativas como essa se repro-
seus direitos mínimos, isso não resulta da ineficiên- duzam por todos os Estados do Brasil, pois são de
cia dos mecanismos estatais e falta de vontade polí- fundamental importância para o avanço da luta peJa
tica dos seus operadores, mas do excesso de prote- reforma agrária e para reconhecimento da socieda-
ção que a lei lhes outorga. O raciocínio resulta tão de a esta grande luta, que não é só dos sem-terra,
mais ridículo quanto se aprofunda o exame do pro- mas de todos.
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O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PPB tares, afirmou o Senador que a "filiada Rede Amazô-
- RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl's nica de Rádio e Televisão influencia no processo po-
e Srs. Deputados, tomei conhecimento, através da lítico e eleitoral de Roraima e pratica uma ação ne-
Taquigrafia do Senado Federal, de um pronuncia- fásta".
mento proferido pelo Senador Romero Jucá, que en- Ora, Srl's e Srs. Parlamentares, fica aqui ape-
tre muitas sandices, procurou de uma forma desi- nas uma pergunta: Será que a liderança da Rede
gual e descabida, atacar, de forma insólita, um dos Amazônica no Estado e na Região e a sua isenção e
maiores veículos de comunicação deste País, que independência não estão incomodando os interes-
abrange praticamente toda Amazônia, que é a Rede ses do Senador que é dono de veículos de comuni-
Amazônica de Televisão. cação no nosso Estado?

Ora, Srs. Parlamentares, a Rede Amazônica Para concluir, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
de Televisão tem revolucionado as comunicações da tados, gostaria de dizer que a credibilidade da im-
região Norte, levando aos mais distantes rincões a prensa está sempre ligada à imagem de inde-
informação e o entretenimento, sempre de uma for- pendência que esta consegue transmitir à socieda-
ma isenta e correta, possibilitando a integração da- de, e este patrimônio a Rede Amazônica conquistou
quele povo, agilizando a troca de informações e tor- de forma inabalável, independente de quem quer
nando-se um dos pilares do progresso regional. que seja.

Srl's e Srs. Parlamentares, a televisão com Era o que tinha a dizer.
seus recursos modernos e com a vantagem de aliar O SR. EXPEDITO JUNIOR (Bloco/PPB - RO.
o som à imagem, é o mais forte e importante meio Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
de comunicação, pois é acessível a todas as pes- srªs e Srs. Deputados, o Estado de Rondônia está
soas, independente de grau cultural ou classe so- sofrendo muito em conseqüência da incompetência
cioeconômica a que pertençam, e este é um cami- de sua maior autoridade e de seus asseclas, quando
nho que a Rede Amazônica tem sempre se pautado, deixa no ostracismo a sua representação em Brasí-
como falei anteriormente, de uma forma isenta, com- lia, que deveria servir de exemplo não só para ou-
petente e independente. tros Estados brasileiros como para a União.

Não será o Senador Romero Jucá, que com as Ora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, se
suas acusações torpes poderá influir negativamente é na Capital Federal que os Estados, principalmente
no conceito formado da Rede, pela população de Rondônia, vêm buscar recursos para tentar sanar os
Roraima e da Amazônia, até porque sempre foi um seus problemas, por que não cuidar melhor de sua
dos seus usuários de forma gratuita, como é prática imagem? Hoje, completamente abandonada, assim
da Rede divulgar o fato quando ele é notícia. como o próprio Governo de Valdir Raupp Matos, a

Srs. Parlamentares, quando o Senador a que Representação e Coordenadoria Especial de Articu-
me refiro diz que "a imprensa faz ouvido de merca- lação encontra-se sem luz, com telefones cortados e
dor" para as acusações que dirige ao Governador de com ameaça de despejo pelo dono do imóvel, Sr.
Roraima, quero afirmar que este veículo a que me Edmund Baracat, porque há mais de três meses não
refiro, bem como os outros veículos, sejam rádio, efetua o pagamento dos aluguéis, condomínio e o
jornal ou outros canais de televisão, não são delega- IPTU do imóvel alugado.
cias de polícia nem tribunais para julgar o que está Quem sofre as conseqüências desse descaso?
certo ou errado na administração deste ou daquele Além dos servidores que ficam sem trabalhar por fal-
governante. ta de condições, os indigentes que vêm a Brasília

Como político de Roraima com três mandatos, em busca de um tratamento médic~. Sem ter a
mas também como cidadão, quero dar o meu teste- quem recorrer, porque a Representaçao de Rondô-
munho da isenção com que a Rede Amazônica tem- niaestá praticamente fechada, transformam-se em
se portado ao longo de mais de 20 anos em opera- verdadeiros pedintes nos gabinetes dos Deputados,
ção no Estado de Roraima. Em nenhum momento para serem encaminhados aos médicos na Capital
presenciei tamanha acusação - desprovida de ver- Federal, em busca da cura de suas doenças.
dade - como fez o Senador Juca, chegando a afir- Por que o Governo gasta com inutilidades so-
mar no seu discurso; "a TV Roraima tem procurado ciais e não olha com mais carinho para a sua ima-
distorcer fatos públicos, enganar a opinião pública, gem no Distrito Federal?
dar cobertura a atos ilícitos do Governador". Para Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero
concluir esta sua pérola de discurso Srs. Parlamen- externar desta tribuna o meu repúdio ao governante



Para encerrar, Sr. Presidente, agradeço não só
ao Presidente desta Casa, Deputado Luís Eduardo,
sua posição magnânima e soberana no encaminha
mento da votação da CPMF, como também a toda
Mesa Diretora, aos Líderes dos partidos da Oposi
ção construtiva e aos partidos da base govemista. A

-Câmara foi vitoriosa na quarta-feira passada e o
será novamente na votação do segundo tumo.

O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrAs e Srs. Deputados, ocupo a tribuna na tarde de
hoje para cobrar do Governo Federal, principalmente
do Presidente da República, Femando Henrique
Cardoso, um compromisso assumido com o Estado
de Santa Catarina.

Sr. Presidente, no final do ano passado ocorre
ram fortes chuvas naquele Estado, principalmente
na região da grande Florianópolis, e os Municípios
que compõem a região metropolitana ficaram prati
camente destruídos. Viemos a Brasília naquela
oportunidade, juntamente com os Deputados Mário
Cavallazzi, do PPB, e Paulo Bornhausen, do PFL, e
conseguimos, em caráter emergencial, liberar uma
verba para atender às pressas aquela situação que
imperava não só na região de Florianópolis, como
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rondoniense e seus serviçais pelo descaso, incom- Sr. Presidente, é uma oposição burra, radical e
petência e total falta de consideração pelos quarenta antipatriótica a do PT. Uma oposição crítica e com-
servidores daquela Representação e, principalmen- bativa, mas madura e séria, é a do PSB, do Partido
te, pela falta de consideração com os rondonienses Comunista, do PDT e do PPS, que votaram integral-
que buscam na Capital Federal, com a ajuda do Go- mente a favor da CPMF. Fiquei surpreso e não en-
verno de Rondônia, a cura de suas doenças, e não tendo. Os lobistas da Febraban tiveram mais suces-
conseguem, porque até desativaram o setor social so nos gabinetes do PT. Apelo aos 22 Deputados,
da Representação em Brasília. que fecharam com a posição arbitrária do Diretório

Servidores sem receber salários, sendo humi- do PT, que na votação da próxima quarta-feira vo-
Ihados porque nem vale-transporte têm, sem ter do tem não de acordo com essa posição arbitrária, mas
que se alimentar, muitas das vezes se sentem na com a consciência.
obrigação de trabalhar e agüentar as mazelas dos Parece-me que o PT é um partido ligado à po-
incompetentes. puJação e não ao ABC, onde todos os operários têm

Por isso, deixo registrado nos Anais desta plano de saúde; não é ligado aos sindicatos públi-
Casa o meu repúdio ao Sr. Valdir Raupp de Mattos, cos, que têm planos de saúde das suas estatais, ou
principal culpado por toda essa situação, porque não outras. Mas o PT é um partido que quer crescer nas
tem moral para exigir de seus subalternos um me- vilas, no interior dos Municípios, junto aos agriculto-
Ihor tratamento para com a Representação que de- res. Portanto, esperamos que o PT estude a possibi-
veria espelhar a imagem séria de Rondônia. Iidade de reavaliar a sua posição.

Sr. Presidente, para finalizar, eu gostaria de fir- Finalmente, é lamentável ver o ex-Ministro
mar aqui, dada a sua experiência, com seus cabelos Manson da Nóbrega defender, burramente também,
brancos, que sei da importância da CPMF para os as posições contra a CPMF. Aliás, ele deixou o País,
brasileiros. No primeiro turno votei contra a CPMF e, após ter ocupado o cargo de Ministro da Fazenda,
agora, não só atendendo o pedido de V. Ex!! como com quase 90% de inflação ao mês, ou seja, à beira
também o de vários rondonienses, por ocasião de da hiperinflação. Por outro lado, é lamentável tam-
minha ida até lá, votarei favoravelmente à CPMF no bém ver o jurista Ives Gandra defender seus clien-
segundo turno. (Palmas.) teso

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - De
putado Expedito Junior, agradecemos, ou melhor, o
Brasil agradece a V. Ex!!.

O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a manifestação do Deputado Expe
dito Júnior reflete a repercussão da votação realiza
da na última quarta-feira nesta Casa, quando foi
aprovada a contribuição à vida, ou seja, a CPMF.

O Deputado Expedito Júnior foi a Rondônia e
ouviu o povo sofrido de lá, os leprosos, os tuberculo
sos, as mães grávidas e as crianças. Também ouviu
os Vereadores e os Prefeitos. Voltou a esta Casa e
com firmeza e segurança reavaliou sua posição pelo
País.

Esta repercussão também senti no Rio Grande
do Sul entre Vereadores, Prefeitos, sindicatos, asso
ciações de bairro e empresários. Deputado, é possí
vel e necessário dar um pouquinho neste momento
de extrema dificuldade para a Saúde. Trata-se de
uma contribuição de natureza provisória, são treze
meses. Tenho certeza de que a Câmara saberá defi
nir fonte permanente nos próximos treze meses.
Nós, empresários, também contribuiremos. A reper
cussão no Rio Grande do Sul foi altamente positiva.
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também no sul do Estado. Naquela ocasião, o Go- em virtude da falta de recursos, que passou a ser a
vemo comprometeu-se em socorrer os Municípios grande vilã por toda as mazelas que ocorressem
atingidos, após levantamento detalhado dos prejuí- nesta área. Agora, o oxigênio vital para recuperar o
zos causados pelas enchentes. sistema de saúde foi liberado, e a população foi con-

Sr. Presidente, já se passaram quase dez me- vocada a contribuir pelo período de um ano, para
ses e até o presente momento a promessa do Presi- que não falte os recursos necessários para uma boa
dente Fernando Henrique Cardoso ainda não foi prestação dos serviços de saúde ou pelo menos
cumprida. Os levantamentos foram feitos pelas res- para minimizar essa deficiência crônica que se aba-
pectivas Prefeituras e encaminhados à Defesa Civil, teu na área da saúde pública.
e os projetos estão prontos, mas notamos, por parte Digo boa, porque a prestação que atualmente
do Governo, determinação em liberar recursos para temos deixa muito a desejar, seja pela sua ineficiên-
que as obras ainda não realizadas e os estragos ain- cia ou pelo excesso de burocracia que está assenta-
da não recuperados possam ser iniciados pelos Mu- da dentro de cada repartição pública, que emperra
nicípios que compõem a região da grande Florianó- qualquer plano de ação e com isso quem sofre são
polis. aqueles que necessitam dos serviços de saúde pú-

Sr. Presidente, o que estranhamos é que às blica.
vezes a palavra do Presidente não é obedecida, e Se o problema era a falta de verbas, já deixou
não é só com relação às enchentes, mas também a de ser, porque daqui por diante esse nó foi desata-
outros compromissos assumidos por S. Exi' No ano do, e a área de saúde passará a contar com o remé-
passado, o Sr. Presidente da República convocou a dio tão sonhado para sua reabilitação. Entretanto, se
imprensa nacional para dizer aos pescadores de nesse período ainda houver recaídas no setor da
todo o Brasil, aos pescadores industriais e artesa- saúde, aí realmente teremos que reconhecer que o
nais, que haveria uma linha de crédito na ordem de problema não era financeiro e sim administrativo.
30 mil reais e 150 mil reais, respectivamente, para É preciso que o Exmll Sr. Ministro da Saúde
atender à classe abandonada dos pescadores deste entenda que para a exigência que foi imposta ao
País, e até o presente esse compromisso também povo, merece este mesmo povo, no mínimo, como
não foi cumprido. Não sei se o Presidente fala por contrapartida, o melhoramento do sistema de saúde.
falar, ou se ordena, mas os seus subordinados não Este atendimento deve ser isonômico, de maneira
cumprem as suas determinações. que atenda a todos, ou seja, estes recursos deverão

Por isso, Sr. Presidente, estamos aqui cobran- ser repassados para os Municípios carentes, que se-
do o compromisso do Presidente da República com quer dispõem de hospitais, e que na sua maioria,
os pescadores artesanais e, principalmente, os com- são dotados apenas de míseros postos de saúde
promissos com os Municípios atingidos pelas en- que atendem precariamente a todos que deles ne-
chentes da região da grande Florianópolis. Espera- cessitam.
mos que esses compromissos sejam cumpridos ur-
gentemente, porque uma série de obras precisam Sr. Presidente, quero deixar claro que não es-
ser realizadas ali naquela região metropolitana, ain- tou colocando em dúvida a administração do Minis-
da mais que tais recursos estão fora da proibição es- tro da Saúde, que espero obtenha sucesso em sua
tabelecida pela legislação eleitoral, que não permite difícil jornada à frente daquela Pasta. Porém, não fi-
que sejam assinados convênios durante campanhas carei à margem dos acontecimentos sem me pro-
eleitorais, em que a lei eleitoral isenta dessa proibi- nunciar, até mesmo porque fui favorável à aprova-
ção os Municípios atingidos por tempestades, como ção da CPMF para salvar a saúde e me colocarei
foi o caso dos Municípios da região da grande Flo- contra essa medida, se não alcançarmos resultados
rianópolis. positivos com a arrecadação dessa contribuição.

O SR. OLÍWIO ROCHA (PSDB - PA. Pronun- Sr. Presidente, peço, que o meu pronuncia-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srlls e mento seja divulgaqo no programa A Voz do Brasil,
Srs. Deputados, com a aprovação da CPMF, o povo bem como nos demais meios de comunicação desta
espera que os instrumentos que sustentam o com- Casa. Muito obrigado.
plexo da saúde pública sejam revitalizados, de ma- O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão
neira que possam dar um atendimento a contento a do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados,
todos, em particular aos mais necessitados. Dizia-se inicio meu pronunciamento, mas não sem antes me
que a má prestação dos serviços de saúde se dava reportar às palavras do Deputado Darcísio Perondi.
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Com todo o respeito, recuso, em nome da ban~

cada do PT, os adjetivos usados pelo Deputado, ao
dizer que fazemos uma oposição burra. Não aceito o
adjetivo e acho melhor o Deputado reconsiderá-lo.
Não quero utilizar o mesmo argumento de S. Exll

para dizer que eu acho burrice não ter assinado, por
exemplo, o requerimento da CPI dos Bancos, para
que pudéssemos apurar o verdadeiro caráter do
Proer, que é salvar os banqueiros do nosso País,
destinando bilhões de dólares para tal.

Também não acho inteligente conceder anistia
aos grandes latifundiários, que fizeram grandes em~

préstimos nas instituições financeiras do Estado e
não honraram esses pagamentos.

Desta forma, se for para debater a CPMF, eu,
que tenho posição favorável à filosofia do tal impos~
to, aceito. Mas, nos termos usados pelo Deputado
Darcísio Perondi, recuso-me e digo a S. ExlI para to
mar um pouco mais de cuidado e procurar ver quem,
de fato, é contra o País e está levando o Brasil à
bancarrota.

Pois bem, nesta tarde, venho tratar de dois as
suntos relevantes, do meu ponto de vista.

Primeiro, fiquei surpreso hoje com o jornal Fo
lha de S. Paulo, que na pág. 7 do "Caderno 2 - Di
nheiro" publica que novamente no Estado de São
Paulo há o aumento do desemprego. Foram desem
pregados nas últimas semanas 3.473 trabalhadores,
acumulando no último ano o fechamento de 292.668
vagas de trabalhadores na indústria.

Veja, Sr. Presidente, este fato trazido à tona
pela Folha de S. Paulo é acompanhado de uma
matéria na mesma página que diz: "Pedidos de fa
lência voltam a aumentar". Só nas últimas três se
manas, 638 pedidos de falência foram solicitadas no
Estado de São Paulo, além do que 74 falências fo
ram decretadas nos últimos quinze dias.

Sr. Presidente, esses dados, na realidade, vêm
apresentar a verdadeira face do aniversário de dois
anos do Plano Real, diferentemente daquela pro
paganda enganosa, bastante irreal, apresentada
na televisão pelo Governo. Temos os dados apre
sentados pelo jornal no dia de hoje, com respeito
ao Estado de São Paulo, para dizer que a situação
vai mal.

V. Exll e os demais companheiros desta Casa
sabem muito bem que o trabalho é o que mais enal
tece o homem. Para o homem, a falta de trabalho é
a certeza da ausência da comida em casa, é o pro
blema com o aluguel, são as dificuldades aumentan
do e se avolumando.

Quais são as perspectivas que hoje tem um
desempregado no nosso País? São poucas, senão
nulas.

Se analisarmos outros aspectos, veremos o
número de concordatas e falências aumentando em
nosso País, particularmente no Estado de São Pau
lo.

Por isso, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputa
dos, é muito importante que a Câmara dos Deputa
dos se posicione constantemente em relação à polí
tica econômica desenvolvida por este Governo. Na
realidade, um Presidente da República que precisar
ir a um outro país - aliás, S. Ex!:! já completa mais da
metade de uma centena de viagens por este mundo
afora - para criticar o povo brasileiro, certamente
não tem compromisso com a maioria do seu povo.

Fica aqui a lembrança de que precisamos tra
tar com prioridade a questão do desemprego na pe
quena e média indústria do nosso País.

A SRA. ALZIRA EWERTON (BlocolPPB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srlls e Srs. Parlamentares, os assalariados do mun
do inteiro, com exclusão dos países sem liberdades
políticas, estão vivendo o drama do crescente de
semprego em nome da eficiência empresarial e da
maximização de lucros. Mas qual o objetivo de tanto
lucro e tanta eficiência se o homem, a razão e o fim
de tudo, é posto de lado? Mais do que isso, é avilta
do no processo?

O desemprego, nas chamadas sociedades de
economia capitalista, não atinge apenas a mão de
obra desqualificada. Homens de alta especialização,
administradores, engenheiros são mandados para
casa, em nome do que se convencionou chamar de
reengenharia da empresa, o enxugamento, downsl
zing. O curioso nessa história é que os executivos
da reengenharia passam a lucrar, tremendamente,
com a dispensa dos funcionários. Nos Estados Uni
dos são chamados Corporate Killers, ou seja, pis
toleiros ou jagunços da empresa.

O fenômeno lá é que as ações dessas empre
sas em processo de reengenharia sobem logo nas
bolsas e enriquecem os executivos pistoleiros, que
ficam com a opção de compra. Além do mais, eles
ganham salários astronômicos para fazerem essas
execuções. O caso mais conhecido é o da AT&T,
que botou no olho da rua, de uma só vez, quarenta
mil funcionários.

Aqui, estamos seguindo a tendência. Ser efi
ciente, entre nós, significa fazer a reengenharia do
desemprego. Mas onde iremos parar com essa polí-
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tica? Em termo de país, de futuro da sociedade hu- ro novo ou a galinha de pintinhos. É mais do que
mana, aonde essa trilha nos levará? evidente que a conseqüência para a progênie, para

Certamente, para o abismo, para o caos, para o futuro da criação, a ausência de uma ou de outra.
a desestruturação da família, pois entre os desem- Mutatis mutandis, o desemprego tem igual
pregados que ouvimos num depoimento dramático conseqüência e impacto no futuro da juventude bra-
da rede CNN, muitos declararam que seus casa- sileira e, portanto, do País. Mais importante do que
mentos haviam naufragado em conseqüência do de- criar novos empregos, é manter os atuais, manter no
semprego persistente, ao mesmo tempo em que os trabalho os pais e mães que, com enorme sacrifício,
filhos tiveram de abandonar a universidade, à mín- cuidam e educam os brasileiros de amanhã.
gua do apoio financeiro. É sabido por todos que a miséria, conseqüên-

Seria ocioso comentar o impacto arrasador que cia fatal da falta de trabalho, é matriz de muitos cri-
a falta de trabalho produz na auto-estima do desem- mes. Segundo se comenda na mídia, um presidiário
pregado, além de lançá-lo no desespero total. En- custa mais de cinco salários mínimos para o Gover-
quanto nossa Constituição garante a saúde para to- no, ou seja, para o contribuinte. Quando o ser huma-
dos, o desempregado, depois de um mês, vê corta- no delingue, a lei não perdoa, o sistema tritura o in-
dos seus suprimentos de água e energia elétrica, de divíduo sem piedade, a um alto custo. Mas em nome
sorte que ele sequer pode viver com higiene, base do lucro e da eficiência, ele muitas vezes é lançado
fundamental para uma vida saudável, muito menos no precípio do desemprego, com conseqüências fu-
aproveitar os alimentos adequadamente, por falta de nestas. É sempre bom lembrar Ortega y Gasset: "Yo
energia para conservá-los. Portanto, o desemprega- soy yo y mi circunstancia".
do deixa de ser cidadão, passando automaticamente Dentre as empresas que estão demitindo fun-
à marginalidade social, no sentido de que fica excluí- cionários, destacam-se o Banco do Brasil e o Banes-
do dos benefícios que a Lei Maior lhe garante. Vã pa, sociedades de economia mista onde o Governo
garantia! tem a última palavra. Por que, de repente, esses

Dirão os economistas do sistema que a situa- bancos decidem demitir milhares de funcionários,
ção no Brasil não é das piores, pois a França possui muitos com 15, 20 e até mais anos de serviço, para
uma taxa de desemprego de 12% e uma fraçãozinha quem recomeçar em outro setor de atividade é muito
de quebra. Nossa taxa é mais baixa. O Presidente mais difícil? Aliás, o objetivo tem sido demitir os que
Fernando Henrique Cardoso, por sua vez, pôde até ganham mais, para maximizar os lucros.
esnobar Jacques Chirac no seu recente encontro em De Manaus, recebi um apelo desesperado de
Paris. Mas há um porém nesta estatística: o desem- funcionários do Banespa, todos preocupados com a
pregado francês ganha pelo menos seis vezes mais· insegurança do emprego e o futuro. Não é demais
que a média do assalariado brasileiro em atividade. recordar Goete quando dizia: "Prefiro sofrer injustiça
Nosso seguro desemprego é demagógico e ridículo. a viver em insegurança". Que diria se sofresse as

Sabemos que o Presidente FHC sabe de tudo duas ao mesmo tempo?
isso e muito mais. Sabemos que ele está preocupa- Sob a administração do Banco Central desde
do com o desemprego no País, pois sabe, como es- 31 .de dezembro de 1994 o Banespa, que tem na
tudioso que é, das conseqüências sociais do desem- etiologia de sua crise desmandos do próprio governo
prego, que comprometem o presente e o futuro, e paulista, só encontrou o caminho da demissão na
sabemos também que o Governo está tomando pro- sua política de saneamento do Banco. Para o Con-
vidências para reativar a economia. Se não houver selho Diretor do Banco Central isso é muito fácil,
geração de empregos, o que será dos mais de dois pois são funcionários com total estabilidade. É bem
milhões de jovens que precisam, anualmente, in- conhecido o adágio popular de que pimenta nos
gressar no mercado de trabalho? c olhos dos outros é colírio.

Ora, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Parlamentares, Em Manaus, 14 dedicados funcionários estão,
se o Governo reconhece a necessidade de criar no- aleatoriamente, sob o cutelo de demissão dentro do
vos empregos, que diremos da conservação dos programa elaborado para as agências do Banespa
empregos já existentes? Por que colocar no impla- fora de São Paulo. Propõe-se uma adesão "voluntá-
cável olho da rua quem já tem seu emprego, quem ria", uma nova técnica de terror. Ao voluntário, algu-
já tem famma, quem já não tem mais tempo para mas vantagens. Mas, em não havendo voluntário,
mudar de profissão? Nenhum criador sensato elimi- ocorrerá a demissão compulsória, ficando a critério
na de seu rebanho ou de se aviário a vaca de bezer- do gerente a escolha das vítimas. O medo de ser
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demitido e, ainda por cima, sair de mãos abanando, páginas, matéria publicada sobre a Prefeitura Muni-
induz o funcionário à prática do suicídio laboral, ou cipal de Itabuna, com os títulos: "Prefeitura do PT
seja, ele se vê obrigado a pedir demissão, porque devolve salário de marajá"; "Prefeitura do PT invade
esta, de qualquer modo, sobreviverá para alguns. igreja inacabada", "Prefeitura do PT dá prêmio para

Por que os sapientes interventores não procu- alunos reprovados", "Prefeitura do PT é condenada
ram uma solução mais criativa? O banco poderá por fazer cinco obras pelo preço de duas". Veja bem,
criar novos serviços, ampliar os atuais, readaptar-se são quatro páginas publicadas na revista Veja. Mui-
ao mercado nos tempos de Plano Real. tos Estados do Brasil não podem arcar com essas

Garantir o emprego do trabalhador é o grande despesas. Enquanto isso, o salário dos funcionários
desafio de qualquer governo atual. Os observadores está atrasado quatro meses; os telefones cortados
mais argutos do quadro americano não deixam de por falta de pagamento; a energia elétrica ainda não
chamar a atenção para o efeito bumerangue dessa foi paga desde quando o novo Prefeito assumiu.
política de demissão em massa, em nome da reen- Mas gasta-se essa verba estupidamente em quatro
genharia das empresas para a maximização do lu- páginas de publicação na revista Veja. E mais:
cro. quando sai da Prefeitura deixei um projeto de 3 mi-

PSDB é governo em São Paulo, é governo no Ihões e 800 mil dólares para pavimentação e sanea-
Brasil, na Federação. O Banespa é um banco esta- mento de cinco bairros em Itabuna. Já deixei a con-
taI. Por isso, fazemos um apelo ao Governador Má- corrência feita. O novo Prefeito cancelou a concor-
rio Covas para que mande reavaliar a situação da rência para a execução de um esgoto condominial.
agência do seu Banco em Manaus, solucionando-se O Banco Mundial já mandou devolver o dinheiro,
os problemas sem a demissão dos 14 funcionários está noticiado nesta revista. A Prefeitura de Itabuna,
que pretendem eliminar a título de modernização da do PT, partido que se diz com condições de gover-
empresa. O Governo e todos os partidos que o nar este País, comete uma estupidez dessas: devol-
apóiam nesta Casa do Congresso têm o dever de ver dinheiro dado pelo Banco Mundial, 3 milhões e
praticar políticas de geração de empregos. Extinguir 800 mil dólares, com pagamento posterior de 2~O
empregos é muito mais grave e muito pior do que mil dólares de prestação. E está sendo, em virtude
não gerar nenhum. Não se pune a quem não tem fi- dessa dívida, processada.
lhos, mas se castiga a quem, depois de tê-los, os Este, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o Go'
mata. verno do PT que quer governar o Brasil. Queria ir

Era o que tinha a dizer. para o lugar onde está Fernando Henrique Cardoso
Solicito a divulgação do meu discurso no pro- e, quererá, amanhã, ir para outro lugar. É um Go-

grama A Voz do Brasil. vemo desmoralizante que não paga funcionários,
O SR. FERNANDO GOMES (BJocoIPTB _ BA. não paga fornecedores, não paga energia e os tele-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. fones estão cortados.
Deputados, há alguns dias vim a esta tribuna denun- Era o que tinha a dizer.
ciar um fato importante ocorrido em Itabuna, na Ba- O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
hia, que é campeã do Brasil em dengue, em muriço- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
cas, em catapora e agora em sarampo. O Prefeito Deputados, assomo à tribuna para falar sobre um
mostrou, no dia 1Q

, a publicação de uma receita tema que tem repercutido na imprensa nacional, da
transparente da Prefeitura, prestando a seguinte minha região, no Alto Uruguai, Rio Grande do Sul,
conta: gastou 0,58% em Saúde, o equivalente a 54 referentell construção da Barragem de Machadinho.
mil reais, e 614 mil reais em propaganda em televi- As denúncias relatadas pela imprensa deste
são, rádio e jornal. País são profundamente sérias e precisam ser apu-

Sr. Presidente, depois do fechamento, em abril, radas, averiguadas, porque envolvem o nome de um
desse gasto de 614 mil reais contra 54 mil reais para Parlamentar desta Casa, Abelardo Lupion, Deputado
a Saúde, vem o fato mais grave. Durante os meses pelo PFL do Paraná, como também o do seu irmão,
de junho e julho, a Prefeitura de Itabuna, do PT, fez João Roberto Lupion, que era o Diretor Administrati-
divulgações na imprensa escrita e falada. Hoje, a vo da empresa, os quais são acusados de, através
maioria dos Estados brasileiros não tem condições do tráfico de influência, terem inserido no consórcio
de fazer publicar matéria como essas. Há quinze para a construção da obra estimada em 650 milhões
dias, publicou também matéria na revista Veja. E, de reais, duas empresas que não participaram do
hoje, a Veja, do dia 17 deste mês, traz, em quatro processo de licitação.
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Nesse sentido, Sr. Presidente, nós, do Partido
dos Trabalhadores, juntamente com oito Parlamen
tares do nosso partido, já ingressamos com um pedi
do nesta Casa - através da Corregedoria - para que
se abra inquérito e faça-se uma profunda verificação
para a sociedade poder ficar sabendo se são verda
deiras ou falsas as afirmações escritas nos jornais
de todo o País, acusando o nobre colega Deputado
desses fatos, que, ao nosso ver, são fatos crimino
sos e que mancham um mandato parlamentar. É im
portante destacar que esse mesmo Parlamentar, já
na legislatura passada, quando assumiu o mandato,
na qualidade de suplente, ocupando a vaga que per
tencia ao Deputado Pinga Fogo de Oliveira, fora
também acusado, na época, de ter comprado o
mandato daquele Parlamentar, e as coisas não fo
ram esclarecidas. Entretanto, o ex-Deputado Pinga
Fogo de Oliveira, depois que renunciou ao seu man
dato nesta Casa, acabou comprando duas emisso
ras de rádio lá no Estado do Paraná.

Quero ainda dizer, Sr. Presidente, que essa
obra vai ser realizada com o dinheiro público, mais
de 650 milhões de reais. Já ingressamos com um
pedido para que o respectivo Ministério nos forneça
uma cópia fiel de todo o processo de licitação, por
que, a nosso ver, essa licitação foi fraudulenta. E,
através de uma ação popular que vamos propor na
Justiça, queremos que seja cancelado qualquer tipo
de contrato com as empresas que formaram esse
consórcio até o presente momento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, vivemos um momento de estabilização
da economia. O Plano Real, que é um processo,
continua avançando em sua trajetória positiva, fa
zendo mudar algumas culturas enraizadas neste
País. Uma delas é a cultura inflacionária, que, gra
ças a Deus, já dominamos. A população brasileira
acatou muito bem a convivência com a estabilização
da moeda, isto é, o surgimento da moeda forte. La
mentavelmente, alguns agentes econômicos ainda
insistem em manter aquela cultura inflacionária. Evi
dencia-se a "lei de Gerson", tão conhecida no Brasil,
que quer dizer que u'ma parte da população quer ti
rar vantagem da população mais carente.

Devemos combater a abominar tenazmente
essa cultura.

Porém, a questão ética e moral prepondera so
bre todo esse processo, que é o conteúdo central do
Governo Fernando Henrique Cardoso.

Semana passada extinguimos o Instituto de
Previdência do Congresso, o IPC. E hoje temos a ar
gumentação necessária para falar com a população.
Realmente, combatemos um dos pontos mais nega
tivos do Parlamento brasileiro. Essa questão afligia a
população brasileira. Estavam todos inconformados
com os políticos, tendo em vista que os mesmos dis
punham invariavelmente de uma aposentadoria pre
coce.

Devemos, realmente, condenar esse tipo de
aposentadoria, o que foi feito por esta Câmara Fede
ral, que é a Casa do povo.

Que essa medida também seja extensiva a to
das as instâncias dos Poderes Legislativo e Executi
vo. Que sejam extintas as aposentadorias de ex
Prefeitos e Deputados Estaduais. E os que têm de
veriam também abrir mão desse instituto de aposen
tadoria por uma questão ética, moral, a fim de que a
função pública, principalmente a do Parlamento seja
resgatada.

Desta forma, a atividade fundamental na vida
de qualquer país passará a ser mais respeitada pela
população.

Já cassamos alguns maus políticos neste País,
cassamos o ex-Presidente Fernando Collor de Mello
e os "Anões do Orçamento". Contudo, há no Brasil
muitos outros maus políticos que deveriam ser cas
sados pelo povo, se não pelo Legislativo, que é o
Poder mais transparente, pela Câmara de Vereado
res, pela Assembléia Legislativa, pela Câmara dos
Deputados, pelo Senado Federal.

O político mentiroso, o político demagogo, o
político oportunista e o despreparado deveriam ser
banidos da política porque eles realmente compro
metem os bons políticos. Este País precisa de uma
política séria, e o povo brasileiro, principalmente os
segmentos mais pobres, precisa de políticos que
realmente façam jus às suas esperanças e anseios.

Dirijo estas palavras a todo o País, exatamente
no período que antecede as eleições de 3 de outu
bro, na expectativa de que os demagogos, populis
tas, oportunistas e malandros da política sejam cas
sados pelo povo brasileiro. Acredito que, assim, po
deremos estabelecer um novo momento na história
do Brasil, a começar pela reestruturação das suas
células base, os Municípios, numa nova perspectiva
e mentalidade assumida pelo País quando cassou
Collor e os "Anões do Orçamento".

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB - SC.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, tramita nesta Casa projeto de reforma



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 20417

constitucional que reputo o mais importante e urgen- Menezes e que mande transcrever nos Anais desta
te: o Projeto de Reforma Fiscal e Tributária. Casa os dados biobibliográficos do eminente Minis-

Temos a rara oportunidade, Sr. Presidente, de tro, assim como o livro intitulado "Geraldo Bezerra
nos redimir de erro que cometemos no processo de Menezes, Homem de Fé e Apóstolo Leigo", de
constituinte. Na época, eu não estava nesta Casa, autoria do inclíto e excepcional Edmo Rodrigues Lut-
porque exercia a função de Ministro da Ciência e terbach.
Tecnologia, mas me incorporo àqueles que comete- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o nobre
ram o erro de extinguir o Fundo Rodoviário Nacional. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes

Sob a tese de que era preciso desvincular, eli- foi o autor do projeto convertido no Decreto-Lei nº
minar toda e qualquer vinculação, com a extinção 9.797, que deu à Justiça do Trabalho a organização
desse Fundo decretamos o sucateamento da Rede atual, e não poderemos nunca deixar passar em
Rodoviária Nacional. As estradas do Brasil, via de branco data tão significativa para o Brasil, para os
regra, encontram-se em situação lastimável. É preci- trabalhadores e particularmente para o Estado do
so aproveitarmos a oportunidade da reforma tributá- Rio de Janeiro.
ria para recompormos recursos certos e vinculados DADOS A QUE SE REFERE O ORA-
para que o Ministério dos Transportes possa manter DOR:
em condições de trafegabilidade e ségurança as ro-
dovias nacionais. DADOS BIOBIBLlOGRÁFICOS DO MINISTRO

Tomei conhecimento de que o Senador Antô- GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE MENEZES
nio Carlos Magalhães proferiu no Senado Federal Nascido em Niterói, a 11 de julho de 1995. Fi-
quatros discursos em que deplora a situação das ro- lho de José Geraldo Bezerra de Menezes e de Lu-
dovias da Bahia, e de que em alguns desses pro- cinda Montedônio Bezerra de Menezes, Bacharel
nunciamentos teriam sido dirigidas críticas ao Minis- em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de
tro Odacir Klein. Direito, hoje integrada à Universidade Federal Flumi-

Temos à frente do Ministério dos Transportes nense. Presidente do Centro Acadêmico Evaristo da
brasileiro da melhor qualidade, político da melhor Veiga e do Centro Fluminense de Estudos Jurídicos.
qualidade, cidadão da melhor qualidade e Ministro Representante da Faculdade no I Congresso Jurídi-
da melhor qualidade. Homem justo que é, S. Exª me co Universitário Brasileiro (Salvador - 1936). Orador
disse, hoje pela manhã, assistir razão ao Senador oficial de sua turma (1936).
Antônio Carlos Magalhães. Acontece que o Ministé- No Ginásio Bittencourt Silva, em que fez O cur-
rio dos Transportes, em decorrência da extinção do so secundário (1927 - 1931), lecionou Português e
Fundo Rodoviário Nacional, não dispõe de recursos História (1933 - 1938), disciplinas que estiveram a
para promover a manutenção conveniente da malha seu cargo na Faculdade Fluminense do Comércio
rodoviária nacional. (1934 - 1936). Professor de Sociologia no Curso

O Governo Federal precisa sensibilizar-se para Complementar da Faculdade Fluminense de Medici-
essa realidade, e esta Casa, acima de tudo, precisa na (1937 -1943).
entender que o erro cometido na Assembléia Nacio- Juiz Presidente da Junta de Conciliação e Jul-
nal Constituinte tem de ser corrigido agora com o gamento do Distrito Federal (RJ), Procurador e Pre-
projeto de reforma tributária, no qual devemos incluir sidente do antigo Conselho Nacional do Trabalho,
dispositivo que assegure recursos para a manuten- Ministro e primeiro Presidente, por eleição e reelei-
ção da malha rodoviária nacional. ção unanimes, do Tribunal Superior do Trabalho, do

Era o que tinha a dizer. qual foi organizador. Corregedor-Geral da Justiça do
O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL Trabalho.

- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs Detentor da· Grã-Cruz do Mérito JudiciáJic. Da
e Srs. Deputados, no dia 11 de julho próximo passa- Grã-Cruz do Poder Judiciário Trabalhista. Da Grã-
do transcorreu a data natalícia do eminente Ministro Cruz do Mérito do Trabalho, concedido pelo Gover-
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, cidadão no da República. Da Grã-Cruz do Mérito da Educa-
brasileiro que tudo fez para abrilhantar a Nação. ção Moral e Cívica. Do Colar do Mérito Judiciário do

Como não podemos deixar passar em branco Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro.
essa data, solicitamos à Mesa da Câmara dos Depu- Autor do projeto convertido no Dec lIo-Lei nº
tados que marque uma sessão de homenagem ao 9.797, de 9 de setembro de 1946, que dei à JIJstiça
eminente Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de do Trabalho a organização atual. Dé,;O~1\JS8ãG' ela-
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boradora dos projetos do Código Processual do Tra- Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Integra a
balho, da Lei de Greve e Dissídios Coletivos do Tra- Ordem de Rio Branco do Ministério das Relações
balho, quando Ministro Tancredo Neves, e outras Exteriores e a Ordem do Mérito Militar, no Grau de
comissões prelegislativas. Grande Oficial. Cidadão Carioca, título conferido

Do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho, pela Assembléia Legislativa do antigo Estado da
do Instituto Brasileiro de previdência e Assistência Guanabara.
Social. Do Instituto de Direito, Medicina e seguro Presidente, em três períodos, da Confederação
Social. Da Associação Brasileira de Técnicos em Di- Nacional das Congregações Marianas. Repre-
reito Social, da Academia Brasileira de Direito do sentante do Brasil no I Congresso Mundial de Apos-
Trabalho Portador do título de Construtor do Direito tolado dos Leigos (Roma - 1951), tendo integrado a
do Trabalho, conferido pela Associação dos Magis- Comissão que presidiu o conclave. Representante
trados do Trabalho do Estado de São Paulo. Mem- do Brasil no Congresso Mundial das Congregações
bro honorário do Instituto de Direito Social de São Marianas (Nova Iorque, Estados Unidos, 1959). Pre-
Paulo. Membro correspondente da Academia Paulis- sidente da Delegação Brasileira do I Congresso Lati-
ta de Direito. Do Instituto de Direito do Trabalho da no-Americano de Apostolado Leigo (Buenos Aires -
Universidade Federal do Litoral, Argentina. Do Insti- 1967). Representante do Brasil no I Encontro Latino-
tuto Latino-Americano de Direito do Trabalho e Pre- Americano de Dirigentes da Ação Católica (Bogotá -
vidência Social. Membro honorário da Industrial Law 1968) e no Congresso Latino-Americano de Dirigen-
t.ociety, de Londres e do Instituto Espanhol do Direi- tes Marianos (Medelin - 1968). Distinguido pelo So-
to Processual. Da Sociedade Internacional de Direito berano Pontífice Paulo VI com a Comenda de São
Social. Da Academia InternAcional de Jurisprudência Gregório Magno.
I~ Direito Comparado. Da Academia Brasileira de Autor dos seguintes livros: Homens e Idéias à
Ciências Morais e Políticas. Luz da Fé, 411 ed., Ed. GRD/lNL, 1983; Política Sindi-

Catedrático de Direito do Trabalho da Faculda- cal Brasileira, Rio, 1943, livraria educadora; Doutrina
de de Direito da Universidade Federal Fluminense, Social e Direito do Trabalho, Rio, 1954; O Direito do
D!retor da referida Faculdade em dois períodos. Pro- Trabalho e a Seguridade Social na Constituição, 2ª
fessor-fundador da Escola de Serviço Social do Es- ed., Palias S/A, Rio, 1976; Dissídios Coletivos do
tado do Rio de Janeiro, cuja Biblioteca tem seu Trabalho e Direito de Greve, 3l! ed., Ed. Borsoi, Rio,
nome. Professor da Faculdade de Direito da Pontifí- 1957; A Segurança Social no Brasil, Rio, 1961, Had-
cia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1944- dad-Editores; Temas e Soluções, Ed. Borsoi, Rio,
1945) Da Comissão Nacional de Moral e Civismo, 1963; O Comunismo - Crítica Doutrinária, 6ª ed.,
seu ex-presidente. IBRASA - Instituto Brasileiro de Difusão Cultural

Do Conselho Estadual de Cultura do Estado do S/A, São Paulo, 1978; Educação Moral e Cívica -
Rio de Janeiro. Secretário de Educação e Cultura do Estudo de Problemas Brasileiros, 2l! ed., Cátedra,
t::stado do Rio de Janeiro e seu representante na IV Rio, 1980; José Geraldo Bezerra de Menezes: As-
Conferência Nacional de Educação (São Paulo, cendentes - Descendentes - Colaterais, 2l! ed., Ed.
1969), sendo eleito membro das Comissões de Re- Cromos, Niteroi, 1991;
comendações e Redação Final. Do quadro efetivo A Alma do Homem, Ed. Cromos, Niteroi, 1993.
da Academia Nite1'Oiense e Fluminense de Letras, E dos seguintes opúsculos: Relatório Geral da
das quais foi presidente, eleito e reeleito; do Cená- Justiça do Trabalho- Rio, 1974,41 páginas; A Justi-
culo Fluminense de História e Letras e membro cor- ça do trabalho - Sua Significação na História Jurídi-
respondente das Academias Carioca, Sergipana e ,co-Social do Brasil- Rio, 1947, Imprensa Nacional;
Cearense. Dos Institutos Históricos de Niteroi, Petro- Discurso de Posse da Academia Fluminense de Le-
polis, Sergipe e Ceará. Do Instituto Histórico e Geo- tras - Rio, 1949; Relatório Geral da Justiça do Tra-
gráfico Brasileiro. Do Instituto Genealógico Brasilei- balho, ,Rio, 1948,36 páginas; A Justiça do Trabalho
m. Da Assoc!ação Brasileira de Pesquisadores de no Bra,sil - Relatorio das Atividades de 1950 - Com
História e Genúalogia. Observações Relativas ao primeiro Decênio da Jus-

Do Conselho Federal de Cultura, membro da tiça do trabalho como Instituição Autônoma - 57 pá-
Comissão de Legislação e Normas, membro e Presi- ginas; Dignidade da Pessoa Humana - Coleção Es-
dente da Câmara de Letras, Vice-Presidente do trela do Mar - Rio, 1965; Agripino Grieco de Corpo
Conselho no e~etivo exercfcio da presidência no últi- Inteiro - 1970; A Vida Substancial do Espírito -
mo ano àl.' ma'dato de conselheiro, do Conselho de 1980; Oliveira Vianna - Intérprete do Brasil - Rio,



O SR. BETO LÉUS (PSB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
há pouco, antes de entrar no mérito do meu pronun
ciamento, ouvi o nobre Deputado Fernando Gomes,
por quem tenho grande consideração e estima, fa
lando a respeito do que acontece na cidade de Ita
buna, administrada pelo Partido dos Trabalhadores.
Não quero entrar no mérito daquela administração,
nem no que foi publicado pela revista Veja.

Devo dizer, por outro lado, que não tenho pro
curação para defender o Prefeito Geraldo Simões,
nem tampouco estou discordando do Deputado Fer
nando Gomes quando de suas afirmações. S. Exª é
um Parlamentar sério, sabe o que diz. No entanto,
queria lembrar ao Plenário e a todo o Brasil, que
porventura irá nos ouvir no programa "A Voz do Bra
sil", que os descasos em relação à saúde não exis
tem apenas na cidade de Itabuna. A Bahia como um
todo é recordista em número de dengue, em tuber
culose, em leishmaniose, leptospirose e prostituição
infantil. Aquele Estado é campeão de tudo, por este
Brasil afora, ao que não presta. Lamentavelmente,
ou felizmente, o nobre Deputado Femando Gomes
esqueceu-se de dizer que a Bahia é governada por
Paulo Souto, Governo este a que S. Exª dá susten
tação política.

Outro assunto, Sr. Presidente, sobre a chama
da securitização e a rolagem da dívida dos agriculto
res. Devo dizer que, depois de muita luta da Frente
Parlamentar da Agricultura com a equipe econômica
do Govemo Fernando Henrique Cardoso, a questão
foi transformada em lei e sancionada. A medida virá
aliviar o trabalhador rural, tão sofrido, readquirindo
sua capacidade de adimplência, pela rolagem das
dívidas, bem como poderá contrair novos emprésti
mos. Dessa forma, o agricultor poderá voltar a plan
tar na sua roça e, conseqüentemente, salvar esse
segmento sagrado de nossa economia.

Infelizmente, os senhores gerentes, os manda
tários das agências do Banco do Brasil, não estão
cumprindo a lei.
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1983, À Margem da Pseudoteologia da Libertação - mo sexo quiserem morar debaixo do mesmo teto
Rio, 1985. que morem; se quiserem ser donos das mesmas ca-

"O livro a que se refere o Deputado encontra- sas, dos mesmos carros, dos mesmos telefones que
se no CeDI, Coordenação de Arquivos da Câmara o sejam; se quiserem praticar os seus atos sexuais
dos Deputados, conforme Guia de Transferência nº nos motéis, nos drive-in, em seus quartos e em
14, emitida pelo Departamento de Taquigrafia, Revi- suas casas, o problema não é meu. Agora, não con-
são e Redação". (Art. 98, § 3º, do Regimento Interno cordo que projetos desse tipo sejam aprovados nes-
da Câmara dos Deputados). ta Casa, prestigiando a prostituição e o homosse-

O SR. CARLOS APOUNÁRIO (Bloco/PMDB - xualismo.
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Era o que tinha a dizer.
Srs. Deputados, a famnia é das coisas mais impor
tantes que temos neste mundo.

Digo isso, Sr. Presidente, a propósito do proje
to que está sendo discutido por uma Comissão Es
pecial desta Casa, apresentado pela. Deputacia do
PT, Marta Suplicy, em que se permite o casamento
de duas pessoas do mesmo sexo: homem com ho
mem e mulher com mulher.

Respeito a Deputada do PT, por quem tenho
até uma grande admiração, mas creio que esta
Casa não pode dar aval ao referido projeto. Respeito
a figura do homossexual. Acho até que, se é essa a
sua opção dentro do quarto, de portas fechadas, é
problema deles. Se existe algum pecado, cabe à
pessoa resolvê-lo com Deus e não comigo.

Mas não podemos, por meio deste Parlamento,
transformar o homossexualismo em grande vanta
gem. O que vemos hoje, na televisão, é a figura do
homossexual ser projetada, incentivando as crian
ças, tanto do sexo masculino quanto do feminino, a
considerar o terceiro sexo como uma vantagem.
Como cristão, sei que o Papa e os sacerdotes da
Igreja Católica, além dos espíritas e evangélicos,
também não são favoráveis ao homossexualismo.

Portanto, a meu,ver, devemos respeitar a figu
ra do homossexual e da prostituta, mas não pode
mos de maneira alguma prestigiar o homossexualis
mo e a prostituição. Este é o equívoco da Deputada
Marta Suplicy. Há poucos dias, na primeira página
do jornal Folha de S. Paulo, estampava-se uma foto
- feita no Canadá, se não me engano - onde duas
pessoas do sexo masculino beijavam-se na frente
de uma banca de jornais. .

Hoje, quando ligo a televisão, vejo em grandes
programas de entrevistas, em novelas, uma home
nagem ao homossexualismo.

Sr. Presidente, respeito o homossexual, mas
não aceito que esta Casa venha a aprovar o projeto
da Deputada Marta Suplicy, mudando a nossa Cons
tituição, permitindo a união entre duas pessoas do
mesmo sexo. Aprendi que homem casa com mulher
e mulher casa com homem. Se as pessoas do mes-



20420 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1996

A lei diz que todo débito, até duzentos mil, será mas também o que de mais avançado há em termos
securitizado na sua totalidade. Os gerentes de ban- de equipamentos e tecnologia. Pioneiro na utilização
co estão exigindo determinados percentuais que os dos processos de impressão a frio, é também O Dia
agricultores -, não por serem caloteiros, mas por es- responsável pela introdução da informática na im-
tarem inadimplentes por ausência de política agríco- prensa piauiense, o que resultou em redução de
la -, não podem pagá-los e, conseqüentemente, es- custos e na maior racionalização dos processos de
tão sendo acionados na Justiça. engenharia que vão desde a elaboração das maté-

Quando os agricultores nos procuram, lamen- rias até a circulação do jomal, hoje atingindo todos
tavelmente, não temos feito outra coisa a não ser os Estados brasileiros.
denunciar neste Parlamento. Diante disso, sugeri- Vale ressaltar que O Dia foi também inovador
mos que eles procurem a Justiça porque o Parla- quando, anos atrás, adotou o sistema off-set, pas-
mento faz as leis e o Executivo as executa. Portanto, sando a ser impresso em cores, a exemplo dos
é a Justiça que fará com que a lei seja cumprida. grandes jornais do País.
Mas, infelizmente, "a maioria dos agricultores não Comprometido com a qualidade da informação,
pode comprar um saco de milho ou de feijão para com a defesa intransigente das liberdades demo-
plantar e da terra extrair seu sustento, muito menos cráticas, com a honestidade e a correção no trata-
constituir advogado e pagar taxas cartoriais. mento dos mais diversos temas do interesse da

Assim sendo, pedimos, mais uma vez, à dire- comunidade, esse jornal, sob o comando firme e
ção do Banco do Brasil, em especial à Presidência e seguro do seu Presidente, Coronel Octávio Miran-
à Diretoria de Crédito Rural, que autorizem os ban- da, tem uma gama de serviços prestados ao Piauí
cos a cumprir o que a lei da securitização determina. e ao País, testemunha fiel dos mais importantes
Queremos lembrar àqueles gerentes famigerados, momentos da nossa história ao longo desse quase
loucos por dinheiro, que ele::> nada perderão, porque meio século de existência. Congratulo-me com os
o Tesouro Nacional vai bancar temporariamente a demais dirigentes do jornal, Trabulo Júnior e Valci-
dívida, para depois os agricultores honrarem-na, não ra Miranda, que representam a garantia da conti-
de graça, mas com juros e correção, uma vez que nuidade do trabalho hoje desenvolvido por aquele
vão pagar com produtos. importante veículo de comunicação, assim como

Portanto, era esta a nossa mensagem, e pedi- co~ toda. a e~uipe de j?rnalistas, gráficos e de-
mos a V. Exl.l que autorize a devida divulgação no mais funclon~nos de O Ol~. .
programa "A Voz do Brasil", para que todo o País Já se disse que um Jornal perpetua a Vida de
saiba que estamos solidários a esta causa nobre. uma cidade, guardando dela a mais eficiente mem6-

O SR. JOÃO HENRIQUE (BlocoIPMDB _ PI. ri~ ~ ~ mais v~goroso.instru.mento de co.nsulta de ~ua
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Pr.esidente, hlstona, atu.ahzada dla-a-dla..Na~a m~ls verdadeiro,
Srlls e Srs. Deputados, é com satisfação que ocupo portanto, aflrma~-se que O DI? ~ao CUida apen~s ?e
esta tribuna para registrar mais um importante passo perpetuar TereSina, mas o propno Estado do PlaUl e
da imprensa do meu Estado no terreno da moderni- sua gente. . .
dade que hoje alcança os diversos meios de comu- Era o que tln,ha a dizer.
nicação de massa em todo o mundo. Trata-se do O SR. B. SA - Sr. Presidente, peço a palavra
novo projeto gráfico desenvolvido pelo jornal O Dia, pela ordem.
sem dúvida o mais antigo e tradicional órgão da im- O SR. ~PRESIOENTE (Wilson Campos) - Tem
prensa do Piauí, com seus 45 anos de inestimáveis V. EXª a palavra. ,
serviços prestados à comunidade piauiense, ao Nor- O SR. B. SA (PSDB - PI. Sem revisão do ora-
deste e ao País. A reforma de O Dia não lhe propor- dor.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, ocupo
cionou apenas uma nova feição gráfica, mas tam- a tribuna para registrar com muita satisfação o esfor-
bém veio dar mais agilidade aos textos bem elabora- ço que vem fazendo, no meu Estado, o Banco do
dos e objetivos, o que facilita ainda mais a sua leitu- Brasil, no sentido de dar provimento mínimo indis-
ra. Com essa revolucionária configuração gráfica, a pensável, em termos de financiamento, às exposiçõ-
criação de novas seções e colunas, o tradicional jor- es agropecuárias que têm acontecido em muitas re-
nal de Teresina traz para o seu Estado o que de giões do Estado.
mais moderno existe em matéria de jornalismo im- Há pouco mais de quinze dias, houve uma ex-
presso no mundo inteiro, incorporando não apenas posição agropecuária no Município de Oeiras, na
novas técnicas de diagramação e apresentação, qual conseguiu-se a liberação de 250 mil reais, atra-



O SR. ÁTILA LINS (BlocolPFL - AM. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, foi com grande alívio que a opinião
pública mundial recebeu a sensata decisão do presi
dente dos Estados Unidos da América do Norte, BiII
Clinton, em adiar, por seis meses a entrada em vigor
da Lei Helms-Burton que assegura a cidadãos e em
presas norte-americanas o direito de ingressarem
com ação judicial, nos tribunais daquele país, contra
empresas estrangeiras que utilizam bens em territó
rio cubano expropriados pelo regime de Fidel Cas
tro. A referida lei gerou fortes protestos de países da
União Européia, do Canadá e de nações da América
Latina por sua manifesta ingerência nos assuntos in
ternos de outro país, o que abriria grave precedente
na política externa internacional, colocando os paí
ses mais fracos sob o guante das poderosas potên
cias econômicas e militares.

A indigitada legislação, resquício lamentável de
um imperialismo que se julgava já superado diante
dos positivos avanços no relacionamento pacífico
entre os povos do planeta, deveria começar a ser
aplicada a 1º de agosto próximo. Agora, com a deci
são de governo de Washington, a data fica transferi
da para 1º de maio de 1997.
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vés ~o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Na Comissão de Relações Exteriores desta
Familiar. Trata-se de um recurso muito bem-vindo, Casa a questão foi abordada algumas vezes, com as
por~u.e _praticamente todo ele foi empregado na críticas qUê a Lei Helms~Burton merece. Este órgão
aqulslçao de gado de corte e de matriz de gado lei- técnico, coerente com a posição histórica do Brasil -
teiro. Agora, o Banco do Brasil, através de uma ação prevista na própria Constituição Federal - de defesa
desempenhada por nós junto à Diretoria de Recur- dos princípios de soberania das nações inde-
sos Rurais do Banco do Brasil, na pessoa do Sr. Ri- pendentes, deplorou a iniciativa dos parlamentares
cardo Conceição, liberou a mesma quantidade de norte-americanos e do governo ianque, adotada sob o
recursos para a Feira Agropecuária de Corrente, que clima emocional que há várias décadas mantém a
começa .na data de hoje, estendendo-se até o próxi- grande potência mundial em permanente guerra fria
mo domingo. contra o governo da minúscula ilha do Caribe. Não nos

Desta feita, o Banco do Brasil, que faz um es- cabe o direito de discutir o mérito do contencioso gera-
forço muito grande para tentar adaptar sua máquina do pelo uso de propriedades ou quaisquer bens de
administrativa à situação vigente neste País, com o norte-americanos por terceiros. Segundo nossa tradi-
corte dos funcionários de seu quadro funcional, ao ção, que é a mais consentânea com as aspirações de
mesmo tempo tenta, de alguma forma, desempe- paz e de concórdia entre todos os países do globo,
nhar a sua ação de vanguarda no processo de de- existem os foros e os meios adequados para que con-
senvolvimento da região, através do financiamento, flitos dessa natureza possam ser discutidos e dirimidos
embora com poucos recursos, os quais considero sem apelo a mecanismos de força, sejam estas de fei-
fundamentais para uma região que tem escassez ção jurídica ou de caráter bélico.
crônica dos mesmos. O princípio jurídico da territorialidade preside

De modo que deixo aqui o meu registro e o as Iimitaçõ:s em que .a~ leis podef!l ser im~o~ta~. ':'
meu agradecimento a essa ação sensível do Banco extrapolaçao desses limites leva à ingerênCia Indebl-
do Brasil. ta de um país sobre a soberania de estados inde-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) _ Com penden:es, fato hoje i~tolerável. . .
a palavra o Sr. Deputado Átila Lins. Ale~ desse regIstro, queremos ainda aprovei-

tar esta tnbuna para destacar a importância da assi-
natura, no dia de hoje, em Lisboa, dos atos constitu
tivos da Comunidade dos Países de Língua Portu
guesa, ato histórico que conta com a presença do
Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso e
dos Chefes-de-Estado de Portugal e de países afri
canos de língua oficial portuguesa. A declaração
constitutiva proclamará os direitos humanos de uma
grande população, indicará o combate ao racismo e
a proteção ao meio ambiente, temas sugeridos por
nossos representantes. Também deverá ser acatada
a proposta brasileira de combate ao tráfico e que
deve configurar o primeiro exemplo de esforço co
mum entre os sete países signatários da Declaração
Constitutiva a ser divulgada logo após à conclusão
dos trabalhos na capital lusa.

Outro assunto, Sr. Presidente.
A longevidade é sempre motivo de regozijo e

aclamação, e muito mais o é, se no alvo de nossa
homenagem, estiverem a soberania de vida, a inteli
gência fecunda, a honradez inatacável, o caráter es
pontâneo, o inquebrantável entusiasmo, o espírito
conciliador, a lisura sem condições, as virtudes pró
prias dos seres humanos quase ideais.

Os colegas de Parlamento, amigos, admirado
res, correligionários e até os que não lhe acompa-
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nham na ideologia assim se colocam, hoje, diante de encargos a que desde cede se impôs. André Franco
Franco Montoro, para homenageá-lo. Mais que do Montoro teria a melhor fo~a para a realização de
próprio homenageado, a alegria é nossa, por realizar suas aspirações intelectuais, espirituais, sociais, po-
esta sessão e prestar-lhe o tributo a que faz juz, não líticas e democráticas mais elevadas, sempre no
apenas pelos anos vividos, mas pelos oitenta anos norte dos acontecimentos, cumprindo o destino de lí-
bem vividos. der a que raros estão fadados.

O bem viver, no caso, não se refere ao prazer, A atividade política seria a conseqüência previ-
à felicidade gratuita, ao gozo imerecido, mas à obra sível desse início promissor. Em 1948, seguindo
profícua, ao currículo sem máculas, aos enormes uma tendência mundial do pós-guerra, situada entre
serviços prestados à Nação, sempre em nome dos o capitalismo e o comunismo, formava-se, com a
mais elevados ideais, na defesa irrestrita da demo- ajuda do jovem militante, a Vanguarda Democrática.
cracia, invariavelmente, ao longo da existência. É Seria, porém, o ingresso no PDC, o histórico Partido
sobre essa existência que vimos aqui falar, a fim de Democrático Cristão, que lançaria, em definitivo,
que possa ela nos servir a todos de inspiração. Franco MontQro no cenário político, primeiramente

Formado advogado, foi certamente na melhor na esfera municipal, depois na estadual e, por fim,
doutrina do Direito que o jovem André Franco Mon- no plano nacional, do qual, por sobejas razões, ja-
toro consolidou as idéias que desde cedo lhe ocupa- mais, a partir de então, estaria ausente.
ram a mente. Além de advogado, atuou como pro- Pelo PDC, Franco Montoro se alegeria, em
fessor. Trabalhou ainda como jornalista, colaboran- 1950, Vereador em São Paulo. Na mesma legenda,
do, com o brilhantismo já então aflorado de seu pen- em 1959, Montoro conquista uma cadeira na Câma-
sarnento, em alguns dos mais influentes veículos de ra dos Deputados. Em 1961, toma-se Líder do parti-
comunicação da época. Graças à formação religiosa do, na Câmara. Afasta-se da Casa para exercer o
sólida, integrou e foi dirigente da Ação Católica Bra- cargo de Ministro do Trabalho e Previdência Social.
sileira, criada por Dom Sebastião Leme, em 1935, João Goulart era então o Presidente da República, e
com o fito de organizar e fomentar a participação do Tancredo Neves o Primeiro-Ministro. Mais tarde, tor-
laicato da Igreja na tarefa apostólica. nou-se novamente Deputado Federal. Foi Presiden-

Franco Montoro tinha, em poucas palavras, a te Nacional do PDC.
índole inquieta e investigante, o espírito justo e Com o advento do Ato Institucional nº 2, have-
aguerrido, conceitos filosóficos e cristãos muito fir- ria um rearranjamento partidário. O PDC se dividiria
mes. Mal se iniciava nas lides profissionais, e isso já e Montoro ingressaria no MDB, sigla pela qual se
ficava bem claro. elegeria mais uma vez Deputado Federal. Entre os

Mais tarde, casado, passou a contar com a anos de 1968 e 1970, ilustrou com sua docência os
eterna colaboradora, a companheira de todas as ho- quadros da Universidade de Brasnia, onde lecionou
ras, a esposa incansável, de presença constante. A Filosofia do Direito. Em 1971 tomava-se Senador.
Sr4 Lucy Pestana Silva Franco Montoro dali em dian- Em 1978 era reeleito. Em 1982 elegia-se Govema-
te o complementaria sempre. Nas diversas ocasiões dor do Estado de São Paulo.
em que, tanto dentro, como fora do recesso do lar, Ora, nobres colegas, falar das realizações de
se tratasse de tomar decisões, de elaborar cânones Franco Montoro durante esse longo tempo, no exer-
ou de traçar objetivos, lá est~va ela. cício de cada cargo que ocupou, de cada mandato

Assim, Sr. Presidente, se me permite, para D. exercido, seria um prazer imenso, mas abstenho-me
Luci, sem sombra de dúvida, devem-se estender de fazê-lo em favor do pouco tempo que lamentavel-
nossos encômios. Mercê da lucidez, da sagacidade, mente me resta. Quer no Executivo, quer no Legisla-
da intuição, da dedicação que lhe são tão caracterís- tivo, agiu sempre pelo povo e a este destinou o me-
ticas, jamais deixou de fertilizar os debates em famí- Ihor de sua verve.
lia. E a prole numerosa desse casamento, transfor- Assim, a breve, a resumidíssima cronologia
mada em homens e mulheres de bem, aí está, ates- ora traçada não teve qualquer pretensão de bio-
tando uma cultura doméstica de fato vitoriosa, uma grafar o homenageado, entre outros óbvios moti-
vida em comum exemplar. vos, porque não é meu intento realizar um ensaio

Mas, voltando agora ao nosso homenageado, histórico. Sim, Sr. Presidente, pelo vulto e pela im-
ressalta daqueles primórdios o fato de que muito portância do conjunto de sua obra, Franco Monto-
precocemente conquistou urna profunda intimidade ro tem feito, ao longo dos oitenta anos de vida, a
com o exercício da liderança. Na multiplicidade de História do Brasil.
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É justamente a bem da História, que, entretan- nas 1,4%. No mesmo período, o seleto grupo dos
to, não me perdoaria omitir uma observação. Na plu- 20% mais ricos passou de 70% da renda para 85%.
ralidade das realizações de Franco Montoro há um Do total de US$23 trilhões que representam a
traço imutável, uma lição constante: a da coerência, soma dos produtos nacionais, apenas US$5 trilhões
da coragem, da reação enérgica ao arbítrio, a lição ficam nos países que concentram 80% da população
do desprendimento pessoal e do patriotismo. Em to- mundial, enquanto 78% (ou US$18 trilhões) da ren-
das as ocasiões, Franco Montoro foi rigoroso, sem da total estão localizados no grupo dos países consi-
ser radical. derados ricos. Mais: a riqueza acumulada de 358

Esses, sem dúvida, os atributos que o levaram magnatas é superior aos rendimentos anuais soma-
a resistir contra o autoritarismo, a formar com o dos de países que abrigam aproximadamente a me-
povo, sempre que convocado, ou sempre que a tade da população do planeta. Ou seja: este grupo
consciência a isso o instava. amelha mais riquezas que 2,3 bilhões de !"eres hu-

Para defender valores, Franco Montoro nunca manos.
se calou. Ainda que conhecendo os riscos - e talvez O comércio triplicou no período que compreen-
por isso -, jamais se intimidou diante das desforras de os anos de 1965 e 1990 e, com a chamada glo-
políticas que os próceres da ditadura lhe infligiriam. balização, mais de US$1 trilhão de dólares gira pelo
Criticou, denunciou, comprometeu-se, clamou, bra- mundo diária e especulativamente, mas cresceu o
dou, fez uma oposição madura e conseqüente, fosso que separa os países ricos dos países pobres.
como de seu estilo. Lutou contra a figura esdrúxula Isto contribui para acentuar a dramaticidade do con-
do político biônico. teúdo do relatório, que trata do desenvolvimento hu-

Marchou com o povo pelas diretas. Soube dia- mano: 1,6 bilhão de pessoas vivem hoje em piores
logar, quando vislumbrava na via do diálogo qual- condições do que há 15 anos, completamente mar-
quer possibilidade de solver questões. ginalizadas da perversa onda de crescimento que

Os brasileiros, Deputado Franco Montoro, mui- concentrou ainda mais a riqueza no mundo.
to lhe devem pelo resgate de sua cidadania, pelos Diante do trágico panorama posto mundialmen-
direitos políticos recuperados após o período tene- te, uma conclusão é mais evidente no documento: o
broso de obscurantismo, pela imagem que hoje são desenvolvimento de um país não pode ser aferido
capazes de fazer de si mesmos. Como povo amadu- pelo seu crescimento econômico, mas pela qualida-
recido e senhor de seu destino histórico, como .Na- de dos resultados pela sintonia entre os dois aspec-
ção que sabe agora reinvidincar, lutar por direitos in- tos. O Brasil é citado como um país onde não há
dividuais e comunitários instransferíveis, defender os equilíbrio entre crescimento econômico e desElnvol-
princípios democráticos, valorizar a liberdade, esse vimento humano, e pela acentuada diferença entre
povo lhe será para sempre grato. os mais ricos e os mais pobres em sua população:

Deputado Franco montoro, para mim, pessoal- "Os pobres tornaram-se ainda mais marginalizados
mente, é um grande orgulho sermos contemporâ- em países como o Brasil, Guatemala, Guiné-Bissau
neos. É uma grande satisfação que além de contem- e Estados Unidos". A diferença é considerada "es-
porâneos sejamos companheiros, que além de com- tratosférica", pois os 20% mais ricos ganham 32 ve-
panheiro possa eu ser amigo de V. Ex!! contando zes mais que os 20% mais pobres, numa despropor-
com a honra de sua amizade. ção que, segundo a ONU, é tendencialmente cres-

Que Deus o proteja sempre. cente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE Pro- Em termos de gravidade, o Brasil ganha em

nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, srªs e pobreza de Trinidad y Tobago, Uruguai, Costa Rica,
Srs. Deputados, o relatório da ONU, de 1996, divul- Argentina, Barbados, Panamá e Cuba. O relatório
gado pelo Programa das Nações Unidas para o De- afirma que o Brasil apresenta um perfil oposto ao
senvolvimento (PNDU), é revelador das dramáticas dos países onde o desempenho no Produto Interno
condições em que o planeta está submerso neste fi- Bruto (PIB) é inferior em colocação ao do índice de
nal de milênio. Traduz uma tendência consagrada pobreza de suas populações. Está longe, portanto,
pelo capitalismo ao longo da História e o prenúncio dos que apresentam "boa aplicação dos recursos
da barbárie que, neste rumo anuncia um futuro sinis- disponíveis", em termos dos investimentos sociais. É
tro pàra a humanidade. Há três décadas, os 20% o caso de países socialistas (a exemplo da China,
mais pobres da população mundial detinham 2,4% Cuba e Vietnã), e de países de periferia capitalista,
da renda produzida, mais hoje conseguem reter ape- como a Costa Rica e a Jamaica.
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O segredo do desastre brasileiro está na leitura nuam desviando recursos públicos sem qualquer
das "cinco recomendações específicas do relatório medida concreta do Governo. As quase cinqüenta
para quem quer vencer na disputa da globalização": mortes de Caruaru e mais de noventa idosos assas-
política de emprego, que não acontece automat- sinados nas clínicas do Rio de Janeiro são demons-
icamente apenas com crescimento econômico; in- trações fúnebres do mar de lama que envolve a rede
vestimento em capacitação, especialmente em edu- de hospitais conveniados.
cação, saúde e treinamento; acesso à terra com ên- b) Este Governo também nada tem feito para o
fase na pequena propriedade, que apresenta maio- cumprimento da Constituição. Pelo art. 1/96 da Car-
res índices de produtividade e de absorção de mão- ta Constitucional, a prioridade dos recursos do SUS
de-obra; e investimentos intensivos em pesquisa e são os hospitais e por último os privados. Na prática
tecnologia. é o inverso: primeiro os privados, em seguida os fi-

O Governo brasileiro apresenta nesta Casa um lantrópicos e se sobrar, o resto vai para os hospitais
discurso de plena adesão apostulados de convivên- públicos. Em todo o País é comum os hospitais pú-
cia com a globalização, mas não pensa em ganhar blicos estarem fechados, enquanto que ao lado,
corrida alguma. O Governo Fernando Henrique so- um hospital privado floresce. Ademais, esta máfia
mente exigiu do Parlamento a aprovação dos aspec- que opera no Sistema, além do enriquecimento rá-
tos do receituário neoliberal que são desfavoráveis pido, vem ocupando espaço crescente na vida pú-
ao povo brasileiro e à Nação. Nenhuma das reco- blica, aumentando a cada eleição o número de do-
mendações apresentadas pela ONU consta das açõ- nos de hospitais nas Câmaras, Prefeituras, As-
es concretas de governo, no sentido de, pelo menos sembléias, Governos de Estados e no Parlamento
tentar reverter o panorama catastrófico desenhado. nacional.
Além disso, agora, o Presidente Fernando Henrique O cinismo do Governo aumenta à medida em
desdenhou (para o jornal português Diário de Natí- que prevê cerca de 52 bilhões de reais para socorrer
cias da população que deveria ser público-meta de banqueiros falidos, já tendo liberado mais de 14 bi-
um governo sério, classificando os brasileiros como Ihões de reais apenas para o Banco Nacional, Ban-
"provincianos que pensam como caipiras". Com isto co Econômico e Banorte, enquanto sonega recursos
mostra claramente o desdém com que seu governo para a Saúde, penalizando mais a classe média com
recebe as notícias que vem da ONU. Afinal, para o esta contribuição absurda.
Presidente, um povo assim qualificado merece resul- Por outro lado, este Governo, de forma desca-
tados da pior qualidade. rada, mente ao Congresso Nacional e mente à so-

a resultado é um autêntico atestado de inadim- ciedade quando reafirma que os recursos da CPMF
plência política e administrativa que posiciona o País se destinarão aos hospitais públicos e filantrópicos.
com 28 pontos inferiores à Argentina que igualmente É mentira! Os recursos arrecadados irão para o Sis-
adotou o caminho neoliberal. Neste rumo, se o mun- tema Unificado de Saúde (SUS), os quais serão usa-
do despenca ladeira abaixo, o Brasil segue na dian- dos tanto para a rede pública, filantrópica, quanto a
teira. Urge uma reação qa sociedade brasileira con- privada. Não há como separar na prática. O próprio
tra este desastre pensado e executado nas usinas Ministro da saúde, Adib Jatene desmentiu o Presi-
de seus mais ferrenhos inimigos - algozes da mo- dente ao afirmar, quando solicitou empréstimo do
demidade e precursores da barbárie. FAT, que os recursos seriam para o pagamento de

Era o que tinha a dizer. serviços prestados pelos hospitais privados.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Pronun- Ademais, convém lembrar que a força e o po-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrS's e der de pressão dos hospitais privados é gigantesca,
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para ratificar a sendo impossível a destinação desses recursos ape-
minha posição contrária à Contribuição Provisória nas para os hospitais públicos.
sobre Movimentação Financeira (CPMF). Os moti- Ao invés de este Governo penalizar mais uma
vos são os mais variados, dos quais destaco os se- vez a classe média com um paliativo que em nada
guintes: resolverá os problemas da saúde pública nacional, o

a) Passados mais de dezoito meses de empos- mesmo deveria parar de sustentar banqueiros, fali-
sado, este Governo não ofereceu à sociedade brasi- dos de cobrir calotes dos latifundiários que não pa-
leira nenhum sinal de combate às fraudes e à rouba- gam os empréstimos junto aos bancos públicos e de
Iheira no Sistema Único de Saúde (SUS). Os hospi- se omitir diante das fraudes e dos desperdícios de
tais privados e "filantrópicos" principalmente, conti- recursos públicos.
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Já é hora de este Governo ter vergonha na se retirar do pleito. Fato que somente há de fortale-
cara e implementar uma verdadeira reforma tributá- cer o meu compromisso e empenho de, ao fim, sa-
ria, estacando a sonegação e tributando as grandes grar-me vitorioso.
fortunas que historicamente não pagam imposto no Para finalizar este registro de grandeza pes-
País. soai e abnegação do partido somente tenho a dizer,

A CPMF só servirá aos tubarões da saúde e bem-vindo Luiz Kalil, bem-vindos trabalhistas. É mo-
para azeitar as máquinas de fazer votos nestas elei- tivo de muito orgulho tê-los conosco.
ções municipais. O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- srªs e Srs. Deputados, já tivemos oportunidade de,
putados, diversamente da maioria das oportunida- desta tribuna, condenar a forma como os diversos
des em que me pronunciei desta tribuna, hoje venho governos da República se comportam frente aos
para manifestar uma consideração extremamente fundos sociais criados neste País. Os objetivos para
pessoal e subjetiva. Sempre procurei, mesmo mani- os quais foram projetados tais fundos têm sido vio-
festando preocupações bem peculiares e particula- lenta e ilegalmente abandonados, sem que se ado-
res - regionais ou microrregionais - deixar claro o tem quaisquer providências para coibir esses desca-
vínculo da sina de representar. minhos, esses abusos. Os trabalhadores, os funcio-

Hoje estou predisposto a fazer uma homena- nários públicos, afinal o destinatário maior dos recur-
gem extremamente pessoal. Desejo, de forma singe- sos assim amealhados, nada podem fazer. Ou fa-
Ia, homenagear a um político de extensa folha de zem, isto é, protestam, procuram esta Casa, nos tra-
serviços prestados à cidade de Bagé, cidade que te- zem números e dados os mais aberrantes. Transfor-
nho a honra de concorrer ao seu Executivo no pleito mamos esses protestos em denúncias, mas, dia
eleitoral que se avizinha. após dia, nada vemos ser feito, nenhuma punição

Luiz Kalil é figura muito benquista no seio da ocorre. Ao contrário, ouvimos justificativas as mais
comunidade bageense. Médico comunitário, clínico estapafúrdias de autoridades governamentais, justifi-
geral humanitário que sempre soube atender males cativas do tipo "não é legal mas é lícito", ou coisas
muito além da ciência de Hipócrates, é o ilustre per- que tais.
sonagem alvo de meu reconhecimento. Queríamos nos ocupar hoje do que ocorre com

Tenho a certeza; Bagé saberá tê-lo na conside- o Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT.
ração de que é merecedor. Luiz Kalil, que já quando O Fat foi criado pela Lei nQ 7.998, de 11 de ja-
vereador - mesmo que integrando a bancada de neiro de 1990 (art. 10). Seus objetivos, ali bem defi-
sustentação ao Governo - deixava clara a sua preo- nidos, seriam o de custear o Programa do Seguro-
cupação em defender os desvalidos. Como Prefeito Desemprego, o pagamento do abono salarial e o fi-
em exercício - enquanto Chefe do Legislativo ba- nanciamento de programas de desenvolvimento
geense - reafirmou a tendência humanitária. E como econômico. E, basicamente, seus recursos seriam
Prefeito de Bagé, sempre reconhecido como homem os decorrentes da arrecadação do Fundo Pis-Pasep.
probo, honesto e atento às demandas populares. E o que vemos? O abandono inteiro desse pro-

Hoje filiado ao Partido Democrático Trabalhista jeto, o descaminho total de recursos e projetos, com
(PDT) - onde, por sinal, demonstra-se visivelmente o que, aliás, o Fat não está senão sendo atrelado a
afinado em sua vocação social e popular, foi desig- uma seqüência de distorções que vêm de longe.
nado, na Convenção do dia 15 de junho de 1996, a Veja, Sr. Presidente, que, criados os Fundos
concorrer, mais uma vez, ao cargo maior do Executi- PIS (gerenciado pela Caixa Econômica) e Pasep
vo daquela cidade. (gerenciado pelo Banco do Brasil), puderam, pelo

No entanto, demonstrando espírito de renúncia menos de início, cumprir com a programação que
que somente às almas nobres assiste, participou lhes foi destinada. No caso do Pasep, valha-nos o
das tratativas de seu partido para renunciar em favor exemplo, o Banco do Brasil criou uma variedade de
da candidatura que mais forte se apresentasse con- linhas de financiamento, uma da quais, queremos
tra a coalisão de forças que representa a mais atra- ressaltar, permitia às pequenas Prefeituras recursos
sada e arcaíca das manifestações da oligarquia dos para aquisição de máquinas de terraplenagem, para
latifúndios da região da campanha. obras de saneamento básico e o mais.

Quis o destino que o meu nome fosse o mais Os resultados, de início, também, excelentes,
lembrado em Bagé. E o DI'. Luiz Kalil houvesse de acabaram por frustar a todos. É que os dois fundos



o SR. NELSON BORNIER (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, a grande vitória do Governo Itamar
Franco, e que teve como conseqüência direta a elei
ção do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi o
controle da inflação, drasticamente reduzida com o
advento do Plano Real.

Parece, entretanto, que o atual Governo está
satisfeito com essa conquista, sem atentar para o
imenso custo social que o controle da inflação está
gerando, especialmente no mercado de trabalho.
Não é à toa, Sr. Presidente, que as últimas pesqui
sas em âmbito nacional indicam preocupante queda
na popularidade do Presidente da República, o que
indica, .com clareza, que a população, particularmen
te a classe trabalhadora, não está satisfeita com a
situação.

De fato, em São Paulo - termômetro da indús
tria nacional e do respectivo nível de emprego -, no
período de um ano foram dispensados 305.274 tra
balhadores, consoante informações divulgadas pela
própria Federação das Indústrias do Estado.

O pior ainda, é que os empresários, tanto no
eixo Rio-São Paulo como no resto do país, demons
tram pessimismo com relação às atividades indus
triais nos próximos meses, não havendo, por conse-
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foram fundidos num só, o atual Pis-Pasep e seus re- bunal denunciou as irregularidades contidas na utili-
cursos transferidos para o Bndes, sendo aplicados, zação de recursos do Fundo no financiamento da
daí em diante, já ninguém sabe como, nem com que safra agrícola e da saúde pública, conforme acaba-
propósitos. mos de dizer aqui.

Tais recursos, agora, são destinados ao Fat, A lista de irregularidades vai longe. O Bndes
deles se deduzindo o percentual de 40% para apli- tem concedido empréstimos a empresas recente-
cação, ainda, pelo mesmo Bndes, no financiamento mente privatizadas. E isto com recursos do Fat. E
de programas de desenvolvimento, conforme, aliás, aqui nos assombra o fato de o Governo alardear a
o prevê a lei que criou o Fundo. E nem se poderia, necessidade de privatizar suas empresas, dada a
de pronto, protestar contra isso, porque tais progra- carência de recursos para seguir sustentando-as e,
mas poderão (ou poderiam) gerar novos empregos, logo em seguida, a elas endereçar gordas fatias de
mais tributos e o que daí sempre decorre. recursos públicos. Públicos, queremos dizer do Fat.

Mas, já em 1995, o Fat vem de apresentar uma Algumas outras empresas, arroladas no Cadin, tam-
situação deficitária e, mais que isso, altamente preo- bém foram beneficiadas com dinheiro do Fundo, isto
cupante. De pronto, pela emenda constitucional que é, dinheiro do trabalhador despejado nos cofres de
criou o Fundo Social de Emergência, do Fat foram quem não paga o que deve a órgãos e entidades
apartados 20% de sua arrecadação para o novo (leia-se: bancos) federais.
Fundo, que se provou, ao fim e ao cabo, nem ser so- O Governo não pode seguir com essa prática
cial nem ser de emergência, na forma como o de- daninha de ir liquidando, pouco a pouco, programas
nunciamos diversas vezes nesta Casa, com larga di- sociais por ele mesmo criados, valendo-se de recur-
vulgação pela imprensa. sos ali acumulados para tapar furos do Tesouro Na-

Mas não é só. Uma Medida Provisória - sem- cional, para emprestar aos que freqüentam os corre-
pre essas malfadadas medidas provisórias! - a de nll dores palacianos, tudo, conforme aqui estamos com-
1.178/96, obrigou o Fat a emprestar dinheiro para o provando, em detrimento, no caso do Fat, da classe
sistema de saúde pública, já tendo sido obrigado, trabalhadora.
anteriormente, a ajudar no custeio da safra agrícola
(MP 755/94). E o Ministério da Agricultura ainda con
ta, para a safra deste ano, com mais de um bilhão
de reais do Fundo.

É abuso em excesso! O desemprego campeia
pelo País e o Fat, encarregado de suprir recursos
para o seguro-desemprego está em situação defici
tária, com recursos de seus cofres ajudando a com
prar goiabada cascão, a financiar usineiros que de
vem fortunas fabulosas ao Banco do Brasil e a en
gordar ainda mais os que se locupletam com a saú
de de nosso povo, através desse poço sem fundo
em que se transformou o auxílio governamental a
hospitais e casa de saúde.

Em Brasnia - é mais um exemplo - uma em
presa, a Multipão, conseguiu através do Bndes, mais
de dois milhões de dólares para tocar um projeto ei
vado de irregularidades, na forma como o apontou o
Tribunal de Contas da União, em decisão de nQ

690/95.
E veja-se, Sr. Presidente, que nada obstante

tenha sido praticamente destruído o sistema de con
trole interno do Poder Executivo, o controle externo,
exercido pelo TCU, não se mantém alheio a tantos e
tais desmandos, a essa brutal descaracterização do
Fat. De fato, num parecer prévio sobre as contas do
Governo, relativas ao exercício de ,1995. aQuele Tri-
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guinte, perspectivas de que o nível de emprego au- em termos financeiros. Esse apoio deve traduzir-se,
mente. entre outras providências, pelo não fechamento de

Em verdade, certa deterioração das contas pú- agências deficitárias e, conseqüentemente, pela não
blicas poderá ter impacto pernicioso sobre a produ- demissão de dezenas ou, quem sabe, centenas de
ção industrial do país, pois o Governo estará obriga- funcionários.
do a manter a política de altas taxas de juros, inibin- De fato, tal situação, que tende a ocorrer priori-
do a indústria e o comércio, com efeitos perversos tariamente em pobres municípios interioranos, acar-
no mercado de trabalho, que ficará cada vez mais reta prejuízos inomináveis à população e à econo-
restrito. mia locais. É justamente nessas localidades, em que

Uma demonstração de que o flagelo do desem- o pequeno volume de empreendimentos não atrai a
prego atinge todo o País foi a recente abertura de instituição financeira privada, que a presença do
vagas na retomada das obras do metrô de Brasma, Banco do Brasil se mostra absolutamente necessá-
quando, num único dia, mais de três mil trabalhado- ria e insubstituível, pelo que oferece de oportunidade
res desempregados - a maioria sem colocação há de crescimento a toda a região. É dele que provirão
mais de um ano - candidataram-se a uma vaga. talvez os únicos recursos para financiar as ativida-

Exatamente por essa razão, e porque sabemos des produtivas locais; é provável que os emprésti-
do drama terrível que acomete as fammas dos de- mos ocorram a juros moderados, que seja modesta
sempregados, desejamos, desta tribuna, apelar ao a margem de lucro, mas os prejuízos financeiros se-
Sr. Presiçlente da República para que o Governo rão sobejamente superados pelos benefícios de or-
saia da retórica e aja com a presteza que a situação dem social. Assim, e mesmo que não possa apre-
requer, criando um programa de emergência que es- sentar dados contábeis satisfatórios, tais agências
timule o nível de emprego. devem ser mantidas pelo que contribuem para o de-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e senvolvimento, pelo que significam em termos de
Srs. Deputados. presença do Poder Público, pelo considerável núme-

O SR. JARBAS LIMA (Bloco/PPB - RS. Pro- ro de empregos que gera, direta ou indiretamente.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Por todas essas razões, manifestamos nossa
Srs. Deputados, é inquestionável o relevante papel total solidariedade ao povo de Lagoa Vermelha, Rio
exercido pelo Banco do Brasil na economia nacional. Grande do Sul, que se vê ameaçado de assistir ao
Todos sabemos que grande parte de nossa produ- fechamento da única agência do Banco do Brasil na
ção, em todos os setores, vem por ele sendo finan- cidade, em função de seu talvez inexpressivo movi-
ciada nos últimos 200 anos, Nessa medida, pode-se mento. Ciosos da péssima repercussão social do
dizer, sem medo de errar, que sua maior vocação, fato, que em muito ultrapassa, repetimos, a negativi-
para além do lucro financeiro ou da rentabilidade, é dade de um dado contábil, a Prefeitura Municipal, a
de natureza social. A abertura de linhas de crédito Câmara de Vereadores e diversos sindicatos vêm le-
para a produção industrial e agropecuária contribui gitimarnente solicitar nossa intercessão junto às au-
decisivamente para aperfeiçoamento do sistema toridades competentes, no sentido de manter em
produtivo, com estímulo permanente para a oferta funcionamento a agência local. Sabedora das dificul-
de emprego em área rural e incentivo ao desenvolvi- dades por que passa a instituição, a comunidade de
mento integrado do País. Lagoa Vermelha compromete-se a dividir o necessá-

Desse ponto de vista, a importância do Banco rio esforço de recuperação, certa de que o empenho
do Brasil no contexto nacional manifesta,;se em as- de todos os setores produtivos e de todos os seg-
pectos diversos. Como empresa pública, concentra mentos da sociedade será fundamental para superar
os esforços do Estado, dos correntistas e dos funcio- a crise.
nários, em demonstração de que atividade de tal Daqui desta prestigiada tribuna, oferecemos
porte depende da dedicação integral de todos os nossa solidariedade ao Município gaúcho, minha ter-
seus segmentos. Paralelamente, racionaliza de ra natal, convencidos de que estamos da justiça de
acordo com o interesse nacional a distribuição de re- sua reivindicação. Esperamos que a direção do Ban-
éursos públicos destinados à produção. co do Brasil reveja sua decisão, avaliando também

Diante disso, desnecessário acrescentar que a por outros critérios a conveniência de ali manter uma
instituição merece apoio incondicional e irrestrito do agência em funcionamento. A medida trará benefí-
Governo e da sociedade, ainda que alguns de seus cios a todo o Rio Grande do Sul, cuja produção
setores não esteja apresentando desempenho ideal agropecuária em muito depende do crédito estatal;
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ademais, corresponde ao esforço do povo gaúcho, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Estado do
cuja dedicação ao trabalho é exemplar para todo o Maranhão oferece a localização ideal para esta refi-
País. naria, a ser implantada no NortelNordeste do País.

O SR. COSTA FERREIRA (BlocolPFL - MA. O Maranhão localiza-se estrategicamente na
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, região limítrofe entre o Norte e o Nordeste, respon-
Sr's e Srs. Deputados, o Brasil discute, por duas dé- sáveis pelo consumo de cerca de 100.000 barris de
cadas, a localização de uma refinaria de petróleo no derivados de petróleo por dia.
Nordeste. É inconcebível que essa Região permane- Essa refinaria viria consolidar o pólo de desen-
ça com apenas uma unidade de refino, que é a Refi- volvimento industrial em implantação em São Luís,
naria de Mataripe, na Bahia. capaz de gerar mais de cem mil empregos diretos.

O Nordeste detém cerca de 28% da população Para tanto, destinou-se área no Distrito Industrial de
do País e consome cerca de 17% do total de deriva- São Luís, onde foi implantada a Alumar, e próximo à
dos de petróleo, e não pode permanecer com ape- futura localização da USIMAR, Usina Siderúrgica do
nas uma entre as dez refinarias existentes no territó- Maranhão.
rio nacional. A localização da refinaria no Estado do Mara-

nhão viria se beneficiar de toda a infra-estrutura ur-
Que razões ou motivações teriam induzido os bana e portuária disponível na nossa bela e aprazí-

dirigentes nacionais a retardar o processo de im- vel São Luís, que oferece condições extremamente
plantação e a justificar tão baixa prioridade para o atraentes para os profissionais que vierem a operar
Nordeste? a refinaria.

Não se discute a importância que a elevação No que tange à implantação da infra-estrutura
dos preços do petróleo no mercado internacional, a portuária em São Luís, o Porto de ltaqui oferece ex-
partir da década de setenta, representou nas restri- celentes condições operacionais e atesta o empe-
ções de investimentos e na exigência de revisão da nho que o povo do Maranhão dedica ao empreendi-
política de refino da Petrobrás. De uma estrutura de mento. Encontra-se em implantação pier próprio
refino para produzir derivados leves, principalmente para a atividade petroleira, com capacidade de car-
a gasolina, os investimentos foram deslocados para ga simultânea de dois petroleiros com mais de
a complementação das refinarias existentes, de 250.000 toneladas, com comprimento de 470 metros
modo a ampliar a parcela de produção de óleo die- e com profundidade máxima de 22 metros.
sei e de gás liqüefeito de petróleo. Essa infra-estrutura portuária permitirá o atra-

Mas seria simplório aceitar que a justificativa camento de petroleiros de grande porte e a redistri-
se limitasse a esse aspecto. Nesse mesmo período, buição da carga para navios menores, mais adequa-
o País ampliou enormemente a descoberta de teser- dos ao abastecimento das regiões que dispõem de
vas petrolíferas com as regiões Nordeste e Norte portos de pequeno porte.
oferecendo significativa contribuição. Se o fato da A tudo isso se soma a perspectiva de constru-
proximidade com a rota dos navios petroleiros já fa- ção da Ferrovia Norte-Sul, que permitiria o abasteci-
vorecia a região, ainda mais viável é refinar o petró- mento da região central do País e facilitaria o abas-
leo oriundo do seu subsolo no próprio território. tecimento de boa parte das regiões Norte e Nordes-

Certamente, a questão dos preços de comer- te por via rodoviária.
cialização dos derivados de petróleo, equalizados Sr. Presidente e Srs. Deputados, a implantação
em todo o território nacional, também prejudica a de uma refinaria de petróleo no Maranhão reveste-
avaliação da economicidade de um empreendi- se de singular importância para o nosso Estado. Tra-
mento desse tipo e porte. Uma vez que os custos ta-se de um empreendimento que requererá investi-
de transporte são compensados, qualquer que mentos superiores a um bilhão de dólares e que tra-
seja o trajeto, viabiliza-se o envio de óleo para o rá repercussões extremamente significativas.
Sul do País, para ser refinado, e seu retorno ao Acreditamos que temos vontade, vocação e
Norte e Nordeste para consumo. Se, ao contrário, vantagem técnica. Falta-nos tão-somente a decisão
se praticasse uma política de preços diferencia- política, que esperamos seja breve.
dos, que incorporasse os custos do transporte, a Por tudo isso, conclamo o apoio de todos e, em
política de implantação de refinarias teria sido dife- especial, apelo ao Poder Central, na pessoa do i1us-
rente, privilegiando unidades de menor porte e tre e nobre Presidente da República, no sentido de
maior descentralização regional. que autorize a tomada de decisão que permita viabi-
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Iizar a implantação de uma refinaria de petróleo do
Maranhão, e a conseqüente consolidação da implan
tação de novo pólo industrial na sofrida Região Nor
deste.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, talvez no nosso século a chamada ques
tão urbana nunca tenha assumido a importância po
lítica, econômica, social e acadêmica como verifica
mos hoje. A implantação de um novo padrão tecno
lógico no mundo, a redistribuição internacional do
trabalho, a biotecnologia, a informática e os novos
materiais, estão refazendo conceitos, reinventando
valores, portanto, redefinindo os nossos modos de
ser e viver.

No que se refere à ocupação espacial do ho
mem, o primeiro dado importante desse novo mo
mento, pelo menos nos parses ocidentais indus
trializados, é o fim do mundo rural - o que não
quer dizer exatamente o fim da vida no campo.
Mas, sim, que as novas tecnologia e os novos pa
drões de comunicação levam ao campo as mes
mas referências de consumo, os mesmos valores,
a mesma estética que encontramos no universo
urbano propriamente dito. A recente reunião do
Habitat-li, em Istambul, mobilizando urbanistas, ar
quitetos, sociólogos, antropólogos, Chefes de Es
tado de todo o mundo, exemplificam de forma evi
dente as preocupações contemporâneas com o es
paço sagrado da cidade.

E já não era sem tempo. Se na Europa os pa
drões urbanos são adequados, pelo menos na gran
de maioria das suas cidades, mesmo aquelas inclur
das no rol dos grandes centros do mundo, corno Pa
ris, Londres, Berlim, Roma, Milão, Madri, Barcelona
e Lisboa - para citarmos as mais conhecidas -, o
mesmo não podemos dizer de todas as cidades dos
Estados Unidos, da Ásia, da América Latina e da
África.

Especificamente no Brasil, a ausência de con
trole e a completa falta de referência para a expan
são das nossas cidades, expõem, de forma cons
trangedora, a decrescente qualidade de vida em
nossas cidades, a despeito do crescimento econômi
coe/ou mesmo da expansão da riqueza. Em recente
e elegante artigo publicado na Folha de S. Paulo,
Antônio Ermrnio de Moraes falava da cidade de São
Paulo da sua juventude. Mais pobre, é verdade, mas
bem mais humana, mais agradável, mais bonita e
mais acolhedora. O mesmo podemos dizer do Rio
de Janeiro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de
Recife e da minha querida Fortaleza.

E sobre elas, neste momento em que nos pre
paramos para as eleições municipais de outubro,
não poderia deixar de lamentar o caminho que a sua
expansão urbana está a nos oferecer. Hoje temos
todos os problemas de uma grande metrópole do
Terceiro Mundo: concentração e ostentação da ri
queza, expansão e ostentação da miséria, espalha
dos numa superfrcie de asfalto e concreto. Uma ci
dade que, da segunda metade do século XIX até
1930, conseguiu produzir um dos melhores e mais
qualificados espaços urbanos no nosso Pars, como
também nos demonstra o precioso trabalho do histo
riador sebastião Rogério Pontes, Fortaleza Belle
Époque, hoje é um desafio para todos nós. Até
mesmo, e de forma perigosa e preocupante, o clima
ameno e temperado que caracteriza a cidade de
Fortaleza, que fazia uma média de 24 graus durante
o ano, hoje apresenta temperaturas elevadas e já
não nos oferece a sua acolhedora brisa, sem a qual
os vrrus e as bactérias se avolumam e permanecem
no ambiente urbano, promovendo surtos de gripes,
viroses, tomando-se um canteiro para epidemias.

Foi certamente com preocupações semelhan
tes que o arquiteto: Jorge Neves nos remeteu uma
cópia do seu trabalho apresentado no 11 Congresso
Estadual de Profissionais 96: O ensino do urbanis
mo. Neves, com sensibilidade e competência, apon
tou, em seu trabalho, um dos problemas que agra
vam o descontrole e a expansão da desordem em
nossas cidades: a ausência na nossa universidade
de uma formação especifica do urbanista. Apesar de
existirem, até de forma organizada, estudiosos e es
pecialistas no assunto, o urbanismo, curiosamente,
não tem as nossas universidades, institutos e cen
tros de excelências o espaço proporcional ao desa
fio que a sociedade contemporânea terá que enfren
tar.

Estamos remetendo ao Conselho Nacional de
Educação, ao Ministro Paulo Renato - e faremos
constar dos Anais da Casa - o trabalho deste huma
nista e diligente arquiteto, uma contribuição que
aponta soluções ante a magnitude dos nossos pro
blemas urbanos. Mas como nos ensinava Guimarã
es Rosa, o caminho se faz andando.

·0 trabalho a que se refere o Deputado
encontra-se do CeDI, Coordenação de Ar
quivos da Câmara dos Deputados, conforme
Guia de Transferência n2 15, emitida pelo
Departamento de Taquigrafia, Revisão e Re
dação" (Art. 98, § 32 , do Regimento Interna
da Câmara dos Deputados).
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A SRA. MARIA VALADÃO (Bloco/PFL - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, há muito tempo temos
acompanhado o noticiário a respeito de crimes de
toda natureza a que o cidadão brasileiro, de todas
as camadas sociais, está sujeito. Recentemente,
porém, um determinado tipo de delito, entre tantos
hediondos, chamou nossa atenção de forma espe
cial. Tal delito foi praticado por uma pessoa presu
mivelmente de baixa condição social e educacio
nal, mas, em razão das circunstâncias, tratava-se,
a nosso ver, de extremo estado de necessidade. A
pessoa portava duas aves mortas, do tipo serie
ma. Flagrado, foi preso, uma vez que se tratando
de crime ecológico não pôde responder ao proces
so em liberdade, porque delito desta natureza no
Brasil é inafiancável. A seriema, consoante nossa
legislação, é tida como ave útil, porque destrói
permanentemente cobras e gafanhotos e é consi
derada espécie em extinção.

Quase na mesma época, no entanto, um moto
rista embriagado, dirigindo em alta velocidade na ci
dade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais,
atropelou seis pessoas que se encontravam sobre
um passeio público, em local de parada de ônibus
coletivos, tendo morrido, instantaneamente, quatro
pessoas, entre elas idosos, crianças e policias. Le
vado à Delegacia de Polícia, o autor desse horrendo
crime simplesmente pagou uma fiança de R$100,00
e ganhou liberdade imediata, sem demonstrar qual
quer traço de arrependimento ou comoção - con
soante ampla reportagem mostrada na televisão -,
evidentemente em virtude da impunidade.

Não há dúvida de que a situação se nos afigu
ra absurda e inadmissível. Um quadro dessa nature
za se mostrando até em país de Terceiro Mundo,
afrontaria a mais singela inteligência e comoveria os
corações mais empedernidos.

Urge, por isso, que muita coisa seja mudada
profundamente em nosso País, sob pena de não
sermos mais respeitados como uma nação capaz de
avaliar os próprios erros e preparar os danos deles
decorrentes.

Por esta razão, estamos agora nesta tribuna
com o objetivo de clamar por uma alteração urgente
em nossa legislação processual penal. Sabemos
que existe uma Comissão Especial de juristas notá
veis, no âmbito do Ministério da Justiça (Comissão
para propor a Modernidade da Legislação Penal,
presidida pelo ilustre Ministro Assis Toledo), com o
fim primordial e específico de reformar substancial
mente nossa legislação penal e processual penal,

bem como corrigir imensas injustiças há décadas
existentes em nosso País.

Verificando, por exemplo, o nosso Código Pe
nai, instituído pelo Decreto-Lei nl! 2.848, de 7-12-40,
encontramos, de início, em sua NExposição de Moti
vos, o inteligente vislumbre de seu douto autor, juris
ta Francisco Campos, que, à época, assim previu:

NCom o atual Código Penal nasceu a tendência
de reformá-lo. A datar de sua entrada em vigor, co
meçou a cogitação de emendar-lhe os erros e fa
lhas. Retardado em relação à Ciência Penal de seu
tempo, sentia-se que era necessário colocá-lo em
dia com as idéias dominantes no campo da crimino
logia e, ao mesmo tempo, ampliar-lhe os quadros de
maneira a serem contempladas novas figuras deli
tuosas com que os progressos industriais e técnicos
enriquecem o elenco de fatos puníveis... em 5-11
1940."

As leis avulsas que advieram após o C6digo
Penal, emendando-o e alterando-o, profetizadas
pelo grande jurista, não foram, todavia, suficientes
para sua adequação à realidade em que vivemos.

O Código de Processo Penal e também suas
leis avulsas posteriores não foram igualmente bas
tantes para mitigarem a vasta sucessão de crimes
que vêm aterrorizando a Nação, com a necessidade
premente e urgente de sua imediata alteração. Há
que se lembrar, por importante, que este diploma le
gai foi criado através do Decreto-Lei nl! 3.689, de 3
de outubro de 1941, portanto defasado pelo tempo e
pelas circunstâncias.

Dos Crimes Afiançáveis e Inafiançáveis

Segundo os maiores doutrinadores e historia
dores, não é de hoje que os povos conhecem os ins
titutos da fiança. Suas origens remontam à Grécia e
Roma, uma vez que os direitos romano, germânico e
canônico, combinados, influíram na legislação dos
povos. Entre nós, também, é sabido que as Ordena
ções do Reino já se ocupavam com esse instituto.
Assim, a liberdade provisória, exercida por meio da
fiança, é costume milenar entre os povos. Trata-se,
à evidência, de questão complexa e delicada, quan
do se pretende alterar o sentido dessa matéria.

Nossas Constituições anteriores, por exemplo,
sempre estabeleceram que Nninguém será preso se
não em flagrante delito ou por ordem escrita da au
toridade competente. A lei disporá sobre a prestação
de fiança". A atual Carta Magna, em seu art. 5l!, inci
so LXVI, prevê que Nninguém será levado à prisão
ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade
provisória, com ou sem fiança".



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 20431

O Código Penal, consoante os doutrinadores, 1. O instituto da fiança deverá existir em toda
não cogitou do instituto da fiança, para que o futuro espécie de delito, excetuando-se os crimes hedion-
Código de Processo Penal reivindicasse a regula- dos, tráfico de entorpecentes e outros que a lei lhes
mentação do assunto que lhe é pertinente. Assim, é conferir semelhança. No enquadramento do crime, o
matéria específica do nosso Código de Processo julgador somente poderá adotar o critério objetivo
Penal que de forma minudente e formal vem sendo que a lei vier a estabelecer, retirando do talante pes-
aplicada, porém ultrapassada pelo impulso célere no soai do juiz o aspecto subjetivo. Tal critério não po-
nosso progresso. derá mais prevalecer, revestindo a decisão, in casu,

Veja-se, Sr. Presidente: no art. 323, incisos 11 e só no sentido material. A norma jurídica disciplinado-
IV, do CPP, não é concedida fiança nos casos de ra da aplicação da fiança deve impedir, de forma
contravenções tipificadas nos arts. 59 e 60 da Lei de inequívoca, que se faça presente no ato judicial
Convenções Penais, instituída pelo Decreto-Lei nº qualquer sentido subjetivo e, ainda, que toda deci-
3.688, de 3-10-1941, e também nos casos de vadia- são seja feita diante de todos, para que se regulem
gem, de acordo com o citado inciso IV. as atividades coletivas, não a ordem jurídica. Não te-

Todavia, se forem analisados tais dispositivos ria assim, qualquer valor uma decisão que tenha por
de acordo com nossa realidade social, chega-se ao fim o sentimento pessoal do juiz.
limite do inacreditável, posto que os aludidos artigos 2. O quantum da fiança continuaria subordina-
tratam de situação de ociosidade, mendicância e va- do a uma tabela graduada, com justa correspondên-
diagem. Para o tempo de suas edições, eram perfei- cia a cada caso concreto, com as exceções que a lei
tamente aplicáveis, pois havia um salário mínimo estabelecer, tendo em conta as condições pessoais
condizente com a realidade da época, uma popula- de patrimônio e vida pregressa do acusado, as cir-
ção reduzida, uma distribuição de renda mais injus- cunstâncias indicativas de sua periculosidade, a im-
ta, enfim, vivia-se num país com poucos problemas portância das custas do processo, até o seu final. No
sociais. Diverge, porém, de um Brasil, hoje, miserá- caso de réus desprovidos de recursos, o juiz, verifi-
vel, ignorante e doente, onde centenas de milhares cando ser impossível ao acusado prestá-Ia, por moti-
de brasileiros vagueiam sem opções, esperanças e vo de pobreza, poderá conceder-lhe liberdade provi-
diretrizes. Inobstante milhares deles, ou quase to- sória, com as cautelas que a lei vier a determinar. E
dos, possam ser considerados válidos para o traba- mais: o juiz não estará inexoravelmente adstrito à
lho, não têm oportunidade de qualquer natureza, su- importância legal que vier a ser fixada, podendo au-
jeitos, dessa forma, à incerteza e ao desespero. Por mentar até o triplo da fiança, quando reconhecer
tudo isso é que se exige mudanças imediatas em que, em virtude da situação econômica do réu, não
nossa legislação aplicável, insiste-se. estará segura a ação da justiça, embora fixada no

Sabe-se também que existindo a Comissão In quantum máximo. No tocante, ainda, ao réu despro-
comento, analisando e reformulando anteprojetos vido de recurso, poderá ser admitida a fiança fidejus-
de leis neste sentido, não nos cabe, agora, elaborar sória, sempre prestada por terceiros (no caso, ami-
projeto a respeito da questão. Nosso intuito é o de gos, familiares ou parentes).
requerer a V. Exª que a nossa idéia seja levada e Não se pretende, pelo aqui exposto, chegar ao
apreciada pela mesma Comissão Especial, embora limite da extinção da punibilidade, mas tentar aper-
nossa intenção possa ser manifestada através de feiçoar o instituto que se nos parece deformado, te-
projeto de lei sobre a matéria. ratológico, na forma como atualmente aplicado.

Desta forma, o objetivo primordial deste docu- Trata-se, repita-se, de questão complexa e de-
mento é o de que se altere o critério de enquadra- Iicada, não há dúvida, mas algo de emergencial ne-
mento legal em relação aos crimes afiançáveis e cessita ser feito. Da teoria à prática o caminho tem
inafiançáveis, ainda hoje presentes em nossa legis- sido longo, adverso e perverso. Os presídios, lota-
lação. Se um crime ecológico se reveste da serleda- dos, trazem à baila essa realidade aviltante: espé-
de como o que aqui se reportou, quando seu autor cies animais são tratadas em condições previlegia-
não teve direito à liberdade provisória, é inconcebí- das em relação a milhares de seres humanos que ti-
vel que o ser humano tenha tratamento jurídico dife- veram o infortúnio de nascer ignorantes e mi~erá-

rente daquele que hoje protege a natureza. Portanto, veis, quando tudo lhes fora negado.
em nosso entendimento, não deve haver mais cri- Não se trata de mais.uma peç~ de retórica que
mes inafiançáveis... Todos seriam afiançáveis. possa ser considerada de forma fria e indiferente.

Nestas condições, sugerimos: Basta de teorias e dispositivos meramente progra-
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máticos, hoje existentes em nossas leis, que aca- Santa Casa de Ribeirão Preto corre o risco de fechar
bam se transformando em verbalismos e letras mor- suas portas.
tas. Faço desta tribuna apelo ao Presidente Fer-

No dizer do grande jurista Francisco Carrara, nando Henrique Cardoso e ao Ministro da Saúde
·0 verbalismo é a catedral do nada, onde tudo é pos- Adib Jatene para que, com urgência, salvem a Santa
sível". E esta possibilidade, hoje, é a imensa injusti- Casa de Ribeirão Preto desta lastimável situação.
ça que atinge a todos. O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o

Acreditamos, assim, srªs e Srs. Deputados, seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
que haverá seguramente menor número de injustiça- putados, estou indignado com o procedimento da
dos, e a modernização dos critérios legais aplicáveis empresa Rio Capin Caulim, que está destruindo a
poderia arquivar para sempre a parafernália de le- praia de Vila do Conde, no Município paraense de
gislação, que, até agora, só faz com que preciosas Barcarena. Mais de 60 mil metros cúbicos de areia
vidas humanas venham valer menos de R$1oo,00, foram retirados da praia, que ficou apenas com as
bem assim que crimes ecológicos tenham tratamen- pedras. O roubo é feito pela parte da noite e a areia
to mais severo que aqueles praticados contra a pes- está servindo para a construção de uma rampa de
soa humana. 400 metros de comprimentos por 30 de largura.

Encarecemos ao ilustre Presidente o encami- O assunto foi parar na delegacia de polícia. A
nhamento ao Exmº Sr. Ministro da Justiça, como população de Vila do Conde está revoltada porque a
uma contribuição à Comissão que proporá a mod- destruição provocada pela subsidiária da Mendes
emização da legislação Penal Brasileira. Júnior, coloca em risco a igreja de São João Batista,

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB _ SP. construída no século XVI e tombada pelo patrimônio
histórico.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr'ls e Srs. Deputados, a Sociedade Beneficente e Este, Sr'ls e Srs. Deputados, é mais um capítu-
Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão lo da ocupação da Amazônia, através dos grandes
Preto, no Estado de São Paulo, completa este ano projetos. A Rio Capim está extraindo caulim de uma
cem anos de existência. Foi fundada por pessoas mina localizada no Município de Ipixuna. O mineral é
idealistas com o objetivo de servir o próximo e princi- transportado em barcaças até o Município de Barca-
palmente às pessoas mais humildes e aos carentes. rena, sede do complexo do alumínio.

A chegada da empresa foi um desastre para a
Desde o longínquo 23 de setembro de 1896 população nativa. A construção de um terminal de

até os dias atuais, a Santa Casa de Ribeirão Preto cargas em frente à baía do Marajó, provocou a ex-
prestou relevantes serviços no campo da saúde. oulsão dos pescadores artesanais, que foram obri-
Mas, justamente no ano de seu centenário, passa gados a viver numa outra área, sem a mínima infra-
por uma das crises mais sérias de sua história. estrutura e, o que é pior, longe da água e do peixe.

Ela encontra dificuldades para sua manuten- A chegada de máquinas e homens foi outro im-
ção, pois sempre prestou assistência à clientela de pacto. A mata foi destruída para abertura de estra-
baixa renda, contando apenas com os recursos do das. A caça sumiu e as fontes naturais de abasteci-
Sistema Único de Saúde. Com o Plano Real, houve mento de água foram poluídas. Ano passado, de-
uma deflação de valores, com promessas de uma nunciei tudo isso aqui da tribuna da Câmara dos De-
reposição que seria 25%, a partir de julho de 1995, e putadqs e solicitei à Secretaria Estadual que cuida
40% a partir de fevereiro de 1996. Até hoje não do meio ambiente no Pará a realização de uma audi-
ocorreu essa recomposição provocando uma situa- toria para avaliar os estragos provocados na área da
ção de preços aviltantes. Montanha e do Curuperé.

Com os atuais valores é impossível a viabiliza- Agora a empresa Rio Capim Caulim volta a ser
ção do hospital, constatando-se já uma dívida com manchete de jomal pelo roubo de areia da praia de
os fornecedores na ordem de dois milhões e qui- Vila do Conde. E como não tinha como negar a pi-
nhentos mil reais. Ihagem, os dirigentes da empresa comprometeram-

A Santa Casa de Ribeirão Preto está pedindo se a devolver a areia e construir um muro de prote-
misericórdia às autoridades competentes. Sem uma ção na ponta de São Marcos, local mais atingido
ajuda financeira urgente será impossível manter os pela erosão criminosa.
serviços essenciais à clientela mais pobre. A crise Não basta devolver o roubo. A empresa preci-
atual é tão séria que após cem anós de existência a sa ser punida e impedida de continuar operando,
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pois já provou que é uma destruidora do meio am- O SR. WILSON BRAGA (PDT - PB. Pronuncia
biente. Os Governos estadual e federal precisam ter o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
coragem de impedir que essas empresas piratas Deputados, os índices de desemprego no País vêm
continuem a destruir a natureza e o homem da Ama- crescendo assustadoramente nos últimos meses,
zônia. provocando em todos os setores um clima de

Era o que tinha a dizer. apreensão preocupante.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - PI. Pro- O Governo Federal vem se omitindo na criação

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e de um programa que promova a saída do País para
Srs. Deputados, os meios de comunicação de mas- o caminho do seu desenvolvimento com estímulo às
sa são os grandes responsáveis pela transformação atividades produtivas e geradoras de emprego.
do mundo, numa pequena aldeia e, portanto, impe- Todos os recursos da Nação estão sendo diri-
rativo se faz uma constante busca pela tecnologia, gidos para socorrer o setor bancário e especulativo,
qualidade, inovação e, igualmente, pela modernida- de uma forma escandalosa e exagerada, razão por
de. Nesse particular é que venho a esta tribuna para que falta dinheiro para as atividades que melhorem
parabenizar o jornal O Dia do meu Estado, o Piauí, o nível de emprego e renda.
n~s p~ssoas do i1ust~e Diretor-.Presidente, ?el. Octá: A imprensa hoje traz notícia de que o BNDES
VIO Mlran?~, do bnl,hante Dlret~r-Executlvo~ ~ose utiliza o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalha-
:rabu.lo JUnl,or, e da ~ncan~ável Dlret~ra ~dr~II.n1st:a- dor para conceder empréstimo às empresas inadim-
tlvo:Flnan~~lra, ~alc.lra. Miranda, pe.o slgnlflca~lvo plentes com o próprio Governo e não abre uma linha
projeto gr~flc<:-edltonal Implem~nt~do naquele IIder de crédito e apoio às micro e pequenas empresas
de comunlcaçao do Estado do PlaUl. que são, na verdade, no momento em que vivemos,

No momento atual, onde nos debelamos com um caminho certo e curto para atenuar a crise que
as constantes críticas e apatias do setor empresa- assola o País com milhares e milhares de brasileiros
rial, é gratificante para mim, na qualidade de repre- desempregados e jogados às ruas em completo
sentante do meu Estado nesta Casa, congratular-me abandono.
com o jornal O Dia, pelo seu dinamismo, pela sua in- O f rt I' t d '
cansável luta na busca da sobrevivência, com o in- o a eClmen ~ as ~ICro e pequ~nas emp~e-
tuito maior de superar as dificuldades do momento' sas, nesta hora de cnse, sena um ~emédlo e~cepcl?:

b d I'f' - rf' ' nal para socorrer o povo angustiado, sofndo e Jauscan o na sua qua I Icaçao no seu ape elçaa- . _ _ .
t . d t d ' I' - d sem condlçoes de reaçao. Tudo ISSO nos mostra quemen o e aCima e u o na va onzaçao os seus . ft •

. . ' . . " .. os desacertos da eqUipe economlca do Governo Fe-
profiSSionaiS, o pilar sustentavel, para dar contlnUl- d I t f' d d' h' d N -
dade a uma liderança que vem desde o dia 1º de fe- era, q~e vem ran~ ~nn o o In eira a açao

, d 1951 para o sistema bancano e para as grandes empre-
verelro e . . sas, reflete a falta de sensibilidade do Governo para

Tenho certeza, que nesses quarenta e cinco o social e para o homem.
anos de existência do jornal O Dia, de que muitas di- , .
ficuldades existiram e todas foram de certa forma AqUI, Sr. PreSidente, quero fazer o meu apelo
superadas pelos seus dignos pr~fissionais. HOje: ao Exmº ~r. Presidente .d,a.R~públ~a para que volt~
aquele jornal enfrenta só mais uma batalha. E como a~ suas. vl~tas para a dlflcll sltuaçao do povo bras!-
portador que ele é de um significativo e renomado lel,ro, pnnclpal~ente par~, est8: parcela que ele pr~-
manancial de recursos humanos _ onde podemos pno ch~ma de e~cIUldos. e ?n~ ~rogramas de cara-
até incorrer em injustiça se quisermos destacar no- ter SOCial que reflitam a, dlstnbUlça? de renda ,e pas-
mes entre seus colaboradores -, necessário se faz sa promover a melhona da qualidade de Vida do
destacar a figura ímpar do jornalista José Trabulo povo.
Júnior; que tanto pelas suas qualificações profissio- Era o que tinha a dizer.
nais quanto pela grande liderança que lhe é peculiar, O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ. Pro-'
nos transmite a absoluta certeza de que aquele veí- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
culo de comunicação está garantido para enfrentar Srs. Deputados, criatividade é um importante produ-
os desafios que de certo virão no próximo milênio. to de exportação do Brasil. A música popular e as

Não poderia deixar igualmente de parabenizar novelas brasileiras eletrizam países de todos os
a reformulação efetivada nas colunas Roda-Viva, Je- quadrantes e todas as características políticas e so-
nipapo e Antena 1, bem como a qualidade gráfica de ciais. As novelas brasileiras param Portugal e Rús-
todo jornal. sia, empolgam a China, Cuba e muitos outros países
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levando a milhões de pessoas uma amostra do tra- mas sedutor. O Projac é uma importante ãncora do
balho, da imagem e da arte dramática brasileira. pólo audiovisual do Rio de Janeiro, que mereceu ge-

Além de representar receitas para o País, o nerosas referências do Presidente Fernando Henri-
êxito neste tipo de exportação é um indicador da que Cardoso e que agora precisa merecer medidas
qualificação de nossa população em face do futuro. concretas. É o principal exemplo, mas não deve -
É também uma indicação de que o Poder Público nem teria interesse - em ficar sozinho. É necessário
deve estudar onde pode ajudar a acentuar esta ten- abrir caminho a outros grandes e pequenos produtos
dência. da área audiovisual, gerando uma importante siner-

O caso do cinema é sintomático: o mesmo gia, para que essa massa crítica de produção rever-
povo que se destaca na música e no vídeo tem fatal- ta em benefício para todos.
mente as qualificações para se destacar no cinema. As projeções do mercado mundial deste setor
Temos muito boas produções cinematográficas, mas audiovisual mostram que há forte tendência de
esta atividade envolve uma teia mais complexa de fi- maior procura que oferta de produções. É uma opor-
nanciamento, circuitos exibidores e outros itens que tunidade imperdível para o Brasil.
requerem uma equação específica dos aspectos O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Pro-
econômicos do setor. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e

Visitei esta semana o Projac - uma estrutura Srs. Deputados, o tema que trago a esta tribuna re-
de produção de vídeo da Rede Globo, que deve ser laciona-se ao direito constitucional de liberdade reli-
um motivo de orgulho para o País. Ali está sendo giosa. O art. 51.J, item VI, da Constituição, diz que "é
construído o futuro, neste mundo globalizado que inviolável a liberdade de consciência de crença, sen-
usará intensa{lIente os meios de expressão e comu- do assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
nicação. É inacreditável a estrutura tecnológica que e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais
foi implantada em Jacarepaguá e que se destina a de culto e a suas liturgias".
abrigar competência e emoções com qualidade que Há, porém, um número expressivo de socieda-
o mundo todo vai exigir cada vez mais. Pois o Projac des religiosas, de origem amazônica, presentes hoje
é um projeto que se destina a disputar o mereado em todo o País, que têm tido sua liberdade de culto
mundial. submetida a constrangimentos constantes, injustifi-

Vale a pena registrar aqui que economistas do cáveis e inconstitucionais. São as sociedades que
mundo todo consideram investimentos na área cultu- utilizam em seus rituais o chá conhecido pelo nome
ral e de comunicação como os que podem propor- de Ayahusca.
cionar o maior retorno a seus investidores. São in- O uso desse chá esteve circunstancialmente
vestidores cujo risco maior reside na qualidade do proibido, entre 1984 e 1986, em face da inclusão de
produto, mas cujo retorno não se expressa somente um dos vegetais que o compõem - o cipó mariri - na
no balanço financeiro do empreendimento. No mo- lista de substâncias proscritas da Divisão de Vigilân-
mento em que uma novela brasileira ou um filme cia Sanitária do Ministério da Saúde.
empolgam um país asiático, onde o Brasil e sua po- Por iniciativa de uma dessas sociedades, o
pulação são quase desconhecidos, o retomo dessa Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, que
"exportação" não se limita a preço pelo qual foi ven- reúne maior números de adeptos em todo o País, o
dido: os espectadores passam a ter uma imagem do Conselho Federal de Entorpecentes constitui, em
Brasil e a avaliar outros produtos brasileiros, tendo 1984, comissão interdisciplinar, presidida pelo jurista
como parâmetro o filme ou vídeo a que assistiram. Domingos Bernardo de Sá, com o objetivo de exami-
Investidores brasileiros deveriam visitar o Projac nar o uso religioso do chá Hoasca no Brasil, no meio
pensando na potencialidade do cinema brasileiro e rural e no meio urbano. Após dois anos de pesqui-
nas oportunidades que se colocam em quem investir sas e avaliações, com visitas aos templos religiosos e
neste setor. participação em cerimônias, os pesquisadores, por

O Projac é um ato de coragem, que deve dis- unanimidade dos votos, decidiram retirar o cipó mariri
seminar seu exemplo não apenas para outros em- das listas de substâncias proscritas e autorizar o uso
presários do setor audiovisual, como também outros do chá Hoasca em contexto religioso. Rcou provado
investidores privados, instituições financeiras e auto- que o uso do chá em contexto religioso, sob a supervi-
ridades. Todos nós precisamos agir cada vez mais são de pessoas responsáveis, não causa danos.
de olho no futuro, ou seja, de olho em um mereado Esse relatório do Confen, constatando o cará-
que inevitavelmente será globalizado, competitivo, ter inofensivo do chá Hoasca, utilizado em contexto



CHÁ HOASCA É INOFENSIVO À SAÚDE

Reservas

Mesmo oficialmente liberado, o chá
Hoasca, oficializado no Brasil por diversas
instituições religiosas de origem amazônica

Cientistas brasileiros e norte-america
nos desfazem teorias a respeito da bebida e
elogiam seu uso em contexto religioso.

A afirmação, com base em conclusões
preliminares de pesquisa ainda inédita e pu
blicada com exclusividade pelo Correio Bra
ziliense, é, entre outras, de duas instituições
respeitáveis: Escola Paulista de Medicina,
da Universidade de São Paulo, e Universi
dade da Califórnia (EUA). Segundo elas, o
chá Hoasca (também conhecido como Aya
huasca ou Daime), que se supunha substân
cia entorpecente, é inofensivo à saúde.

O chá, segundo a pesquisa, assinada
por algumas das maiores autoridades mun
diais de toxicologia, etnobotânica, psiquiatria
e psicofarmacologia - entre outros, os cien
tistas norte-americanos Rick Strassman e
Charles Grobb -, é, do ponto de vista toxico
lógico, quase tão inócuo quanto a água e
bem próximo ao suco de maracujá.

Mais: utilizado em contexto religioso,
sem a adição de outra substância, nos pa
drões adotados pela sociedade religiosa
Centro Espírita Beneficente União do Vege
tal (UDV), que serviu de base para a pesqui
sa, tem sido de grande valia na recuperação
e a reintegração de alcoólatras e drogados.

A constatação inverte conceito anterior
da própria Escola Paulista de Medicina, que,
em publicação dos anos 80, classificara o
chá como entorpecente e nocivo à saúde, o
que o levou a ser Iistadó pelo Ministério da
Saúde como substância proscrita, de onde
foi retirado por dois pareceres favoráveis do
Conselho Federal de Entorpecentes - um de
1986 e outro de 1992.
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religioso, sem adição de substâncias proscritas, é de Saúde, a cujos cuidados o Confen transferiu o
1986. Nele, está dito também que o uso do chá, nes- acompanhamento do uso religioso do chá.
ses termos, não causará qualquer problema. O que As instituições exercem direito constitucional
motivara sua proibição fora denúncia, confirmada de liberdade de culto. As que cometerem qualquer
pela Polícia Federal, de que uma das sociedades re- irregularidade respondem diante da lei, como qual-
Iigiosas, ligada à corrente do Santo Daime, de nome quer outra instituição religiosa.
Cefluris, usava o chá adicionado à maconha. Dessa Passo a ler a primeira parte da reportagem do
mistura, condenada pelas demais sociedades, origi- Correio Braziliense, assinada pelo jornalista Ruy
nam-se todos os problemas relacionados ao chá Fabiano:
Hoasca. A Polícia Federal esteve, naquela oportuni
dade, na Colônia Cinco Mil, sede do Cefluris, no
Acre, e queimou plantações de maconha, que os
adeptos cultivavam ilegalmente. Desse flagrante, ori
ginaram-se dois processos e a iniciativa de proibir o
uso do chá.

Esclarecido, porém, que apenas aquela organi
zação fazia uso da maconha e que as demais utili
zam o chá com responsabilidade e dentro de crité
rios que o tomavam inofensivo, o Confen decidiu li
berá-lo. Constatou que não havia casos conhecidos
de dependência ou overdose decorrente do uso do
chá sem misturas.

Mesmo liberando-o, o Confen continuou a su
pervisionar o comportamento das sociedades religio
sas. Em 1992, denúncia anônima, não comprovada,
reabriu as investigações e resultou em novo relató
rio, que confirmou o anterior e, como aquele, foi
aprovado por unanimidade.

Eis então que a União do Vegetal, empenha
da em comprovar sua convicção de que o chá ilão
é entorpecente, nem nocivo à saúde, organizou in
ternamente um Centro de Estudos Médicos, reu
nindo os seus adeptos que trabalham na área da
saúde.

A partir daí e até o ano passado, organizou três
congressos em saúde, reunindo renomados pesqui
sadores nacionais e estrangeiros, com o objetivo de
avaliar cientificamente o chá. O resultado da pesqui
sa confirmou o que já dizia o Confen: o chá é inofen
sivo à saúde.

Semana passada, o Correio Braziliense publi
cou, com exclusividade, o resultado dessa pesquisa,
que leva o selo de instituições respeitáveis, como a
Universidade da Califórnia e a Escola Paulista de
Medicina. Quero anexar a íntegra dessa reportagem
aos Anai's da Casa, por julgar o tema da maior rele
vância. Antes, porém, de começar a lê-Ia, quero di
zer que, uma vez constatado que o chá não é entor
pecente - e a pesquisa prova isso cientificamente -,
não há mais sentido na tutela que o Confen exerce
sobre as instituições religiosas. Idem, a ingerência
da Divisão de Vigilância Sanitária do Ministério da
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- e a UDV, que serviu de base para a pes- Os testes de DL-SO, que estabelecem a
quisa, é a maior delas - é tolerado com re- dose letal de uma substância - e são feitos
servas pelas autoridades, visto por muitas com cobaias em laboratórios, em geral ca-
como drogas nociva, cuja proibição já foi di- mundongos - constataram que a DL SO da
versas vezes proposta ao Confen. Hoasca é 7,8 litros. A da água é de cerca de

A pesquisa, porém, afirma coisas bem 10 litros, a do maracujá é de aproximadamen-
diferentes. Diz, por exemplo, que o chá "não te 8 litros e a do uísque é de apenas 1 litro.
causa qualquer padrão de dependência, Outro parâmetro para estabelecer o
abuso, overdose ou abstinência". Mais: grau de toxidade de uma substância: minis-
"Não foi observado o surgimento de distúr- trá-Ia à cobaia em doses de 1 grama por
bios mentais posteriores ao uso do chá". quilo. Se até os cinco gramas não causar

A Pesquisa danos fi.siopatológicos, a substância é consi~
derada inócua. Com a Hoasca, essa marca fOI

A pesquisa científica, intitulada "Far- ultrapassada: chegou a 5,8 gramas por quilo,
macologia Humana da Hoasca, Chá usado sem efeitos danosos. Nos testes psiquiátricos,
em contexto ritual no Brasil", foi articulada foram aplicados os recomendados pela orto-
pelo Centro de Estudos Médicos da União doxia científica, o CIDI (Composite Intematío-
do Vegetal, órgão interno da instituição, que nal Diagnostic Interview), com os critérios do
reúne seus adeptos profissionais da área de CID 10 e DSM UI-R, e o TPQ (Tridimensional
saúde. Personality Questionnaire).

Envolveu nove centros universitários e Constatou-se que os usuários da
instituições de pesquisa do Brasil, Estados Hoasca da União do Vegetal, comparativa-
Unidos e Finlândia, financiados pela funda- mente aos não usuários (grupo de controle)
ção norte-americana Botanical Dimension. mostraram-se mais "reflexivos, resistentes,

Do Brasil, participaram, além da Esco- leais, estóicos, calmos, frugais, ordeiros e
la Paulista de Medicina (Departamento de persistentes". E ainda: mais "confiantes, oti-
Psiquiatria), as Universidades do Amazonas mistas, despreocupados, desinibidos, dis-
e de Campinas e o Instituto Nacional de postos e enérgicos". Exigiram também "ale-
Pesquisas da Amazônia (INPA). Dos Esta- gria, hipertimia, determinação e confiança
dos Unidos, a Universidade da Califórnia, a elevada em si mesmo".
Universidade do Novo México e a Universi- Desfazendo especulações correntes
dade de Miami. Da Finlândia, a Universida- de que o chá enfraquece a memória, os tes-
de de Kuopio. tes neuropsicológicos constataram exata-

A pesquisa começou a ser planejada mente o contrário: que "os examinandos da
em 1991. Em 1993, a fase de campo foi rea- UDV apresentaram desempenho significati-
Iizada em Manaus, junto a adeptos de uma vamente melhor que os do grupo de controle
unidade administrativa da União do Vegetal quanto à capacidade de lembrar as palavras
- uma das 66 existentes em todo o País. na quinta tentativa". Foram melhores tam-
Consistiu em aplicar testes laboratoriais e bém em "número de palavras lembradas, re-
questionários, dentro dos procedimentos cordação tardia, recordação de palavras
científicos padrões, em 15 usuários da após interferência".
Hoasca, de faixas etárias variadas, dos A T
meios urbano e rJr.' freqüentadores assí- na Ises
duos dos cultos, e 15 não usuários, chama- Somente no início deste ano foram
dos de grupo de controle. concluídas as análises laboratoriais realiza-

As conclusões comparativas são sur- das na Universidade de Campinas, na Uni-
preendentes. A primeira delas, confirmando a versidade de Kuopio e nas três universida-
afirmação de que o chá é inócuo do ponto de des norte-americanas.
vista toxicológico: não se constatou "nenhuma Os resultados estão sendo encaminha-
diferença significante no sistema neurosensó- dos para publicação em revistas científicas
rio, circulatório, renal, respiratório, digestivo, estrangeiras. As conclusões que o Correio
endócrino entre os grupos experimentadores Brazlliense aqui publica são inéditas e ex-
e de controle" (Parte Clínica). clusivas.



Julho de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 20437

Primeira Pesquisa

MATÉRIA A G1UE SE REFERE O
ORADOR:

Por iniciativa da UDV, o Confen consti
tuiu, em 84, comissão interdisciplinar, reu
nindo autoridades das áreas médica, antro
pológica e afim, para examinar comporta
mento e hábitos dos usuários do chá. E con
cluiu, após dois anos de pesquisa, que ·0

uso ritual do chá parece não atrapalhar e
não ter conseqüências adversas na vida so
cial todos seguidores das diversas seitas e
parece orientá-los no sentido da procura da
felicidade social, dentro de um contexto or
deiro e trabalhador."

Esse parecer foi ratificado em 1992,
mas o Confen jamais deixou de ser pressio
nado para rever sua decisão.

Esta é a parte da reportagem que tra
ta da pesquisa. O restante abstenho-me
de ler, mas peço que conste dos An';;i'C:
desta Casa.

o comando da pesquisa coube ao ção e confirmam o teor de duas resoluções
cientista norte-americano Charles Grobb, da do Confen, que garantem o uso legal do chá
Divisão de Psiquiatria da Criança e do Ado- no Brasil, em contexto religioso.
lescente, da Universidade da Califórnia, O Confen, aliás, sai-se bem com esses
coadjuvado por Dennis McKenna, diretor da resultados. Afinal, tem resistido a insistentes
Botanical Dimensions e um dos maiores pressões no sentido de proibir o uso do chá.
pesquisadores mundiais da Hoasca, com di- Chegou a fazê-lo, em 1984,a partir de de-
versas obras publicadas, à frente de equipe núncias de que uma sociedade religiosa, li-
de mais sete pesquisadores de instituições gada à vertente do Santo Daime, de nome
acadêmicas dos Estados Unidos. Cefluris (Centro Eclético da Fluente Luz Uni-

Entre os cientistas norte-americanos, versal Raimundo Irineu Serra), usava o chá
um destaque: o psiquiatra da Universidade adicionado à maconha, o que teria ocasio-
do Novo México Rick Strassman, conside- nado danos a usuários. A denúncia foi con-
rado o maior estudioso mundial em DMT firmada e a Polícia Federal encontrou plan-
(substância que comparece em um dos tação de maconha na Colônia Cinco Mil, no
dois vegetais que formam o chá, a chacro- Acre, sede daquela seita, dando origem a
na). dois processo criminais contra seus dirigen-

Strassman é o único cientista do mun- tes (OPFIBSB027129/81 e DPF/BSB
do com autorização expressa para pesqui- 001372/82).
sar os efeitos da DMT em seres humanos, Segundo relatório do Confen, a inclu-
concedida pelo NIDA (National Investigation são do vegetal mariri (o cipó que, unido à fo-
Drugs Abuse), órgão do governo norte-ame- lha chacrona, produz o chá) na relação de
ricano formulador da política de combate às substâncias proscritas da Divisão de Vigilân-
drogas. cia Sanitária do Ministério da Saúde, em 84,

Os alcalóides DMT (Dimethiltripidami- deu-se ·por causa da maconha". Como só o
ne) como a harmalina, princípios ativos pre- Cefluris a utilizava - e a denominava de
sentes no chá, são substâncias endógenas, "santa Maria", atribuindo-lhe poderes místi-
isto é, produzidas pelo próprio corpo huma- cos -, não era razoável que as demais fos-
no -, e não agridem o organismo. Dá-se o sem igualmente punidas.
contrário, por exemplo, com os princípios
ativos da maconha (THC) e do LSD (Liser
gamida), que são exógenos e exercem efei
to predatório no organismo.

Pelo Brasil, participaram da pesquisa
Cláudio Torres de Miranda, Cristiane Tacla e
Eliseu Labigalini Júnior, do Departamento de
Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina;
Osvaldo Luís Saíde, do Departamento de
Psiquiatria da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro; José Cabral, do Inpa; Alci
darta Galheda, da Universidade do Amazo
nas; Alba Brito e João Ernesto Carvalho, da
Unicamp; e Guilherme Oberleander, da So
ciedade Brasileira de Psiquiatria Biológica.

Pela Universidade de Kuopio, Finlândia,
Jace Callaway (Departamento de Farmacolo
gia e Toxicologia) e David Nichols (Departa
mento de Química Médica e Farmacologia).

Teorias Invertidas

As conclusões da pesquisa, embora
preliminares, são de grande significação,
pois invertem numerosas teorias em circula-



O QUE É A UNIÃO DO VEGETAL

As diversas organizações religiosas que utili
zam o chá Hoasca originam-se de duas vertentes
pioneiras, ambas da Amazônia: o Alto Santo, matriz
das seitas conhecidas genericamente por Santo Dai
me, e a União do Vegetal, a única organizada de
norte a sul do país.

Criada em julho de 1961 pelo seringueiro baia
no José Gabriel da Costa, o Mestre Gabriel, a UDV
tem sede geral em Brasnia e é pouco conhecida do
público. Tem aversão a publicidade e orienta seus
membros no sentido da discrição. Possui mais de 7
mil sócios em todo o país (as seitas do Santo Dai
me, somadas, possuem menos de dois mil).

Há peculiaridades no perfil institucional da
UDV. Seus dirigentes são eleitos para mandato de
três anos e não recebem qualquer tipo de remunera
ção. Na direção da instituição, estão lado a lado mé
dicos, seringueiros, professores, artistas, agriculto
res, operários, militares, donas de casa, profissio
nais liberais, empresários.

O critério de ascensão é o grau de desenvolvi
mento espiritual, demonstrado no curso das sessões
ritualísticas, realizadas nos primeiros a terceiros sá
bados de cada mês. As sessões, diferentemente das
do Daime, não têm bailados. O chá é bebido com
objetivo de proporcionar maior concentração mental.
A sessão dura quatro horas, período em que os
adeptos recebem ensinos espirituais e pedem escla
recimentos a respeito da doutrina cristã-reencama
cionista da UDV. O ponto central de sua pregação: o
fortalecimento da unidade familiar.

Em meio às conclusões da pesquisa, há refe
rência dos cientistas ao caráter regenerativo do tra
balho da UDV. Diz um dos relatórios: "São abundan
tes, entre os membros da UDV, histórias de transfor
mawo moral, freqüentemente envolvendo curas de
alcoolismo, abuso de drogas, homossexualismo, vio
lência doméstica, prática de negócios fraudulentos
etc., que, sem dúvida, contribui para uma semelhan
ça notável com o renascer dos cultos cristão."

O presidente da UDV, Edison Saraiva, conside
ra que esse) é apenas um efeito colateral do trabalho
espiritual. A UDV não é, no entanto, uma UTI cósmi
ca. É bem mais que isso.

- Nossa meta é plantar a semente de uma
nova civilização, que restaure os valores éticos per
manentes e fundamentais e reintegre o homem con
sigo mesmo. O contato com a natureza não implica
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MAU USO CAUSA PROBLEMAS mente desastroso, podendo levar o usuário a esta
dos psicóticos graves e irreversíveis.

Se o chá, conforme a pesquisa, não é maléfico,
a pergunta inevitável é: por que gera tanta contro
vérsia e receio? Há várias respostas. Uma delas: a
filosofia de vida de algumas seitas, que orientam
seus adeptos a romper com padrões sociais conven
cionais e residir em comunidades rurais isoladas e
primitivas, vivendo do plantio e centrando seus inte
resses fundamentais em torno do culto ao chá.

Muito jovens e artistas, de formação urbana,
sentiram-se atraídos por esse tipo de utopia, nos
moldes da filosofia hippie e da década de 60, aban
donando família, estudos e mergulhando num mun
do excêntrico para os padrões urbanos deste final
de século.

Artistas famosos, como a atriz Lucélia Santos e
o Cantor Nei Matogrosso, entre outros, encantaram
se com essa proposta de vida, badalaram na mídia
as excelências do culto ao chá Hoasca - e depois
arrependeram-se amargamente.

Nem todas as sociedades religiosas, no entan
to, têm essa proposta de vida. Na verdade, são bem
poucas. A maioria é ordeira e bem-intencionada. Lu
célia e Nei, assim como grande número de artistas,
envolveram-se exatamente com a mais controvertida
de todas: o cefluris, dissidência da seita Alto Santo,
que, nos anos 30, originou o culto ao Santo Daime
(que nenhuma relação tem com a União do Vege
tal).

O Cefluris foi criado pelo já falecido padrinho
Sebastião Motta, o mesmo que, nos anos 70, intro
duziu a maconha no culto do chá e quase o levou a
ser proibido pelas autoridades federais. Tem sido a
fonte da maioria das denúncias que chegam ao Con
feno

O presidente da Diretoria Geral da União do
Vegetal, o clínico geral Edison Saraiva Neves, 45
anos, usuário do chá há 22 anos, analisa algumas
dificuldades que o assunto enfrenta:

- Dois fatores conspiraram sempre contra a
imagem do chá: o primeiro é a ignorância, o desco
nhecimento acerca de suas propriedades, peculiari
dades e benefícios. O segundo é o mau uso que
dele fazem algumas sociedades religiosas, de acor
do com denúncias encaminhadas ao Confen. Se
gundo essas denúncias, algumas o comercializam a
pessoas alheias a seus rituais, o que é perigoso. O
chá deve ser utilizado com critério, sob a supervisão
de quem conhece seus efeitos, e em contexto reli
gioso, que favoreça a concentração mental. Outro
equívoco é associá-lo à maconha, o que é simples-



UMA POLÊMICA: O MENOR NO RITUAL

O uso do chá Hoasca por menores é uma con
trovérsia à parte, que divide especialistas. Dia 26
próximo, o Confen reúne-se em Brasília para tratar
do tema - e examinar dossiê preparado pela União
do Vegetal, expondo o trabalho da instituição com
suas crianças.

- Nunca tivemos problemas com nossas crian
ças. Temos duas gerações formadas na UDV, be
bendo o chá. Meus filhos foram gestados com a mãe
comungando Hoasca. E os filhos deles também. E
são todos sadios- sustenta o Mestre Geral Repre
sentante da UDV, Raimundo Monteiro de Souza.

Quando, no início do ano, o Confen recomen
dou ao Cefluris, onde houve problemas na distribui
ção do chá a menores, que só o distribuísse a maio
res, houve receio de que a proibição se estendesse
às outras instituições.

A UDV reagiu. Por meio do Deputado Wolney
Queiroz (PDT - PE), consultou o procurador da Re
pública Eugênio Aragão sobre o assunto. A respos
ta, segundo o deputado, foi a seguinte:

- O Confen não tem autoridade para estabele
cer normas a respeito de menores. Não é sua juris
dição.

E ainda:
- Uma vez que constatou formalmente, por

duas vezes, que o chá não é entorpecente, o Confen
deixa de ter ingerência sobre o assunto. As institui
ções religiosas não lhe devem satisfações. Exercem
direito constitucional de liberdade de culto. Se come
terem irregularidade, respondem nos termos da lei.
Nada mais.

O SR. PEDRO VALADARES (PSDB - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sf'ls e Srs. Deputados, o Banco do Nordeste do Bra-
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O rompimento com a cultura urbana, nem renúncia às sil completa, no dia 19 de julho, 44 anos de existên-
conquistas tecnológicas da civilização. Pelo contrário: cia. Seu aniversário é motivo de alegria para os nor-
queremos integrar a simplicidade cabocla - origem de destinos que lutam contra muitas adversidades pelo
nossa religião - com a sofisticação urbana. desenvolvimento da região. O nordeste, com tanto

A UDV possui, além do Centro de Estudos Mé- por fazer e tão carente de apoio, encontrou no BNB
dicos, um Departamento de Educação, que, mês um amigo das horas difíceis. Só este ano, o banco já
passado, reuniu em congresso em São Paulo mais colocou à disposição da economia regional 2,5 bilhõ-
de 120 de seus sócios que trabalham na área. O ob- es de reais. Atento aos anseios deste povo guerrei-
jetivo: formular projeto pedagógico construtivista, Ii- ro, o BNB continua empenhado em prestar os me-
gado à teoria das oito inteligências múltiplas e a lin- Ihores serviços possíveis. Atualmente, está implan-
guagens computacionais diversas, adotando técni- tando um projeto de modernização que colocará em
cas de aprendizagem com os dois hemisférios cere- pé de igualdade com as demais instituições financei-
brais, dentro de um modelo escolar cooperativista. ras do mercado.
Planejam também criar a Escola de Floresta, a ser A tarefa não é fácil, mas possível para quem
implantada em um núcleo de Rondônia. reconhece a luta e as potencialidades do Nordeste.

Ciente do papel que pode desempenhar para o fo
mento da economia nordestina, o banco traçou uma
nova estratégia de atuação: priorizando os agentes
produtivos, redefiniu seu público alvo e criou facilida
des de acesso ao crédito, eliminando entraves buro
cráticos. O BNB conta agora, em todas as suas pra
ças, com a função do Agente de Desenvolvimento,
responsável pelos trabalhos de capacitação técnica,
difusão da tecnologia e organização mercadual. Um
apoio para o cliente que deseja aprimorar sua produ
ção ou prestação de serviço. Ampliando ainda mais
a sua atuação, o banco entra no mercado internacio
nal de capitais através da Gerência de Negócios
Corporativos.

Com as medidas adotadas, o Banco do Nor
deste brasileiro deixa de ser simplesmente um inter
mediador de recursos para se tomar um gerenciador
dos empreendimentos produtivos financiados. Mas
isto tudo foi possível, graças aos esforços de seus
funcionários, que são modelos para outras instituiçõ
es.

Parabenizo todos os que fazem o Banco do
Nordeste do Brasil pelas suas iniciativas importantes
para o desenvolvimento da região e, conseqüente
mente, para a melhoria das condições de vida dos
nordestinos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sf'ls e Srs. Deputados, na tarde de hoje, como des
dobramento da profunda crise que se abate sobre a
citricultura brasileira, repetem-se manifestações dos
produtores de laranja em diversas localidades do in
terior do Estado de São Paulo.

Em Pirangi, liderados pelo Prefeito Otávio
Scardelatto, 3 mil citricultores e trabalhadores rurais
desfilaram sua angústia e seu desespero peras ruas



Ao Excelentíssimo Senhor Senador Arlindo Porto
DD. Ministro de Agricultura e Abastecimento
Brasília - DF

Senhor Ministro,
Como é do conhecimento de V. Exll a citricultu

ra brasileira atravessa profunda crise em virtude do
aviltamento dos preços pagos aos produtores, con
forme demonstrativos já expostos a V. Ex!! pela co
missão de citricultores do Estado de São Paulo. Tal
situação não pode perdurar e determina a imperiosa
ação do Governo para coibir prática das indústrias
que estão levando os citricultores à ruína. Apesar da
boa vontade demonstrada pelo ilustre Ministro a falta
de ação imediata leva os produtores angustiados a
manifestações desesperadas pela sobrevivência do
setor, tão importante para a economia brasileira e
para a estabilidade econômica e social de grandes
áreas do interior paulista.

Como Deputado Federal da região cítrica mais
importante do País, insto V. Exª a posicionar-se ao
lado da citricultura e a implementar a política de cin
co pontos para a área apresentada pela Comissão
de Citricultores do Estado de São Paulo.

V. Ex!! como o produtor rural sabe de sobejo da
urgência da ação em prol da citricultura.

Conte com minha voz no Congresso ao lado
das providências necessárias que V. Ex!:! tomará.

Atenciosamente, Deputado Wagner Rossi 
PMDB/SP.

Peço que faça parte de meu pronunciamento,
para inserção nos Anais, as manifestações dos Pre
feitos da região e da Comissão dos Citricultores do
Estado de São Paulo que esclarecem melhor ainda
a angustiante situação vivida pelos produtores e
pela população da expressiva região citrícola do Es
tado de São Paulo, que tanto tem contribuído para o
equilíbrio econômico e a geração de divisa para nos
so Brasil.

Peço também a transcrição nos anais do fax
que passei às autoridades citadas. A citricultura pau
lista terá sempre neste Deputado e em minha voz
uma trincheira em defesa de nossa gente. Como o
sempre disse em minha carreira política: "O meu
nome é Wagner Rossi; eu falo e assino embaixo."
Esta tarde, Sr. Presidente, eu assino embaixo da
manifestação dos citricultores brasileiros.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR:
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da cidade. Manifestações do mesmo gênero se re- poder econômico configurado e em defesa do citri-
petiram hoje em Taiúva, em Paraíso, Severínea, cultor e das comunidades laranjeiras de nosso Esta-
Uchoa, Cajobi e tantas outras localidades. do.

Toda a região citricultora - Bebedouro, Taqua
ritinga, Itápolis, Monte Alto, Barretos, Araraquara, e
dezenas de comunidades em volta destas cidades 
encontra-se à beira de um colapso total, pois em
muitos lugares, sobretudo nos menores, a laranja
representa de 70 a 80% da economia local.

O que está ocorrendo é muito simples. Um pe
queno grupo de grandes e poderosas empresas in
dustriais, produtoras dos sucos, impõe a milhares de
pequenos produtores rurais um preço aviltado para
seu produto, querendo pagar, graças à prática de
compra cartelizada, apenas US$0,50 por caixa de
laranja entregue à fábrica.

Como os preços internacionais do suco man
tém-se estáveis em torno de 140 cents por Iibra
peso, preço este que permitia em anos anteriores
que os citricultores recebessem cerca de US$2,13
pela caixa de laranja, percebe-se que a prática das
indústrias se constitui em ação coordenada de mani
pulação do mercado em detrimento do produtor bra
sileiro.

Sei que a situação atual da economia não é fá
cil para ninguém, nem mesmo para as grandes in
dústrias, mas neste caso, embora não desconheça a
importância dessas indústrias para a economia re
gional, penso que está havendo abuso de seu poder
econômico contra a grande massa de citricultores e
que as indústrias deveriam ser compelidas à renego
ciação imediata de preços por interferências do Go
verno.

Os efeitos danosos dessa situação só se es
tancarão se o Governo agir rápida e eficientemente,
o que não tem ocorrido até agora. Por isso, Sr. Pre·
sidente, Srs. Deputados, estou enviando ao Sr. Pre
sidente da República e ao Sr. Ministro da Agricultura
uma manifestação firme de solidariedade aos citri
cultores, respaldando as reivindicações em cinco
pontos, já a eles encaminhadas pela Comissão dos
Citricultores do Estado de São Paulo, e apoiada
também pela manifestação a mim enviada, entre ou
tros, pelos Prefeitos de Pirangi, Taquaritinga, Borbo
rema, Taiaçu, Taiúva, Monte Azul, Paulista, Bebe
douro, Colina, Jaboticabal, Terra Roxa, Cajobi e Vi
radouro, e por lideranças de outras cidades de mi
nha região, como Monte Alto, Itápolis, Tabatinga,
Nova Europa, Paraíso, Severínea e muitas outras
que seria impossível aqui reproduzir.

A situação é grave e deve merecer das autori
dades uma ação pronta e rigorosa contra o abuso do
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Ao
Exmo. Sr.
Presidente da República
Dr. Fernando Henrique Cardoso

Senhor Presidente,
Confio na ação de V. Exª para implementação

da política de cinco pontos proposta pela Comissão
de Citricultores do Estado e São Paulo ao Senhor
Ministro da Agricultura, e respaldada pelos prefeitos
municipais de nossa região com objetivo emergen
cial de salvar a citricultura brasileira de total ruína.
Esse setor produtivo, constituído primordialmente de
pequenos produtores encontra-se a beira do colapso
como demonstram as manifestações desesperadas
de citricultores em todo interior de nosso estado.

Ao lado da citricultura, cumprimento-o.
Respeitosamente, Wagner Rossi - Deputado

Federal.

OFíCIO ESPECIAL

Brasnia, 10 de julho de 1996

Aos Excelentíssimos Senhore~

Ministro de Estado da Indústria e Comércio
Francisco Oswaldo Neves Dornelles

Ministro da Agricultura e do Abastecimento
Arlindo Porto

Presidente da Câmara dos Deputados
Luiz Eduardo Magalhães

Presidente do Cade
Gesner José de Oliveira Filho

Senhores Ministros, Senhores Presidentes:
Com os nossos respeitosos cumprimentos, te

mos a satisfação de passar às mãos de Vossas Ex
celências cópia do Ofício Especial de 26-6-96, ende
reçado ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agri
cultura e Abastecimento, cujos termos ficam expres
samente ratificados e submetidos à elevada dinâmi
ca apreciação de Vossas Excelências.

A partir do documento citado, as previsões que
foram feitas e tomaram realidade. A indiferença das
Indústrias, não se dispondo a reunir, para negocia
ção, fez com que a paciência do citricultor chegasse
ao limite, e começaram a ocorrer os fechamentos
das Indústrias, das vias de acesso, fazendo fazendo
com que recorresse ao judiciário para voltarem às
suas atividades. Essa situação ainda não é tranqüi
la. Não se conforma o citricultor com a passividade
de quem os poderia ajudar nesse início de embate
injusto e desigual. Prova dessa desigualdade foi a
facilidade com que foram obtidas as liminares - in-

dependente de qualquer prova ou documento. Não
bastasse isso, para as Indústrias, o apoio e a pre
sença da Polícia Militar foi de confronto como a ban
didos e os citricultores exortados e humilhados para
hilaridade dos grandes senhores do setor. Não é de
estranhar-se a conduta legalmente até não reco
mendada ao esvaziamento de caminhões de laranja
destinada às Indústrias. Mais de 100 caminhões até
agora foram abordados por grandes grupos de citri
cultores espalhados por todo o Estado de São Pau
lo, como manifestação de repúdio à insensibilidade
do poder econômico. Citricultores presos, algema
dos como bandidos, tropas de choque, cães, tudo
está sendo usado contra o citricultor - trabalhador
pacífico, honesto, mas agora irresignado com a falta
de apoio e o descaso pelo seu trabalho e pela sua
produção. Até parece que aquele produto que cons
titui uma das maiores fontes de divisas do país não
precisa ser preservado.

Os reclamos do citricultor não se restringem à
sua própria e exclusiva satisfação. Todos os seg
mentos, nos Municípios citrícolas estão engajados
no movimento. As populações são dependentes da
citricultura. As fotografias justas ilustram esses fatos.
Para exemplo do descontentamento foram reunidas
na noite de segunda feira, dia 8, mais de mil pes
soas em praça pública de uma população de apenas
8 mil habitantes! Todas as outras cidades citrícolas
do Estado de São Paulo, tem igualou maior grau de
insatisfação!

Trata-se da sobrevivência do minifúndio e do
pequeno produtor. Nos municípios citrícolas predo
mina o minifúndio, exceção feita onde a Indústria
efetua o plantio. A reforma agrária tão almejada pelo
Governo e pelo povo brasileiro se opera naturalmen
te. Não havendo providência de apoio, o latifúndio
das usinas canavieiras dominará o Estado; quando
não, as indústrias de suco que hoje são também
grandes produtoras de laranja. Isso tornará todas as
populações suas dependentes. De que outra forma
que não a preservação do pequeno produtor se fará
operar eqüitativa distribuição de renda? Ou o Gover
no pretende estender a reforma agrária, no futuro,
para os latifúndios explorados de cana de açúcar e
laranjas?

Os citricultores ainda são expectadores da
grande maioria da população brasileira que vive pe
dinte e mendicante; quando tem trabalho, depend
entes e explorados pelo patrão ou senhorio; mas in
variavelmente desempregados e aí dependentes da
benemerência favores públicos. A dignidade deixou
de fazer parte da formação moral do brasileiro; que



Somos ao todo 23.000 propriedades que vivem
quase que exclusivamente da citricultura. Damos
emprego para mais de 400.000 trabalhadores, sen
do 1.000.000 de empregos indiretos.

A não-remuneração justa de nossas laranjas,
irá trazer um sério prejuízo social a toda a vasta re
gião citrícola, trazendo o desemprego, a imigração
para as cidades, levando à falência todo o comércio
das cidades citrícolas.

Seremos em um futuro bem próximo, os tam
bém futuros sem-terras, dilapidando um patrimônio
que conquistamos com muito trabalho e sacrifício,
que vem de geração para geração.

Em anos anteriores, quando o suco teve média
de 139 cents de dólar, recebemos das indústrias
US$2,13 por caixa livre de colheita e transporte. Por
que agora, as indústrias querem nos pagar apenas
US$,050 por caixa, sendo que o suco de hoje alcan
ça preços da ordem de 140 cents de dólar por libra
peso?

As indústrias divulgam notícias sobre supersa
fras, excedentes de produção, o que não é verdade.
O que existe é uma concentração de safra e não su
perprodução, porque o período de moagem dura
apenas seis meses e a venda do suco é feita duran
te o ano todo.

Podemos ainda destacar que a crise na citri
cultura não pode ser enquadrada na situação atual
da economia interna, por se tratar de produto de ex
portação.

Diante do exposto, Sr. Ministro, queremos uma
remuneração justa, baseada em nossos custos de
produção que é de US$1,86 por caixa, acrescido de
colheita e transporte que é da ordem de US$0,80
por caixa, perfazendo assim um custo total de
US$2,66 por caixa. Reafirmamos que este é o nosso
custo atual.

OFíCIO ESPECIAL
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desde a infância acostumou-se às creches públicas mento comercial ou bancário e vemos com tristeza e
ao leite público, às cestas básicas, ao SUDS etc.. O revolta que somos os maiores inadimplentes.
salário mínimo não paga sequer aluguel, quando E se perdurar esta situação, este ano não será
nossa Constituição manda que deve dar suficiência diferente, comum agravante, será a falência da citri-
à famnia, ficando descobertos a alimentação, educa- cultura, com sérios prejuízos para o País.
ção, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e É uma vergonha, Sr. Ministro, hoje, termos de
previdência. Como ter dignidade se vive de esmo-
Ias? Os citricultores ainda são expectadores desse entregar nossas laranjas, a um preço vil, da ordem
terrível quadro, mas temer chegar essa humilhante de US$0,50 por caixa líqüido, o que não dá sequer
condição. Por isso a sua luta. Por isso o seu recla. para comprar um refrigerante de 300ml. A caixa de
mo. Ainda tem dignidade e não pode dela abrir mão! laranja tem 40,8kg e demora um ano para ser produ

zida, da florada à maturação, sendo que, destaca-
Esperamos, Senhores Ministros, Senhor Presi- mos ainda que o suco de laranja é um alimentó e

dente da Câmara dos Deputados, Senhor Presiden- não um refresco.
te do Cade, que a sensibilidade dos dignos dirigen
tes do nosso querido Brasil, resulte em medidas
concretas na forma solicitada nos itens 1 a 5 do Ofí·
cio anexo, além de outras de interesse e para satis
fação e tranqüilização do setor. (Entra assinaturas.)

Brasnia, 26 de junho de 1996

Excelentíssimo Senhor
Arlindo Porto
Ministro da Agricultura e Abastecimento
Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Que nossas palavras iniciais sejam no sentido

de trazer a Vossa Excelência o agradecimento que
tem feito e está propondo fazer pela citricultura na
cional.

Em momentos como este, Sr. Ministro, é que
podemos avaliar o quanto nos é grato, podermos
contar com uma pessoa íntegra, desprendida de in
teresses menores, um companheiro, e o que mais
nos anima, podermos falar de produtor rural para
produtor rural.

Queremos, em poucas palavras fazer raios X
da citricultura paulista, isto no entendimento da co
missão de 10 citricultores que representam toda re
gião citrícola de nosso estado.

Na safra passada, arcamos com um prejuízo
enorme, onde as indústrias nos pagaram algo em
tomo de US$0,50 por caixa, o que acarretou pratica
mente a falência do setor, porque vínhamos de anos
anteriores com preços que não cobriam nossos cus
tos de produção.

O endividamento da citricultura é algo tão preo
cupante, que não conseguimos mais fazer tratos mí
nimos necessários para uma produção satisfatória.

Já não nos surpreende mais, quando analisa
mos uma lista de devedores de qualquer estabeleci-
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Vamos mais além, sabemos que as indústrias te, Sr<Js e Srs. Deputados, não há como negar que a
de suco usam um instrumento de crédito subsidiado agropecuária nacional, com sacrifícios muito além
que é a ACC, com juros de 6% a.a. e aplicam estes dos esperados, tem-se constituído em uma das prin-
recursos no mercado financeiro a 4% ao mês, não cipais âncoras do Plano Real. Comercializando seus
repassando este' dinheiro ao citricultor, como era em produtos muitas vezes abaixo dos custos de produ-
anos anteriores, a título de antecipação de preços, ção, agri(:ultores e criadores têm atuado de forma
destacando-se que a laranja é a parcela maior do determinante para o equilíbrio entre oferta e procura
custo de produção do suco. de gêneros alimentícios básicos, proporcionando a

Esta explanação, Sr. Ministro, nos dá a Iiberda- tão sonhada estabilização econômica.
de de sugerir à Vossa Excelência, algumas ações Infelizmente, Srs. Presidente, parece que ao
que deveriam ser tomadas por este Ministério. homem do campo somente se destina o ônus e o

1 - Queremos que os Contratos de Compra de sacrifício; parece que a quem produz alimentos nes-
Safra de Laranja que forem feitos para uma safra te- te País - numa atividade cujos riscos todos aqui co-
nham os mesmos benefícios e condições de contra- nhecem - restou apenas o rumo do desespero e,a
tos para duas ou três safras. pecha da inadimplência. Digo isso para denunciar

2 - Queremos que a colheita e o transporte se- uma situação que, mais do que contribuir para debili-
jam feitos pelas indústrias, como em anos anterio- tar a economia rural brasileira, traz a pior das injusti-
res, preservando desta forma o pequeno citricultor, ças: a marca da ilegalidade.
que representa 80% do setor. Chegam a mim denúncias dando conta de que

3 - Queremos um adicional no preço do ano desde a publicação da Lei n2 9.138, no ano passa-
passado. Tal reivindicação se deve ao fato das in- do, o Banco Itaú - cuja capacidade e idoneidade,
dústrias terem iniciado a safra 1995/96 com preços em nenhum momento, se coloca aqui em xeque -
de US$1,80 por caixa, f3nquanto vendiam o suco a vem se recusando sistematicamente a atacar a se-
US$0,90 por libra/peso. Em meados da safra tive- curitização e o alongamento das dívidas agrope-
ram a bárbara ousadia de nos pagar US$1,20 por cuárias.
caixa (lembrando sempre que é fruta posta por- Não se trata, Sras. e Srs. Deputados, de uma
tãolfábrica) enquanto o suco era vendido até decisão tomada em função da quebra de cláusulas
US$1,40 por libra/peso. contratuais. Os produtores que pleiteiam tais benefí-

4 - Queremos a participação de um citricultor cios não desviaram seus créditos, nem tampouco in-
no Conselho da Decex. fringiram qualquer quesito que os descredenciassem

à obtenção da securitização. São, ao contrário,
5 - Queremos paridade de representação no clientes antigos, com fichas cadastrais sem restriçõ-

Conselho do Fundecitrus. es - e disso sabem, com certeza, os próprios geren-
E como forma de pressão, sugerimos a este tes das agências daquela instituição bancária. Tanto

Ministério a imediata suspensão das guias de expor- que as levaram em conta quando da contratação
tação de suco, para que as indústrias se sensibili- dos financiamentos.
zem e voltem a negociar com os Citricultores. É a pura e simples burla a lei, fundamentada

E para terminar, queremos levar à Vossa Exce- em argumentação tão inócua quanto iníqua, por'es-
lência, a nossa preocupação com a inquietação no tar totalmente desprovida de embasamento jurídico.
setor, que está prestes à explodir, provocando um Alega o Banco Itaú que a Lei n2 9.138 faculta, mas
transtorno de proporções inimagináveis, como o fe- não obriga o sistema financeiro a cumpri-Ia. Ora,
chamento de fábricas pelos citricultores, transfor- Sras. e Srs. Deputados, se fosse suficiente traba-
mando este nosso movimento pacífico numa verda- Iharmos apenas no plano das recomendações, não
deira guerra pela sobrevivência. haveria necessidade de leis, nem desta casa para

Sr. Ministro, colocamos em suas mãos, nossas legislar.
angústias, nosso desespero, mas acima de tudo, a Mais do que um erro grosseiro de técnica legis-
nossa esperança, porque sabemos que podemos lativa, seria ridículo que todo instrumento legal tives-
confiar em Vossa Excelência. se de expressar a obrigatoried?de de seu cumpri-

Comissão de Citricultores do Estado de São mento. O próprio Tesouro Nacional, ao autorizar a
Paulo. emissão de títulos até o montante de 7 bilhões de

O SR. NELSON MARQUEZELU (Bloco/PTB - reais para que fossem garantidas as operações de
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- alongamento das dívidas, submeteu-se ao que de-
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termina aquela lei. O que autoriza o Banco Itaú a
desconhecê-Ia?

E preciso portanto, Sr. Presidente, uma ação
urgente para impedir que produtores dignos vejam
seu patrimônio ameaçado pela sanha da ilegalidade,
uma vez que diversas execuções estão sendo ajui
zadas, já em fase de penhora de bens. Uma provi
dência que ganha ainda maior dimensão, diante da
Resolução nº 2.279, do dia 22 de maio último, expe
dida pelo Banco Central do Brasil, recomendando a
suspensão dessas ações, evitando-se, ao mesmo
tempo, novos ajuizamentos.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PPB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em todo o Estado do Rio de Ja
neiro, milhares de crianças e jovens estão fora das
salas de aulas ou sofrem com a baixa qualidade do
ensino público. Os índices de evasão escolar e de
repetência são alarmantes. Menos da metade dos
alunos consegue completar o 1º grau. Boa parte de
les não chega sequer à 2ª série. Professores mal pa
gos, sem treinamento adequado, inviabilizam qual
quer projeto pedagógico. A escola pública foi reduzi
da a mera fornecedora de alimentação para os filhos
de fammas carentes, mas nem essa função o Estado
e os Municípios conseguem desempenhar com efi
ciência. O Governo Estadual gasta R$8,00 por dia
com alimentação de um preso e apenas R$0,20 com
a de um estudante.

A crise na educação vem de longe. Muitas ten
tativas foram feitas para reverter esse quadro, todas
elas fracassadas. A mais conhecida foi o projeto dos
Ciep, vitrine para os projetos políticos do ex-Gover
nador Leonel Brizola. Fora da nossa realidade eco
nômica e cultural, os Ciep, concebidos para demo
cratizar o processo educacional, criaram uma elite
de profissionais e de alunos, utilizados nas campa
nhas como cabos eleitorais dos candidatos do PDT.

A falta de visão sobre a realidade econômica
brasileira derrubou o Projeto do Ciep. Construíram
prédios de um milhão de dólares e não sobrou di
nheiro para recuperação e conservação das escolas
convencionais. O Estado e os Municípios não supor
taram as despesas com a compra de material e com
o pagamento de salários dignos a professores espe
cializados, médicos, dentistas, bibliotecários, cozi
nheiras, recreadoras e psicólogas, que formavam o
conjunto de profissionais necessários ao funciona
mento de um Ciep na forma em que ele foi idealiza
do. E os alunos da escola pública tradicional, que
são a grande maioria dos filhos de fammas que não

têm dinheiro para pagar colégios particulares de
qualidade? Esses foram condenados a estudar em
prédios caindo aos pedaços, a enfrentar a falta
constante de professores, a aprender quase nada
em aulas mal preparadas.

Aos poucos, Ciep e escolas convencionais fo
ram se igualando na mediocridade, até chegarmos
ao quadro caótico de hoje. Até a década de 60 a
mulher tinha poucas oportunidades no mercado de
trabalho. O emprego mais rentável para elas era o
de professora. O ensino público no Rio de Janeiro
vivia os seus melhores dias. As filhas de fammas,
mais tradicionais, as alunas mais brilhantes do giná
sio se submetiam a um concurso dificílimo, com rela
ção candidatolvaga duríssima, para ingressar no
Instituto de Educação, colégio modelo para forma
ção do Magistério. Valia a pena, o salário era com
pensador e ainda havia a segurança da estabilidade
no emprego público. Quem ganhava com isso eram
os alunos.

O ensino básico na escola pública era igualou
melhor do que em qualquer colégio particular. As fo
lhas de pagamento do Estado e dos Municípios fo
ram inchando e, com isso, os salários dos servidores
sofreram. O mercado de trabalho se abriu para as
mulheres, como resultado do avanço da nossa so
ciedade. As mais preparadas buscaram caminhos
que lhes dessem salários compatíveis com o seu ní
vel universitário.

Para o Instituto de Educação, hoje sucateado,
sobraram as moças com baixa formação intelectual,
dispostas a receber por mês míseros dois ou três
salários mínimos. São elas, atualmente, as respon
sáveis pela formação das nossas crianças. As anti
gas professoras ou se aposentaram ou procuraram
refúgio em gabinetes administrativos ou de políticos,
atraídas por alguns reais a mais de gratificação ou
simplesmente para se livrarem da estafante tarefa
de dar aulas em prédios sujos e malcuidados, em lo
cais ondJ! não há segurança. Poucas abnegadas se
sujeitam a essas provações para ganhar tão pouco.

A escola pública perdeu até a função social de
integrar a classe média com a população mais ca
rente, tão importante para o convívio fraterno dos
habitantes de uma megacidade como o Rio. Os fi
lhos de classe média estão todos matriculados nos
colégios particulares, apesar do sacrifício que essa
solução impõe aos pais, enquanto os mais pobres fi
caram segregados no gueto do ensino público de
baixa qualidade. Ou os governantes assumem de
vez a Educação como prioridade ou o futuro do Bra
sil estará comprometido. Criaremos nichos elitistas
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de ricos, com boa formação e condenaremos a
maioria ao semi-analfabetismo. Não teremos mão
de-obra especializada capaz de atender à demanda
do mercado de trabalho, onde cada ve~ mais a tec
nologia substitui a força, ou seja, estaremos perpe
tuando a fome e a miséria de milhões de ignorantes
e acirrando a onda de violência, filha dileta da falta
de escolaridade e do subemprego.

As obras são importantes para a população,
mas nenhuma se compara à de dar aos nossos jo
vens ferramentas para uma vida digna e confortável
no futuro. Investir em educação significa integrar mi
lhões de excluídos aos processos produtivo e consu
midor.

Educação é cidadania, por isso, as verbas para
o setor são sagradas e divergências políticas, inte
resses partidários ou mesmo visões diferentes de
encarar o problema são dificuldades muito pequenas
ante a tarefa maior de resgatar o ensino público,
gratuito e democrático no País.

O Rio de Janeiro, com tradição de vanguarda
cultural, tem que liderar esse mutirão contra o suca
teamento da educação. Nossos jovens clamam por
ações urgentes, objetivas, sem demagogia.

Está na hora, vamos tirar a educação do CTI.
O SR. JOSÉ PINOTTI (Bloco/PMDB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, dos escombros da saúde pública
brasileira, emerge um dado assustador, ainda que
raramente posto em destaque, em face de outras
premências e urgências mais explícitas: a progressi
va deterioração da saúde mental do brasileiro, fenô
meno que já afeta pelo menos 17% da população do
País cerca de 25,5 milhões de pessoas.

No Brasil, diversos fatores contribuem para dar
ao problema da insanidade mental contornos quase
epidêmicos. Um deles são os focos, intensos e per
sistentes, de violência urbana, presentes em todas
as grandes e médias cidades brasileiras. No Rio de
Janeiro, por exemplo, uma pesquisa recentemente
realizada entre 2.803 moradores mostrou que 35,5%
deles apresentavam sintomas de perturbação men
tal uma média assustadora, muito acima da média
geral de 24%.

Um outro fator determinante do desencadea
mento de distúrbios mentais são os desequilíbrios
sociais, a pobreza, a miséria, a desnutrição com to
das as suas carências, angústias e desassossegos.

De acordo com um estudo do Banco Mundial,
no Brasil, os casos de epilepsia e de oligofrenia, de
vido a problemas perinatais e de subnutrição, são
cinco vezes mais freqüentes do que nos países de-

senvolvidos; as psicoses atingem 0,5% da popula
ção, índice duas vezes mais alto que os da Suécia e
da Finlândia.

Enfim, as desigualdades sociais, o desempre
go e as migrações em massa para as grandes cida
des, com o conseqüente rompimento dos laços cul
turais com as comunidades de origem, fazem en
grossar cada vez mais o exército alucinado dos al
coólatras, 7% da população; dos deprimidos, 6%,
das vítimas da doença do pânico, 3% dos esquizo
frênicos, 1%, e dos desajustados e esquizóides de
todo gênero.

O Brasil está, assim, transformando-se em
uma nação de desequilibrados, em uma nau soço
brante de alienados. A desintegração social desinte
gra as mentes e coloca a todos, ricos e pobres, privi
legiados e excluídos, num estreito tormentoso, entre
Cila e Caribde: de um lado, as vítimas da exclusão
econômica e social da discriminação e do preconcei
to, isto é, os pobres, os favelados, os sem-terra, os
sem-teto, os negros, os migrantes, os índios, et ca·
terva; do outro, as vítimas do medo, da violência, do
trauma, da insegurança, ou seja, os integrantes das
classes abastadas, enclausurados e acuados em
seus redutos fortificados.

Se nada for feito para reverter esse quadro, re
zam as estatísticas, tanto o Brasil como os demais
países em processo de desenvolvimento e social
mente instáveis responderão, até o ano 2025, por
três quartos dos casos de demência registrados no
mundo.

Na verdade, o ritmo vertiginoso das mudanças
que vêm ocorrendo no planeta acaba gerando ten
sões em níveis nunca antes vistos na história da hu
manidade. O problema é avassalador e atinge indis
criminadamente a todos os países, ricos e pobres.
Nos Estados Unidos, por exemplo, calcula-se que
cerca de 50 milhões de pessoas, cerca de um quinto
da população, sofrem de algum tipo de perturbação
mental.

No início dos anos 90, o governo americano,
preocupado com a incidência cada vez acentuada
de doenças mentais no país, desencadeou um am
plo programa prioritário de melhoria da saúde mental
da população, a ser desenvolvido ao longo de toda a
década. Teve início, assim, nos Estados Unidos, a
chamada Década do Cérebro.

Uma das primeiras conseqüências da campa
nha foi a tomada de consciência de que as doenças
do cérebro não só incapacitavam as pessoas e as
privavam do convívio social, como muitas vezes lhes
tiravam todo e qualquer resquício de humanidade.
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Outra constatação importante foi a de que as doen- Numa pesquisa de amplitude mundial, patroci-
ças mentais estão, de certa forma, ligadas a proble- nada pela Divisão de Saúde Mental da Organização
mas de alcoolismo, consumo de drogas, aumento de Mundial de Saúde - OMS - que abrangeu quinze ci-
casos de suicídio entre os jovens e processo dege- dades de quatorze países e onde foram entrevista-
nerativos comuns entre os idosos. dos 25.000 pacientes, chegou-se a uma conclusão

O movimento iniciado nos Estados Unidos impressionante: uma em cada quatro pessoas que
cedo expandiu-se a outros países e continentes. Na se queixam de sintomas físicos sofre, na verdade,
Europa, a Década do Cérebro foi oficialmente inau- de distúrbios mentais.
gurada em setembro de 1992, com a adesão dos Por tudo o que foi dito, urge implantar, aqui no
onze países que integram a Comunidade Européia. Brasil, a nossa Década do Cérebro, em sintonia com
Em fevereiro de 1993 foi a vez de a Suíça aderir ao os organismos internacionais e, em particular, com a
programa, e há gestões em curso em inúmeros ou- ONU e a OMS. Para a concretização desse objetivo,
tros países, como Japão e México, o que toma factí- será necessário o esforço conjunto e articulado de
vel a perspectiva de que a Década do Cérebro cedo universidades, associações científicas, órgãos públi-
se transforme num movimento de amplitude mun- cos federais f! estaduais, sob a coordenação do
dial. Centro Colaborador da Organização Mundial de

É imprescindível, para tanto, que a Organiza- Saúde para Pesquisa e Treinamento em Saúde
ção Mundial de Saúde tome a si a tarefa de liderar e Mental no Brasil.
orientar os países a ela filiados, para que possa ofi- Sras. e Srs. Deputados, compete a todos nós,
cialmente ser inaugurada e entrar em funcionamento integrantes do Poder Legislativo e mandatários da
o que se poderia chamar a Década Mundial do Cé- vontade popular, independentemente de colorações
rebro. Os óbices são inúmeros, tanto pela escassez partidárias e ideológicas, apoiar e incentivar iniciati-
de recursos destinados à saúde pública em grande vas meritórias dessa natureza, que, em nosso País,
número de países como pela pouca importância e estão sendo coordenadas pelo eminente Prof. Dr.
baixa prioridade atribuída às doenças relacionadas Dorgival Caetano, Chefe do Departamento de Psi-
com o cérebro. Essa atitude de descaso é tanto quiatria da Universidade Estadual de Campinas, São
mais lamentável se levarmos em conta o fato de que Paulo, a quem saúdo, neste momento, com palavras
os estudos mais recentes no campo da epidemiolo- de estímulo e de louvor, que expressam todo ores-
gia indicam que quase metade da população dos peito, apreço e consideração que lhe devoto, pela
países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimen- magnitude do esforço que vem desenvolvendo em
to experimentará, em algum momento de suas vi- prol da saúde mental de todos os brasileiros.
das, a algum tipo de distúrbio ou de perturbação Era o que tinha a dizer.
mental. O SR. JORGE MUDALEN (BlocoIPPB-SP.

As estatísticas indicam também que, no mundo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
inteiro, as doenças neuropsiquiátricas se situam en- Sras. e Srs. Deputados, desta tribuna, venho home-
tra as mais incapacitantes e as de tratamento mais nagear a cidade de Guarulhos, Município que, com
dispendioso. Um relatório elaborado pelo Banco muita honra, represento neste Congresso Nacional.
Mundial, em 1993, mostrou que, dentro da categoria Homenageio mais precisamente o esporte guaru-
das doenças não transmissíveis, as de cunho neu- lhense. A cidade conquistou mais um campeonato,
ropsiquiátrico provocaram mais incapacidade por desta vez os dos 4Q2 Jogos Regionais da segunda
anos de vida do que a motivada, em conjunto, pelos Região Esportiva do Estado de São Paulo. Feito ím-
diversos tipos de câncer, deficiências nutricionais, par, motivo de orgulho, de muita alegria e de maio-
doenças vascular-cerebrais e isquemias cardíacas. res elogios, pois é o heptacampeonato conseguido
No campo das doenças transmissíveis, o coeficiente pela delegação de Guarulhos.
de incapacidade das doenças neuropsiquiátricas só A trajetória guarulhense nos Jogos Regionais é
foi ~uperado pelo das infecções respiratórias, fatores campeoníssima; dá à população de Guarulhos muito
perinatais, doenças sexualmente transmissíveis e o orgulho: campeã em 1990, na cidade de Cubatão,
HIV.· bicampeã em 1991, em Mogi das Cruzes, tricampeã

Já é tempo, portanto, que o mundo inteiro tome em 1992, em Guaratinguetá, tetracampeã em 1993,
consciência da magnitude dos problemas de saúde em Guarulhos, pentacampeã em 1994, em Guaratin-
pública suscitados pelas doenças neuropsiquiátri- guetá, hexacampeã em 1995, em Caieiras, e hepta-
caso campeã neste ano de 1996, em Pindamonhnagaba.



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Osvaldo Biolchi.
O SR. OSVALDO BIOLCHI (BlocoIPTB - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, o Poder Executivo, em 1993, enviou a
esta Casa o Projeto de Lei nQ 4.376, que regula a fa
lência, a concordata preventiva e a recuperação das
empresas que exercem atividade econômica. Esse
projeto tem como grande objetivo modernizar e atua
lizar o instituto falimentar brasileiro, que trata da re
cuperação e da viabilidade da empresa.

Apesar de vivermos numa economia capitalista,
uma empresa é aquele organismo social que gera em-
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A cidade de Guarulhos conquistou medalhas pregos, cria impostos e produz bens de consumo in-
de ouro nas modalidades de basquete feminino, da- temo e externo. Trata-se de um organismo de extre-
mas, judô feminino, Karatê masculino e feminino, ma importância para a sociedade. Sem empresa,
natação masculino e feminino, handebol masculino e não temos economia. Sem economia, não há Estado
feminino, tênis de mesa feminino e xadrez masculi- nem a convivência social. Por isto, Sr. Presidente,
no, totalizando 56. Foi medalha de prata nas modaIi- srªs e Srs. Deputados, é importante esse projeto.
dades de basquete masculino, tênis masculino e fe- Apesar de exercer o primeiro mandato nesta
minino, xadrez feminino e tênis de mesa masculino, Casa, fui incumbido de ser o Relator desse projeto,
totalizando 39. Foi medalha de bronze nas modali- que está tramitando na Comissão Especial da Falên-
dades de ciclismo, voleibol masculino e bocha, totali- cia e Concordata desta Casa.
zando 34. Sagrou-se heptacampeã com 238 pontos, O Governo, como já falei, teve a grande preo-
sendo fantástica pontuação. cupação de oferecer um ordenamento jurídico, uma

Os investimentos e o trabalho desenvolvidos no lei consentânea com a atualidade. Este elogiável
esporte pelas Administrações do ex-Prefeito Paschoal propósito, entretanto, não se traduziu em necessária
Thomeu e continuados pelo Exmo.Sr. Prefeito Vicenti- modernização com a introdução das inovações que
no Papotto, possibilitaram a implantação da infra-estru- a atualidade exige. Por estas razões, na qualidade
tura de primeira qualidade para fazer de Guarulhos a de Relator, apresentei um substitutivo com 172 arti-
grande força em várias modalidades. É a garantia do gos que será aprovado na Comissão Especial em
bem-estar dos atletas na sua dedicação e no desem- agosto deste ano.
penho. O alto nível dos atletas confirmou e confirma a Diria que as principais inovações e mudanças
supremacia absoluta de Guarulhos, com a conquista do instituto falimentar, através desse projeto, são no
do maior número de medalhas. sentido de buscar ampliar o seu objetivo e recuperar

Parabenizo os atletas e congratulo-me com a Ad- todas as empresas brasileiras.
ministração do Prefeito Vicentino Papotto, que, através Sr. Presidente, por essa razão, até substituirmos
da dinâmica Secretaria de Esportes, com suas várias as atuais nomeclaturas de concordata e falência, avi!-
equipes de retaguarda e de apoio aos atletas, deu à tadas pelo estigma geral e pelo tempo, quem impetra,
população ordeira e laboriosa de Guarulhos mais um hoje, no País, uma concordata, ou empresário de cuja
título que se soma a outros gloriosos. empresa foi decretada falência, é marginalizado e con-

Muito obrigado. siderado praticamente um criminoso.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Agra- Assim, entendemos que até a nomenclatura

deço aos Srs. deputados Osvaldo Biochi e Aldo deveria ser mudada. Com a aprovação desse substi-
Arantes, primeiro e segundo oradores inscritos, res- tutivo, teremos nova denominação: não mais chama-
pectivamente, para o grande Expediente que já se remos de concordata preventiva, mas a recuperação
encontram no plenário, pela compreensão e paciên- da empresa em crise. A denominação de falência
cia com a determinação da Mesa de conceder opor- também será substituída por liquidação judicial.
tunidade a outros Deputados de se manifestarem. E por que isso, Srs. Deputados? Porque no

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas- mundo moderno, na Europa, em todo o Universo, as
sa-se ao legislações falimentares estão sendo modernizadas

e atualizadas.
Sr. Presidente, no momento em que se fala

tanto em desemprego no País, é necessário criar
mecanismos pára que a empresa dê novas oportuni
dades aos trabalhadores. No momento em que se
fala tanto em crise social, em crise econômica, é ne
cessário que a empresa também tenha mecanismos
para recuperar-se dessa crise; no momento em que
se fala em globalização do mercado da economia
para competir, precisamos ter empresas sólidas,
bem estruturadas. Através da recuperação da em
presa em crise, da antiga concordata preventiva, é
que vamos socorrer essas empresa hoje em dificul
dades.
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Daí, Srs. Deputados, a importância desse pro- corro da empresa em crise. Por isso, sujeitamos pra-
jeto tanto quanto as reformas constitucionais que ticamente todos os credores aos efeitos da concor-
esta Casa está realizando. Pelo Decreto Legislativo data, à moeda da falência, com exceção do crédito
nQ 7.661, de 1945 - portanto, a nossa lei falimentar trabalhista. E por que a exceção ao crédito trabalhis-
tem hoje mais de cinqüenta anos -, somente se be- ta? Para possibilitar uma verdadeira recuperação, o
neficia da concordata, somente está sujeito à falên- saneamento profundo da empresa.
cia a empresa que tem uma atividade econômica. Na Europa, especialmente na Itália, a Banca
Mas deve estar registrada na Junta Comercial, estar Statale d Itália tem linhas de crédito especial para
legalizada e ter a sua contabilidade em dia. recuperar as empresas em dificuldades. Não é o

Enquanto isso, em outras partes do mundo, es- caso do PROER neste País, para os bancos.
pecialmente na Europa - Itália, França, Alemanha e Entendemos que, quando o empresário está
outros países - todos os empresários, mesmo aque- em dificuldade, o fornecedor corta seu crédito. Por
le que não é comerciante, como uma cooperativa, isso nós - numa tentativa ingente - criamos um me-
uma agropecuária, ou um grande produtor do setor canismo para lidar com esse problema. Entendemos
primário ou secundário, têm, suas empresas tam- que todos os credores posteriores ao pedido de re-
bém protegidas. Lá existe o amparo para recupera- cuperação da empresa - que hoje representam a
ção da empresa e a liqüidação judicial. concordata preventiva -, bem como todos os credo-

Por isso, com esse novo substitutivo, estamos res posteriores à decretação da liqüidação judicial -
não somente ampliando o sujeito passivo - como di- que hoje denominamos de falência - tornam-se cre-
ríamos no Direito Comercial -, mas ainda criando dores privilegiados, isto é, têm crédito especial: É o
novos mecanismos para que a nossa economia se caso dos que têm as chamadas "dívidas da massa".
recupere. E o crédito, dentro desse novo modelo, não está su-

Hoje, de acordo com o Direito Falimentar Brasi- jeito à liqüidação, ou à recuperação da empresa.
leiro, há uma preocupação maior em estabelecer um Então, se o banco concede financiamento a
processo Iiqüidatório do que um processo de co- uma empresa em crise, dentro da recuperação ou
brança. A Justiça esquece-se eventualmente de que até a continuidade do negócio na liqüidação judicial,
a empresa pode ser recuperada; não só a Justiça, esse banco, esse fornecedor de matéria-prima,
como os próprios profissionais do Direito. Os advo- numa eventual liqüidação, será o primeiro a ser
gados também, muitas vezes, tendo como grande atendido, com exceção dos créditos trabalhistas,
objetivo os seus honorários, abandonam a empresa como nós já acentuamos.
e optam pela liqüidação judicial. É de extrema impor- Essa também será uma grande mudança den-
tância a recuperação da empresa. É com essa visão tro do Direito Falimentar Brasileiro, no que se refere
que criamos novos mecanismos. ao Decreto-Lei nQ 7.661. No projeto do governo há

Hoje estão sujeitos aos efeitos da concordata e uma tentativa de enquadrar os bancos e especial-
da falência única exclusivamente os credores que mente as empresas públicas, também sujeitas à re-
denominamos quirografários, isto é, aqueles que são cuperação e à liquidação judicial.
portadores de duplicatas mercantis, de notas promis- Nós entendemos, Sr. Presidente, srªs e Srs.
sórias, de cheques pré-datados e assim por diante. Deputados, data venia, que a empresa pública não

Os maiores credores - os bancos, - que vêm pode estar sujeita à liquidação judicial e à recupera-
instrumentados seus títulos, suas cartas de crédito ção. Por quê? Justamente porque uma das modali-
por meio de hipotecas, de notas de crédito comercial dades, um dos mecanismos que nós apresentamos
ou de crédito rural, não estão sujeitos à concordata. para a recuperação da empresa é a venda parcial, a
Até o fisco e o crédito tributário não estão sujeitos à injeção de dinheiro por intermédio dos proprietários,
concordata, menos ainda à falência. dos sócios e assim por diante.

Então, somente uma pequena porcentagem de Ora, se o Governo quer manter uma estatal que
credores estão sujeitos, hoje, ao direito falimentar. não é viável economicamente, ou ele tem a opção da
Por isso é que esse instituto, muitas e muitas vezes, venda, da privatização ou, então, tem o dever de ser
é desvirtuado em sua essência e se transforma num eficiente, competente e injetar mais dinheiro.
verdadeiro processo de cobrança. Dissemos, Sr. Presidente, que através da nova

Estamos, por meio desse substitutivo, Sr. Pre- proposta será ampliado o sujeito passível da falência
sidente, srªs e Srs. Deputados, estamos ao menos e da concordata. Não só o comerciante será atingido
nos empenhando para que esse instituto vá em so- por essa nova modalidade, mas também as empre-
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sas não comerciais, como as cooperativas. Quantas cionais, empresários, trabalhadores, enfim, a socie-
e quantas cooperativas, neste País, estão hoje em dade brasileira - este é nosso dever - para que
fase da liquidação extrajudicial, não têm oportunida- dêem sua contribuição forte e efetiva para que o em-
de de recuperação, do alongamento de suas dívidas presário brasileiro, aquele que exerce atividade eco-
em um, dois ou três anos e vão logo para a Iiquida- nômica, encontre apoio, encontre uma alavanca
ção extrajudicial, isto é, sem a intervenção do juiz, para recuperar sua empresa em crise. De nada
do magistrado. adiantam as reformas constitucionais do Estado, da

Muitas vezes que enriquece, nesse caso, são os Previdência, a reforma administrativa e até a tributá-
liquidantes. Por isso, partimos do princípio da judiciali- ria, se não tivermos uma empresa forte e sólida.
zação dos atos, de submeter todas as empresas brasi- A crise, V. Exªs são testemunhas disso, muitas
leiras ao processo judicial. Mas com uma grande dite- e muitas vezes bate às portas até de empresas for-
rença, Srs. Deputados: dentro de uma empresa em re- tes, que têm a infelicidade de ser fechadas.
cuperação, isto é, empresa com uma eventual concor- Lamentavelmente, Sras. e Srs. Deputados, im-
data preventiva, haja um comitê de gestão, formado perou no Brasil a lei do mais forte, do credor que,
por representantes dos credores, dos trabalhadores, para obrigar o seu devedor a pagar sua obrigação,
dos próprios sócios e por um administrador de em- requer a falência da empresa, fecha as portas do or-
presa que vai estudar a viabilidade de se apresentar ganismo que, como salientei há pouco, cria empre-
um plano de recuperação ao juiz. gos, gera impostos e produz bens de consumo.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, sintetica- Em meu nome, como Relator, em nome do
mente, entendemos que esta proposta vem de encon- Presidente da Comissão Especial da Falência da
tro à crise brasileira do desemprego, preocupação mui- Concordata, o ilustre e nobre Deputado Luiz Clerot,
to grande por parte desta Casa e do Poder Executivo, alerto esta Casa que está tramitando esse projeto e
ao ponto de enviar projeto de lei para regulamentar o todos nós temos a obrigação de acompanhá-lo. Es-
contrato temporário de trabalho. também com esse tamos abertos aos Parlamentares e a todos os parti-
propósito, ampliamos esse instituto para todas as em- dos para receber informações, sugestões e propos-
presas brasileiras para que, neste momento de crise tas para, em conjunto, apresentar à sociedade brasi-
econômica de estabilidade da moeda, criem-se meca- leira um instituto falimentar moderno e atual, que ve-
nismos para a recuperação da empresa. nha trazer uma economia forte e gerar mais empre-

De nossa parte, temo-nos debruçado neste gos, com bons e ótimos salários, salários dignos.
projeto e feito esta análise vendo acima de tudo a Tenho a certeza de que quando criarmos esse me-
empresa, como muito bem define o falencista Ânge- canismo deixaremos de discutir o salário mínimo
lo José Fernandes, e entendendo que, nesse cami- nesta Casa. Precisamos da participação do trabalha-
nho, a solução que parece estar-se impondo, por dor na empresa, precisamos convencer os peque-
meio da força crescente, no pensamento jurídico nos, médios e grandes empresários de que o traba-
contemporâneo é a da substituição da finalidade liq- Ihador deve ser bem remunerado. O chamamento
uidatória do patrimônio do devedor comum, caracte- que faço é para que todos participem deste projeto,
rística da velha falência, com o objetivo de corrigir para que este substitutivo não seja o trabalho ape-
ou sanar a crise, as dificuldades e os desarranjos nas deste Parlamentar, mas de toda a Casa.
econômicos colocados no seio dos órgãos ou nas Era o que tinha a dizer.

unidades pr~dutivas. Durante o discurso do Sr. Osvaldo Bio-
Com este sentimento e princípio, estamos Ichi, o Sr. Wilson Campos, 19 Secretário,

apresentando este projeto do novo Instituto Falimen- deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
tar Brasileiro. Compreendemos que esta é uma ma- pada pelo Sr. Carlos Apolinário, § 2Q do arti-
téria complexa. Ao mesmo tempo, queremos apro- go 18 do Regimento Interno.
veitar esta oportunidade para cumprir um dever pes-
soal e alertar V. EXªs quanto à importância deste O SR. PRESIDENTE (Carlos Apolinário) -
projeto, que está tramitando nesta Casa. Concedo palavra ao próximo orador inscrito, nobre

Desta tribuna, srªs e Srs. Deputados, apela- Deputado Aldo Arantes.
mos para V. EXªs no sentido de que procurem exem- O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem re-
piares deste substitutivo na Comissão Especial de visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Src,. Deputa-
Falências e Concordatas e consultem juristas, falen- dos, está em tramitação nesta Casa Projeto rJe Lei do
cistas, advogados da OAB, especialmente as sec- Governo Federal que estabelece o coni:ltú tHmporário
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de trabalho com vistas, segundo o Governo, à gera- balho representar melhoria das condições de vida
ção ele novos empregos. Para isso, pretende-se a dos trabalhadores, a concepção que tem presidido
flexibilização dos direitos trabalhistas, eufemismo esse processo de globalização tem conduzido à con-
adotado para a quebra de direitos trabalhistas. centração da renda e à exclusão social.

Os argumentos para a adoção de tais medidas Tanto é verdade que o relatório da ONU sobre
estão relacionados também com a redução dos cus- desenvolvimento, recentemente divulgado, informa
tos de produção dos produtos brasileiros, para que que hoje apenas as 358 pessoas mais ricas do mun-
eles se tomem mais competitivos numa economia do detêm renda maior do que o produto interno bruto
globalizada. de 45% da população mundial. Vejam bem, Sr. Pre-

Os defensores de tais medidas argumentam sidente, srªs e Srs. Deputados, 45% da população
que a flexibilização de direitos trabalhistas é imposi- mundial! Cerca de 2,5 bilhões de pessoas detêm o
ção da economia altamente integrada dos dias controle de uma renda equivalente à de apenas 358
atuais, em que o fenômeno da globalização impõe a pessoas. É claro que isso só foi possível por inter-
adequação das economias nacionais a um novo pa- médio de um brutal processo da renda ocorrido nes-
drão de desenvolvimento. Para se ter uma posição se período.
consistente acerca dessa questão, toma-se indis- O neoliberalismo, no entanto, é a concepção
pensável analisar o processo de internacionalização que orienta essa nova fase do desenvolvimento ca-
da economia e descobrir o caminho a ser adotado pitalista em escala mundial.
pelo Brasil para integrar-se nessa nova etapa de de- A concepção neoliberal combate a intervenção
senvolvimento da humanidade. Alguns entendem, do Estado na atividade econômica e nas relações
Sr. Presidente, Sr§g e Srs. Deputados, que a globali- sociais, defendendo que o mercado deve ser o regu-
zação é um fenômeno objetivo, e, portanto, importa lador de toda atividade econômica e social. No en-
que nos adequemos a ela. tanto, nós sabemos, isso significa deixar o capitalis-
.' No entanto, o autor francês François Chesnais, mo com as mãos livres para explorar sem limite os

no seu iivro La Mondialisation du Capital, diz que a trabalhadores, porqúe é sabido que o objetivo funda-
mundialização é o resultado conjunto de dois movi- mental do capitalismo é o lucro e que a prevalência
mentos estreitamente interligados, mas distintos. O das leis do mercado representa a predominância do
primeiro caracteriza-se pela mais longa fase de acu- forte sobre o fraco, do grande sobre o pequeno, do
mulação continuada do capital e o segundo relacio- país desenvolvido sobre o país em desenvolvimento.
na-se com as políticas de liberalização, privatização, Significa, portanto, o aprofundamento do fosso entre
desregulamentação e desmantelamento das con- os países ricos e os países pobres.
quistas sociais e democráticas postas em prática no Analisando as raízes da crise do pós-guerra,
início dos anos ao. os defensores do neoliberalismo afirmam que elas

A globalização, nessa concepção, com a qual estavam no poder excessivo e nefasto - segundo o
concordo, é a combinação de um fator objetivo, a dizer deles - dos sindicatos e, de maneira mais ge-
acumulação capitalista, com a revolução científica e ral, do movimento operário, que havia corroído as
tecnológica e a concepção neoliberal que tem presi- bases da acumulação capitalista com suas reivindi-
dido essas transformações em curso na maioria dos cações parasitárias no sentido de que o Estado au-
países capitalistas. A integração nessa nova fase de mentasse cada vez mais os gastos sociais. Portanto,
desenvolvimento da humanidade é uma necessida- Srs. Deputados, para os neoliberais - e é importante
de objetiva. No entanto, o caminho para que isso se que se diga que no Brasil se pratica uma política
realize é uma questão de opção, de rumo a ser ado- neoliberal - as conquistas sociais representam rei-
tado, e não uma mera imposição da realidade. vindicações parasitárias. E aí entendemos o sentido

O neoliberalismo representa um dos càminhos, das reformas que estão sendo introduzidas para o
não () único, A automação, a robótica, a microeletrô- debate.
nicd, as telecomunicações por satélites, enfim a Aliás, os neoliberais defendem a desigualdade
nova revolução científico-tecnológica representa social como importante fator de estímulo ao cresci-
enorme avanço no desenvolvimento das forças pro- mento econômico. Os aspectos principais da plata-
dutivas. E esse avanço evidentemente representa forma poderiam ser caracterizados da seguinte for-
brutal a Jmento na produtividade do trabalho. ma: predominância do mercado e retirada do Estado

N , entanto, Sr. Presidente, Sr§g e Srs. Deputa- das atividades econômicas com as privatizações e a
dos, Jorge c0 o inr.remento da produtividade do tra- desregulamentação da economia; retirada do Estado
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da regulação das relações sociais, com a desregula- uma política neoliberal. Essa foi a proposta de Fer-
mentação das relações nessa área; aumento da ren- nando Collor de Mello e é a atual proposta do Presi-
tabilidade da empresa por meio de uma política de dente Fernando Henrique Cardoso. O surgimento de
arrocho salarial e redução dos impostos do setor uma situação objetivamente nova no mundo nos ob-
empresarial; combate aos direitos dos trabalhadores riga a nos inserir nessa nova realidade. No entanto,
e repressão ao movimento operário. não podemos fazê-lo segundo os interesses do

A prioridade mais imediata do neoliberalismo grande capital internacional, mas sim segundo os in-
foi deter a grande inflação dos anos 70. Aí obteve teresses do P9vO e da Nação brasileira. Temos, sim,
êxito. Entre os anos 70 e 80 a taxa de inflação nos de nos integrar a essa nova realidade, mas também
países da Organização para Cooperação e Desen- temos de saber defender os nossos interesses, de-
volvimento Econômico - OCDE - caiu de 8,8% para fender a soberania nacional, defender as conquistas
5,2%. Nesses países, a taxa de lucro subiu de 4,2% econômicas e sociais que objetivemos neste País.
para 4,7% nesse período de 1970 a 1980, com a no- Portanto, para nos inserirmos na economia mundial
tável contenção salarial e o crescimento das taxas toma-se necessário a adoção de medidas que res-
de desemprego. guardem os nossos interesses.

Sob a ótica da economia, o sucesso do neoli- É completamente falsa a idéia de que a globali-
beralismo foi e tem sido muito parcial e tópico. As zação da economia suprimiu as barreiras nacionais
medidas tomadas não propiciaram a retomada das e os conflitos de classe. Em decorrência disso, não
taxas de crescimento. A recuperação dos lucros não haveria mais interesses nacionais nem conflitos so-
levou à recuperação dos investimentos, porque a ciais.
desregulamentação financeira criou condições muito É falso também que o processo de integração
mais propícias para a inversão especulativa do que mundial da economia favoreça a todos, indistinta-
para a produtiva. Mas, do ponto de vista social, o mente.
neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos
construindo sociedades marcadamente desiguais. Os dados demonstram que esse processo, ao

lado de trazer enormes avanços técnicos, traz tam-
A experiência tem demonstrado que a inserção bém o aprofundamento da exclusão social e da con-

na economia mundial pode ser feita de diferentes centração da riqueza e do saber. Por isso, a integra-
formas. ção, para ser benéfica, tem de levar em conta os in-

Portanto, a tentativa, numa visão neocolonial, teresses particulares de cada país.
de copiar um modelo neoliberal no Brasil não corres-
ponde, na verdade, ao caminho hoje adotado por um O Sr. Bonifácio de Andrada - Permite-me
conjunto de países, que, esses sim, estão tendo su- V.Exa um aparte?
cesso na área econômica. O SR. ALDO ARANTES - Comprazer, Exce-

Os chamados Tigres Asiáticos não adotaram o lência.
caminho neoliberal, muito menos a China, que hoje O Sr. Bonifácio de Andrada - Nobre Deputa-
é o país que mais cresce no mundo. Todos eles fize- do Aldo Arantes, quero contestar parte de sua mag-
ram a reforma agrária, todos eles desenvolveram nífica oração, dentro da interpretação clássica de
política de industrialização - enquanto o Brasil está seu partido, a respeito da economia. V.Exa diz que
desenvolvendo a política de desindustrialização, de já estamos marchando para uma economia neolibe-
desmonte do seu parque industrial. E, ao mesmo ral. Isso é um engano, é manchete de jornal. No Bra-
tempo, todos esses países se modernizaram do sil, temos hoje a cqntinuação da estatização, da in-
ponto de vista tecnológico. O Japão, por exemplo, tervenção permanente do Governo na vida econômi-
não aceitou a imposição da lei de patentes que os ca nacional. A tecnocracia continua a dominar, de
norte-americanos lhes tentaram impor após a Se- forma predominante, os altos escalões do Governo.
gunda Guerra Mundial. Diferentemente do que acon- Até o diálogo econômico do cidadão com qualquer
teceu no Brasil, onde este Congresso aprovou uma estabelecimento bancário corre o risco - se o banco
Lei de Patentes altamente nociva aos interesses do for do governo - de levar as punições mais graves e
desenvolvimento industrial, científico e tecnológico incompatíveis, em qualquer regime de economia li-
do nosso País. beral. Parece-me que a pesquisa de V.Exa está um

Existem, portanto, Srs. Deputados, setores que pouco deficiente nessa parte. Não estamos mar-
defendem o ajustamento automático de nossa eco- chando para neoliberalismo nenhum. Na prática, es-
nomia aos padrões da integração nos marcos de tamos dentro da estatização, e uma estatização -
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não diria que seja igual, lógico que não é igual - que as dificuldades encontradas pelos trabalhadores e
tem algumas inspirações na antiga União Soviética. pelo movimento sindical.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Deputado, agra- Analisando a questão da flexibilização dos di-
deço a V.Exa o aparte, embora evidentemente não reitos trabalhistas, o jurista uruguaio Américo Pia
concorde com as observações feitas por V.Exa. Te- Rodrigues disse que a flexibilização de direitos se
mos opiniões diferentes porque eu não considero relaciona evidentemente à crise econômica e às
que esse processo já tenha chegado ao seu final, transformações tecnológicas. Mas destaca também
uma vez que, no Pafs e neste Congresso, existem os aspectos polfticos, ressaltando dentre eles a pas-
forças que resistem a ele. sagem do poder polftico para partidos conservado-

Vou concluir a minha exposição, avançando res e o enfraquecimento dos sindicatos.
nas minhas observações, para que V.Exa possa, in- Portanto, não podemos aceitar o discurso fala-
clusive, entender melhor minha posição. cioso de que a quebra de direitos é uma imposição

Quero dizer que o salto tecnológico ocorrido no o~j~tiva ?a globalização da economia. A que~ra de
mundo interferiu no sistema industrial e nas relações direitos e u~a escolha que setores f~em hOJe, em
de trabalho e de produção do capital. e~cala mundial, para aumentar o rendimento do ca-

O padrão fordista de produção, predominante pltal. , .
até então, vai dando lugar ao chamado toyotismo Na reahd.ade, o Governo Fernando He~nque
em várias partes do mundo, substituindo-se a rigidez ~ardoso está Imp~ndo e~se m~delo ao Brasl~. :or
pela flexibilização da produção. ISSO o povo brasileiro e nos aqUi devemos resistir a

S d "1 f U esse modelo.egun o o SOClO ogo e pro essor da NICAMP ."
Ricardo Antunes em seu livro Adeus ao Trabalho No Brasil, o pr~Jet?, neohberal - .todos sabemos
• ,,' _ '- começou a ser Viabilizado a partir de Fernando
... os d,:eltos ~~~ trabalhadores sao desregularm:n- Collor de Mello e teve continuidade com a aliança

~~d~~~t~~~:~~lb~I:~~~:ãr~e :~:oa~e~~~:'s~ càa~: cHOnS?rvadcora
rd
, o PFL, durante o Governo Fernando

f D"t 't h' tó . d t b ennque a oso.nova ase. irei os e conqUls as IS ncas os ra a- _, .
Ihadores são substitufdos e eliminados do mundo da Dentro dos padroes neolrberars, Fernando
produção' Henrique Cardoso adotou a polftica de absolutizar o

S P
· 'd S S D d há combate à inflação com a adoção de altas taxas de

r. resl ente, raso e rs. eputa os, uma juros
brutal ofen~iva d? capital em âmbito in~emacional. 'Seguindo o padrão internacional do neolibera-
Essa ofensiva, eVidentemente, está relaCIonada com Iismo, o Governo Federal resolveu implantar no Pafs
o process~ de dese~prego em larga escala e com a a polftica de flexibilização dos direitos trabalhistas
cnse ocornda nos palses do Leste Europeu. alegando que esse é o caminho para a geração d~
, ,. Vivemos, portanto, um ~erfo~o de ofensiva das novos empregos.
Idelas, conservado~~s ~ neol!berals. ,~ desemprego A experiência internacional, no entanto, tem
tem Sido a consequencla mais dramatlca desse pro- demonstrado que a chamada flexibilização de direi-
cesso. tos trabalhistas não tem gerado novos empregos;

Todos nós acompanhamos o desemprego nos tem aumentado a rentabilidade dos empresários.
pafses da Europa. E no Brasil o quadro não é dife- Mas isso não tem redundado no crescimento da
rente. A taxa de desemprego na Grande São Paulo economia. Os recursos obtidos com o aumento da
saltou de 13,8% da população economicamente ati- lucratividade têm sido canalizados para a atividade
va, em fevereiro de 1996, para 15% em março do especulativa e não para a produtiva, que é o que
mesmo ano. Só nessa região do Pafs existiam, na- ocorre em nosso Pafs.
quela época, mais de 1 milhão e 238 mil desempre- A geração de novos empregos virá, na minha
gados. opinião, com a redução da jornada de trabalho, com

Além do desemprego, como já disse, a crise a alteração da polftica econômica, adotando-se uma
dos pafses socialistas também contribuiu para o mo- que combata o desemprego, e com a retomada do
vimento operário e sindical no âmbito mundial. desenvolvimento. Isso sim irá gerar empregos em

Nesse sentido, é inteiramente falso atribuir a decorrência da retomada do crescimento da nossa
razões puramente econômicas à flexibilização dos economia.
direitos trabalhistas, que está relacionada com a Concordamos com a afirmativa de que é ne-
ofensiva dos capitalistas em escala mundial e com cessário reduzir o Custo Brasil. No entanto, não po-
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demos aceitar que a redução do custo de produção trabalho de 44 horas semanais, permitindo que o tra-
se faça com o sacrifício do custo de trabalho, que balhador possa trabalhar até 60 horas semanais
em nosso país é um dos mais baratos do mundo. sem o pagamento das horas extras, desde que haja

Lembramos que o salário mínimo na França é a compensação no curso de um ano.
de 990 dólares; na Itália, 830 dólares; na Argentina, Isso representa um desrespeito claro à jornada
250 dólares; no Uruguai, 180 dólares. No Brasil são de trabalho de 44 horas semanais.
míseros 112 reais. A Constituição brasileira estabelece que a jor-

Como reduzir de custo de produção com redu- nada de trabalho é de oito horas diárias e 44 horas
ção salarial? É claro que somos favoráveis à redu- semanais, facultando a compensação dentro de uma
ção do chamado Custo Brasil, à redução dos juros, mesma semana e não dentro do ano.
de impostos, dos custos dos transportes e da depen- Na realidade, o que se pretende é acabar com
dência tecnológica. São alternativas de redução do a obrigatoriedade do pagamento das horas extras
custo de produção em nosso País. trabalhadas, é fazer com que o empresário também

O projeto govemamental de contrato de traba- aí tenha reduzidos os seus custos com o trabalho,
lho por tempo determinado altera a legislação atual porque praticamente vai ficar isento de pagar hora
que proíbe a utilização de trabalhadores transitórios extra!
em atividades permanentes. Essa proposta visa à Na realidade, com tal objetivo, o Governo Iiqui-
quebra de direitos trabalhistas, estabelecendo que da o princípio c;onstitucional da igualdade de direitos
20% do número de vagas de cada empresa poderá entre o trabalhador com vínculo empregatício per-
ser preenchida através desse mecanismo. Como mamente e o trabalhador avulso.
prevê-se que a referência acerca do número de tra- O projeto, essencialmente, persegue a redução
balhadores que se pretende contratar é do mês an- dos direitos dos trabalhadores com o objetivo de au-
terior, isso permitirá que o empresário demita 20% mentar a lucratividade dos patrões. Na realidade,
dos seus trabalhadores para incorporar esses mes- não visa à geração de novos empregos, nem tem
mos 20% sem direitos trabalhistas. condições para isso.

O mais grave é que o substitutivo apresentado Essa é a justificativa apresentada para confun-
pelo Deputado Mendonça Filho piora esse quadro, dir os trabalhadores que se encontram desemprega-
porque permite que o contrato temporário possa ser dos e para que a sociedade imagine que estão sen-
renovado indefinidamente, o que significa transfor- do tomadas medidas de combate ao desemprego.
mar o temporário em definitivo. Os defensores do neoliberalismo, que tanto fa-

Por outro lado, enquanto se estabelece que Iam em modernidade, não querem compreender os
20% do número de vagas podem ser preenchidos caminhos da evolução da humanidade. A introdução
com base no contrato temporário, o Relator aumenta da máquina a vapor e o aumento da produtividade
para 50%, no caso de empresas com até 50 traba- do trabalho criaram condições para a redução da jor-
lhadores, aumenta 30% no caso de empresas que ti- nada de trabalho de 12, 14 ou 16 para 8 horas. Hoje
verem entre 50 e 199 trabalhadores, mantendo 20% há aumento de produtividade do trabalho, mas os
para empresa com mais de 200 trabalhadores. empresários querem lucrar mais ainda, ao invés de

Na verdade, este projeto abre caminho para o repassar para os trabalhadores, o avanço da ciência
objetivo dos grandes empresários, que é o de man- e da tecnologia.
ter um pequeno núcleo de trabalhadores,permanen- O Presidente Femando Henrique Cardoso tem
tes, sendo a grande maioria constituída de trabalha- insistido na necessidade de se fazer as reformas
dores temporários, sem direitos, sem garantias. para modernizar o País. Nós, do PCdoB, que faze-

As perdas dos trabalhadores com esse tipo de mos oposição democrática e progressista, concorda-
contrato são inúmeras: não-pagamento do aviso pré- mos em que há necessidade de reformas, mas não
via, não-pagamento da indenização por demissão com as do Presidente, que agravam a dependência
imotivada, redução dos depósitos do FGTS de 8% econômica do País, conduzem a um processo de
para 2%, redução das contribuições para o salário- desmonte do Estado e da economia e liquidam direi-
educação e para o financiamento do seguro de aci- tos dos trabalhadores.
dentes do trabalho; enfim, um corte geral nos direi- Os trabalhadores e os democratas, defensores
tos dos trabalhadores. dos interesses nacionais, devem se unir para enfren-

Além disso, o contrato temporário liquida o dis- tar a avalanche neoliberal e buscar outro rumo para
positivo constitucional que estabelece a jornada de o País. As eleições de 3 de outubro são importantes



Os diplomatas sabem que todas as suas pa
lavras e todos os seus atos devem ser medidos
nas suas conseqüências internas e externas. Mui
to mais o Presidente da República, que é o supre
mo representante da Nação, deve calcular com ri
gor as conseqüências de suas expressões. Nes
sas expressões S. Exil, além de não corresponder
à realidade brasileira, lançou ao mundo, àqueles
que tomaram conhecimento das suas palavras, a
impressão de ser o Brasil uma Nação de incultos e
de primários. Não é assim, e por muito tempo não
tem sido assim.

O Brasil tem tido homens do mais alto valor em
todos os campos da cultura, da arte e da política,
desde os tempos de José Bonifácio e Pedro 11, acla
mado internacionalmente pelos seus valores pes
soais e particularmente culturais. Grandes artistas
como Vitor Meireles, Eliseu Visconti, Carlos Gomes
e inúmeros outros demonstram que o Brasil não é
um país de incultos, não é um país de primários, de
provincianos e de caipiras.

Talvez S. Exª estivesse dominado pelo fascínio
que tem em relação a certos povos e certas nações.
Um certo complexo de inferioridade, quem sabe, tal
vez proveniente de fatores atávicos a que ele mes
mo já se referiu. Mas a Nação não está de acordo
com esses conceitos; ao contrário, esses conceitos
vêm inscrever-se em um processo terrível perpetra
do hoje contra o Brasil, fato que eu descrevi num ar
tigo publicado no jornal O Globo denominado "Filo
sofia do Subdesenvolvimento". Pois é essa a filoso
fia que querem incutir no povo brasileiro. Querem
convencer-nos de que somos um povo subdesenvol
vido, que a Nação brasileira é subdesenvolvida, jus
tificando-se, assim, todos os desvios comportamen
tais, quer dos indivíduos na sociedade, quer na or
dem política, quer na ordem econômica, porque to
dos que agem marginalmente sentem-se justificados
ao aceitarem a filosofia do subdesenvolvimento, que
interessa a forças externas seja implantada no Bra
sil; ou seja, que os brasileiros sejam convencidos de
que são um povo subdesenvolvido e como tal de
vam manter-se e comportar-se.

Outrora, na antiga China, as nações interessa
das em dominá-Ia utilizavam o ópio como elemento
para esmaecer no povo chinês as suas energias mo
rais e físicas. Em relação ao Brasil, interesses exter
nos visam induzir nosso povo à crença de que os
brasileiros são subdesenvolvidos e como tais devem
comportar-se, perdendo, assim, a auto-estima, os
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nessa luta, pois o povo poderá manifestar sua insa- tuar a Nação em geral como caipiras e provincia-
tisfação com a política do Govemo. Fernando Collor nos.
tentou enganar o povo por algum tempo, mas foi
desmascarado. Agora, Fernando Henrique segue o
mesmo caminho, aplicando a sua política neoliberal,
por mais que diga o contrário, e também será des
mascarado. A resposta categórica do povo nas ruas
e nas urnas é a alternativa para todos aqueles que
estão percebendo a gravidade da situação que esta
mos vivendo.

Sr. Presidente, ao concluir este pronunciamen
to, quero conclamar os Srs. Parlamentares democra
tas a não aceitarem a introdução do contrato tempo
rário de trabalho, que, na realidade, significa um gol
pe aos direitos dos trabalhadores.

Reafirmo que compreendemos a necessidade
da in~~erção do Brasil no contexto dos avanços cien
tíficos e tecnológicos. Compreendemos a necessida
de de um avanço efetivo do País. Agora, não pode
mos adequar o País ao projeto neoliberal, não pode
mos pretender estar caminhando para o Primeiro
Mundo, enquanto, na verdade, caminhamos para o
Terceiro e Quarto Mundos, eis que estamos des
montando o parque industrial brasileiro, abandonan
do a pesquisa científica e tecnológica no Brasil e,
sobretudo, quebrando os direitos dos trabalhadores
a pretexto de gerar mais empregos. Podemos e de
vemos, sim, gerar mais empregos reduzindo a jorna
da de trabalho e, sobretudo, retomando o desenvol
vimento com a redução das taxas de juros e om o
estímulo ao desenvolvimento produtivo, em nosso
País.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Apolinário) - Esta
Presidência convida os Srs. Deputados que estão
em seus gabinetes e em outras dependências desta
Casa a registrar suas presenças, pois precisamos
de quorum qualificado de 308 Srs. Deputados para
iniciarmos a Ordem do Dia com a votação da PEC
nQ 33, sobre a reforma da Previdência.

Enquanto não atingirmos o quorum regimen
tal, esta Presidência dará a palavra a alguns Srs.
Deputados inscritos.

O SR. WILSON LEITE PASSOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Apolinário) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. WILSON LEITE PASSOS (Bloco/PPB 
RJ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos
os brasileiros conscientes repelem com energia as
infelizes e impróprias manifestações do Presidente
Fernando Henrique Cardoso no exterior, ao concei-
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valores morais e cívicos sendo, destarte, presa fácil presídios espalhados nos grandes centros e ~as re-
de forças e interesses estrangeiros, inclusive no giões mais povoadas das grandes cidades. E real-
campo da Defesa Nacional, por via da tentativa de mente uma situação caótica, de falência pública do
desmoralização e enfraquecimento das Forças Ar- Estado, no que tange à segurança pública.
madas. O Governo, que foi tão eficiente ao criar um

Portanto, o gesto do Presidente da República programa para socorrer banqueiros privados, que fa-
constitui um ato de grande desserviço à Nação, por- Iiram por causa de sua incompetência administrati-
que S. EXª se inseriu nesse processo de convencer va, deve se conscientizar de que está na hora de ter
os próprios brasileiros de que não têm maiores valo- um pouco de eficiência e seriedade e criar também
res, tirando-lhes a auto-estima, o valor pessoal e os um plano de socorro à segurança pública do País.
conceitos superiores de ordem cívica e moral, o que Sr. Presidente, não dá para continuar vendo
só interessa, em verdade, aos grupos e potências passivamente nosso aparelho policial sendo.'estruí-
estrangeiras que querem ver o nosso povo cada vez do. Aliás, em alguns Estados o aparelho policial está
mais enfraquecido, naqueles grandes valores que sendo privatizado. As comunidades mais abastadas
sempre foram determinantes da vida nacional e que estão a arrecadar dinheiro entre si para custear des-
tiveram como paradigma alguns dos homens mais pesas de polícias que passam a prestar serviços
brilhantes, que podem muito bem inscrever-se des- quase que exclusivamente para aquelas comunida-
tacadamente na História Mundial. des que colaboram para a manutenção de seus

O SR. PRESIDENTE (Carlos Apolinário) - Esta equipamentos.
Presidência faz mais uma vez um apelo aos Srs. De- Portanto, a situação é realmente de extrema
putados que estão em seus gabinetes para que ve- gravidade. É preocupante o índice de violência que
nham ao plenário registrar presença. As votações explode em todo País, em todas as cidades brasilei-
precisam de quorum qualificado de 308 Srs. Depu- ras, especialmente nos grandes centros. Mas parece
tados. que o Governo Federal não tem tido nenhuma preo-

Solicitamos mais uma vez aos Deputados que cupação com relação a isso.
estão na Casa que registrem sua presença em ple- A tendência da situação, a continuar pelo cami-

nário. nho em que está indo, é piorar, e pode piorar muito
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, mais caso seja aprovado pelo Congresso Nacional o

peço a palavra pela ordem. Substitutivo de autoria do Deputado Moreira Franco,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Apolinário) - Tem apresentado à PEC nº 173. Se for aprovado o que

V. EXª a palavra. está contido no art. 21 do Substitutivo do Sr. Deputa-
o SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- do Moreira Franco, a tendência é falir de vez o apa-

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- relho da segurança pública no Brasil. Primeiro, por-
tados, quero mais uma vez falar da situação de fa- que ele praticamente acaba com a Polícia Federal, a
lência do sistema de segurança pública no Brasil. Polícia Rodoviária e a Polícia Ferroviária Federal.

Todos nós, que acompanhamos de perto a si- Portanto, é muito grave o que está contido naquele
tuação da segurança pública, em Brasília ou em Es- artigo, e, por isso, todos os comandantes de Polícias
tados ricos e poderosos como São Paulo, estamos Militares, Corpos de Bombeiros, Polícias Civis e Po-
vendo que o aparelho policial está completamente Iicias Rodoviárias e Ferroviárias, do Brasil inteiro,
falido, inclusive na questão dos salários dos poli- estão contra essa proposta do Deputado Moreira
ciais. É inconcebível que um policial militar, em al- Franco. Todos estão contra, inclusive a Polícia Fe-
guns Estados brasileiros, esteja ganhando duzentos deral.

reais de salário. Os equipamentos à disposição dos Precisamos esclarecer a sociedade brasileira
policiais estão completamente superados em todos sobre o que está acontecendo, para que a popula-
os Estados. São viaturas caindo aos pedaços, tendo ção inteira se volte também contra esse Substitutivo.
de ser empurradas por policiais; são policiais sem o Que o Congresso Nacional possa repudiar esse
mínimo de munição necessária, viaturas sem com- Substitutivo que, se aprovado, destruirá de vez a se-
bustível. gurança pública no Brasil.

As delegacias estão caindo aos pedaços e
quase todas transformadas em presídios. Aqui mes- Era o que tinha a dizer.
mo, no Distrito Federal, temos algumas delegacias O SR. PRESIDENTE (Carlos Apolinário) -
abrigando até cinqüenta presos. Portanto, são mini- Concedo a palavra ao nobre Deputado Matheus



Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Wilson Braga - POT.

Pernambuco

Fernando Lyra - PSB; Inocêncio Oliveira - Blo
co - PFL; Luiz Piauhylino - PSOB; Nilson Gibson 
PSB; Wilson Campos - PSOB
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Schmidt, Líder do por para uma Comunicação de tor produtivo, para favorecer os especuladores e os
Liderança. que vivem da exploração do nosso povo.

a SR. MATHEUS SCHMIDT (por - RS. Sem Como bem disse o nosso Líder, o engenheiro
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Oe- Leonel de Moura Brizola, as eleições de outubro pró-
putados, o Presidente da República, em recente en- ximo constituem uma excelente oportunidade para
trevista a um jornal de Lisboa, afirmou que os brasi- que o nosso povo demonstre a insatisfação com a
leiros são caipiras e que o Brasil é um País provin- situação atual do País e dê um basta ao atual Go-
ciano. vemo.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em Não temos dúvidas de que esse choque se
suas mais de 20 viagens nababescas, sempre fará sentir. Aí, sim, teremos condições de articular
acompanhado de centenas de acólitos, tem manifes- uma nova política que abra perspectivas para a reto-
tado com freqüência um certo tom de enfado em re- mada do desenvolvimento, a criação de empregos e
lação ao seu País. Aproveita-se geralmente em suas o atendimento, inclusive, das promessas eleitorais,
estadqs no exterior, ricas em mordomias, mas de não cumpridas, com as quais o Presidente enganou
pouco efeito prático para as funções de um Chefe de milhões de caipiras para se eleger.
Estado, ora para atacar o Congresso Nacional, ora Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
para acusar a Oposição de "Catastrófica" ou então O Sr. Carlos Apolinário, § 29 do art. 18
para renegar sua formação intelectual. do Regimento Interno, deixa a cadeira da

Vozes das mais diversas tendências políticas, presidência que é ocupada pelo Sr. Luís
inclusive do por, condenaram essas afirmações. Eduardo, Presidente.
Mas, nos jornais de hoje, o Presidente confirma suas V _ ORDEM DO DIA
declarações, revelando a visão elitista e preconcei-
tuosa que tem de nosso povo. PRESENTES OS SEGUINTES SRS.

Na verdade, o que irrita esse cidadão do DEPUTADOS:
mundo é a resistência dos brasileiros em não ade- Roraima
rir à quimera da globalização da nossa economia, Alceste Almeida - Bloco - PPB.
muito menos à cultura, aos costumes que seu ins-
pirador, Fernando Collor, chamava de primeiro Amapá
mundista. Antonio Feijão - PSOB.

Por isso, somos um país provinciano, porque Pará
não silenciamos diante da ofensiy.8, dªl:! p:1ultinacio-
nais e dos grandes grupos financeiros que querem a Ana Júlia - pr; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
entrega do patrimônio nacional por meia dúzia de Antônio Brasil- Bloco - PMOB.
moedas podres. Amazonas

Esquece o Presidente da República que forem Alzira Éwerton - Bloco - PPB.
esses mesmos caipiras que definiram o cerne da na-
cionalidade, mantendo, em heróicas lutas, a sobera- Ceará
nia e a integridade nacional. Anibal Gomes - Bloco - PMOB; Antônio Balh-

Esquece o Presidente da República que foi o mann - PSOB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL.
trabalho de milhões de caipiras, nas cidades e nos Piauí
campos, nas fábricas e nas fazendas, que construiu
uma Nação que nada tem de subdesenvolvida. Alberto Silva - Bloco - PMOB; João Henrique

- Bloco - PMOB.
Sr. Presidente, o por não pode concordar com

as palavras do Presidente da República, que consti
tuem não somente uma grave ofensa a todos os bra
sileiros, mas também uma reafirrnação da política de
subserviência a inconfessáveis interesses de ban
queiros nacionais e estrangeiros. O por não pode
concordar, outrossim, com a política econômica que
tem levado a uma sistemática destruição da agricul
tura, da indústria e do comércio, enfim, do nosso se-
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Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Jaques Wagner - PT;
Luís Eduardo - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle - Blo
co - PMDB; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB;
Maria Elvira - Bloco - PMDB; Mário de Oliveira
Bloco - PPB; Maurício Campos - Bloco - PL;
Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso 
Bloco - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo
Leão - Bloco - PPB; Osmânio Pereira. - PSDB;
Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - Bloco 
PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Be
lém - Bloco - PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel
Anízio - Bloco - PPB; Ronaldo Perim - Bloco 
PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - Blo
co - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Silas Brasi
leiro - Bloco - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden
Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Re
zende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; João Co
ser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz.:... Bloco
- PL; Luiz Durão - PDT; Nilton Baiano - Bloco 
PPB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB; Ale
xandre Santos - PSDB; Arolde de Oliveira - Bloco 
PFL; Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos 
PSDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos 
PDT; Edson Ezequiel - PDT; Eduardo Mascarenhas
- PSDB; Eurico Miranda - Bloco - PPB; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB;
Fernando Lopes - PDT; Francisco Silva - Bloco '\
PPB' Jair Bolsonaro - Bloco - PPB; Jandira Feghali
- PCdoB; João Mendes - Bloco - PPB; Jorge Wil
son - Bloco - PPB; José Carlos Coutinho - Bloco 
PFL; José Egydio - Bloco - PL; José Maurício.
PDT; Laprovita Vieira - Bloco - PPB; Laura Carneiro
- Bloco - PFL; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg
Farias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Milton
Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco -

Bloco - PMDB; Nelson Bornier - PSDB; Noel de
Oliveira - Bloco - PMDB; Osmar Leitão - Bloco 
PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - Blo
co - PPB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Ru
bem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS;
Simão Sessim - PSDB; Sylvio Lopes - PSDB; Va
nessa Felippe - PSDB; Wilson Leite Passos - Blo
co- PPB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - Blooo
- PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco 
PMDB; Beta Mansur - Bloco - PPB; Carlos Apoliná
rio - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco - PMDB;
Celso Daniel - PT; Celso Russomanno - PSDB; Co
rauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Lima - Blooo 
PPB' De Velasco - Bloco - PSD; Delfim Netto - Blo
co -' PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho
Araújo - Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Ema
nuel Femandes - PSDB; Fausto Martello - Bloco 
PPB; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro 
PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - Bloco 
PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT;
João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT;
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB; José Aníbal
PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco 
PTB' José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT;
José Machadoo- PT; José Pinotti - Bloco - PMDB; .
Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Gushiken
- PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri 
Bloco - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD;
Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco
- PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo
Lima - Bloco - PFL; Pedro Yves - Bloco - PMDB;
Regis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - Blo
co - PPB; Robson Tuma - PSL; Salvador Zimbaldi 
PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT;
Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco 
PPB' Vadão Gomes - Bloco - PPB; Valdemar Costa
Netd- Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB;
Wagner Rossi - Bloco -::- PMDB; Wagner Salustiano
- Bloco - PPB; Welson Gasparini - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Oswaldo Soler - Bloco 
PMDB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma 
Bloco - PTB; Tetê Bezerra - Bloco - PMDB; Welin
ton Fagundes - Bloco - PL.
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Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura
- PT; Wigberto Tartuce - Bloco - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi
Perillo - PSDB; Maria Valadão - Bloco - PFL; Nair
Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Orcino Gonçalves 
Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pe
dro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Ro
berto Balestra - Bloco - PPB; Rubens Cosac - Blo
co - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes
da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Rávio Derzi 
Bloco - PPB; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Mari
sa Serrano - Bloco - PMDB; Nelson Trad - Bloco 
PTB; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB; Saulo Queiroz
- Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL;
Basílio Villani - Bloco - PPB; Chico da Princesa 
Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Elias
Abrahão - Bloco - PMDB; Fernando Ribas Car1i 
PDT; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello 
Bloco - PMDB; Homero Oguido - Bloco - PMDB;
João Iensen - Bloco - PPB; José Borba - Bloco 
PTB; José Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizzatto
- Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício
Requião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco
- PMDB; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer 
Bloco - PPB; Odílio Balbinotti - Bloco - PTB; Padre
Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Renato Johns
son - Bloco - PPB; Ricardo Barros - Bloco - PFL;
Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - Blo
co - PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner
Wanderer - Bloco - PFL.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; João Piz
zolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz
Henrique - Bloco - PMDB; Mário Cavallazzi - Bloco
- PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - Bloco 
PFL; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gou-

vea - Bloco - PFL; Serafim Venzon - PDT; Ulysses
Gaboardi - Bloco - PMDB; Valdir Colatto - Bloco 
PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Airton Dipp - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Darcisio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior
Bloco - PPB; Germano Rigotto - Bloco - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Jair Soares - Bloco
- PFL; Jarbas Lima - Bloco - PPB; José Fortunati 
PT; Júlio Redecker - Bloco - PPB; Luiz Mainardi 
PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT;
Nelson Marchezan - PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco
- PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Ritzel - Bloco 
PMDB; Renan Kurtz - PDT; Waldomiro Fioravante 
PT; Wilson Branco - Bloco - PMDB; Wilson Cigna
chi - Bloco - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Lista
de presença registra o comparecimento de 278 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exl.l a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de emenda
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Chico Vigilante, V. Ex!! se refere ao requerimen
to?

O SR. CHICO VIGILANTE - Refiro-me à vota
ção a seguir, ou seja, à matéria da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sim,
Deputado, mas eu tenho vários requerimentos. V.
Ex!! não pode me impedir de votá-los com 278 Depu
tados presentes. Peço compreensão a V. Exl.l.

O SR. CHICO VIGILANTE - Tudo bem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa requerimento de autoria do Deputado
Eurico Miranda, nos seguintes termos:

Senhor Presidente;
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a
convocação de sessão solene desta Casa no dia 21
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de agosto de 1996, a fim de homenagear o Clube de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
Regatas Vasco da Gama, por ocasião do seu 98 ani- do Humberto Costa V. EXª sabe que a Presidência
versário de sua fundação. cumpriu com o seu compromisso quando colocou o

Sala das Sessões, - Deputado Eurico Mi- projeto na Ordem do Dia.
randa, Deputado Odelmo Leão, Líder do Bloco Vou solicitar ao Líder do Governo que dê logo
PPB/PL uma resposta, até porque o projeto é de autoria do

O SR PRESIDENTE (Luís Eduardo) - passa- Poder Executivo.
se a votação O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,

A SRA. SANDRA STARUNG - Sr. Presiden- peço a palavra pela ordem.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex!! a palavra.
Exll a palavra. O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este proje-
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero expres- to não foi às Comissões, sobretudo à de Constitui-
sar o voto do PT. Apesar de sermos Fluminenses e ção e Justiça e de Redação, para verificar a sua
Cruzeirenses, vamos apoiar a realização de sessão constitucionalidade.
solene em homenagem ao Vasco da Gama. Em que pesem as boas intenções do autor do

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Obriga- projeto e a vontade de poder atender a esse pedido,
do, nobre Líder. Até nisso coincidimos! parece-me que ele está eivado de inconstitucionali-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- dade. Ele abre um precedente, pois amanhã todos
tação o requerimento. que morrerem intoxicados em hospitais, sofrerem

Os Srs. Deputados que o aprovam permane- acidentes ou coisa parecida terão de ser indeniza-
çam como se acham. (Pausa.) dos pelo Estado.

Aprovado por larga maioria. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ A Presi- se trata do ~rt. _155, Deput~d~ ~érson P~res, o pare-

dência determina que as Comissões que porventura ~er ~a cor;lI~sao ?de constlltUl~~o e Justiça e de Re-
estejam reunidas suspendam os seus trabalhos. açao sera o erecl o em p enano.. .

O SR. HUMBERTO COSTA _ S P 'd t .O SR. GERSON PERES - MUito obngado, Sr.
r. resl en e, Presidente!

peço a palavra pela ordem. , ,
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V O SR. PRESIDENTE (LUIs Eduardo) -: Ha so-

Ex
ll

I . bre a mesa e vou submeter a votos o segUinte Re-
a pa avra. querimento ' .

I • _ O SR. HUMBERTO C~STA (PT - P~. Sem re- Senhor Presidente
IVlsao do orador.) - Sr. Presidente, gostana de fazer ' .
uma solicitação à Mesa. Na última quinta-feira foi co- ~s_Deputados P~aes de Andra~e ~ Mana da
Ilocado na Ordem do Dia projeto de autoria do Exe- Concelçao Tava!es: vem, com respeito a Pre~ença
'cutivo que garante pensão indenizatória às famílias d~ Vos~ Excelencla requ~rer, nos termo~ reglmen-
das vítimas da intoxicação por microbactérias em taIs se dIgne marcar sessa~ solene da Camara dos
Caruaru. Esse projeto foi retirado de pauta a pedido Deputados, homenagem postuma ao ex-Deputado
da Liderança do Govemo e conforme ac~rdo, para Renato Archer. .
sofrer algumas modificações. Mas havia um compro- Termos em que pedem e esperam .deferrmen-
missa de que na segunda-feira todas as partes se to..-_Paes de Andrade, Deputado - Maria da Con-
sentaria à mesa para elaborar algo de consenso que celçao Tavares, Deputada.
pudesse ser votado nesta Casa. A informação que _ O SR. P~ESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo-
tenho é que essa iniciativa não aconteceu e, prova- taçao o requerrmento.
velmente, o projeto não será votado durante a con- Os Srs. Deputados que o aprovam permane-
vocação extraordinária. çam como se encontram. (Pausa.)

Queria solicitar a interveniência de V. Ex!!, Sr. Aprovado.
Presidente, para que se agilize esse processo, por- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so-
que há grande expectativa dessas famílias, todas de bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte Re-
baixa renda, no sentido de que possam ter acesso a querimento
esse benefício. Senhor Presidente,



Votação, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nQ33-D, de
1995, que modifica o sistema de previdência
social, estabelece normas de transição e dá
outras providências; tendo parecer do relator
designado pela Mesa, em substituição à Co
missão Especial pela aprovação (Relator:
Sr. Michel Temer).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
encaminhar a votação contra a proposta, por cinco
minutos, concedo a palavra ao Deputado Humberto
Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Depu
tados, hoje temos a votação, em segundo turno, da
proposta de reforma da Previdência Social. É impor
tante, para a definição do voto de cada um dos Par
lamentares, que se possa fazer uma pequena retros
pectiva do que aconteceu nesse período.

É um clamor nacional, um consenso de toda a
sociedade brasileira, de todos os partidos neste
País, que a Previdência Social precisa ser reformu
lada. Os próprios argumentos para a defesa dessa
reforma são consensuais: a necessidade do fim dos
privilégios, a garantia da saúde financeira da Previ
dência e a garantia da existência de um sistema
mais justo que possa atender à população brasileira
na sua perspectiva de ter uma velhice minimamente
tranqüila.
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Requeremos a Vossa Excelência, com base no Requeiro a V. Exll nos termos regimentais, que
art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a ouvido o Plenário, realize sessão solene para home-
convocação de sessão solene da Câmara dos Depu- nagear o septuagésimo quinto aniversário da Com-
tados para o dia 5-12-96, às 10 horas, a fim de ho- panhia Siderúrgica Belgo-Mineira.
menagearmos o ex-Presidente João Goulart, pela Trata-se de uma das mais importantes compa-
passagem do aniversário de seu desaparecimento, nhias siderúrgicas com sede em Minas Gerais e a
ocorrido em 6-12-78. sua criação confunde-se com o progresso do País, é

Sala das Sessões, 19 de junho de 1996. - As- o sétimo maior grupo privado no Brasil, com um con-
sinam: Matheus Schmidt, Líder do PDT; Almino glomerado de 29 empresas, gerando mais de 12 mil
Affonso, PSDB; sandra Starling, Líder do PT; Ale- empregos diretos e milhares de empregos indiretos.
xandre Cardoso, Vice-Líder do PSB; Fernando Sala das Sessões, 18 de julho de 1996. - De-
Lyra, Líder do PSB; Gérson Peres, Vice-Líder do putado Philemon Rodrigues, PTB - MG.
Bloco Parlamentar PPBIPL; Michel Temer, Líder do O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Bloco Parlamentar PMDBlPSD/PSUPSC; Fernando Deputados que o aprovam permaneçam como se
Gabeira, PV; Geddel Vieira Lima, Vice-Líder do acham. (Pausa.)
Bloco Parlamentar PMDBIPSD/PSLlPSC; José Car- Aprovado.
los Aleluia, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB; e Nelson Marquezelli, Bloco Parlamentar O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

PFUPTB. -1-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- PROPOSTA DE EMENDA

tação o requerimento. À CONSTITUiÇÃO NQ 33-E, DE 1995
Os Srs. Deputados que o aprovam permane- (Do Poder Executivo)

çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte re
querimento

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Regimento Interno, a
prorrogação da sessão do dia 8 de novembro (sexta
feira), para homenagear o Diário de Pernambuco,
pelo transcurso do 171 12 aniversário de existência.
Todos os anos, nesta data, associando-se às come
morações de seu aniversário, a Câmara dos Deputa
dos homenageia o porta-voz incontestável da região
Nordeste, inserindo nos Anais desta Casa Legislati
va um voto de congratulações aos seus dirigentes,
redatores, colaboradores, revisores e empregados,
bem assim, a sua legião de leitores.

Plenário, 10 de julho de 1996. - Deputado Nil
son Gibson.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa requerimento do Deputado Philemon Rodri
gues, nos seguintes termos:

Sr. Presidente,
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Foi com esse espírito que o Partido dos Traba- Neste sentido, esta Casa tem agora a oportuni-
Ihadores e a Oposição entraram nessa discussão e dade de rejeitar esta proposta e obrigar o Governo a
nessa disputa. Não foi esse, apesar do discurso, o abrir um debate com a sociedade, criando, pelo me-
caminho que o Governo adotou. Desde o primeiro nos, um consenso, uma visão hegemônica, resulta-
momento, nós reivindicamos que essa questão fos- do de um acordo político, de um verdadeiro pacto
se debatida com toda a sociedade. Isso não aconte- social de gerações, a fim de que se possa ter uma
ceu. Reivindicamos que o processo legislativo fosse Previdência pública efetivamente justa, que atenda
democrático, e isso não aconteceu. às necessidades do povo brasileiro. Mais que isso,

A Comissão Especial chegou a ser destituída temos ainda a possibilidade de ver esta proposta,
de forma violenta, contrapondo-se ao Regimento In- que já é muito ruim, ser mutilada pelo Senado Fede-
temo desta Casa. ral, em retirando os poucos direitos que ainda res-

Além disso, os princípios, que o Governo dizia tam. _ _. .
defender não estão inscritos nesta proposta. Então, para que nao sejamos os responsáveis

. pelo sofrimento de milhões de aposentados e de
Quer~ ~n,al~sar alguns pontos. Fala-se em com- pessoas que estão na perspectiva de se aposentar,

b~ter os pnvllegl~s. No entanto, essa proposta pe.r- o Congresso Nacional tem de assumir uma posição
mlte a acumula~ao de proventos de aposentadon~ soberana e rejeitar, em segundo turno, esta propos-
com remuneraça~ p~ra ocupantes. de cargos ele!l- ta, para que se abra um debate e se possa construir,
vos e.~~g?S comlss~ona~os, permlt~. a prese~açao de fato, uma Previdência Social pública, justa e que
de pnvlle~los que. tem arnda .os mIlitares. ~oje. ern atenda _ repito _ aos interesses da maioria do nosso
nosso Pais. Permite que continuem a eXistir slste- po o
mas de previdência parlamentar. Apesar de o Con- v . ,
gresso Nacional ter extinguido o IPC, em nível esta- ~ SR. PRESI,!>ENTE (LUIs Eduardo) - Para
dual e municipal esse tipo de privilégio permanece. encaminhar a votaçao concedo a palavra, para falar

, . contra, ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Dispo-
Por_outro lado, algumas medidas que,fo~am to- rá V. Ex'! de cinco minutos.

madas vao frontalmente contra o caráter publico que I

deve ter a Previdência Social, e a primeira delas é a O SR. ~~NALDO FARIA DE SA .(BlocoIPPB-
possibilidade de abrir a cobertura de acidente de tra- SP. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
balho para a participação da iniciativa privada, per- Srs. Deputados~ ~ot~remos ? s.egundo turno da
mitindo que prevaleça a corrupção, permitindo que emenda d~ Prevldencla. No pnmelr9 turno, apresen-
meia dúzia de banqueiros se tornem ainda mais ri- tamos vános ~estaques de Vot~çao em Separado
cos neste País. porqu~ enten?l~mos que, a p_artlr do momento ~m

. , .. . que fOI substltUlda a expressa0 "tempo de serviço
O. mais grave e .q~e_direitos fun.damentals fo- por tempo de contribuição", já tínhamos um avanço

ram ~etlrados. A substltulç.ao do conceito de ap?sen- importante em relação àqueles que, efetivamente,
tadona por tem~o .d: S~rvlço para aposentado~la por agregavam ao seu tempo de serviço períodos não
tempo de contnbUlçao e, talvez, o aspecto mais per- efetivamente trabalhados. A partir daí, definimos
verso des!a reforma, porque condena os trabalhado- uma mudança substancial e, portanto, não haveria
res que ~ao conseguem manter de forma permanen- necessidade do limite de idade, até porque, a anteci-
te seu vrnculo formal com o mercado ~e. trabalh~. pação do limite de idade no serviço público acarreta-
ft:bre espaço 'pare: que? tempo de ex~rclclo das atl- ria também a possibilidade de termos esse limite de
vldades rurais nao seja computado Integralmente, idade no tempo de serviço da iniciativa privada.
mas apenas para efeito de um benefício de valor L t - t 'd. . . . _. amen amos nao ermos conseguI o aprovar
parcla\ cOisas que a atual Constltulçao garantia ple- em primeiro turno, os dois destaques. Um deles per~

namen e. mitiria, pois está previsto no art. 29 desta emenda, a
_Por outr? la~o, questõe~ fundan:'entais C?mo a elevação do prazo de carência e do número de salá-

gesta~ q.uad~lpa~lte, um regime básIco ~ ~nrversal rios de contribuição para fins de cálculo do benefí-
c~m d~eltos Iguais para todo o povo brasileiro, tam- cio, ainda que de forma gradativa. Isso quer dizer
bem nao fazem parte desta proposta. que hoje o benefício é calculado com base na média

Por esta razão, entendemos que esta proposta dos 36 últimos salários. A partir desta emenda, por
tem de ser rejeitada justamente pelo fato de não ga- uma simples legislação ordinária, este prazo, que
rantir a correção monetária plena, de forma perma- hoje considera os salários dos três últimos anos, po-
nente, do cálculo do valor dos benefícios. derá considerar o salário de quatro, cinco ou seis
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anos, ou o tempo que definir a lei complementar. E ção que modifica o sistema de previdência, e deixa-
quanto maior for o tempo para fins de cálculo do 00- mos nas mãos do Senado a responsabilidade de sa-
nefício, cada vez será maior o achatamento. cramentar esse projeto que é lesivo e danoso aos

Não conseguimos, no primeiro tumo, ter êxito trabalhadores da iniciativa privada.
no que está previsto no art. 11, em que apenas du- Era o que tinha a dizer.
rante os dois próximos anos será considerada a cor- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
reção monetária dos salários para fins de cálculo do encaminhar a votação concedo a palavra ao Sr. De-
benefício. Quer dizer que, a partir de dois anos, putado Eduardo Mascarenhas, que falará a favor.
quando forem considerados os salários, hoje estabe- O SR. EDUARDO MASCARENHAS (PSDB -
lecidos em trinta e seis, mas que poderão ser mais RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
do que trinta e seis, nenhum tipo de correção será Srs. Deputados, confesso que venho a esta tribuna
feita para fins de salários. Portanto, está altamente profundamente decepcionado com os resultados
prejudicada a possibilidade futura de concessão dos que obtivemos com a reforma previdenciária.
seus benefícios para os trabalhadores da iniciativa Considero fundamental para o País uma refor-
privada. ma que seia profunda, que reveja tantas injustiças e

Trata-se de uma situação extremamente preo- extinga tantos privilégios. Mas, infelizmente, a Câ-
cupante. Temos a certeza de que todos aguardam mara dos Deputados não pôde formar um conceito
que a reforma da Previdência possa representar um mínimo para tanto, talvez por falta de comunicação,
avanço. Mas ela é, ao contrário, um atraso para os talvez por ser o assunto extraordinariamente polêmi-
trabalhadores da iniciativa privada, atraso que não co, talvez por ter sido a primeira vez que tenhamos
será sentido agora, de imediato, mas, num futuro enfrentado discussões dessa magnitude.
próximo, muitos irão lamentar a reforma da Previ- O Deputado Eduardo Jorge, aqui presente,
dência Social, e aí será tarde, porque já estará des- apresentou um projeto de reforma da Previdência,
constitucionalizada a correção monetária dos salá- projeto sério em que se estabelecia um sistema úni-
rios para fins de cálculo, já estará desconstitucionali- co de previdência, segundo o qual o País deixaria de
zado o limite de 36 salários par fins de cálculo. ter dois tipos de cidadãos: os cidadãos de primeira

Pois bem. Uma medida provisória poderá alte- categoria, aqueles que têm aposentadorias e regi-
rar totalmente esse contexto, e muitos dos senhores mes especiais, e os cidadãos de segunda categoria,
serão cobrados, nas suas bases, por terem permiti- aqueles que são obrigados a se aposentar pelo
do que isso acontecesse, acarretando fatalmente um INSS. Lamentavelmente, tampouco podemos chegar
prejuízo muito grande. a um entendimento que pudesse viabilizar proposta

Sabemos que o problema de caixa da Previ- do interesse e da magnitude do Deputado Eduardo
dência Social não se deve àqueles que contribuem Jorge.
para o chamado cálculo atuarial, afim de receberem Eu próprio apresentei um projeto que não feria
seus benefícios. Existem problemas no sistema pre- direitos adquiridos nem expectativas de direitos; não
videnciário, Srs. Parlamentares, porque, atualmente feria nada daquilo que qualquer um achasse que lhe
o caixa da Previdência está bancando mais de 6 mi- fosse devido. Segundo a proposta, cada qual teria o
Ihões de benefícios assistenciais. Quem os recebe direito de optar pelo regime de previdência que de-
tem direito a recebê-los, mas não do caixa da Previ- sejasse ter. Se quisesse se aposentar com integrali-
dência. Entretanto, todo o' mês mais de 6 milhões de dade, que o fizesse; se quisesse se aposentar com
salários mínimos saem do caixa da Previdência para 20% a mais, que o fizesse; se quisesse se aposen-
pagar benefícios assistenciais, quando outra fonte tar com 25 anos de serviço, que o fizesse, desde
deveria destinar recursos para pagá-los. que no final do mês recebesse a conta do quanto

Lamento que a Previdência acabe arcando custa aquele' tipo de aposentadoria. E quando mui-
com esse pesado ônus, o que impede que os apo- tos dos privilegiados verificassem que teriam de pa-
sentados do INSS e pensionistas tenham o devido gar 90,95% do que ganham a cada mês, enquanto
reajuste. Lamento também que não nos tE1nha sido estivessem trabalhando para poder financiar privilé-
permitido somar o número de votos suficientes para gios, nesse momento, tenho certeza, Sr. Presidente,
que se pudesse tratar da reposição das perdas acu- de que, pela pedagogia do bolso, teríamos um siste-
muladas desde julho de 1,991. ma previdenciário equilibrado.

Por todas essas razões, votamos, em segundo Na verdade, não há problema em discutir ques-
tumo, contra essa proposta de emenda à Constitui- tões abstratas ou metafísicas; a questão é que não



-N2 2-
Proposta de Emenda à Constituição nº 33-E, de 1995

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada - PCdoB)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I e

§ 22 do Regimento Interno, Destaque para Votação
em Separado, da redação dada ao art. 40, seus pa
rágrafos, incisos e alíneas, pelo art. 1º da redação
para o segundo turno da PEC nº 33-D/95.

Justificação

As modificações propostas pela emenda ao art.
40, ainda que possam ser consideradas moralizado
ras, podem acarretar problemas ao serviço público,
como no caso da exigência de tempo mínimo de
dez anos de efetivo no serviço público. Esse requi
sito pode significar um obstáculo ao gozo do direi
to à aposentadoria, prejudicando aqueles que, por
motivos diversos, ingressam no serviço público já
tendo tempo de serviço em outro regime. Assim,
para poder perceber proventos iguais aos do car
go ocupado - mesmo tendo tempo total de contri
buição suficiente para aposentadoria - o servidor
terá de cumprir pelo menos dez anos no serviço
público, prolongando, além do necessário, a sua
permanência no cargo, e desmotivando o ingres
so, pela via do mérito, de profissionais experientes
em cargos públicos. Mas o real motivo desse des
taque é assegurar a integridade dos direitos previ
denciários do servidor público, como a aposenta
doria com proventos integrais e a paridade entre
ativos e inativos. A serem eventualmente questio
nados, em segundo turno, de votação, estes dois
direitos, é preferível que se mantenha o atual sis
tema em sua íntegra, até porque já está mais do
que comprovada a sua viabilidade financeira se
gundo as regras atuais: a contribuição exigida do
servidor, complementada pela do ente estatal, é
suficiente para, após 30 a 35 anos de serviço, as-

':"N2 1-
Proposta de Emenda à Constituição nº 33-E, de 1995

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada - PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I e

§ 2º do Regimento Interno, Destaque para Votação
em Separado da expressão: "os cargos eletivos e os
cargos em .comissão declarados em lei de livre no
meação e exoneração" constante da redação pro
posta ao § 7º do art. 37 pelo art. 1º da redação para
o segundo turno da PEC n2 33-0/95.

Justificação

A permissão de acumulação prevista no pará
grafo amplia as hipóteses de acumulação lícita, legi-
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pode haver benetrcio sem que haja, equilíbrio atua- timando a situação dos servidores que, aposenta-
rial para tanto, porque alguém vai pagar a conta. E dos, permaneçam em atividade no exercício de car-
quem paga a conta é a população brasileira. gos comissionados ou eletivos. Basta que o servidor

Num outro dia eu estava fazendo o cálculo do se aposente e continue na mesma função, mas num
salário de um Procurador da Justiça que se aposen- cargo comissionado, para que se produza a situação
tou com 52 anos de idade. Ele faleceu com 78 anos de acumulação permitida pelo dispositivo. Esta situa-
e recebeu 7 mil reais por mês durante vinte e seis ção é fonte de "marajás" e acumulações indevidas, de-
anos. A sua viúva continua recebendo o benefício há vendo antes ser combatia do que convalidada.
dez anos. Portanto, há trinta e seis anos são pagos Sala das Sessões, 10 de julho de 1996. - Au-
7 mil reais por mês. Neste caso foram recebidos dos tor: Deputado Humberto Costa - Vice-Líder do PT;
cofres públicos desta Nação o equivalente a 2 milhõ~ Matheus Schmidt - Líder do PDT; Sérgio Miranda,
es e meio de dólares, extraídos do suor do contri~ Líder do PCdoB.
buinte brasileiro. Privilégios como esses não pode~

mos tolerar.
Infelizmente, Sr. Presidente, não tivemos a

sensatez de colocar o dedo da ferida. Teríamos de
promover a reforma do sistema de previdências es~

peciais e não do INSS. O INSS deveria ter ficado de
fora, porque ele gerou uma confusão imensa nesta
Casa nos impedindo de chegar realmente aos pon
tos nucleares das grandes obscenidades que cor
roem as finanças públicas deste País.

Portanto, Sr. Presidente, levando em conside
ração a impossibilidade de termos chegado a um
consenso, levando em consideração que esta Casa
deu aquilo que podia dar, acho que é hora de votar
mos a favor do que foi possível aprovar e remeter
mos ao Senado, a proposta já amadurecida pela dis
cussão nesta Câmara, para que aquela Casa possa
realmente se aprofundar na reforma da Previdência
e pôr fim - repito - às obscenidades do siste·ma pre
videnciário federal, estadual e municipal que cor
roem as finanças públicas deste País.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre
a mesa os seguintes requerimentos de destaque:
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segurar o custeio de um beneffcio igual ao triplo de
seu salário, por mais de 20 anos.

Sala das Sessões, 10 de julho de 1996. - Auto
ra: Jandira Feghali - PCdoB; Humberto Costa 
Líder do PT; Matheus Schmidt - Líder do PDT;
Sérgio Miranda - Líder do PCdoB.

-N2 3
(Bancada - PFL)

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161, § 29 do Regimento In
terno, requeremos Destaque para Votação em Se
parado, da alínea a do inciso 111, § 12 , art. 40 da
Constituição Federal, redação oferecida pelo relator
para discussão em segundo turno da PEC n9 33-E,
de 1995.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - Ino
cêncio Oliveira - Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB; Edinho Araújo - Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PMDB/PSD/PSU?SC; Benito Gama - Lí
der do Governo.

-N2 4
(Bancada - PSDB)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, § 29 do Regimento In

terno, requeremos Destaque para Votação em Se
parado da alínea b, do inciso 111, § 19 , art. 40 da
Constituição Federal, redação oferecida pelo Relator
para discussão em segundo turno da PEC n2 33-E,
de 1995.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - José
Anibal- Líder do PSDB; Inocêncio Oliveira - Líder
do Bloco Parlamentar PFUPTB; Marconi Perillo 
Vice-Líder do PSDB;. Benito Gama - Líder do Go
verno.

-Nl!5
(Bancada - PSDB)

Senhor Presidente,
Nos termos da art. 161, § 22 do Regimento In

terno, requeremos Destaque para Votação em Se
parado da alínea c do inciso 111, § 12 , art. 40 da
Constituição Federal, redação oferecida pelo relator
para discussão em segundo turno da PEC n9 33-E,
de 1995.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - José
Anibal - Líder do PSDB; Inocêncio Oliveira - Líder
do Bloco Parlamentar PFUPTB; Marconi Perillo 
Vice-Líder do PSDB; Benito Gama - Líder do Go
verno.

-Nl!6
(Bancada - PSDB)

Senhor Presidente,
Nos termos da art. 161, § 29 do Regimento In

terno, requeremos Destaque para Votação em Se
parado do § 22 , art. 40 da Constituição Federal, re
dação oferecida pelo relator para discussão em se
gundo turno da PEC n2 33-E, de 1995.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - José
Anibal - Líder do PSDB; Inocêncio Oliveira - Líder
do Bloco Parlamentar PFUPTB; Benito Gama - Lí
der do Governo.

-N2 7
(Bancada - PFL)

Senhor Presidente,
Nos termos da art. 161, § 29 do Regimento In

terno, requeremos Destaque para Votação em Se
parado da expressão "na mesma proporção e",
constante do § 22 , art. 40 da Constituição Federal,
redação oferecida pelo relator para discussão em
segundo turno da PEC n2 33-E, de 1995.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - Ino
cêncio Oliveira - Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB; Marconi Perillo - Vice-Líder do PSDB;
Benito Gama - Líder do Governo.

-N2 8
(Bancada - PFL)

Senhor Presidente,
Nos termos da art. 161, § 29 do Regimento In

terno, requeremos Destaque para Votação em Se
parado do § 39 , art. 40 da Constituição Federal, re
dação oferecida pelo relator para discussão em se
gundo turno da PEC n2 33-E, de 1995.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - Ino
cêncio Oliveira - Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB; Marconi Perillo - Vice-Líder do PSDB;
Benito Gama - Líder do Governo.

-N2 9
(Bancada - PSB)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 29 do

Regimento Interno, Destaque para Votação em Se
parado da expressão "da natureza da atividade eco
nômica ou", constante do § 92 , art. 195 do art. 12 da
redação para o segundo turno da PEC n2 33-0/95.

Sala das Sessões, 9 de julho de 1996. - Ale
xandre Cardoso - Vice-Líder do PSB.

-N2 10-
Proposta de Emenda à Constituição n9 33-E, de 1995



-Nl! 12-

Sr. Presidente,
Nos termos regimentais requeiro Destaque para

Votação em Separado no segundo turno de votação
do texto constante do art. 202 e seu parágrafo. do rela
tório do Deputado Michel Temer em seu art. 12•

Sala das Sessões. 27 de junho de 1996. - Ar
naldo Faria de Sá - Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PPB/PL.

Sr. Presidente.
Nos termos regimentais, requeiro Destaque

para Votação em Separado no segundo turno de vo
tação do texto constante do inciso I do art. 2º do re
latório do Deputado Michel Temer.

Sala das Sessões. 27 de junho de 1996. - Ar
naldo Faria de Sá - Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PPB/PL.

-N2 14-
Proposta de Emenda à Constituição n2 33-E, de 1995

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada - PDT)

Senhor Presidente.
Requeremos. nos termos do art. 161. inciso I e

§ 22 do Regimento Interno, Destaque para Votação
em Separado da expressão "obedecidos os requisi
tos que a lei referida neste artigo estabelecer" cons
tante da alínea d do inciso (( do art. 2º da redação
para o segundo turno da PEC nº 33-D/95.

- N2 11-
Proposta de Emenda à Constituição n2 33-E, de 1995

REQUERIMENT9 DE DESTAQUE
,(Bancada - PT)

Senhor Presidente,
Requeremos. nos termos do art. 161, inciso I e §

2l! do Regimento Interno. Destaque para Votação em
Separado "segundo critérios estabelecidos na lei com-
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE plementar prevista no § 12 deste artigo" constante da
(Bancada - PT) redação proposta ao § 8º do art. 201 pelo art. 12 da

redação para o segundo turno da PEC n2 33-D/95.Senhor Presidente.
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I e Justificação

§ 29 do Regimento Interno. Destaque para Votação A expressão destacada. condicionando a con-
em Separado dos arts. 201 e 202. constante da re- tagem recíproca de tempo de contribuição e regimes
dação proposta pelo art. 1º da redação para o se- diferentes inclusive o rural. aos "critérios estabeleci-
gundo turno da PEC n2

33-D/95. dos na lei complementar". permitiria que a contagem

Justificação deste tempo viesse a ser extremamente dificultada.
restringindo-se. por exemplo. a contagem do tempo

As alterações propostas aos arts. 201 e 202 para benefício superior ao salário mínimo, como in-
trazem graves prejuízos ao trabalhador e ao aposen- tentou fazer o substitutivo do Deputado Euler Ribei-
tado. sem assegurar-lhes nenhum ganho. Desconsti- ro, rejeitado por esta Casa. Para impedir que tais
tucionalizam-se regras fundamentais: a correção prejuízos sejam impostos aos trabalhadores. e asse-
monetária dos salários considerados no cálculo do gurar a contagem recíproca plena. propomos a su-
benefício, a obrigatoriedade de inclusão de todos os pressão da expressão destacada.
ganhos habituais. o período considerado para o cál- Sala das Sessões. 16 de julho de 1996. _
culo. Substitui-se o critério tempo de serviço por Humberto Costa _ Vice-Líder do PT; Sílvio Abreu
tempo de contribuição - no entendimento de vários _ Líder do PDT; Alexandre Cardoso - Líder do
especialistas. Segundo Bl professora Rosa Maria PSB.
Marques, "do ponto de vista social. ao arrumarmos
atuarialmente a Previdência, restringimos o acesso à
proteção. pois deixamos de contemplar os trabalha
dores em situação precária. que atuam no mercado
informal (...) O que precisamos fazer é trazer para a
formalidade os trabalhadores do mercado informal.
Se isso não for realizado. certamente milhões de
brasileiros não contarão com nenhum tipo de prote
ção social" (revista ANFlP. abr-mai 96, p. 5). Além
disso. retira os benefícios decorrentes de acidente
de trabalho do âmbito da Previdência Social. permi
tindo a privatização completa do seguro por acidente
do trabalho. o que implica em lucros potenciais de
mais de 500 milhões de dólares anuais para as se
guradoras. Assim, para que se proteja o trabalhador
mais humilde e se garanta a integridade do regime
geral da Previdência Social e dos direitos sociais fir
mados na Constituição, é necessário preservar os
direitos previdenciários atuais.

Sala das Sessões. 10 de julho de 1996. 
Humberto Costa - Vice-Líder do PT; Matheus
Schmidt - Líder do PDT; Sérgio Miranda, Líder do
PCdoB.
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Justificação

A Constituição em vigor assegura a contagem
recíproca plena do tempo trabalhado na atividade ur
bana e rural, sem restrições. A expressão destacada
permite que, na lei complementar a ser aprovada,
venham a ser fixadas restrições à contagem do tem
po de exercício em atividade rural, para fins de apo
sentadoria, o que poderá impedir o cômputo integral
do período em atividade rural para esta finalidade.

Sala das Sessões, 10 de julho de 1996. - De
putado Sílvio Abreu - Vice-Líder do PDT; Humber
to Costa - Vice-Líder do PT; Matheus 5chmidt 
Líder do PDT; Sérgio Miranda - Líder do PCdoB.

-NR 15
(Bancada - PMDB)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, § 2º do Regimento In

temo, requeremos Destaque para Votação em Se
parado do art. 42 da redação oferecida pelo relator
para discussáo em segundo tumo da PEC nº 33-E,
de 1995.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - Edi
nho Araújo - Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSD/PSUPSC; Benito Gama, Líder do Go
verno.

-NR 16
(Bancada - PFL)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, § 2º do Regimento In

temo, requeremos Destaque para Votação em Se
parado da expressão "nas condições previstas na le
gislação vigente à data da promulgação desta emen
da", constante do art. 42 da redação oferecida pelo
relator para discussão em segundo turno da PEC nº
33-E, de 1995.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - Ino
cêncio Oliveira - Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB; Marconl Perillo - Vice-Líder do PSDB;
Benito Gam21 - Líder do Governo.

-NR 17
(Bancada - PSDB)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, § 22 do Regimento In

terno, requeremos Destaque para Votação em Se
parado do art. 62 da redação oferecida pelo relator
para discussão em segundo tumo da PEC nº 33-E,
de 1995.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. - José
Aníbal, - Líder do PSDB; Benito Gama - Líder do
Govemo.

-N!l18-
(DVS da Bancada - PTB)

Senhor Presidente,
Requeiro Destaque para Votação em Separado

para o art. 8º da PEC n2 33/95, para a votação em
segundo turno.

Sala das Sessões, 17 de julho de 1996. - Pe
drinho Abrão - Líder do PTB; Roberto Jefferson 
PTB/RJ.

-NR 19

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, item V, requeiro "Des

taque Supressivo" do art. 12 da PEC n2 33-E, que
quer revogar o inciso VI do art. 93 da CF.

Justificação

O inciso que se quer revogar trata da aposen
tadoria compulsória e facultativa do Judiciário e o
objetivo do destaque é preservá-lo.

Arnaldo Faria de Sá - Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PPB/PL.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
submeter a votos a Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 33, de 1995, em segundo turno, ressalvados
os destaques.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:

Art. 1º Os dispositivos da Constituição Federal
abaixo enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:

"Art. 72 .

XII - salário-família pago em razão do
dependente do trabalhador de baixa renda,
nos termos da lei;

"Art. 37 .
§ 72 É vedada a percepção simultânea

de proventos de aposentadoria decorrente
do art. 40 ou do art. 42 com remuneração de
cargo, emprego ou função pública, ressalva
dos os cargos mencionados no inciso XVI
deste artigo, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre no
meação e exoneração."

"Art. 40. Aos servidores da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, incluídas suas autarquias e fundações,
bem como aos membros dos respectivos



"Art. 42 ..

"Art. 73 ..

§ 9fJ. Lei complementar específica dis
porá sobre regime previdenciário próprio
para os servidores militares, que deverá re
fletir as suas peculiaridades profissionais.

§ 10. Aplica-se aos servidores a que se
refere este artigo, e a seus pensionistas, o
disposto no art. 40, §§ 22, 3fJ., 6º e 7º.

"

a) aos trinta e cinco anos de contribui
ção, se homem, e aos trinta anos de contri
buição, se mulher, em termos integrais;

b) aos trinta anos de contribuição, se
homem, e aos vinte e cinco anos de contri
buição, se mulher, em termos proporcionais;
(DVS nº 204)

c) aos trinta anos de contribuição rela
tivos ao efetivo exercício das funções de
magistério, se professor, e aos vinte e cinco
anos de contribuição, se professora, em ter
mos integrais;

d) aos sessenta e cinco anos de idade,
se homem, e aos sessenta anos, se mulher,
em termos proporcionais;

IV - o valor dos proventos de aposen
tadoria, nas hipóteses previstas nos incisos
11 e 111, terá por referência a remuneração do
último cargo ou função, se ocupados por
pelo menos, cinco anos consecutivos, ou
não atendida esta condição, a média das úl
timas sessenta remunerações, devidamente
atualizadas, percebidas no serviço públicos.

§ 2º Os proventos de aposentadoria
não poderão exceder a remuneração do ser
vidor quando em atividade, observado ainda
o disposto no art. 37, XI, e serão revistos, na
mesma proporção e na mesma data, sempre
que se modificar a remuneração dos ativos.

§ 3º Serão estendidos aos inativos os
benefícios e vantagens concedidos aos ser
vidores em atividade, inclusive os decorren
tes de transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposenta-
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Poder Judiciár:o, Ministério Público e Tribu- doria, com o objetivo de cumprir o disposto
nais de Contas, é assegurado regime pró- no parágrafo anterior.
prio de previdência, de caráter contributivo, § 4º É vedada a percepção de mais de
que observará o disposto neste artigo. uma aposentadoria à conta do regime de

§ 1º É assegurada aposentadoria no re- previdência previsto neste artigo, ressalva-
gime de previdência de que trata este artigo: das as decorrentes dos cargos mencionados

I - por invalidez permanente, em ter- no art. 37, inciso XVI, bem como a acumula-
mos integrais quando decorrente de aciden- ção de aposentadoria deste regime com
te em serviço, moléstia profissional ou dop.n- aposentadoria do regime de que trata o art.
ça grave, contagiosa ou incurável, especifi- 201, salvo, neste último caso, se decorrente
cadas em lei, e proporcionais nos demais de filiação obrigatória.
casos; § 5º É vedada a adoção de requisitos e

11 - compulsoriamente, aos setenta critérios diferenciados para efeito da conces-
anos de idade, em termos proporcionais ao são de aposentadoria ou pensão aos abran-
tempo de contribuição; gidos pelo regime de que trata este artigo,

111 - voluntariamente, desde que cum- ressalvados os casos de trabalho exercido
prido um tempo mínimo de dez anos de efe- exclusivamente sob condições especiais
tivo exercício no serviço público e: que prejudiquem a saúde ou a integridade fí

sica, nos termos de lei complementar.
§ 6º As aposentadorias e pensões se

rão custeadas com recursos provenientes
das contribuições dos servidores e do res
pectivo ente estatal, na forma da lei.

§ 7fJ. O benefício da pensão por morte
corresponderá à totalidade dos vencimentos
ou proventos do servidor falecido, até o limi
te estabelecido em lei, observado o disposto
nos §§ 22 e 3fJ. deste artigo.

§ 8fJ. O tempo de contribuição federal, es
tadual ou municipal será computado para
efeito de aposentadoria e o tempo de serviço
correspondente para efeito de disponibilidade.

§ 9º É permitida apenas a contagem
pura e simples de tempo de serviço para
qualquer efeito legal.

§ 10. Aplica-se o limite fixado no art.
37, XI, à soma total dos proventos de inativi
dade, inclusive quando decorrentes da acu
mulação de cargos públicos ou empregos,
bem como de atividades sujeitas a contribui
ção previdenciária obrigatória."



§ 72 É assegurada aposentadoria no
regime geral de previdência social, nos ter
mos da lei complementar prevista no § 12

deste artigo, obedecidas, especialmente, as
seguintes condições:

I - aos sessenta e cinco anos de ida
de, para o homem, e aos sessenta anos de
idade, para a mulher, reduzido em cinco
anos o limite de idade para os trabalhadores
rurais de ambos os sexos e para os que
exerçam suas atividades em regime de eco
nomia familiar, neste incluídos o produtor ru
ral, o garimpeiro e o pescador artesanal,
bem como os respectivos cônjuges;

11 - após trinta e cinco anos de contri
buição, ao homem, e após trinta anos de
contribuição, à mulher;I - cobertura dos eventos de doença,

invalidez, morte, reclusão e idade avançada;
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... 11 - proteção à maternidade, especial-
§ 32 Os Ministros do Tribunal de Con- mente à gestante;

tas da União terão as mesmas garantias, 111 - proteção ao trabalhador em situa-
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e ção de desemprego involuntário;
vantagens dos Ministros do Superior Tribu- IV - ajuda à manutenção dos depend-
nal de Justiça. entes do segurado de baixa renda;

.................. V - pensão por morte de segurado, ho-
"Art. 114. mem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro
................. e dependentes.

§ 32 Compete ainda à Justiça do Tra- § 22 É vedada a adoção de requisitos e
balho, executar de ofício, as contribuições critérios diferenciados para a concessão de
sociais, previstas no art. 195, I, a, e seus aposentadoria e pensão aos beneficiários do
acréscimos legais, decorrentes das senten- regime geral de previdência social, ressalva-
ças que proferir." dos os casos de atividades exercidas sob

"Art. 129 condições que prejudiquem a saúde ou a in-
§ 42 Aplica-se a.o Ministério Público, no tegrídade física, conforme dispuser a lei

que couber, o disposto no ar. 93, inciso 11." complementar prevista no § 12 deste artigo.
"Art. 195. § 32 É assegurado reajustamento dos
I - do empregador, da empresa e da benefícios para preservar-lhes, em caráter

entidade a ela equiparada na forma da lei, permanente, o valor real, conforme critérios
incidentes sobre: definidos em lei.

a) a folha de salários e demais rendi- § 42 Nenhum benefício que substitua o
mentos do trabalho pagos ou creditados, a salário-de-contribuição ou o rendimento do
qualquer título, à pessoa física que lhe preste trabalho do segurado terá valor mensal infe-
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; rior ao salário mínimo.

b) a receita ou o faturamento; § 52 É vedada a percepção de mais de
c) o lucro; uma aposentadoria à conta do regime geral
1I - do trabalhador e demais segurados de previdência social de que trata este arti-

da Previdência Social; go, bem como a acumulação de aposenta-
§ 92 As contribuições sociais previstas doria dos regimes de que tratam os arts. 40

no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas e 42, com aposentadoria deste regime, sal-
ou bases de cálculo diferenciadas, em razão vo, neste último caso, se decorrente de filia-
da natureza da atividade econômica ou da ção obrigatória.
utilização intensiva de mão-de-obra.

§ 10. A lei definirá os critérios de trans
ferência de recursos para o Sistema Único
de Saúde e ações de assistência social da
União para os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, e dos Estados para os Muni
cípios, observada a respectiva contrapartida
de recursos."

•Art. 201 . A Previdência Social será or
ganizada sob a forma de regime geral de ca
ráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 12 Lei complementar especificará os
segurados e definirá as prestações e os
prazos de carência para os benefícios do
regime geral de previdência social, que
atenderá a:
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111- apÓS trinta anos de contribuição, ao Art. 32 Até que produzam efeitos. as leis que
homem, e após vinte e cinco anos de contri- irão dispor sobre as contribuições de qúe trata o art.
buição, à mulher, em termos proporcionais; 195, são exigíveis as contribuições estabelecidas

IV - após trinta anos de contribuição, em lei, destinadas ao custeio da seguridade social e
ao professor, e após vinte e cinco anos de dos diversos regimes previdenciários.
contribuição, à professora, relativos ao efeti- Art. 42 Fica assegurado o direito à aposentado-
vo exercício das funções de magistério. ria e pensão, nas condições previstas na legislação

§ 82 Para efeito de aposentadoria, é vigente à data da promulgação desta emenda, aos
assegurada a contagem recíproca do tempo que estejam em gozo do benefício ou que nessa
de contribuição na administração pública e data tenham cumprido os requisitos para obtê-lo.
na atividade privada, rural e urbana, segun-
do critérios estabelecidos na lei complemen- Art. 5º As entidades de previdência privada,
tar prevista no § 1º deste artigo. patrocinadas pela União, Estados, Distrito Federal e

§ 99 Qualquer pessoa poderá participar Municípios, suas autarquias, fundações, empresas
dos benefícios da Previdência Social, me- públicas e sociedades de economia mista deverão
diante contribuição na forma dos planos pre- rever, no prazo de dois anos a contar da data da
videnciários." promulgação desta emenda, seus planos de benefí-

liArt. 202. Para a complementaça-o das cios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente
a seus ativos.

prestações do regime geral de previdência
social, será facultada a adesão do segurado Art. 69 A vedação prevista no art. 37, § 79

, não
a regime de previdência complementar, pú- se aplica aos servidores inativos, civis e militares,
blico ou privado conforme critérios fixados que até a promulgação desta emenda tenham rein-
em lei complementar. gressado no serviço público por concurso público de

Parágrafo único. É vedada a conces- provas ou de provas e títulos.
são de subvenção ou auxOio do Poder Públi- Art. 7º A gestão quadripartite da seguridade so-
co às entidades de previdência privada.li cial contará com a participação dos trabalhadores,

Art. 22 A lei complementar prevista no art. 201, dos empregadores, dos aposentados e do Governo,
§ 1º, observará, dentre outras condições, as seguin- em órgãos colegiados, na forma da lei.
tes: Art. 8º O limite máximo do salário-de-benefício

I - a elevação do prazo de carência e do nú- do regime de previdência social de que trata o art.
mero de salários-de-eontribuição a serem considera- 201, fica fixado em valor correspondente a dez salá-
dos no cálculo do benefício será gradativa; rios mínimos em vigor na data da promulgação des-

11 - serão reconhecidos como tempo de contri- ta emenda, devendo, a partir daí, ser reajustado de
buição os seguintes períodos: forma a preservar, em caráter permanente, o seu va-

a) tempo de serviço com comprovação de vín- lor real, conforme critérios definidos em lei.
culo empregatício, admitindo-se os meios de prova Art. 9º O tempo de serviço público, considera-
aceitos na legislação vigente; do pela legislação vigente, para efeito de aposenta-

b) tempo de serviço militar obrigatório; doria, será computado como tempo de contribuição,
c) tempo em gozo de benefícios de auxílio- até que a lei discipline a matéria, observado o dis-

doença, aposentadoria por invalidez, auxOio-aciden- posto no art. 40, § 99

te, salário-maternidade e seguro-desemprego, des- Art. 10. Até a publicação da lei complementar a
de que, no caso dos dois últimos, seja efetuado o re- que se refere o art. 42, § 9º, ficam assegurados aos
colhimento das respectivas contribuições, nos ter- servidores militares os benefícios previdenciários es-
mos da lei; tabelecidos em lei.

d) tempo de exercício de atividade rural, obe- Art. 11. Durante dois anos contados da data da
decidos os requisitos que a lei referida neste artigo promulgação desta emenda e até que a matéria seja
estabelecer; disciplinada pela lei complementar prevista no art.

111 - será considerado como trabalhador rural 201, é assegurada aposentadoria, nc regime 0':"2,1

em regime de economia familiar, para efeito do dis- de previdência social, nos terrn.:::.,: ";.;. n:';l, "all..;(llanov
posto no art. 201, § 79 , I, o produtor rural que possua se o benefício sobre a média dos trinta e seis últi-
até dois empregados, ainda que em caráter perma- mos salários de contribuiçãi.), corrigidos monetaria-
nente. mente, mês a rn~·s.



Portanto, temos esperança de, no dia de hoje,
derrotar essa proposta. Se os demais Deputados re
fletirem, lerem o que está sendo votado, creio que a
consciência de cada um ditará o voto "não".

Esse é o voto do PDT, Sr. Presidente.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendo
que o Deputado Michel Temer fez um enorme esfor
ço para tentar produzir uma emenda aglutinativa,
com a competência que lhe é peculiar.

Fica, porém, um desafio: qual dos Srs. Deputa
dos fez um aprofundamento ou supôs que estaria
votando hoje o resultado desta emenda aglutinativa?

Sr. Presidente, devemos dizer não à chamada
emenda aglutinativa, até para iniciarmos uma nova
fase de discussão profunda sobre a Previdência
nesta Casa. O Governo não está satisfeito, a mâioria
dos Deputados também não, o trabalhador e o servi
dor brasileiro estão angustiados. Não há qualquer
canto deste Pafs, hoje, em que o servidor público
não esteja esperando o resultado desta votação
para tomar urna medida, como a de pedir sua apo
sentadoria.

Qual foi o grande resultado disso? Um dos re
sultados práticos está sendo o desmonte da univer
sidade brasileira. Outro é a desconfiança no futuro
de quem tem de ser respeitado neste Pafs - o fun
cionário público - que está sendo tratado como res
ponsável pelo caos. Na verdade, são esses servido
res que constroem o Brasil. Entendemos que o me
canismo de desmonte do Estado, traçado hoje, tem
como base o Consenso se Washington, que alguns
Deputados aqui vêm defender. O que eles defen
dem? O fim do Estado? Qual foi a doutrina de cria
ção do Estado? Foi para se tentar criar igualdades.

Portanto, fica claro que a emenda aglutinativa
não atende a esse ponto. E o Partido Socialista Bra
sileiro votará "não", por entender que o desmonte do
Estado pode começar hoje nesta Casa.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, o Partido dos Trabalhadores mantém a sua opi
nião com relação a este parecer. Na verdade, desde
o infcio, estamos insistindo no fato de que é preciso
fazer uma reforma na Previdência Social do Brasil.
Mas estamos apresentando alguns paradigmas, os
quais consideramos fundamentais na orientação de
uma reforma tão complexa como esta:

Em primeiro lugar, o fortalecimento da Seguri
dade Social, impedindo que seus recursos sejam
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Art. 12. Revoga-se o inciso VI do art. 93 da privilégios que, no Brasil, não são sequer arranha-
Constituição Federal. dos.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Como
votam os Srs. Uderes:

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
entende que esse projeto, apesar de consignar algu-
mas vitórias da sociedade, em muitos aspectos es
truturais da previdência pública deixa muito a dese
jar.

A nosso ver, a proposta acaba apontando para
uma implosão, a curto ou médio prazo, da previdên
cia pública, em favor das seguradoras privadas, e
não promove, de forma saudável, o que seria uma
reforma correta da Previdência; ou seja, estruturá-Ia
como instituição forte, melhorar sua arrecadação, fe
char as portas da sonegação e da fraude, e permitir
uma reavaliação do papel da previdência pública.

Por isso, votamos "não· a esse projeto, no se
gundo turno.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vou orientar a ban
cada. É importante salientar que estamos impossibi
litados de submeter alguns destaques à apreciação
do Plenário porque não podemos colocar em risco
algumas conquistas obtidas no primeiro turno de vo
tação desta matéria.

Diante desta explicação, é bom que a bancada
do PDT e os companheiros que me distinguem com
sua atenção saibam que vamos votar "não" com a
mais profunda convicção de que esta é a melhor
maneira que leve a uma real discussão da previdên
cia pública neste Pafs.

O projeto, como está, não organiza a previdên
cia pública, mas retira direitos dos trabalhadores da
iniciativa privada.

A correção dos bÊmefrcios de prestação conti
nuada, ou seja, as aposentadorias e pensões, está
negada, bem como a atualização monetária. O tra
balhador que contribuir para se aposentar com qua
tro ou cinco salários mfnimos, no momento da sua
aposentadoria acabará se aposentando com apenas
um salário mfnimo. O tempo de serviço foi substituf
do pelo tempo de contribuição.

Então, hoje, temos a. oportunidade de dizer
"não" em globo a essa emenda constitucional e de
abrir caminho para uma ampla discussão sobre a
Previdência Social. Entendo que ela precisa ser dis
cutida, de acordo com enfoques corretos abordados
pelos trabalhadores que não têm carteira assinada.
Assim sendo, eles não contribuem devido às frau
des, que não são combatidas, além dos verdadeiros
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desviados para outras políticas públicas, para outros formas previdenciárias. Esta matéria, colocada em
Ministérios que não tratem da questão da previdên- votação nesta tarde, foi passível de um entendimen-
cia, da saúde e da assistência social. to entre os partidos que apóiam o Governo para vo-

Em segundo lugar, a criação do que chama- tação favorável, mas deixo aqui destacado que, ao
mos de uma administração social pública da Previ- fazermos o acordo, uma das peças fundamentais
dência Social. Ou seja, não uma administração me- defendidas pelo Bloco PPB/PL foi a paridade entre
ramente estatal, como a de hoje, mas uma na qual o ativos e inativos.
Estado, juntamente com representantes da socieda- Portanto, a Liderança do Bloco PPB/PL faz um
de civil, trabalhadores, aposentados e empresários, apelo à sua bancada: que vote favoravelmente à
governe efetivamente a Previdência Social, apartada matéria, esperando que, de volta a esta Casa, de-
do resto do aparelho do Estado. pois de revista pelo Senado Federal, possamos apri-

Em terceiro lugar, deve-se criar uma previdên- morá-Ia ainda mais, por ser muito importante para o
cia básica, pública, universal, até dez salários míni- Brasil.
mos, com deveres e direitos semelhantes, sem qual- O Bloco PPB/PL encaminha o voto "sim" e faz
quer exceção, para todos os brasileiros, sejam da um apelo à sua bancada no sentido de que vote de
iniciativa privada, servidores civis ou militares, do acordo com a recomendação da Liderança.
Executivo, do Judiciário e do Legislativo. O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re-

Em quarto lugar, a partir dos dez salários míni- visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
mos, deve-se estimular a previdência complementar tados, consideramos o aumento do tempo de vida
não só como segurança para o trabalhador dessas da população uma grande conquista da civilização
faixas mais elevadas, como também uma política de neste século. Portanto, temos de nos preparar para
recursos humanos nas empresas e no aparato do a implementação de uma previdência social que de-
Estado. verá enfrentar o problema do envelhecimento da

Além disso, há a necessidade de uma política nossa estrutura demográfica.
no sentido de se prover um recurso próprio, autôno- Sem sombra de dúvida, queremos uma previ-
mo, dentro do País, para estimular a economia. dência muito melhor do que esta para nossos apo-

Finalmente, o último paradigma, qual seja, fa- sentados. Por isso sempre fomos favoráveis à refor-
zer uma transição gradual, tolerante, democrática, ma previdenciária. Inf~lizmente, a metodologia utili-
que viabilize uma reforma muito mais radical do que zada na busca de um possível entendimento não
essa que está apontada pelo relatório ora em vota- funcionou. Acredito que o nosso gesto de acertar o
- funcionamento, a operacionalização e até a extinção

çoo. C ddo IP pode ser o marco zero e um novo caminho
Com este paradigma, Sr. Presidente, o PT vai para a reforma previdenciária, em que todos sejam

continuar insistindo na discussão. ouvidos: trabalhadores, aposentados e partidos polí-
Vamos votar "não". ticos. Talvez possamos começar do zero no Senado
Esperamos, inclusive, que a emenda seja inter- e chegar a uma boa reforma da Previdência, pois os

rompida neste momento na Câmara para que a dis- nossos aposentados merecem.
cussão seja reaberta posteriormente. Mas, se por- Por isso votamos "não".
ventura ela for aprovada, o PT quer afirmar aqui, O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi··
com toda clareza, que é a favor de um debate no são do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa.
Senado Federal. É importante que essas contribui- dos, a intenção aprovada pela grande maioria desta
ções, de acordo com a posição do Relator Temer e Casa, valeu. O texto original, elaborado pelo Depu
a do Govemo, entrem num processo amplo de nego- tado Michel Temer, infelizmente, não é o texto origi
ciação, a fim de que possa haver uma reforma muito nal aprovado pela maioria desta Casa, que será vo-
mais ampla do que esta acenada com o relatório tado agora. Mas foi o possível, mesmo usando-se de
anual. um mecanismo regimental para desfigurar a propos-

Por isso, o voto do Partido dos Trabalhadores, ta original.
neste momento, é "não". De qualquer modo, isso faz parte do processo

O SR. ODELMO lEÃO (Bloco/PPB - MG. parlamentar. A emenda, aprovada em segundo tur-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de no, irá ao Senado Federal, mas a discussão vai con-
matéria muito complexa. Os países do Primeiro tinuar. Todas as forças políticas estão representadas
Mundo levaram mais de 12 anos discutindo suas re- no Senado Federal, que certamente poderá reavaliar
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a justeza do relatório do Deputado Michel Temer e O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
da origem da proposta do Govemo. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr<'s e

Falar em desmonte da máquina pública com Srs. Deputados, chegamos à votação, em segundo
reforma previdenciária é uma temeridade. É impor- tumo da reforma da Previdência Social em nosso
tante dizer que a sociedade, cada dia mais, está País. Se a emenda aglutinativa não é a ideal, pelo
vendo o Estado e nós, políticos, como vilões, porque menos contém grandes avanços, dentre os quais eu
o recurso é arrecadado o imposto é cobrado mas a destacaria: se o sistema da previdência social é con-
contrapartida para a cidadania é cada vez m~nor. É tributívo, passa a valer a contagem do tempo para
preciso reformar o Estado. Uma profunda reforma da aposentadoria, em vez de tempo de serviço, o tem-
Previdência é fundamental neste procedimento. po de contribuição no setor de servidores públicos.

Por essa razão e com as ressalva aqui feitas, o .A emenda cria três ~iste.m~s em vez de a~enas
PSDB tem uma posição fechada no sentido de que um, Já que tratar os deslgual~ Igualmente s~na u~

melhor do que nada é a mudança que ainda sobrevi- contra-senso, a ~aber: u~ ~Istema de prev~~êncla
ve no parecer que vamos votar em segundo tumo. geral, o dos servldo~es p~b~lcos e o. ~os militares;
Assim sendo, o voto do PSDB é "sim". preserva os verdadeiros direitos adquiridos e as ex-

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB _ SP. p~ctativas de .direito; corta alguns privilé~ios; ma~-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. tem as conqUls~a~ ~os trabalhadores rurais garantl-
Deputados esta emenda da reforma da Previdência das pela Constlt~lçao promulgada em 5 de outubro
foi a demo~stração evidente de um processo de par- de .1988; dete~mma al~u~as regras para aposenta-
ticipação democrática. dona. do.s :ervldo~es publ~cos, sobretudo o tempo de

. . . .• contnbulçao de tnnta e cmco anos para o homem e
Elaborado.lnlclalmente o relatóno ~I~s Lldere~ trinta anos para a mulher; estabelece a exigência de

desta Casa, fOi. a~resentado à a'pre~laçao e aqUi dez anos no serviço público e de cinco anos no car-
aprovado em pn~~lro tumo. DepoIs, vieram os des- go ou função, desde que a idade-limite seja retirada.
taques, que modificaram em boa parte, segundo as Sr Presidente nesta tarde construímos um
tendências d~ ~Ienário, a pro~sta original. Mante- verdad~iro entendim~nto com os partidos de Oposi-
ve-se, sem dUVida alguma, o. n~cl:o da refo~ma, ~u~ ção para que aquela emenda aglutinativa, tão bem
é o cham~do tempo de con~nbul?a? no serviÇO publl- feita pelo Líder Michel Temer e tão bem repre-
co, exclusivamente no serviço publico. sentada pelas Lideranças dos demais partidos que

Chega-se agora à votação do segundo tumo. dão sustentação ao Govemo, pudesse ir ao Senado
Antes que ela se verifique, Sr. Presidente, Situação Federal, cabendo àquela Casa fazer o papel de
e Oposição dialogaram para que todos os destaques Casa revisora da Câmara, como a Câmara é a Casa
oferecidos fossem retirados, significando, portanto, revisora do Senado Federal.
que tanto a Oposição quanto a Situação têm interes- Portanto, Sr. Presidente, neste momento, faze-
se na manutenção do texto atual. mos esse acordo para preservar, sobretudo, a ima-

Mas o processo de reforma constitucional não gem desta Casa, para que ela envie a matéria ao
se encerra aqui. Segue agora para o Senado Fede- Senado Federal e tenha a sua pauta limpa, a fim de
ral, onde aperfeiçoamentos poderão ser feitos, seja que possamos votar outras reformas, como a refor-
em favor das teses daqueles que querem uma outra ma administrativa, a reforma do sistema tributário e
previdência social, seja em favor daqueles que que- fiscal e a própria CPMF. O Senado deve fazer as al-
rem aquela previdência que aqui foi aprovada. terações~ necessárias nesse projeto, para que ele

Portanto, Sr. Presidente, não há razão, no meu possa voltar à Câmara, que dará a última palavra
partido, no Bloco/PMDBIPMNIPSLlPSD, para voto sobre a reforma da Previdência Social do nosso
contrário. A esta altura, o projeto original obteve al- País.
guns poucos votos contrários do meu Bloco.· Com Osentimento de que a Câmara cumpriu o

Por issO, Sr. Presidente, apelo para os compa- seu papel dei fazer uma reforma da Previdência So-
nheiros do Bloco para que votem o projeto, que foi cial ~ue atenda, sobretudo, aos segmentos mais ne-
fruto dessa discussão democrática, que prosseguirá cessltados e pobres, o Bloco PFUPTB faz um apelo
no Senado Federal. Se lá modificações se verifica- à sua bancada para que vote "sim", na certeza de
rem, ela continuará aqui na Câmara dos Deputados, que, assim fazendo, estaremos lutando para o forta-
porque o projeto para cá retomará. lecimento da Previdência Social em nosso País.

O voto do BlocolPMDB é "sim".



O PSDB vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "não".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL vota "sim".

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim" e convida todos os seus Parla
mentares para que venham imediatamente ao plená
rio votar a emenda da Previdência em segundo tur
no.

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto do
PMDB é "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL vota "sim".

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orad,or.) - Sr. ~residente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL encaminha o voto "sim".
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Portanto, o Bloco PFUPTB, Sr. Presidente, en- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
caminha o voto "sim". PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem .co PFUPTB recomenda o voto "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
Deputados, chegamos hoje a uma votação, em se- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
gundo turno, de matéria da maior importância. Sa- "sim".
bemos que não conseguimos manter o projeto ori- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
ginal e algumas conquistas que pensávamos fazer visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
no Congresso Nacional. Mas sabemos que, se não O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
conseguimos fazer uma reforma total da Previdên- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
cia Social no Brasil, em um ano e meio de debates PPB/PL encaminha o voto "sim".
na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
ção, na Comissão Especial e aqui no plenário da Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
Câmara dos Deputados, travamos uma discussão vota "não".
e levamos a todos os quadrantes deste País um
assunto da maior importância para todos os brasi
leiros.

Se não redigirmos o texto ideal, pelo menos
conseguimos fazer com que a maioria esmagadora
da população brasileira esteja consciente de que,
sem uma reforma da Previdência em nosso País,
num futuro muito próximo, teremos dificuldades em
manter os· aposentados do setor privado e do setor
público.

Portanto, Sr. Presidente, o texto de hoje é o
possível, na Câmara dos Deputados. Temos certeza
de que, no Senado Federal - e com certeza o Go
verno vai continuar encaminhando essa proposta,
através dos partidos que o apóiam e de seus líderes
no Senado Federal - haveremos de continuar cons
truindo um texto que viabilize uma reforma digna
para os aposentados de todo o Brasil.

O Governo, Sr. Presidente, recomenda o voto
"sim" ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.
Os Srs. Deputados queiram selecionar os seus vo
tos. Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel, até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo dentro de instantes, nos
postos avulsos.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem menda o voto "sim" ao projeto de reforma da Previ-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor- dência.
ma que está votando "sim". O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. sem revi- visão do orador.) - O PT vota "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-
o voto "não". são do orador.) - O PSDB encaminha o voto "sim" e

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem solicita aos seus Deputados que se dirijam ao plená-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do rio para votar.
Governo recomenda o voto "sim". O SR. BENITO GAMA (BlocoIPFL - BA. Sem

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". Governo recomenda o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- visão do orador.) - O PT vota "não".
co PFUPTB recomenda o voto "sim". O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Sem revisão do orador.) - O Bloco PPBIPL reco-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB orienta menda o voto "sim".
o voto "sim". A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, gos- Sem revisão da oradora.) - A Liderança do PMDB
taria de fazer uma questão de ordem a V. Ex!! pede a seus Deputados que venham ao plenário,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É sobre pois estamos em processo de votação.
o processo de votação? O PMDB recomenda o voto "sim".

O SR. JOSÉ GENOíNO - Não, Sr. Presidente, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
não é sobre o processo de votação. PE. sem revisão do orador.) - Reitero o apelo feito

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Então, pela Liderança do PMDB para os membros do Bloco
V. Ex!! terá que aguardar o final da votação. Essa PFUPTB, no sentido de que venham ao plenário, a
decisão, Deputado José Genoíno, não é uma "coca- fim de que possamos concluir a votação da PEC so-
cola, mas é o que funciona". bre a reforma da Previdência Social, em segundo

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço turno.
a palavra pela ordem. O Bloco PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi-
Exª a palavra. são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen-

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem da o voto "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Governo recomenda o voto "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP. PPBlPL encaminha o voto "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- . O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
colPMDB vota "sim". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
co PFLlPTB recomenda o voto "sim" aos Srs. Parla- "sim".
mentares que chegam ao plenário neste instante. O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
PPBlPL encaminha o voto "sim". PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. sem re- um apelo para os Srs. Deputados, no sentido de que
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota venham a plenário, a fim de que possamos concluir
"sim". avotação da PEC da Previdência Social em segun-

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- do turno.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". Sr. Presidente, peço também aos Srs. Parla-

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem mentares que permaneçam no plenário, pois, após
revisão do orador.) - A Liderança do Governo reco- esta votação, teremos outra relativa a uma outra



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
o Bloco recomendam o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto "sim" e solicita a sua ban
cada que permaneça em plenário.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. CARLOS MELLES - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. CARLOS MELLES (Bloco/PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reti
ficar o meu voto, que é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Carlos Melles, será computado.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "sim".

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PMDB recomenda o vbto "sim".

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Góvemo recomenda o voto "sim".

A SRA. SIMARA ELLERV - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.
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PEC, em primeiro tumo. Portanto, apelo para os Srs. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
Deputados que permaneçam em plenário, após esta revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
votação. "sim".

Sr. Presidente, o Bloco PFL/PTB recomenda o A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
voto "sim", segundo o encaminhamento desta Lide- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
rança. vota "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT determina o

voto "não".O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" e solicita a presença de todos os seus inte
grantes em plenário. Estamos votando o segundo
tumo da reforma da Previdência, e a presença de to
dos os Parlamentares do PSDB é imprescindível.

O PSDB vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto "sim" e solicita a sua ban
cada que permaneça em plenário, pois teremos a
votação de uma outra PEC, logo após esta.

O Bloco PPBlPL encaminha o voto "sim"

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
lembrar ao Plenário que hoje ainda teremos outros
itens para a apreciação na Ordem do Dia.

Esclareço que amanhã não teremos Ordem do
Dia, porque as matérias ainda não estão prontas
para que sejam colocadas em pauta. Teremos.a par
tir de terça-feira matérias na Ordem do dia.

Quero esclarecer também que nós da Presi
dência não vamos compactuar com nenhuma inicia
tiva privada de retirar Deputados do plenário para le
var para onde quer que seja, mesmo que não custe
nada para a Câmara, quando tivermos sessões deli
berativas. Iremos punir a falta, e o não-compareci
mento a um terço das sessões durante a convoca
ção extraordinária resultará na perda de mandato.

Quero esclarecer isso.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto "sim" e solicita a sua ban
cada que permaneça em plenário.

, O SR. SILVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi
sãO do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".
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A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB - BA. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a Lide- não, Deputada Sandra Starling. Está feito o registro.
rança do PMDB pede aos Srs. Deputados que ve- Com a palavra o Sr. Deputado Edinho Araújo.
nham a plenário, porque estamos em pleno proces- O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
so de votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço o Bloco recomendam o voto ·sim" e convida os Srs.
a palavra pela ordem. Deputados do PMDB do Bloco para que compare-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. çam ao plenário.
ExlI a palavra. O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. são do orador.) - Sr. Presidente, dPSDB vota "sim"
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco e pede aos Srs. Deputados que ainda não votaram
PPBlPL encaminha o voto "sim" e solicita a toda sua que venham votar.
bancada que permaneça em plenário. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-

A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB - BA. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
recomenda o voto "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - Governo recomenda o voto "sim".
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
co PFLlPTB recomenda o voto "sim" e faz um apelo dência vai encerrar a votação. •
aos Srs. Deputados que venham ao plenário para O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
que possamos concluir esta votação. peço a palavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota Ex!! a palavra.
"sim". O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL _
Governo recomenda o voto "sim". PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem co PFUPTB vota "sim"
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
"sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP. sem Governo recomenda o voto"sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocoIPMDB con- O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
voca seus companheiros a virem ao plenário. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O voto do PMDB é "sim". PPBlPL encaminha o voto "sim" e solicita a sua ban-
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem cada que permaneça em plenário.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
PSDB solicita a presença de todos os Parlamentares revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
em plenário. "sim".

Solicita aos gabinetes que informem aos Depu- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
tados que estiverem fora que estamos votando ma- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
téria de grande interesse do País e do Governo. co PFUPTB recomenda o voto "sim" e pede a sua

O PSDB vota "sim". bancada que permaneça em plenário, pois teremos
A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. Presidente, a votação de uma nova PECo

peço a palavra pela ordem. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

Exll a pa~avra. "sim".
A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Ser;n

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria apenas revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
de justificar a ausência da Deputada Conceição Ta- Governo recomenda o voto"sim".
vares, impossibilitada de comparecer por motivo de O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem,'re-
saúde. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com
preendo a ansiedade de V. Exªs, mas, em se tra
tando de matéria tão importante, um quorum alto
sempre é representativo.

Acredito que todos os Srs. Deputados já vota
ram, porque não vejo qualquer sinal contrário.

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
vai anunciar o resultado:

VOTARAM:

Sim: 318
Não: 136
Abstenções: 7
Total: 461

É aprovada a proposta de emenda à Constitui
ção nQ 33-E/95, em segundo turno.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, pelo que pode
mos observar, já se encerrou o movimento dos vo
tantes. Assim, V. Ex1\ poderia concluir a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encer
rarei dentro de instantes, Deputado Humberto Costa.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputa
do João Colaço.

O SR. JOÃO COLAÇO (PSDB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, eu havia votado
"não", mas corrijo meu voto para "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do João Colaço vota "sim".

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.
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O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo re- revisão do orador~) - Sr. Presidente, a Liderança do
comenda o voto "sim". Governo recomenda o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- visão do orador.) - O PTvota "não".
co PFUPTB recomenda o voto "sim". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
dência vai encerrar a votação. Bloco PFUPTB recomenda o voto "sim" e faz um

. apelo aos seus Deputados para que compare-
O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, çam ao plenário, pois estamos encerrando a vo-

peço a palavra pela ordem. tação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
Exll a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exll V. Exll a palavra.
~u: "retifique o ,~e~ l~otO. Equivoquei-me e votei O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO.
nao , meu voto e sim. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- reitera o apelo para que sua bancada venha votar.
do Wilson Campos, o voto de V. Exll será retificado. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Pre-

A Presidência vai encerrar a votação. sidência vai encerrar a votação.

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
Exll a palavra. V. Exll a palavra.

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Govemo re- peço a V. Ex!! que encerre a votação.
comenda o voto "sim". O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem

V. Exll a palavra.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
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- BlocolPMDB - Sim
-PDT-Não
- BlocolPPB - Sim
-PSDB-Sim
- BlocolPPB - Sim

Acre

- BlocolPPB - Não
- BlocolPFL - Sim
- BlocolPMDB - Não
- BlocolPFL - Sim
- BlocolPMDB - Não
- BlocolPFL - Sim
- BlocolPFL - Sim

Tocantins

- BlocolPPB - Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPMDB - Sim
- BlocolPMDB - Sim
-PMN-Sim
-PSDB-Sim

Maranhão

- BlocolPFL - Sim
- BlocolPFL - Sim
- BlocolPPB - Sim
-PT-Não
-PT-Não
-PSDB-Sim
- BlocolPFL - Sim
-PSDB-Sim
- Bloco/PSL - Sim
- B1oco1PMDB - Abstenção
- BlocolPFL - Sim
-PSDB-Sim

Ceará

- BlocolPMDB - Sim
-PSDB-Sim
- BlocolPFL - Sim
- BlocolPPB - Sim
-PSDB-Sim
-PSDB-Sim
- BlocolPMDB - Sim
-PCdoB-Não
- BlocolPPB - Sim
- PT -Não
-PSDB-Sim
- BlocolPMDB - Sim
-PSDB-Sim
-PSDB-Sim

César Bandeira
Costa Ferreira
Davi Alves Silva
Domingos Dutra
Haroldo Sabóia
Jayme santana
Magno Bacelar
Márcia Marinho
Nan Souza
Pedro Novais
Sarney Filho
Sebastião Madeira

Carlos Airton
Célia Mendes
Chicão Brígido
João Maia
Mauri Sérgio
Osmir Lima
Zilá Bezerra

Aníbal Gomes
Antônio·Balhmann
Antônio dos Santos
Edson Queiroz
Edson Silva
Firmo de Castro
Gonzaga Mota
Inácio Arl:uda
José Linhares
José Pimentel
Leônidas Cristino
Marcelo Teixeira
Nelson Otoch
Pimentel Gomes

Antônio Jorge
AryValadão
Dolores Nunes
Eudoro Pedroza
Izidório Oliveira
Melquíades Neto
Paulo Mourão

- BlocolPPB - Sim
- BlocolPSC - Sim
- BlocolPPB - Sim
-PSDB-Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPTB - Sim
- BlocolPPB - Sim
-PSDB-Sim

Amapá

-PSDB-Sim
- BlocolPPB - Sim
-PSDB-Sim
- PSB-Não
- BlocolPFL - Abstenção
-PSB-Não
- Bloco/PFL - Sim
- BlocolPPB - Sim

Pará

- Bloco/PPB - Sim
-PSDB-Sim
- BlocolPFL - Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPFL - Sim
- B10r0'PMDB - Não
-PSDB-Sim
- Bloco/PPB - Sim

Rondônia

- Bloco/pPB - Não
- Bloco/PMDB - Sim

-PT-Não
- Bloco/PPB - Sim
- BlocolPMDB - Não
- BlocoIPMDB - Não
- Bloco/PPB - Sim
-PDT-Não
- BlocolPTB - Sim
- BlocoIPMDB - Sim
- BlocoIPMDB - Sim
-PSDB-Sim
-PSDB-Sim
-PT-Não
- BlocoIPMDB - Sim
- Bloco/PFL - Não
-PCdoB-Não
- BlocolPFL - Sim

Amazonas

VOTARAM OS SEGUINTES SENHa- Emerson Olavo Pires
RES DEPUTADOS: Eurípedes Miranda

Roraima Expedito Júnior
IIdemar Kussler
Silvernani Santos

Alzira Ewerton
Arthur Virgnio
Átila Lins
Carlos qa Carbrás
Euler Riçeiro \
João Thomé Mestrintlo
Luiz Fernando
Pauderney Avelino

Carlos Camurça
Confúcio Moura

Antônio Feijão
Eraldo Trindade
Fátima Pelaes
Gervásio Oliveira
Murilo Pinheiro
Raquel Capiberibe
Sérgio Barcellos
Valdenor Guedes

Ana Júlia
Anivaldo Vale
Antônio Brasil
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Hilário Coimbra
José Priante
Mário Martins
Nícias Ribeiro
Olávio Rocha
Paulo Rocha
Paulo Titan
Raimundo Santos
Socorro Gomes
Vic Pires Franco

Alceste Almeida
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Luís Barbosa
Moisés Lipnik
Robério Araújo
Salomão Cruz
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Rio Grande do Norte

- Bloco/PFL - Sim
-PSDB-Sim
- Bloco/PFL - Sim
-PSB-Não
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PPB - Sim
-PSB-Não
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PPB - Sim
-PSB-Não
- Bloco/PPB - Sim
-PSDB-Sim
-PDT-Não

Alagoas

- Bloco/PTB - Sim
- Bloco/PFL - Sim
-PSDB-Sim
-PSDB-Sim
-PSDB-Sim
- Bloco/PPB - Não
- Bloco/PMDB - Sim

Sergipe

-PSDB-Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PPB - Não
- Bloco/PPB - Não
-PT-Não
- PSB-Não

Bahia

-PT-Não
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim
-Não
- Bloco/PFL - Sim
-PDT-Não
-PSDB-Sim
~ Bloco/PL - Sim
- Bloco/PTB - Sim
- Bloco/PTB - Sim
- Bloco/PMDB - Sim
-PCdoB-Não
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim
-PT-Não
- Bloco/PMDB - Sim
-PSDB-Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim

Adelson Ribeiro
Carlos Magno
Cleonâncio Fonseca
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares

Alcides Modesto
Aroldo Cedraz
Benito Gama
Beto Lélis - PSB
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Domingos Leonelli
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Fernando Gomes
Geddel Vieira Lima
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
JairoAzi
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas
José Carlos Aleluia

Albérico Cordeiro
Benedito de Lira
Ceci Cunha
Fernando Torres
José Thomaz Nonô
Moacyr Andrade
Olavo Calheiros

- Bloco/PFL - Sim
-PT-Não
- PSB-Não
- PSB-Não
-PT-Não
- Bloco/PFL - Sim
-PSB-Não
-PSDB-Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim

-PMDB-Sim
- Bloco/PPB - Sim
-Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PPB - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PMDB - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim

- Bloco/PMDB - Sim José Múcio Monteiro
- Bloco/PFL - Sim Luiz Piauhylino
- PSDB - Sim ·Mendonça Filho
- PSDB - Sim Nilson Gibson
- PSDB - Sim Osvaldo Coelho

Pedro Correa
Ricardo Heráclio
Roberto Fontes
Roberto Magalhães
Salatiel Carvalho
Sérgio Guerra
Severino Cavalcanti
Wilson Campos
Wolney Queiroz

Piauí

- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim
-PSDB-Sim
- Bloco/PMDB - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PMDB - Sim
- Bloco/PFL - Sim

Paraíba

- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PMDB - Sim
- Bloco/PMDB - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PPB - Sim
- Bloco/PMDB - Não
- Bloco/PMDB - Sim
- Bloco/PMDB - Sim
- Bloco/PMDB - Sim
- Bloco/PMDB - Sim
-PDT-Sim

Pernambuco

Augusto Viveiros
Betinho Rosado
Carlos Alberto
Cipriano Correia
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Laire Rosado
Ney Lopes

Adauto Pereira
Álvaro Gaudêncio Neto
Armando Abílio
Cássio Cunha Lima
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Aldemir
José Luiz Clerot
Roberto Paulino
Wilson Braga

Pinheiro Landim
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

Antônio Geraldo
Fernando Ferro
Fernando Lyra
Gonzaga Patriota
Humberto Costa
Inocêncio Oliveira
JoãoColaço
José Chaves
José Jorge
José Mendonça Bezerra

Alberto Silva
Ari Magalhães
B.Sá-PSDB
Ciro Nogueira
Felipe Mendes
Heráclito Fortes
João Henrique
Júlio César
Mussa Demes
Paes Landim
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Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocolPMDB - Não
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - BlocolPL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
Nilton Baiano - BlocolPPB - Não
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - BlocolPMDB - Não
Aracely de Paula - BlocolPFL - Sim
Armando Costa - BlocolPMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - BlocolPPB - Sim
Carlos Melles - BlocolPFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - BlocolPFL - Sim
Fernando Diniz - BlocolPMDB - Sim
Francisco Horta - BlocolPL - Sim
Genésio Bernardino - BlocolPMDB - Sim
Herculano Anghinetti - BlocolPPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - BlocolPFL - Sim
Jaime Martins - BlocolPFL - Sim
Jair Siqueira - BlocolPPB - Sim
João Fassarella .- PT - Não
João Magalhães - BlocolPFL - Sim
José Rezende - BlocolPPB - Sim
Lael Varella - BlocolPFL - Sim
Leopoldo Bessone - BlocolPTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - BlocolPPB - Sim
Marcos Lima - BlocolPMDB - Sim
Maria Elvira - BlocolPMDB - Sim
Mário de Oliveira - BlocolPPB - Sim
Maurício Campos - BlocolPL - Abstenção
Mauro Lopes - BlocolPFL - Sim
Newton Cardoso - BlocolPMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - BlocolPPB - Sim
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José Rocha
José Tude
Leur Lomanto
Luís Eduardo

Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nestor Duarte
Pedro lrujo
Prisco Viana
Roberto Santos
Sérgio Carneiro
Severiano Alves
Simara Ellery
Ubaldino Junior
Ursicino Queiroz

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

- BlocolPFL - Sim Osmânio Pereira
- BlocolPTB - Sim Paulo Delgado
- BlocolPFL - Sim Paulo Heslander
- BlocolPFL Philemon Rodrigues
- Abstenção (art. 17, Raul Belém
§ 1º, do RICO) Roberto Brant
- BlocolPFL - Sim Romel Anízio
- BlocolPFL - Sim Ronaldo Perim
- PSDB - Sim Sandra Starling
- BlocolPMDB - Sim Saraiva Felipe
- BlocolPMDB - Não Sérgio Miranda
- BlocolPPB - Não Silas Brasileiro
- PSDB - Sim Snvio Abreu
- PDT - Não Tilden Santiago
- PDT - Não Vittorio Medibli
- BlocolPMDB - Sim Zaire Rezende
- PSB-Não
- BlocolPFL - Sim

Agnaldo Timóteo
Alcione Athayde
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerez
Candinho Mattos
Carlos Santàna
Cidinha Campos
Edson Ezequiel
Eduardo Mascarenhas
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
Fernando Lopes
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
José Egydio
José Maurício
Laprovita Vieira
Laura Carneiro
Lima Netto

Julho de 1996

-PSDB-Sim
-PT-Não
- BlocolPTB - Sim
- BlocolPTB - Sim
- BlocolPFL - Sim
-PSDB-Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPMDB - Sim
- PT -Não
- BlocolPMDB - Sim
-PCdoB-Não
- BlocolPMDB - Sim
- PDT -Não
- PT -Não
-PSDB-Sim
- BlocolPMDB - Não

- BlocolPPB - Sim
- BlocolPPB - Sim
-PSB-Não
-PSDB-Sim
- BlocolPFL - Sim
-PSDB-Sim
-PSDB-Não
-PT-Não
-PDT-Não
- PDT - Não
-PSDB-Sim
- BlocolPPB - Sim
- PV-Não
- BlocolPTB - Sim
-PDT-Não
- BlocolPPB - Não
- BlocolPPB - Não
-PCdoB-Não
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPFL - Não
- BlocolPL - Abstenção
-PDT-Não
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPFL - Sim
- BlocolPFL - Sim
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Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
Oswaldo Soler - Bloco/PMDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco/PTB - Sim
Teté Bezerra - Bloco/PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco/PL - Sim

Distrito Federal

Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Milton Temer - PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Bornier - PSDB - Não
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - Bloco/PPB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - Bloco/PPB - Sim
Rubem Medina - Bloco/PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PSDB - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Não
Wilson Leite Passos - Bloco/PPB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco/PPB - Sim
Alberto Goldman - Bloco/PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco/PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco/PMDB - Sim
Beto Mansur - Bloco/PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim
Celso Daniel - PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco/PFL - Não
Cunha Lima - Bloco/PPB - Não
De Velasco - Bloco/PSD - Sim
Delfim Netto - Bloco/PPB - Sim
Duílio Pisaneschi - Bloco/PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Emanuel Fernandes - PSDB - Sim
Fausto Martello - Bloco/PPB - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco/PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco/PPB - Sim
José Aníbal - PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não

José Coimbra
José de Abreu
José Genoíno
José Machado
José Pinotti
Koyu lha
Luciano Zica
Luiz Gushiken
Maluly Netto
Marquinho Chedid
Maurício Najar
Michel Teme
Nelson Marquezelli
Paulo Lima
Pedro Yves
Régis de Oliveira
Ricardo Izar
Robson Tuma
Salvador Zimbaldi
Silvio Torres
Teima de Souza
Tuga Angerami
Ushitaro Kamia
VadãoGomes
Valdemar Costa Neto
Vicente Cascione
Wagner Rossi
Wagner Salustiano
Welson Gasparini

Agnelo Queiroz
Augusto Carvalho
Benedito Domingos
Chico Vigilante
Jofran Frejat
Maria Laura
Wigberto Tartuce

Aldo Arantes
Barbosa Neto
João Natal
Jovair Arantes
Lidia Quinan

- Bloco/PTB - Sim
-PSDB-Sim
- PT -Não
- PT -Não
- Bloco/PMDB - Não
-PSDB-Sim
- PT-Não
- PT -Não
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PSD - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PMDB - Sim
- Bloco/PTB - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PMDB - Não
- Bloco/PFL - Sim
- Bloco/PPB - Sim
-PSL-Sim
-PSDB-Sim
-PSDB-Sim
- PT -Não
- PSDB-Não
- Bloco/PPB - Sim
- Bloco/PPB - Sim
- Bloco/PL - Não
- Bloco/PTB - Sim
- Bloco/PMDB - Sim
- Bloco/PPB - Sim
-PSDB-Sim

-PCdoB-Não
-PPS-Não
- Bloco/PPB - Sim
-PT -Não
- Bloco/PPB - Sim
-PT-Não
- Bloco/PPB - Sim

Goiás

-PCdoB-Não
- Bloco/PMDB - Sim
- Bloco/PMDB - Não
-PSDB-Sim
- Bloco/Pi\4D8 ~ Sim
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Rio Grande do Sul

Marconi Perillo
Maria Valadão
Nair Xavier Lobo
Orcino Gonçalves
Pedrinho Abrão
Pedro Canedo
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Rubens Cosac
VilmarRocha

- PSOB - Sim Luiz Henrique
- BlocolPFL - Sim Mário Cavallazzi
- BlocolPMOB - Sim Milton Mendes
- BlocolPMOB - Sim Paulo Sauer
- BlocolPTB - Sim Paulo Bornhausen
- BlocolPL - Sim paulo Gouvea
- PT - Não Serafim Venzon
- BlocolPPB - Sim Ulysses Gaboardi
- BlocolPMOB - Sim Valdir Colatto
- BlocolPFL - Sim

- BlocolPMOB - Sim
- BlocolPPB - Sim
- PT -Não
- BlocolPFL - Sim
- Bloco/PFL - Sim
- BlocolPFL - Sim
-POT-Não
- BlocolPMOB - Sim
- BlocolPMOB - Sim

Mato Grosso do Sul

Oilso Sperafico - BlocolPMDB - Sim
Flávio Derzi - BlocolPPB - Sim
Marilu Guimarães - BlocolPFL - Sim
Marisa Serrano - BlocolPMOB - Sim
Nelson Trad - BlocolPTB - Sim
Saulo Queiroz - BlocolPFL - Sim

Paraná

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSOB - Sim
Adylson Motta - BlocolPPB - Não
Aírton Oipp - POT - Não
Augusto Nardes - BlocolPPB - Sim
Carlos Cardinal - POT - Não
Oarcísio Perondi - BlocolPMOB - Sim
Eliseu Padilha - BlocolPMOB - Sim
Enio Sacci - POT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSOB - Abstenção
Fetter Júnior - BlocolPPB - Sim
Germano Rigotto - BlocolPMOB - Sim
Hugo Lagranha - BlocolPTB - Não
Jair Soares - BlocolPFL - Abstenção
Jarbas Lima - BlocolPPB - Não
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - BlocolPPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - POT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PSOB - Sim
Osvaldo Biolchi - BlocolPTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Ritzel - BlocolPMOB - Sim
Renan Kurtz - POT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - BlocolPMOB - Não
Wilson Cignachi - BlocolPMOB - Sim
Veda Crusius - PSOB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pergun
to aos Srs. Líderes se o acordo está mantido. Os
destaques estão retirados?

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orador.) r Sr. Presidente, os partidos que
apoiam o Governo retiram os destaques, conforme
compromisso com a Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os des
taques estão retirados.

Deputado Arnaldo Faria de Sá, V. E~ também
concorda?

- BlocolPFL - Sim
- BlocolPFL - Sim
- BlocolPFL - Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPTB - Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPMOB - Sim
-POT-Não
-PSOB-Sim
- BlocolPMOB - Sim
- BlocolPMOB - Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPTB - Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPMOB - Não
-PT-Não
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPTB - Sim
-PT-Não
-PT-Não
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPTB - Sim
- BlocolPFL - Sim

santa catarina

- BlocolPMOB - Sim
- BlocolPMDB - Não
- BlocojPPB - Sim
- BlocolPPB - Sim
- BlocolPFL - Sim
-PT-Não
-POT-Não

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Antonio Ueno
Basnio Viilani
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico
Elias Abrahão
Fernando Ribas Carli
RávioArns
Hermes Parcianello
Homero Oguido
João Iensen
José Borba
José Janene
Maurício Requião
Nedson Micheleti
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Padre Roque
Paulo Bernardo
Renato Johnsson
Valdomiro Meger
Vilson Santini
Werner Wanderer

Edinho Bez
Edison Andrino
Hugo Biehl
João Pizmlatti
,losé Car os Vieira
José FriLch
Leonel P:warl
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocolPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Concordo com a reti
rada, Sr. Presidente, retiro, também requerimento de
minha autoria nos seguintes termos:

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 159 do requeiro "Preferên
cia" para votação do destaque que quer suprimir o
inciso nº I do art. 22•

Sala das Sessões, 10 de julho de 1996. - Ar
naldo Faria de Sá, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PPB/PL.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tendo
sido feita a redação do vencido em primeiro turno
conforme dispõe o inciso I so § 22 do art. 195 do Re
gimento Interno, esta Presidência declara dispensa
da a votação da redação final, pois não houve modi
ficação. A matéria está aprovada no segundo turno e
vai ao Senado Federal. (Palmas.)

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO - (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, com base nos arts.
95 e 38 do Regimento Interno, formulo a V. Exª
questão de ordem~ Em primeiro lugar, essa questão
tem caráter preventivo. Em segundo lugar, objetiva,
de maneira franca e coerente, tratarmos um assunto
na Câmara antes de o mesmo ter repercussão ne
gativa e gerar um clima não favorável entre nós De-
putados. '

O que me motivou a formular essa questão de
ordem foi o fato de ter sido entrevistado a respeito
da existência de uma Comissão Externa do Con
gresso Nacional que acompanhará as Olimpíadas
de Atlanta, durante uma semana para reivindicar a
realização das próximas Olimpíadas no Brasil. E
essa Comissão Externa de Parlamentares será pa
trocinada pela Coca-Cola. Não tendo nada contra a
Coca-cola, não tenho nada contra isso, mas levanto
a V. Exª a seguinte questão: primei,rocom base no
art. 38 do Regimento Interno existe a proposta de
uma Comissão Externa da Câmara?

O SR. PRESIDE~TE (Luís Eduardo) - Não.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Segunda pergunta:

esta comissão irá representar o Congresso Nacional?
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Terceira pergunta:

no caso de uma comissão composta de Deputados
e Senadores, esse tipo de patrocínio não poderá
confundir a imagem do Congresso Nacional?

Quinta-feira 18 2048:;

O SR. PRESIDENTE - (Luís Eduardo) - Cada
qual assume a sua responsabilidade.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, con
siderando que essa é uma questão que mexe com
a credibilidade da instituição pela característica do
patrocínio - nada tenho contra a empresa privada
mas o Congresso Nacional é um Poder- a reivindi
cação para uma Olimpíada no Rio de Janeiro não
pode ter o patrocínio de uma empresa privada. For
mulo essa questão de ordem para que não haja en
tre nós a repercussão negativa diante da opinião pú
blica, a fim de que também não haja um desgaste
entre nós Congressistas.

.Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mais
uma vez esta Presidência quer estabelecer o se
guinte: em primeiro lugar, não há Comissão Externa
da Câmara dos Deputados, e a Presidência não ad
mitiria. Em segundo lugar não é missão oficial, o que
a Presidência também não aceitaria. Em terceiro lugar,
quero deixar claro que se qualquer Deputado faltar à
sessão quando estiver marcada Ordem do Dia, a Pre
sidência descontará o dia, e se faltar a um terço das
sessões da convocação extraordinária poderá perder o
mandato. Isto já está claro, embora não me caiba, De
putado José Genoíno, proibir nenhuma iniciativa indivi
duai de qualquer Deputado de ir, patrocinado por
quem quer que seja, a qualquer lugar. Agora, cabe-me
sim zelar pelo nome da Câmara dos Deputados, não
permitindo missão oficial para essa função.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra

A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero, de uma vez por todas - agora que os holo
fotes estão acessos, e é bom que a gente comece
a acostumar com a verdade nesta Casa -, esclare
cer que o convite não é da empresa "Coca-Cola".
O convite é do "Comitê Rio-2004", porque é do in
teresse da cidade do Rio de Janeiro a ida desses
Srs. Deputados a Atlanta. Essa viagem acontecerá
do dia 31 de julho ao dia 5 de agosto. Portanto,
nenhum Parlamentar faltará a nenhuma sessão
realizada nesta Casa.

Era isso que eu queria esclarecer e acabar
com os holofotes.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ótimo.

O SR. PAUDERNEY AVEUNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVEUNO (BlocoIPPB 
AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a minha
questão de ordem é fundamentada nos mesmos arti
gos em que se baseou o Deputado José Genoíno e
tem como objetivo esclarecer que, em primeiro lugar,
em momento algum se falou em Comissão Extema da
Câmara dos Deputados; em momento algum se falou
em representação da Câmara dos Deputados nessa
viagem a Atlanta; em momento algum se falou que os
Deputados convidados viajarão no dia 19 de julho cor
rente, conforme dito pela Deputada Laura Cameiro.

Os dez Deputados do Rio de Janeiro foram
convidados para representar o Comitê Pró-Rio de
Janeiro 2004 em Atlanta, a fim de divulgar aquela ci
dade. Esse comitê, por sua vez, tem parceria com a
empresa Coca-Cola.

Portanto, a Câmara dos Deputados não tem
absolutamente nada a ver com essa viagem e tam
bém com outras que várias empresas já ofereceram
a muitos Deputados.

Vamos encerrar de uma vez por todas esse as
sunto, porque esta Casa não é lugar de Deputados
ficarem aparecendo à-toa.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Fico sa
tisfeito em ter surgido esse assunto, porque já fica a
versão oficial, clara e nítida sobre o mesmo.

Para mim, esse assunto é matéria vencida.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Ex~. a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas
deixar claro que a retirada dos DVS tratou-se de um
acordo de procedimento - e não no mérito -,a fim de
permitir que a matéria tivesse a sua discussão reini
ciada no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 201-B, DE 1995
(Do Sr. Euler Ribeiro e outros)

Discussão, em primeiro tumo,da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 201-A,
de 1995, que altera o § 712 do art. 14 da
Constituição Federal; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade desta e da de
nº 367/96, apensada (Relator: Sr. Ary Kara);

e da Comissão Especial, pela rejeição desta
e aprovação da de nº 367/96, apensada
(Relator: Sr. Olavo Calheiros).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

·Sr. Presidente, nos termos do art. 177
do Regimento Intemo, requeremos o adia
mento, por duas sessões, da votação da
PEC nº 201-B, de 1995, constante do item 2
da Ordem do Dia".

Assina o Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco Parlamentar PFUPTB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento.

Aqueles que forem pela sua aprovação perma
neçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apre
sentação de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:

NILSON GIBSON - Projeto de lei que dispõe
sobre a criação de Juntas de Conciliação e Julga
mento nas regiões da Justiça do Trabalho, define ju
risdições e dá outras providências.

AIRTON DIPP - Projeto de lei que acrescenta
inciso ao art. 712 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos previs
to no art. 175 da Constituição Federal e dá outras
providências.

Projeto de lei que altera dispositivos da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de
serviçôs públicos previsto no art. 175 da Constitui
ção Federal e dá outras providências.

INÁCIO ARRUDA - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Fazenda sobre os motivos da
exoneração da delegada Mônica Moreira da Rocha
e da delegada substituta Fátima Maria Gondim Be
zerra Faria, da Delegacia da Receita Federal do
Ceará.

EDUARDO JORGE E FERNANDO GABEIRA
- Projeto de lei que dispõe sobre a substituição pro
gressiva da produção e da comercialização de pro-



o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim, 19 Vice-Presidente.

O SR. RICARDO GOMYDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª a palavra.
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dutos que contenham asbesto/amianto e dá outras O SR. RICARDO GOMYDE (PCdoB - PRo
providências. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-

PAULO FEIJÓ - Projeto de lei que isenta do ção anterior, meu voto é "não".
pagamento de pedágio em rodovias do País os veí- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica
culos de transporte autônomo de passageiros e dá feito o registro, nobre Deputado.
outras providências. O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,

JÚLIO REDECKER - Projeto de lei que regula- peço a palavra pela ordem.
menta a profissão de despachante de trânsito. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem

RAIMUNDO SANTOS - Requerimento au Pre- V. EXª a palavra.
sidente da Câmara dos Deputados de realização de O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
sessão solene em homenagem à Comunidade são do orador.) - Sr. Presidente, peço a minha ins-
Evangélica Brasileira e Mundial pelo transcurso dos crição para falar pelo Partido dos Trabalhadores, no
479 anos da Reforma Protestante. período das Comunicações Parlamentares.

WAGNER SALUSTIANO - Requerimento de O SR. ELlSEU MOURA - Sr. Presidente, peço
informações ao Ministério das Comunicações sobre a palavra pela ordem.
concessões fornecidas aos Grupos Globo e Abril O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
para exploração de serviços de televisão via satélite. V. EXª a palavra.

MAURíCIO REQUIÃO - Projeto de lei que re- O ~~. ELISEU MOURA (BI~coIPFL - MA.
voga o art. 4Q do Decreto-Lei nQ 911, de 1969, que S:m revl~ao do orador.)" -_ ~~. Presidente, na vota-
trata da alienação fiduciária. çao antenor, meu voto é nao.

HÉLIO BICUDO E OUTROS _ Projeto de lei O SR. P~~SIDENTE (Ronaldo Perim)- Vai-se
que altera dispositivos dos Decretos-Lei nºs 1.001 e passar ao horano de
1.002, de 21 de outubro de 1969, Códigos Militar e VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
de Processo Penal Militar, respectivamente. Tem a palavra o Sr. Coriolano Sales, pelo PDT.

JOVAIR ARANTES - Projeto de lei que dispõe O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Pro-
sobre a veiculação de mensagens educativas nos nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Sf'ls e
meios de comunicação social. Srs. Deputados participei, ontem à noite, aqui em

ADHEMAR DE BARROS FILHO - Projeto de Brasília, da inauguração das novas instalações da
lei complementar que estabelece destinação de par- Cooperativa de Crédito dos Servidores da Polícia
te da receita produzida por pedágios municipais para Federal, que iniciou suas atividades em 23 de agos-
o custeio da Saúde. to de 1991. Trata-se de uma das muitas cooperati-

PIMENTEL GOMES - Projeto de lei que dis- v~s ?e crédito urbano em funcionamento aqui no
põe sobre a criação do Parque Nacional da Serra da Dlstnto Federal.
Meruoca, no Estado do Ceará. Criada em 1991, com um número mínimo de

IVAN VALENTE _ Requerimento de informaçõ- fund.adores, _hoje, detém 1:04~ associados, numa
es ao Presidente do Banco Central do Brasil, por in- movl~entaçao cres~ente, prrnclpalme,n~e a~?ra, que
termédio do Ministério da Fazenda, sobre a campa- podera co~tar com mtegrantes d~ PoliCia Mlllt~r e de
nha publicitária patrocinada pelo Governo acerca do outros órgaos de Segurança sediados na Capital Fe-
Real. deral.

HERMES PARCIANELLO _ Projeto de lei que ,Registro c~m ,i~ensa satisfação que essa co~-

d
'lspo-e b d' I - I ' d t I peratlva de crédito Ja ultrapassou a marca de um ml-so re a IVU gaçao pe as emissoras e e e- - " _.', _ .', Ihao, 412 mil reais em operaçoes financeiras, com

Vlsao, de fotos de cnanças desaparecidas. t' . I t . , ó' d d' 'Ih- dum a IVO clrcu an e Ja pr xlmo e OIS ml oes e
reais.

A Coopercred, como as demais cooperativas
de crédito urbanas e rurais, tem como filosofia bási
ca e objeto social a educação cooperativista e finan
ceira dos seus associados, através da cooperação,
da solidariedade humana, da confiança e ajuda fi
nanceira mútua na economia sistemática e no uso
adequado do crédito. Tem por objeto principal a as-
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sistência financeira e prestação de serviços aos as- Na verdade, nunca recebi nenhum pedido do
sociados, minimizando suas dificuldades econômi- Presidente Fernando Henrique Cardoso para defen-
cas, resgatando a capacidade creditícia e devolven- dê-lo ou a qualquer Ministro ou a qualquer membro
do, para muitos, o simples direito de manipular sua da sua equipe; mas sinto-me, como companheiro de
capacidade produtiva, ou seja, o direito do uso do partido e, também, por uma questão de justiça, no
salário, libertando os associados dos altos juros pra- dever de defendê-lo.
ticados pelas instituições financeiras privadas con- , ,O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
vencionais e dos juros extorsivos praticados por par- sido muito injustiçado pelos Deputados da Oposição.
ticulares. Na verdade, os Deputados da Oposição vivem pro-

A Cooperativa de Crédito é um instrumento de curando chifre em cabeça de cavalo. E, com discur-
autoproteção, de auto-ajuda entre os associados, sos hipócritas, com discursos fantasiosos, com dis-
que' 'se reúnem para fazer uma poupança comum, cursos muitas vezes mentirosos, acabam tecendo
que se constitui no grande motor na promoção do críticas que não são construtivas, críticas maliciosas
desenvolvimento econômico e social do País, por em relação a um Presidente da República que é sé-
sua função de capilaridade disseminadora do crédito rio, ,que'com certeza vai marcar sua passagem pela
pequeno, distribuído sem tensões e sem pressões a Presidência da República como um dos maiores es-
pessoas de 'baixa renda, que não têm mais acesso tadistas dos últimos tempos no Brasil.
ao sistema financeiro tradicional, sem interesse em Mas, Sr. Presidente, não tenho dúvida de que
operar com os pequenos, com os setores mais dé- o Presidente' Fernando Henrique Cardoso, quando
beis da sociedade. ' se 'utilizou da expressão "caipira", quis dizer que o

Quero aplaudir; portanto, o trabalho desenvoJ- brasileiro é um povo pacato, um povo simples, um
vido pela COOPERCRED - Cooperativa de Econo- povo ordeiro, um povo que não cultua a arrogância
mia e Crédito Mútuo dos Servidores da Polícia Fede- dos nossos adversários, que não cultua a prepotên-
ral desta cidade, por seus idealizadores, seu corpo cia dos nossos adversários - especialmente os dos
dirigente" comandado pelo Sr. Roberto Layse Costa, partidos mais radicais de esquerda - que não cuJtua
seu -Presidente, seus funcionários. Congratulo-me; a intolerância, pois é um povo simples e humilde,
também, com o seu quadro de associados, que têm pela própria natureza.
nessa Cooperativa um grande instrumento para sa~' Na verdade, eles não têm o que criticar no Go-
tisfação dos interesses pessoais e comuns e, tam- vemo Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real
bém, com o cooperativismo de crédito, que tem na está em vigor há dois anos, a economia está estabi-
Coopercred uma grande e importante alavanca 'para Iizada, o 'imposto inflacionário acabou e profundas
ajudar o Brasil a desenvolver-se, crescer, prosperar reformas já estão melhorando a vida do povo brasi-
e progredir socialmente. Jeiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. O Presidente da República, ao usar essa ex-
Agradeço a todos a atenção. pressão - no meu entendimento, carinhosa - quis
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)- Convi- dizer que o povo brasileiro não é pretensioso nem

do a fazer uso da palavra, como próximo orador ins- arrogante, como os nossos jovens adversários, que
crito, o ilustre Deputado Marconi Perillo, pelo PSDB. têm, no coração, um rancor do tamanho do mundo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Parece-me até que eles não querem que nin-
revisão do orador.)- Sr. Presidente, SrS's e Srs. De- guém acerte neste País, nem mesmo o Governo
putados, esse episódio envolvendo uma declaração Cristóvam Buarque, de Brasnía, o do Espírito Santo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso traz à ou o de Goiás. Tenho a impressão de que eles são
tona, mais uma vez, a necessidade de debatermos contra tudo e contra todos, ou seja, contra a institui-
no plenário desta Casa a falta de discussão e, por ção governamental. Repito, estão procurando chifres
parte da Oposição, a inexistência de uma forma de em cabeça de cavalo. Não têm discursos, apenas
criticar o Governo Federal e o Presidente Fernando conversa fiada. Ouvi hoje Deputados extremamente
Henrique Cardoso. sérios tecerem um rosário de críticas ao Presidente

Na verdade, falta discurso, Sr. Presidente. Eles Fernando Henrique Cardoso somente porque S.Exi

não têm discurso e aí se aproveitam de uma frase usou, no exterior - de forma carinhosa, a meu ver -
formulada pelo Presidente da República no exterior a expressão "caipira". Creio que S. Ex" quis dizer,
para tecerem um rosário de críticas ao Presidente com muita ternura, que o povo brasileiro é simples,
Fernando Henrique Cardoso. humilde, honrado, trabalhador e despretensioso.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)- Tem

V.Exª a palavra.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (Bloco/PTB '

RJ. Sem revisão do orador.)- Percebo que meu
nome não consta da relação dos votantes no segun
do turno da votação da Previdência Social, por algu
ma omissão do computador. É uma conspiração da
informática contra o Par1amento. Quero dizer a V.
Exi! que o meu voto é "sim". Reafirmo que estava
presente na votação anterior e que voto "sim" no se
gundo turno da votação da reforma da Previdência.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que o
Presidente Femando Henrique Cardoso quis falar do
Itamar Franco e generalizou. É claro que em Portu
gal, com que aquela crise surgida em relação ao
José Aparecido, quando S. Exª falou do caipira, refe
riu-se nitidamente ao Itamar Franco. O pessoal· não
entendeu e achou que ele falava de modo geral.

O,SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)- Depu~
tado Roberto Jefferson, fica registrado seu ·voto,
apesar da conspiração da informática.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convi
do a fazer uso da palavra, como próximo orador ins
crito, o ilustre Deputado Antonio Carlos Pannunzio,
pelo PSDB.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, gostaria de ler um trecho de um ofício que o Mi
nistério da Saúde tem enviado a ex-Prefeitos que ti
veram seus mandatos encerrados em dezembro de
1992.

Diz o ofício, de forma direta e agressiva: Tendo,
em vista que as despesas realizadas referentes ao
convênio número tal, SUDS, foram impugnadas por
estarem em desacordo com o objeto do convênio,
notifico que V. Sª deverá, no prazo máximo de .,. 
pasmem V. Exªs! - ... quinze dias, contados da ciên
cia desta, apresentar alegações de defesa.ou reco
lher ao escritório de representação do Ministério da
Saúde, na conta corrente número tal, importâncias...

Essas importâncias são fabulosas, e são exigi
das sem mais nem menos, partindo-se do pressu
posto de que todo e qualquer ex-Prefeito é estelio
natário, é ladrão. Eles são notificados brutalmente
dessa forma, mas não sabem a que se refere o pro
cesso, não foram chamados para dar nenhum tipo
de informação, e um burocrata qualquer, chefe do
escritório regional do Ministério da Saúde no Estado
de São Paulo, manda uma carta malcriada, indecen-

te, a todo ex-Prefeito. Há vários companheiros De
putados aqui que foram Prefeitos - e eu sou um de
les - que receberam documento semelhante.

A nós, isso não preocupa. Fui Prefeito de uma
cidade grande, com estrutura, e facilmente, se hou
ve algum equívoco de ordem administrativa, corrige
se, sem mais nem menos. Mas tenho recebido, Sr.
Presidente, apelos de ex-Prefeitos de pequenas ci
dades do interior, que hoje, dado o clima de revan
chismo que vige em muito dessas Prefeituras, se
quer podem entrar no prédio da Prefeitura para exa
minar documentos e são notificados dessa forma bo
çal e brutal pelo Ministério da Saúde, sem nenhuma
chance de defesa e sem nenhuma informação pré
via, levando muito deles ao desespero. Foi o caso
de uma ex-Prefeita que me procurou dizendo o se
guinte: "Nunca roubei nada, não sei do que se trata
e tenho que devolver alguns milhões, alguns mil
reais".

Sr. Presidente, é preciso que o Sr. Ministro da
Saúde, homem que todos respeitamos, impeça esse
pessoal de cometer asneiras desse tipo.

Pretendo convidar os Deputados que porventu
ra estejam sendo objeto de cartas malcriadas como
essas, enviadas por quem parte do pressuposto de
que todo mundo é ladrão, para irmos ao Ministério
da Saúde conversar com o Ministro Jatene e pedir
explicações a respeito da atitude do Delegado do
Ministério da Saúde no Estado de São Paulo. Ele
que tenha cautela e procure primeiro informar aos
ex-Prefeitos que estão sendo objetos de alguma in
vestigação, para que, depois de apresentada sua
defesa, serem notificados e, se for o caso, até provi
denciar eventual devolução de dinheiro. Mas partir
se do pressuposto de que bastou ser ex-Prefeito
para ser ladrão, é uma indignidade. É preciso pôr
paradeiro nisso e que o Ministro da Saúde entenda
que um subordinado seu não pode proceder dessa
forma, porque isso depõe inclusive contra o próprio
Governo.

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

do a fazer uso da palavra, como próximo orador ins
crito, o ilustre Deputado Chico Vigilante, pelo PT.

o SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na tarde de hoje
quero falar como integrante deste Brasil caipira tra
çado pelo Presidente da República. Faço parte des
ses caipiras que são milhões de lavradores, carpin
teiros, pedreiros, operários da construção civil, de
donas de casa, pequenos e médios comerciantes e
servidores públicos que estão arrochados há um ano



o Brasil tem outros assuntos muito importantes
e sérios a serem tratados pelo Presidente da Repú
blica, como, por exemplo, falar da necessidade da
nossa expansão comercial, das garantias de nossas
empresas, da modernização que tem de ser feita em
nosso parque industrial, mas sem entreguismo. S.
Exª poderia ter abordado esses temas.

Inclusive S. Exª também poderia falar do forta
lecimento do processo democrático aqui no Brasil,
do preço que estamos pagando por isso, da luta que
a sociedade tem travado para fazer do Brasil um
País soberano e democrático. O Presidente da Re
pública poderia ter abordado estes aspectos ao in
vés de insultar a sociedade, de insultar o povo brasi
leiro.

Portanto, quero deixar o meu repúdid como
caipira maranhense, mas um trabalhador honesto e
correto. Quero deixar o meu descontentamento de
ter um Presidente que talvez gostaria de ser o Luís
XV, da França. Quem sabe S. EXª gostaria de ser
um Imperador e não um Presidente de todos os bra
sileiros e brasileiras.

Preferiria alguém que se expressasse assim do
que todo-poderoso Fernando Henrique Cardoso.

Como diz o nobre Deputado Arnaldo Faria de
Sá, o Presidente Fernando Henrique, na verdade,
acha que é um lorde. Ele está muito mais para esta
linhagem do que para os pescadores, os trabalhado
res, enfim, para a sociedade brasileira, que é traba
lhadora, honesta e correta.

Para concluir, Sr. Presidente, quero fazer um
outro registro sobre um pronunciamento feito ainda
há pouco por um Deputado pela Bahia, atacando um
Prefeito do meu partido, o Partido dos Trabalhado
res, que tem hoje cerca de 90% de apoio popular na
cidade que govema, Itabuna.

O Prefeito Geraldo Simões foi atacado de ma
neira covarde por um ex-Prefeito da cidade hoje De
putado Federal e candidato a Prefeito, seguramente
já sentindo o peso da derrota, porque será derrotado
pelo candidato apoiado por Geraldo Simões.

O Deputado disse há pouco que o Prefeito Ge
raldo Simões está atrasado em quatro meses no pa
gamento dos servidores públicos. Tive o cuidado de
telefonar para o Prefeito Geraldo Simões aqui do
plenário da Câmara dos Deputados. Ele me disse
com muita satisfação, referindo-se ao Deputado e
ex-Prefeito que o acusa de estar há quatro meses
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e seis meses sem aumento de salário e também, na zer neste instante, brasileiros que estão magoados,
visão do Presidente da República, são caipiras, por- chateados, envergonhados com esta atitude do Pre-
que ele é acostumado com outro tipo de gente, ou sidente da República, Sr. Fernando Henrique Cardo-
seja, com a elite, que vive regada a caviar, a viagens so.
internacionais, a falar uma série de idiomas. Ele
acha que isso é modernidade, não liga para o povo
que passa fome e acha que, por não defendermos
as suas teses, somos atrasados e ignorantes, que
não estamos preparados para a democracia.

Portanto, não me venham os defensores do
Presidente da República dizer que ele falou por en
gano, que ele foi carinhoso com os brasileiros. Cari
nhoso coisa nenhuma! Foi um gesto discriminatório
acima de tudo porque partiu do Presidente da Repú
blica, que tem o dever e a obrigação moral de falar
bem do seu País lá fora. Ele tinha que dar uma en
trevista exaltando o Brasil. E sem discriminação al
guma, porque não gosto de discriminação, vejam a
contradição: o Presidente Fernando Henrique foi fa
lar exatamente em Portugal, que é o País com que
os brasileiros - aí, sim, de brincadeira - fazem as
maiores gozações.

Portanto, logo em Portugal S. EXª resolve des
tratar a Nação brasileira. Isso é muito grave é muito
sério e não adianta os defensores de Sua Majesta
de, que tem uma vontade danada de ser imperador,
dizerem que o Presidente foi carinhoso com os bra
sileiros. A propósito, penso que o Jô Soares, apre
sentador de televisão, ontem à noite caracterizou
isso muito bem, na abertura de seu programa. Foi
muito bem caracterizada por Jô Soares essa infeliz
entrevista concedida pelo Presidentê dá República.

No entanto, o Presidente não consegue resol
ver os graves problemas nacionais que estamos vi
vendo, como o desemprego, que não é fruto do cai
pirismo brasileiro, mas muito mais fruto da política
neoliberal implementada pelo Sr. Fernando Henrique
Cardoso, que entrega nossas riquezas, destrói nos
so parque industrial e faz com que milhares e milha
res de pessoas fiquem desempregadas. Isso, para
ele, é modernidade. Acabar com a estabilidade do
servidor público, para ele, também é modernidade.
São as coisas modernas! Mas essa modernidade já
foi traçada inclusive por Fernando Collor. Para eles,
defender a estabilidade do servidor, as empresas bra
sileiras e a soberania nacionGlI é caipirismo. Se é isso,
pretendo, prefiro e quero continuar sendo caipira, que
é muito melhor do que ser um entreguista das riquezas
nacionais. Isso não aceito. Caipira posso continuar
sendo, com muita honra; entreguista, não.

Portanto, creio que estou expressando aqui
aquilo que a maioria dos brasileiros gostariam de di-
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em atraso no pagamento dos servidores - ele não
está nem com três, nem com quatro meses em atra
so - que os Prefeitos lá na Bahia integrantes do
mesmo partido desse Deputado que falou aqui há
pouco estão com oito ou dez meses em atraso no
pagamento dos seus servidores. Enquanto o Prefei
to Geraldo Simões não demitiu um servidor, esses
Prefeitos do partido daquele Deputado estão demi
tindo servidores, além de estarem com a folha de
pagamento atrasada.

Na verdade, ele achou muito ruim uma reporta
gem publicada na revista Veja, com circulação restri
ta ao Estado da Bahia. Inclusive falei com o Prefeito
Geraldo Simões que ela deveria ter sido publicada
na Veja nacional para que saísse para todo o País
as realizações daquela que é uma prefeitura sériá,
dirigida por um homem correto, um Prefeito honesto,
que tem o apoio da população e do meu partido de
maneira total. .

Hoje mesmo pretendo encaminhar-lhes um fax
registrando algumas das principais realizações da
quela prefeitura, as quais amanhã, desta tribuna, re
velarei a todo o País.

Sr. Presidente, deixo registrado que o pronun
ciamento feito por aquele Deputado é um desrespei
to à administração correta, honesta e criativa do Pre
feito de ltabuna, Geraldo Simões, do Partido dos
Trabalhadores. Seguramente, o candidato apoiado
por ele irá ganhar as eleições daquela cidade para
continuar o trabalho fantástico e de recuperação do
Município que hoje está sendo realizado pelÇ> Prefei
to Geraldo Simões.

Portanto, aqui fica a minha solidariedade e o
meu apoio àquela autoridade municipal.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)- Tem
V.Ex!! a palavra.

O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA (Bloco/PSD
GO. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, inicial
mente, é um prazer vê-lo presidir esta Casa.

Requeiro a V.ExD, Sr. Presidente, que conside
re o meu voto "sim" e determine à Mesa que provi
dencie o registro.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)- Ficará
registrado em ata, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)- Conce
do a palavra ao próximo orador inscrito, o ilustre De
putado Lindberg Farias, pelo PCdoB.

O SR. LlNDBERG FARIAS (PCdoB-RJ. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, já havia dado
como lido este pronunciamento, mas, pela sua im
portância, ocupo o espaço das Comunicações Parla
mentares do meu partido, PCdoB, para falar sobre
um outro escritório em Brasília que trata da liberação
de verbas para as prefeituras.

É preciso dizer que, há mais ou menos uma
semana, os jornais denunciaram a ação de um escri
tório de lobby, que, atuando no Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, cobrava gordas co
missões de Prefeitos para a liberação de verbas pú
blicas. O Ministro da Educação, Paulo Renato, pro
meteu investigar a ação desse tipo de escritório que
atua em seu Ministério e o envolvimento de funcio
nários públicos nesse esquema. Só que, até agora,
nenhum funcionário foi afastado ou sequer se inibiu
a ação de lobistas no Ministério da Educação.

Mas é bom que se saiba que não é apenas no
Ministério da Educação que essa gente vive da indé
bita apropriação do dinheiro público. Em praticamen
te todos os órgãos públicos que gerem recursos da
União isso vem acontecendo. Nem Deputado Fede
ral, nem Senador ou Prefeito, consegue liberar. re
cursos, alguns até carimbados no Orçamento Fede
ral, mas esses atravessadores tudo conseguem. E
só conseguem porque contam com o beneplácito ou
associação com funcionários desses órgãos.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, infeliz
mente sou obrigado a assumir esta tribuna no dia de
hoje para fazer uma outra denúncia e apontar outro
escritório que fUnciona nos mesmos moldes daquele
denunciado na semana passada. Esse escritório, ca
pitaneado por uma senhora de nome Maria Apareci
da Ibrahim, vangloria-se de ter altos contatos até
mesmo no Palácio do Planalto e de conseguir ver
bas não só do FNDE - Fundo Nacional para o De
senvolvimento da Educação - mas de outros Minis
térios.

Fiquei sabendo da ação desse escritório que
fica no Setor de Rádio e Televisão Sul, na quadra
701, Bloco "B", Sala 613, aqui em Brasília, por um
humilde Prefeito do interior que foi fisgado com a
promessa de ter as suas verbas para merenda esco
lar e outros itens relativos à educação imediatamen
te liberadas, desde que transferisse para um "laran
ja" de escritório o equivalente a 30% do que chegas
se à conta da Prefeitura. Ele ficou espantado tam
bém ao ver que ela possuía uma listagem com todas
as verbas que sua Prefeitura tinha direito não só no
Ministério da Educação como em outros Ministérios
e Fundações.



Por que o Uruguai e não o Brasil, a Argentina,
ou o Paraguai? Por uma questão racional, Sr. Presi
dente. Para que possamos estar ao lado das infor
mações do Executivo, estar dentro do escritório da
Secretaria Executiva do Mercosul e, com isso, abas
tecer-nos das informações necessárias para atuar
mos nos nossos Parlamentos.

A outra questão também tratada e muito impor
tante é que a Comissão vai procurar estudar junto
com o Executivo a internalização das normas do
Mercosul. Isso se faz muito importante, porque mui
tas das normas emanadas do Mercosul vão dizer
muito no dia-a-dia das pessoas no Brasil e nos ou
tros três países que compõem o Mercosul e, agora,
no Chile, também.

Por que isso? Porque precisamos ter direitos
claros nos países, não podemos ter pendências den
tro dessa união aduaneira e, muito menos, num futu
ro mercado.

Por isso o Parlamento sugeriu, o Executivo
acatou e nós deveremos formar uma Comissão junto
com o Ministério das Relações Exteriores para anali
sar aquilo que é o que não é de competência do
Congresso dentro das normas emanadas do Merco
sul. A outra questão tratada, muito importante tam-
bém, é a continuidade no relacionamento com a
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De onde essa mulher conseguiu essa Iista- tância para o desenvolvimento do nosso País e tam-
gem? Se ela sabia desse humilde Prefeito de uma bém por ser uma agenda que está em andamento e
pequenina cidade do interior, deve saber o destino que precisa ter aqui no Parlamento a discussão ne-
de verbas de muitas outras cidades por este Brasil cessária, que pouco tem ocupado espaço nesta
afora. Ela demonstrava tanto poder e articulação Casa.
com autoridades que ele está até agora assustado. Nos dias 23 e 24 de junho estivemos na pro-
Não quer denunciar publicamente o escritório e nem víncia de San Luiz, na Argentina, na reunião presi-
mesmo se identificar. Temo agora, em fim de man- dencial do Mercosul.
dato, que não receba o que tem para receber do seu Na mesma data, a comissão Parlamentar Con-
Município e até o que pode acontecer com ele após junta do Parlamento Nacional, sessão brasileira, as-
entregar a Prefeitura para o seu sucesssor em janei- sumiu a Presidência desta Comissão, pro tempare,
ro próximo. no período dos próximos seis meses.

Por isso, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, Essa é uma questão muito importante para o
peço aqui que nos reportemos ao Sr. Ministro da Edu- nosso País e é uma honra para a representação na-
cação para que inicie imediatamente a investigação cional desta Comissão, que engloba a Câmara dos
para descobrir mais ações desse escritório no Ministé- Deputados e o Senado Federal.
rio da Educação; e que até a Presidência da República Colocando de lado as honrarias, gostaríamos
tente encontrar os tentáculos dessa gente em outros de dizer que a reunião da nossa Comissão Paria-
Ministérios e órgãos públicos federais. E que procure mentar foi muito bem sucedida, porque tomou deci-
detectar quem nos Ministérios agencia, intermedeia sões, encontrou caminhos e aponta a participação
esses escritórios com prefeitos e outras autoridades. cada vez mais forte do Parlamento no Mercosul.
Só assim poremos fim a essa ilegalidade. A primeira questão decidida na reunião parla-

Sr. Presidente, fui hoje a esse escritório apon- mentar foi a da sede da secretaria administrativa do
tado por esse prefeito. O prefeito anunciou-nos. É Parlamento, que deverá ficar no Uruguai, juntamente
um escritório de fachada, um escritório de marcas e com a sede da secretaria administrativa do Merco-
patentes. Estava lá a Ora. Maria Aparecida Ibrahim e sul.
o assessor do Espírito Santo, da cidade de Jaciguar.
Fomos lá. Encontramos a Ora. Maria Aparecida. O
prefeito deu-nos o número do celular da Ora. Maria
Aparecida. Liguei e a Ora. Maria Aparecida atendeu.
Estava lá o seu assessor, da cidade de Jaciguar.
Cabe a mim pressionar esse prefeito para denunciá
la à Justiça, mas cabe também às autoridades neste
momento apurar todas as denúncias com profundi
dade. São vários os escritórios aqui, em Brasma,
que estão intermediando verba para a liberação de
recursos para todas as prefeituras. São muitos os
Parlamentares que aqui pediram liberação de recur
sos para prefeituras e não conseguiram. Mas todos
esses escritórios que contam com o apoio de funcio
nários do Poder Público conseguem.

Sr. Presidente, pedimos que as autoridades se
pronunciem, que as autoridades investiguem até o
fim a ação desses escritórios.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)- Conce
do a palavra ao Deputado Paulo Bornhausen, pelo
Bloco Parlamentar PFUPTB.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (BlocoIPFL
SC. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SrBs e
Srs. Deputados, uso da palavra no horário das Co
municações Pàrlamentares para fazer alguns relatos
sobre o Mercosul, que considero ser de vital impor-
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União Européia. Queremos que a União Européia Isso se faz importante, Sr. Presidente, porque
seja um grande parceiro do Mercosul. Para isso, neste momento o Brasil não pode mais virar as cos-
propomos, realmente, montar um processo de traba- tas para o futuro nem para as relações intemacio-
lho conjunto que já foi feito por uma declaração en- nais. Cada vez· mais, apesar de alguns criticarem o
tre a Comissão Parlamentar e o Parlamento Euro- Presidente Fernando Henrique Cardoso, e eu defen-
peu, que deverá transformar-se num grande acordo do o Presidente Fernando Henrique Cardoso, por
de apoio técnico e administrativo para nossa Comis- ser o grande embaixador a favor da abertura de no-
são no âmbito do Mercosul e também no Brasil. vos mercados, para que possamos vencer essa eta-

Precisamos também - e foi uma decisão toma- pa de fim de século, essa crise na geração de em-
da no Parlamento do Mercosul, na Comissão Parla- pregos.
mentar - acelerar as questões de harmonização das Existem pessoas que não entendem quando o
leis. Existem muita dúvida entre os países no que é Presidente fala nos caipiras. Ele fala com carinho.
possível fazer e no que é preciso fazer na área da Os caipiras, na verdade, são aquele povo simples e
legislação. Nós, do Parlamento, precisamos fazer humilde que entende muito bem as mudanças, ob-
esta tarefa, que é muito parlamentar. O Executivo serva bem e entende que executam as mudanças.
faz a sua parte, mas nós precisamos fazer as gran- O pior são os falsos caipiras que vem de gra-
des legislações, principalmente nas Constituições, vata e terno aqui no Congresso Nacional atacar o
as adaptações necessárias. Também vamos atacar Presidente Fernando Henrique Cardoso, em nome e
firmemente a questão aduaneira, não só o Código na defesa daqueles que não precisam ser defendi-
Aduaneiro, que se encontra parado no Senado Fe- dos. O povo brasileiro é um povo feliz porque sabe
deral, mas também a questão de podermos colocar ser simples e é humilde, mas também sabe entender
as aduanas para funcionarem fisicamente nas fron- as reformas e o Presidente, quando dá essa mensa-
teiras, para que esse comércio de 13 bilhões de gem não é para as pessoas mais simples que estão
reais possa se transformar em 25 ou 30, gerando sentindo a mudança.
emprego e riqueza para os quatro países envolvi- São para aqueles mais letrados, até doutores
dos. que se acham conhecedores da matéria e que na

Apraz-me aqui hoje consignar na Câmara dos verdade defendem o passado, são retrógrados, de-
Deputados um ato de suma importância, comandado fendem as idéias que não deram certo em nosso
pelo Tribunal de Contas da União, na pessoa do seu País.
Presidente, Ministro Marcos Vilaça, que tem envida- Por isso, parabenizo o Presidente Fernando
do esforços para que, junto com seus congêneres Henrique por s,uas idéias, sua forma simples de ser
nos países do Mercosul, possam transformar sim- e de convocar-a população a trabalhar a favor de um
pies intenções em ações concretas; que a fiscaliza- projeto nacional. Estamos aqui no Congresso Nacio-
ção da integração possa começar desde já ordena- nal defendendo o Mercosul, defendendo a atuação
da, para que se possa montar, na área de fiscaliza- do Presidente Fernando Henrique que tem sido bri-
ção, um tratado, um acordo, uma cooperação de Ihante na condução dos assuntos do Mercosul e
funcionamento. Isso se faz em bom momento, por- também expondo a importância de o Congresso Na-
que a democracia vive também com fiscalização cional discutir essas questões.
permanente dos órgãos de contas. O Ministro Mar- Ao encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que
cos Vilaça, dentro da sua sabedoria, da sua capaci- sinto-me muito honrado em ocupar a Presidência
dade, comandando o Tribunal de Contas da União, pro tempore, neste período dos próximos seis me-
enxergou muito longe. Isso é importante para que te- ses, do Mercosul e, ao mesmo tempo, convoco os
nhamos a segurança de saber que os atos serão Srs. Deputados e Senadores que participem das dis-
bem montados. cussões para que, mais uma vez, este Congresso

O Tribunal de Contas da União recebeu no não seja vítima da desinformação justamente por
mês de maio uma correspondência do nosso Chan- não querer participar e não se inteirar do que está
celer, Ministro Luiz Felipe Lampreia, parabenizando- ocorrendo.
o por essa questão, dizendo da importância da conti- Cabe a nós, que pertencemos ao Legislativo, ir
nuidade dessas funções do Tribunal de Contas e da ao encontro das iniciativas tomadas pelo Executivo e
liderança brasileira nessa questão, na pessoa do pela sociedade brasileira. Ninguém nos trará as in-
seu Presidente, Ministro Marcos Vilaça, a quem pa- formações de graça só porque nos acham bonitos,
rabenizo neste momento. ou porque nos julgam inteligentes e capazes. Ou
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buscamos as notfcias e geramos os fatos para que o do, poderia tripudiar sobre a questão e, a partir daí,
Mercosul seja bem-sucedido, ou então, depois não ter uma condução diferenciada.
haverá lugar para tanto choro, caso não sejamos Contudo, encerrada a votação, quando per-
bem sucedidos. cebemos que, além do quorum necessário, foram

De minha parte, acredito no Mercosul porque é atingidos apenas dez votos a mais, lamento não
um projeto de gente e de países de bem. ter formulado a questão de ordem; se ela tivesse

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con- sido esclarecida, não sei se o texto básico teria
cedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de sido aprovado. Líderes do Governo e de partidos
Sá, pelo Bloco Parlamentar PPB/PL. que o apoiam, antes da votação, estavam insistin-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocolPPB - do no confronto, mas agora, depois do resultado,
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e acho que S. ExDs acordaram e caíram em si; ouvi-
Srs. Deputados, após o resultado do segundo turno ram o Relator e Líder do PMDB, Deputado Michel
da votação da reforma da Previdência, sinto-me der- Temer, que ainda ontem teve reunião demorada
rotado, mas logicamente, numa Casa política temos com todos nós, propugnando que houvesse um
de aceitar as chamadas regras do jogo. grande acordo a fim de que a proposta de reforma

Havia apresentado alguns destaques à emen- pre~idenciária fosse aprovada no segundo turn.o e
da que trata da reforma previdenciária, para votação ~nvlada para o Senado Federal, ~té por9ue mUlt?s
em segundo turno, mas já eram destaques parcial- Já estavam desgastados com a dlscussao sem-fim
mente prejudicados; eram os chamados destaques dessa reforma.
simples, e, portanto estariam sujeitos a uma série de A propósito, esta reforma da previdência des-
problemas regimentais, em razão do último projeto de o início foi muito mal conduzida. Há quase um
da Mesa que acabou alterando o Regimento. A partir ano, numa audiência com o Presidente Fernando
daí, imposta a ditadura das Lideranças, não cabem Henrique Cardoso, eu alertava S. Exªs para tudo
aos simples Parlamentares o desejo de manifesta- isso que poderia acontecer, e que, efetivamente,
ção amparada no texto regimental. Acabamos ade- aconteceu.
rindo a um amplo acordo para que se retirassem os Na votação em primeiro turno, lamentamos que
Destaques para Votação em Separado, quer da dois destaques e uma emenda não tenham sido
Oposição, quer dos líderes do Governo. aprovados. Ficou permitida, a qualquer momento, a

Estamos preocupados, Sr. Presidente, porque elevação do número de meses para fins de cálculo
se comenta, aqui e ali, que ao chegar ao Senado a do benefício, ampliando de quatro a dez anos e
emenda receberá apenas destaques supressivos, e achatando ainda mais os benefícios; ficou garantida
não tendo alteração de acréscimo, não retomará a a correção monetária apenas por dois anos, e, após
esta Casa. dois anos, não haverá correção monetária; e, pela

Ora, entendemos que a matéria tem de ser vo- nossa emenda, poderíamos ter garantido a revisão e
tada pelas duas Casas. Então, o texto deverá ser atualização dos benefícios de aposentados e pen-
votado duas vezes pela Câmara e pelo Senado Fe- sionistas que estão numa perda constante desde ju-
deral, e então será mantido. Mas aquilo que for su- lho de 1991.
primido pelo senado - na verdade não será votado Portanto, reafirmo que me sinto derrotado. É
pelo Senado no sentido afirmativo - só terá sido lógico que num universo de mais de quinhentos Par-
aprovado por uma das Casas, a Câmara, e não re- lamentares não temos a veleidade de querer impor
tomará à apreciação dos Deputados; será atingido, nossa posição, mas tenho a certeza de que o resul-
assim, o vil objetivo da desconstitucionalização. De- tado obtido aqui, hoje, será lamentado, em breve es-
pois disso, ficaremos à mercê de lei ordinária e até paço de tempo, por muitas daquelas pessoas que
de medida provisória, prejudicando sensivelmente entenderam que esta era a solução menos ruim e
as grandes conquistas da Constituição de 1988. que poderia preservar parte do Parlamento.

Tinha intenção de levantar essa questão de or- Tenho a certeza de que, num futuro bem próxi-
dem antes do início da votação, Sr. Presidente, mas mo, perceberemos que caímos numa cilada, e en-
atendendo aos apelos 'de alguns líderes, não o fiz, tão, iremos chorar o leite derramado. Não será mais
mesmo porque estaria questionando por hipótese e, possível perceber que, neste jogo todo das filigra-
assim sendo, o Presidente da Casa poderia prestar mas e interpretações de Regimento e do texto cons-
a resposta a posteriorl ou, então, num tom de certa titucional, poder-se-á armar uma jogada contra mi-
ironia, fina ironia que tem o Presidente Luís Eduar- Ihares e milhares de aposentados.
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Nós que ficamos chocados recentemente com efetivamente sabem do risco que corremos, a partir
o que ocorreu no Rio de Janeiro com algumas pes- do momento em que se gesta a pura supressão nas
soas idosas, maltratadas e abandonadas não só no matérias que são enviadas na votação da Previdên-
contexto social, da comunidade, da responsabilidade cia para o Senado. Corremos o risco, lamentavel-
governamental, mas abandonados até pela própria mente, de relegarmos a um plano secundário a
família, porque aqueles que deixaram seus pais da- grande preocupação de aposentados e pensionistas.
quele jeito têm responsabilidade pela omissão, por Tenho certeza de que só não se materializará essa
não visitá-los, ou por deixá-los permanecer naquela intenção se aumentarmos essa denúncia, se passar-
situação. mos a cobrar de vários Deputados, os quais têm re-

Todos ficamos chocados com o episódio da (acionamentos com alguns Senadores de seus Esta-
Clínica Santa Genoveva, mas estou certo de que, dos, chamando-lhes a atenção para o jogo que está
com o resultado da votação de hoje, iremos patroci- armado. A armadilha é vil, e o objetivo é mercenário.
nar milhares de "Clínicas Santas Genovevas", tal O interesse que está por trás de tudo isso é escuso,
será o grande número de pessoas desesperadas escandaloso, medíocre. E paro nos adjetivos porque
com o que está em gestação nessas reformas entabu- senão faria adjetivos que certamente V. EXª teria de
ladas para o jogo armado da Previdência Social; Um pedir à Taquigrafia para suprimi-los, e não quero
jogo que, a médio prazo, prepara o terreno para a pre- verberar dessa forma. Prefiro não cometer, ainda
vidência privada. E vale lembrar que o passado muito que rapidamente, a adjetivação de alguma palavra
nebuloso da previdência privada, dos fundos de pen- que possa ser questionada. Aliás, S. Exª, o Presi- .
sões, dos montepios, não recomenda seu futuro. dente da República, chamou-nos de caipiras. Sou

O que nos resta é, utilizando esta tribuna, fazer caipira com muita honra, "caipira-pirapora"; adoro
este alerta. Vamos procurar alguns Senadores que essa condição e nunca tive a veleidade de viajar
têm compromissos permanentes com os mais ido- pelo mundo. O meu mundo é o Brasil, é o meu Esta-
sos, os aposentados, os pensionistas, mostrar-lhes do de São Paulo; o meu mundo é a minha Cidade; o
qual é a armação que está se fazendo e propugnar meu mundo são os meus amigos, os meus compa-
até pela alteração da emenda. Como disse, se ela nheiros, os membros da minha comunidade, caipiras
for alterada pelo acréscimo, obrigatoriamente, terá como eu, mas caipiras com muita honra. Não preci-
de voltar à Câmara. Mas se o for pela supressão, samos falar em vários idiomas, sermos letrados, via-
não retomará a esta Casa. Essa é a grande arma- jados, sociólogos, filósofos, para sermos gente. So-
ção que está preparada. mos gente apenas falando entre nós, com muita hu-

Só lamento que alguns Deputados que têm vi- mildade, mas com muita responsabilidade.
vência amiúde no Parlamento não tenham se dado E é"pónSso que faço esta denúncia aqui e
conta disso. Aqueles que o perceberam a tempo, agora, chamando a atenção para que possamos
certamente acabaram não dando o voto para apro- alertar aqueles Parlamentares e Senadores, com os
vação do texto básico. Essa é a razão pela qual al- quais temos relacionamento, que o jogo é bruto, é
guns Parlamentares compreenderam que, se fos- pesado, é desonesto. Portanto, temos de respeitar
sem mantido~ os destaques,. poderiam ocorrer ~Igu- as pessoas de idade, dando um pouco mais de cari-
ma~ supress~es .. Sendo aS~lm, algu~as conq~lstas nho e atenção, e não nos livrando dos aposentados
obtl~as no pnmelro tumo nao podenam ser rem.tro- e pensionistas, achando que a Previdência Social
duzldas, ~o texto, uma vez que novamente senam não tem responsabilidade para quem com 30 ou 35
necessarlos os 308 votos. anos contribuiu com este País produzindo, fazendo

O resultado foi cabal - 317 votos no painel e alguma coisa. Não devemos relegá-los ao plano se-
mais um voto do Deputado Wilson Campos declara- cundário como queriam fazer com os servidores pú-
do de forma invertida, que votou "não" e queria votar blicos, que já estão há dezoito meses sem nenhum
"sim". tipo de reajuste, e parece que eles não existem. Nós

Percebemos que não foi uma folga elevada, os vemos e eles não são invisíveis; diz-se que eles
que pudesse dar tranqüilidade para aqueles que não têm qualquer tipo de direito e só eles são os
queriam se livrar do texto, mandando-o para o Sena- responsáveis por todos os privilégios que aconte-
do Federal. cem. Certamente, esses privilégios não são de lor-

Faço, pois, este registro e chamo a atenção de des, de príncipes e de diplomatas, mas são privilé-
todos aqueles que travam luta permanente em defe- gios de "caipiras" honrados e decentes.
sa dos aposentados e pensionistas, daqueles que Muito obrigado, Sr. Presidente.



Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL; Costa Ferreira
- Bloco - PFL; Davi Alves Silva - Bloco - PPB; Do
mingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Ha
roldo sabóia - PT; Jayme Santana - PSDB; Magno
Bacelar - Bloco - PFL; Márcia Marinho - PSDB;
Nan Souza - Bloco - PSL; Pedro Novais - Bloco 
PMDB; Samey Filho - Bloco - PFL; sebastião Ma
deira - PSDB.

Paraíba

Armando AbRio - BJoco - PMDB; Cássio Cunha
Lima - Bloco - PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL;
Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB; Gilvan Freire - Bloco
- PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB; José
A1c1emir - Bloco - PMDB; José Luiz Clerot - Bloco 
PMDB; Roberto Paulino - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa 
PT; João Colaço - PSB; José Chaves - PSDB; José
Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Blo
co - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Men-

ceará

Edson Queiroz - Bloco - PPB; Edson Silva 
PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mata 
Bloco - PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Linha
res - Bloco - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas
Cristina - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB;
Nelson Otoch - PSDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pi
nheiro Landim - Bloco - PMDB; Roberto Pessoa 
Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar
- PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Ari Magalhaes - Bloco - PPB; B. Sá - PSDB;
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - Bloco
- PPB; Heraclito Fortes - Bloco - PFL; Júlio Cesar 
Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes
Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Ro
sado - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL;
Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves
- Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL;
Laire Rosado - Bloco - PMDB; Ney Lopes - Bloco
-PFL.
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VIII - ENCERRAMENTO Pedroza - Bloco - PMDB; Izidório Oliveira - Bloco -
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Nada PMDB; Melquiades Neto - Bloco - PMN; Paulo

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. Mourão - PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) -
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Francisco Rodri
gues - Bloco - PPB; Luciano Castro - PSDB; Luis
Barbosa - Bloco - PPB; Moises Lipnik - Bloco 
PTB; Robério Araújo - Bloco - PPB; Salomão Cruz
-PSDB.

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco - PPB; Fátima Pelaes
- PSDB; Gervásio Oliveira - PSB; Murilo Pinheiro 
Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Bar
cellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - Bloco -
PPB. .

Pará

Elcione Barbalho - Bloco - PMDB; Gerson Pe
res - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário
Coimbra - Bloco - PTB; José Priante - Bloco 
PMDB; Mário Martins - Bloco - PMDB; Nicias Ribei
ro - PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha 
PT; Paulo Titan - Bloco - PMDB; Raimundo Santos
- Bloco - PFL; Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires
Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Atila Lins - Bloco 
PFL; Carlos da Carbrás - Bloco - PPB; Euler Ribei
ro - Bloco - PFL; João Thomé Mestrinho - Bloco 
PMDB; Luiz Femando - PSDB; Paudemey Avelino 
Bloco-PPB.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB; Ary Valadão 
Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Eudoro

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior 
Bloco - PPB; IIdemar Kussler - PSDB; Silvernani
Santos - Bloco - PPB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
Bloco - PFL; Chicão Brígida - Bloco - PMDB; João
Maia - Bloco - PFL; Mauri Sérgio - Bloco - PMDB;
Osmir Lima - Bloco - PFL; Zila Bezerra - Bloco 
PFL.
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donça Filho - 8/000 - PFL; Osvaldo Coelho - Bloco Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PPB; João Fas-
- PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Ricardo Herá- sarella - PT; João Magalhães - Bloco - PFI; José
clio - PSB; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Rezende - Bloco - PPB; José Santana de Vascon-
Magalhaes - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - Bloco cellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco - PFL;
- PPB; Sérgio Guerra - PSB; severino Cavalcanti - Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Marcos
Bloco - PPB; Vicente André Gomes - PDT; Wolney Lima - Bloco - PMDB
Queiroz - PDT.

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha 
PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Thomaz
Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - Bloco - PPB; Ola
vo Calheiros - Bloco - PMDB.

sergipe

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

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Benito
Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - PSB; Clau
dio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales 
PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si
moes .- Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco 
PTB; Fernando Gomes - Bloco - PTB; Geddel
Vieira Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima 
PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo
Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco 
PFL; João Almeida - Bloco - PMDB; João
Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL;
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Ro
cha - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB;
Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Moreira 
Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL;
Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte 
Bloco - PMDB; Pedro Irujo - Bloco - PMDB;
Prisco Viana - Bloco - PPB; Roberto Santos 
PSDB; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Al
ves - PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB;
Ubaldino Junior - PSB; Ursicino Queiroz 
Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando Cos
ta - Bloco - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco 
PPB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Cartos Mosconi 
PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro 
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Blo
co - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Francis
co Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino - Bloco
- PMDB; Herculano Anghinetti Bloco - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Jaime Martins -

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Pará

Benedito Guimarães - Bloco - PPB.

Rondônia

Oscar Andrade - Bloco - PMDB.

Acre

Ronivon Santiago - Bloco - PFL.

Tocantins

João Ribeiro - Bloco - PPB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - Bloco - PFL; Mauro Fecury - Bloco 
PFL; Remi Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha
PSDB.

Ceará

Arnon Bezerra - PSDB; Paes de Andrade 
Bloco - PMDB; Zé Gerardo - PSDB.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PPB; Talvane Albu
querque - Bloco - PPB.

sergipe

Bosco França - Bloco - PMN; Wilson Cunha
Bloco- PFL.

Bahia
Luiz Braga - Bloco - PFL; Marcos Medrado 

Bloco - PPB; Roland Lavigne - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - PPB; Sérgio Naya
- Bloco - PPB.

Espírito Santo

Feu Rosa - PSDB; Rita Camata - Bloco 
PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Alvaro Valle - Bloco - PL; Itamar Serpa 
PSDB; Maria da Conceição Tavares - PT.
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São Paulo 11:15 Antonio C. Pannunzio

Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Cunha Bueno 11:40 Marcelo Barbieri

- Bloco - PPB; Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB; 12:05 Euripedes Miranda

Marta Suplicy - PT; Zulaiê Cobra - PSDB. 12:30 Talvane Albuquerque
12:55 Esther Grossi

Mato Grosso 13:20 Severino Cavalcanti
Murilo Domingos - Bloco - PTB; Rogério Silva 22 211·feira 15:00 Alvaro G. Neto

- Bloco - PFL. 15:25 Adylson Motta
Distrito Federal 15:50 José Aldemir

Osório Adriano - Bloco - PFL.
16:15 Gilvan Freire
16:40 Augusto Viveiros

Goiás 17:05 Melquiades Neto

Sandro Mabel- Bloco - PMDB. 17:30
17:55 Nilson Gibson

Mato Grosso do Sul 18:20 Haroldo Lima

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB. 23 3i ·feira 15:00 Paudemey Avelino
15:25 Vicente Cascione

Paraná
24 4i ·feira 15:00 Paulo Rocha

Paulo Cordeiro - Bloco - PTB. 15:25 Armando Abilio

Rio Grande do Sul 25 51·feira 15:00 Hélio Rosas
15:25 Giovanni Queiroz

Ivo Mainardi - Bloco - PMDB. 26 6i ·feira 10:00 Ricardo Gomyde
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encer- 10:25 Teima de Souza

ro a Sessão, designando para amanhã, quinta-feira, 10:50 Francisco Rodrigues
dia 18, às 14 horas a seguinte 11:15 Adhemar de B. Filho

ORDEM DO DIA
11:40 Arlindo Chinaglia
12:05 Welson Gasparini
12:30 Benedito Domingos

TRABALHO DE CO~n:;JÕES 12:55 Sevenno Cavalcanti
13:20 Lindberg Farias

29 2i!·feira 15:00 Nestor Duarte
RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 15:25 Antonio Brasil

PARA O GRANDE EXPEDIENTE 15:50 Osmir Uma
- JULHO DE 1996- 16:15 Wilson Leite Passos

16:40 Padre Roque

Data Dia da Semana Hora Nome
17:05 Eudoro Pedroza
17:30 Eliseu Resende

18 5ª-feira 15:00 Luiz Fernando 17:55 Ana Julia
15:25 AryValadão 18:20 Roberto Valadão

30 3i ·feira 15:00 Luiz Piauhylino

19 6i -feira 10:00 lidemar Kussler 15:25 José Chaves

10:25 RO,Jeito Balestra 31 4i -feira 15:00 Adroaldo Streck

10:50 Zaire Rezende 15:25 César Bandeira
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕf:S

I . COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,,
ORÇAMENTOS PUBLlCOS E

FISCALIZAÇÃO

PAU T AS N°S 06 E 07/96

( 73 REUNIÃO ORDINÁRIA)

Horário: 10:00 horas
Local: Plenário 02, Anexo 11.

2 - Apresentação, discussão e votação da
Mensagem nO 33/92-CN, "Do Senhor
Presidente da República, encaminhando para
exame do Congresso Nacional, as Contas do
Governo Federal relativas ao exercício
financeiro de 1991."
RELATOR: Deputado FÉTTER JÚNIOR
VOTO: pela apresentação de
REQUERIMENTO ao Tribunal de Contas da
União, para análise dos itens ,8pontados pelo
Relator e avaliação conclusiva das Contas.

1 - Apresentação, çliscussão e votação da
mensagem nO 98/94-CN, "Do Senhor·
Presidente da República, encaminhando para
apreciação do Congresso Nacional, as Contas
do Governo Federal relativas ao exercício
financeiro de 1993.'1
RELATOR: Senador ROMEU TUMA
VOTO DO RELATOR: Pela APROVAÇÃO,
conforme Projeto de Decreto Legislativo
apresentado.

, ';.' ., . ',,'" ".:;. ::~.': ". .,', . -, '. . . ,,','. .'..... ,,; .;. .. , .. : ",: ..:; .:;:

Â~i:':é~~~b~::'.~;:."§~R1]~2g;~~~ ••••EM:· ~ORMULÂf
RtÓj:~~ÕPRIÚ"·ÓI~PQNí~;NAS:S~9:~ETAR1A~pAs,

~~~1~1g~gé·:6~:;~'·~.;j;~i·~:.:~···~~;dri:Ài·'~.#.:6b..:, }'.:::i'1.:":.

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 56
minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

APOSTILA

o Diretor Administrativo da Câmara dos Depu
tados declara que o nome do servidor a quem se re
fere o presente título de nomeação é JOSÉ BENE
DITO PEREIRA FERNANDES e não JOSÉ BENE
DITO FERNANDES, como consta.

Diretoria Administrativa, 17 de maio de 1996. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrati
vo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 61! da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear na forma do art. 9º, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, JOSÉ BENEDITO FERNAN
DES, para exercer, na Comissão de Desenvolvimen
to Urbano e Interior da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, O
cargo de Assistente Técnico de Comissão CNE-9,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo art. 12 , do Ato da Mesa nº 20, de 6 de ju
nho de 1995.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

APOSTILA
O Diretor Administrativo da Câmara dos Depu

tados declara que o nome da servidora a quem se
refere o presente título de nomeação é MARIA DE
LISIEUX AMADO e não MARIA DE L1SIElJ: GUE
DES AMADO, como consta.

Diretoria Administrativa, 15 de dezembro de
1995. - José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Admi
nistrativo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o. art. 12 , item /,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6!! da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, observando o disposto no art. 4!!, da Lei n!!
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na
forma do art. 9!!, item 11, da Lei nº 8.112, citada, MA
RIA DE LISIEUX GUEDES AMADO para exercer, no
Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia
Brasileira, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,

criado pelo art. 11!, do Ato da Mesa n!! 27, de 7 de
dezembro de 1995.

Câmara dos Deputados, 14 de dezembro de
1995. - Luís Eduardo, Presidente.

APOSTILA
O Diretor Administrativo da Câmara dos Depu

tados declara que o nome da servidora a quem se
refere o presente título de nomeação é MARIA
JOSÉ MIRANDA CABRAL GONTIJO e não MARIA
JOSÉ CABRAL GONTIJO, como consta.

Diretoria Administrativa, 4 de julho de 1996. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrati
vo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 61! da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, observando o disposto no art. 4º da Lei nº
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na
forma do artigo 9º, item 11, da Lei n2 8.112, citada,
MARIA JOSÉ CABRAL GONTIJO para exercer, no
Departamento de Comissões, o cargo de Assessor
Técnico CNE-14, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, criado pelo art. 2!!, do Ato da
Mesa nº 20, de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados 2 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

APOSTILA
O Diretor Administrativo da Câmara dos Depu

tados declara que o nome da servidora a quem se
refere o presente título de nomeação é STELA MA
RIS LAMOUNIER OLIVEIRA e não ESTELA MARIS
LAMOUNIER DE OLIVEIRA, como consta.

Diretoria Administrativa 3 de julho de 1996. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrati
vo.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item 11, da Lei 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a ESTELA MARIS LAMOUNIER DE OLI
VEIRA, ponto nº 11.898, do cargo de Assessor Téc
nico, CNE-10, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido Comunista do Brasil.

Câmara dos Deputados 2 de julho de 1996. 
LlIís Eduardo, Presidente.
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APOSTILA
O Diretor Administrativo da Câmara dos Depu

tados declara que o nome da servidora a quem se
refere o presente título de nomeação é STELA MA
RIS LAMOUNIER OLIVEIRA e não ESTELA MARIS
LAMOUNIER DE OLIVEIRA, como consta.

Diretoria Administrativa, 3 de julho de 1996. 
José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrati
vo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro,
resolve nomear, na forma do art. 92 , item li, da Lei nº
8.112, citada, ESTELA MARIS LAMOUNIER DE
OLIVEIRA para exercer, no Gabinete de Líder de
Partido Comunista do Brasil, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-11, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, transformados
pelo art. 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o art. 3º, do Ato da Mesa nº
47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 2 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com o
art. 35, item 11, da. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, ELYNÊS SOARES RODRIGUES, ponto nº
11728, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, que exerce no Gabinete do Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 17 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
'1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIA AUXILlADORA OLíMPIO GUEDES HACK
RADT, ponto nº 10842, do cargo de Assessor Técni
co, CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce na Liderança do Governo no
Congresso.

Câmara dos Deputados, 17 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tomar sem efeito o Ato de 4 de junho
de 1996, publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados de 5 subseqüente, que nomeou ENOS HEN
RIQUE NOGUEIRA FERREIRA para exercer, no
Gabinete do Líder do Partido da Frente Liberal, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 17 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, ELYNES SOARES RODRI
GUES para exercer, no Gabinete do Terceiro Secre
tário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo art. 3º do Ato da
Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987, observada a
nova denominação dada pelo art. 1 da Resolução nº
4, de 13 de junho de 1991, combinada com o art. 3º
do Ato da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 17 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o
art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do art. 9º, item li, da Lei nº
8.112, citada, EDISON ALBERTO DIAS BORGES
para exercer, no Gabinete do \lierceiro Secretário, o
cargo de Assistente Técnico de'Gabinete, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo art. 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de
maio de 1987, combinado com o art. 3º do Ato da
Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 17 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
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1990, e o art. 62 da Lei n28.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, FRANCISCO ISAIAS FER
REIRA DE CASTRO para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido da Frente Liberal, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, nos termos do
§ 1º do art. 2º do Ato da Mesa nº 31, de 29 de feve
reiro de 1996.

Câmara dos Deputados, 17 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, JOÃO UBALDO COELHO
DANTAS para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido da Social Democracia Brasileira, o cargo de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-11, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
art. 1º do Ato da Mesa nº 27, de 7 de dezembro de
1995.

Câmara dos Deputados, 17 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
para exercer, no Gabinete do Líder do Govemo no
Congresso Nacional, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº
40, de 4 de julho de1996.-

Câmara dos Deputados, 17 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

PORTARIA

PORTARIA Nll 26196

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputa
dos, de acordo com o art. 259 do Regimento Interno,
combinado com o inciso 11 do art. 1Q do Ato da Mesa
nº 205, de 1990, resolve credenciar o Senhor HEN
RIQUE PIZZOLATO como Representante da Asso
ciação Nacional dos Funcionários do Banco do Bra
sil-ANABB.

Câmara dos Deputados, 17 de julho de 1996. 
Deputado Wilson Campos, Primeiro Secretário.

RESENHAS

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA RELATIVA
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO

MARCO/96

242/96, de 01.03.96, ao Deputado FERNANDO GABEIRA ,
encaminhando cópia do Aviso n 51 191-SUPAR/C.Civil,
de 26.02.96, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Ofício n 51 073/MMA/GAB,
de 12.02.96, do Ministério do Meio Ambiente, (1)S

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n 51 200, de 1995.
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243/96,

244/96,

245/96,

246/96,

247/96,

248/96.

249/96,

250/96.

251/96,

252/96,

253/96.

254/96,

255/96,

256/96,

257/96,

258/96,

de 01. 03.96, à COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DO
MEIO AMBIENTE E MINORIAS, encaminhando cópia do
Aviso n' 192-SUPARjC.Civil, de 26.02.96, da Casa
Civil da presidência da República, que envia cópia
do Oficio n ll 051/MMA/GM, de 30 .. 01.96, do Ministério
do Meio Alllbiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, prestando esclarecimentos sobre a
Indicaç.ão n ll 328, de 1995.

de 01.03 .. 96, ao Deputado JOSÉ CARLOS LACERDA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 196-SUPARjC.civil,
de 26.02.96, da Casa Civil da Presidência da
Rep11blica que envia cópia do Aviso n ll 093, de
31..01.96, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 341, de 1995.

de 01.03.96, ao Deputado PHILID!ON RODRIGUES,
encaminhando cópia do Aviso n ll 193-SUPAR/C.Civil,
de 26.02.96, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n ll 025, de
19.01.96, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n l 407,
de 1995.

de 01..03.96, ao Deputado SÊRGIO AROUeA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 194-SUPAR/C.civíl,
de 26.02.96, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Ofício n ll 213/GM, de
07.02.96, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 426, de 1995.

de 01.03.96, ao Deputado ILDEMAR KUSLLER,
encaminhando cópia do Aviso n ll 195-SUPAR/C.Civil,
de 26.02.96, da Casa Civil da Presidência da
República que envia· cópia do Oficio n 11

037/96/GABjMARE, de 30.01.96, do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n ll 451,
de 1995.

de 01.03.96, à COMISSÃO DE CltNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, encaminhando cópia do
Aviso n ll 61/MC, de 28.02.96, do Ministério das
comunicações, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n lt 926, de 1995 ..

de 01.03.96, à Deputada CIDINHA CAMPOS,
encaminhando cópia do Aviso n 12 100, de 01.03.96, do
Ministério da previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes dos Requerimentos de Informação n 11 1156
e 1158, de 1995.

de 01.03.96, à Deputada CIDINHA CAMPOS,
encaminhando cópia do Aviso n ll 099, de 01.03.96, do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1267, de 1995.

de 01.03.96, ao Deputado AUGUSTO CARVALHO,
encaminhando cópia do Aviso n ll 430-AjMJ, de
27.02.96, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n l 1277, de 1995.

de 01.03.96, à Deputada CIDINHA CAMPOS,
encaminhando cópia do Aviso n ll 102, de 01.03.96, do
Ministério da Previdência e Assistência Social r

prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1299, de 1996.

de 01..03.96, ao Deputado LAPROVITA VIEIRA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 101, de 01.03.96, do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1310, de. 1996~

de 04.03.96, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Aviso n ll 054/96-GM, de 04.03.96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1303, de 1996.

de 05.03.96, ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, encaminhando cópia do RI n ll

1336, de 1996, de: autoria do Deputado ABELARDO
LUPION, sobre a politica tarifária praticada no
comércio internacional de algodão e outros produtos
agropecuários.

de 05 .. 03.96, ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, encaminhando cópia do RI n 11

1337, de 1996, de autoria do Deputado HUGO BIEL,
acerca da politica de tarifas do algodão.

de 05.03.96, ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, encaminhando
cópia do RI n ll 1338, de 1996, de autoria da
Deputada TELHA DE SOUZA, sobre vazamento de soda
cáustica na Refinaria Presidente Bernardes, em.
Cubatão.

de 05.03.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n ll 1339, de 1996, de
autoria da Deputada TELMA DE SOUZA, sobre vazamento

259/96,

260/96,

261/96,

262/96,

263/96.

264/96,

265/96.

266/96,

267/96,

268/96,

269/96,

270/96.

271/96.

272/96,

273/96,

274/95.

275/96,

276/96,

de soda cáustica na Refinaria Presidente Bernardes,
em Cubatão.

de 05 .. 03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI nO 1341, de 1996, de autoria do
Deputado CHICO VIGILANTE, sobre as garantias
adquiridas pelo Governo Brasileiro para respaldar a
renegociação da divida externa..

de 05.03.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n ll 1342, de 1996, de
autoria do Deputado LUCIANO ZICA, sobre critérios
para elaboração de lista de promoção de
profissionais da PETROBRÁS.

de 05.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n lt 1343, de 1996, de autoria da
Deputada ANA JúLIA, acerca de repasse do PIS/PASEP.

de 05.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1346, de 1996, de autoria dos
Deputados MIRO TEIXEIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO
TAVARES, acerca do Regime Especial de Administração
Temporária do Banco do Estado do Rio de Janeiro 
BANERJ.

de 05.03.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n ll 1348, de 1996, de autoria do
Deputado PIMENTEL GOMES, a respeito das verbas da
área de saúde repassadas ao Estado do Ceará, no
pe.ríodo de janeiro a dezembro de 1995.

de 05.03.96, ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Rêcursos Hidricos e da Amazônia Legal, encaminhando
cópia do RI n ll 1349, de ~996, de autoria do
Deputado ANTONIO SÉRGIO CARNEIRO, sobre a situação
atual do parque Nacional da Chapada Diamantina.

de 05.03.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n 11 1350, de 1996, de
autoria da Deputada CIDINHA CAMPOS, sobre
proprietários de aviões particulares.

de 05.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI nO 1351, de 1996, de autoria do
Deputado NOEL DE OLIVEIRA, sobre jogos realizados
pelas emissoras de televisão

de 05.03.96, ao Ministério das comunicações,
encaminhando cópia do RI nl:i 1352, de 1996, de
autoria do Deputado NOEL DE OLIVEIRA, sobre
convênios com emissoras de televisão, loterias de
prognósticos e demais jogos pela TV usando ligações
telefônicas.

de 05.03.96, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n Q

1353, de 1996, de autoria do Deputado ÃLVARO VALLE,
sobre o sistema previdenciário.

de 05.03.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n ll 1354, de 1996, de autoria do
Deputado PAULO DELGADO, sobre indicios de
irregularidades na distribuição de AIHs e no
recrutamento e exposição compulsória de pacientes
para pesquisa.

de OS. 03.96, ao Ministério da Previdência e
Assistência social, encaminhando cópia do RI n li

1355, de 1996, de autoria do Deputado ERALDO
TRINDADE, sobre os imóveis pertencentes ao órgão
que estej am alugados.

de 05.03 .. 96, à Secretaria Executiva da Câmara de
Políticas Regionais do conselho de Governo,
encaminhando cópia do RI n ll 1356, de autoria da
Deputada ANA JULIA, sobre financiamentos aprovados
e liPêrados pela SUDAH para instalação da Companhia
Agroindustrial.

de 05.03.96, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n 11 1357, de
1996, de autoria da Deputada ANA JúLIA, acerca dos
convênios firmados com a Prefeitura de São Domingos
do Capim, Pará, no período de 1989 a 199.1-

de 05.03.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n ll 1358, de 1996, de autoria da
Deputada ANA JULIA, acerca de convênios firmados
com a Prefeitura de São Domingos do Capim, Estado
do pará.

de 05.03.96, ao Ministêrio do Planejamento e
orçamento, encaminhando cópia do RI n ll 1359, de
1996, de autoria da Deputada ANA JliLIA, sobre o
Processo n ll 46010.001888/95-04, que se encontra na
Comissão de Revisão daquele órgão.

de 05.03.96, ao Ministério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI n ll 1360, de 1996, de
autoria do Deputado AUGUSTO CARVALHO, a respeito
das repactuações irregulares do Contrato de Edição
de Listas Telefônicas efetuadas entre a
Telebrasilia - Telecomunicações de Brasília S .A. e
a LISTEL - Listas Telefônicas S.A.

de 05.03.96, ao Ministério dos Transportes,
encaminhandO cópia do RI n Q 1361, de 1996, dê
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277/96,

278/96,

279/96,

280/96,

281/96,

282/96,

283/96,

284/96,

285/96,

286/96,

287/96,

288/96,

289/96,

290/96,

291/96,

292/96,

293/96,

autoria do Deputado PEDRINHO ABRÃo, sobre a
manutenção da BR-D60 I trecho Anápolis-Brasilill..

de 05 .. 03.96, ao Ministério de Hinas 8 Energia,
encaminhando cópia do RI n' 1362, de 1996, de
autoria do Deputado LUCIANO ZICA, a respeito do
contrato do Gasoduto Brasil/Bolívia.

de 05 .. 03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n l 1363, de 1996, de autoria do
Deputado SARNEY FILHO, sobra possível fechamento de
agências do Banco dl1 Amazônia s. A nos municípios de
Carolina, Açailândia, pinheiro e outros, no Estado
do Maranh!.o ..

de 05.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n' 1364, de 1996, de autoria do
Deputado MILTON TEMER, sobre destinação de recursos
públicos para a fusão de bancos.

de 05.03.96, ao Ministério da Justiça, encaminhando
cópia do RI n" 1365, de 1.996, de autoria do
Deputado CHICAo BRíGIDa, sobre as reservas e
populações indigenas.

da 05.03.96, aQ Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n l 1366, de 1.996, de autoria do
Deputado NILSON GIBSON, sobre contrato de
arrendamento mercantil de veículos de transporte de
carga - caminhão, prestações corrigidas pelo IGP,
TR ou dólar.

de 05.03.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n· 1367, de 1996, de
autoria da Deputada ANA JúLIA, sobre concessões
vigentes do setor mineral obtidaa pela Companhia
Vale do Rio Doce.

de 05.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n" 1368, de 1996, de autoria da
Deputada ANA JúLIA, sobre planos gerenciais que
ii..rlicam fechamento, desativação ou suspensão de
atividades de agências bancárias.

de 05.03.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n" 1369, de 1996, de
autoria <1a Deputada ANA JúLIA, sobre jazida de ouro
descoberta pela Companhia Vale do Rio Doce no
Município de Curionópolis, Estado do Pará.

de 05.03.96, ao Ministério da Fazenda, enca:minhanClo
cópia do RI n ll 1370, de 1996, de autoria do
Deputado LUIZ GUSHIKEN, solicitando informações,
por intermédio do conselho Monetário Nacional,
sobre o Fundo de Garantia de créditos - FGC.

de 05.03.96, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n. 1371, de
1996, de autoria do Deputado AUGUSTO NARDES, sobre
o custo-aluno nos estabelecimentos de ensino
superior mantidos pelo Poder Público.

de 05.03.96, ao Ministério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI n· 1372, de 1996, de
autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO, sobre
investimentos do Governo Federal para melhoria das
Telecomunicações no Estado do Rio de Janeiro.

de 05.03.95, ao Ministério do Planejamento e
orçamento, encaminhando c6pia do RI n· 1.374, da
1996, de autoria da Deputada ANA JúLIA, acerca da
financiamentos e incentivos fiscais à empresa
Transporte Aéreo da Bacia AJDazônica - TABA.

de 05.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n" 1375, de 1996 1 de autoria do
Deputado HERCULANO ANGHINETTI, sobre artiqo
publicado no jornal "Folha de São paulo", edição de
04 de fevereiro de 1996.

de 05.03.96, à Presidência da cAmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Oficio n' 18/SRC/DOC-MRE
XPrtoO PARO, de 27.02.96, do Ministério das Relações
Exteriores, tendo em anexo 13 envelopas lacrados
COJl carimbo de CONFIDENClhL, que J:esponde aos
quesitos constantes do RI n I 814, de 1995, de
autoria dos Deputados JAQUES WAGNER e SANDRA
STARLING.

de 05.03.96, à Deputada SAND~ STARLING,
encaminhando cópia do Oficio PSfRI n" 290, de
05.03.96, que enviou à Presidência da Câmara dos
Deputados a resposta complementar do RI n" 81.4, da
1995.

de 05.03.96, ao Deputado JAQUES WAGNER,
encaminhando cópia do Oficio PS/RI n· 290, de
05.03.96, que enviou à Presidência da. Câmara dos
Deputados a resposta complementar do RI n. 814, de
1995.

de 06.03.96, ao Deputado NIISON GIBSON,
encaminhando cópia do Aviso n. 16BjHF, de 04.03.96,
do Minis.tério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n" 1298, de
1995.

294/96,

295/96,

296/96,

297/96,

298/96,

299/96,

300/96,

301/96,

302/96,

303/96,

304/96,

305/96,

306/96,

307/96,

308/96,

309/96,

310/96,

de 06.03.96, ao Deputado CHICO VIGILANTE,
encaminhando cópia do Oficio MEC/GM/011/96, de
01.03 .. 96, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n" 1317, de 1996.

de 06.03.96, ao Deputado UBALOO CORR:êA,
encaminhando cópia do Aviso n" 107/96, de 06.03.96,
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 851, de 1995.

de 06.03.96, ao Deputado MARCELO DÉDA, encaminhando
cópia do Aviso n ll 108/96, de 06.03.96, do
Ministério da Agricultura, do AbastecimQnto e da
Reforma Agrária, prestando esclarecimentos sobre os
qussitos constantes do RI n' 1252, de 1995.

de 06.03.96, ao Deputado IVO MAINARDI, encaminhando
cópia do Oficio MEC/GM/n" 014/96, de 01.03,.96, do
Ministério da Educação e do Desporto, sol~citando
prazo adicional para resposta do Rr n 11 1289, de
1995.

de 06.03.96, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia do Aviso n" 67/MC, de 06.03.96,
do Ministério das comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n· 1300, de 1996.

de 06.03.96, ao Deputado tNIO BACCI, encaminhando
cópia do Aviso n ll 109/96, de 0~.03.96, do
Ministério da Agricultura, do Abastec~mento e da
Reforma Agrária I prestando esclareci'mentos sobre os
quesitos constantes do RI n" 1302, de 1995.

de 06.03.96, ao Deputado AGNALDO TIMÓTEO,
encaD.inhando cópia do Aviso n" 174fMF, de 06.03.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n' 1305 1 de
1996.

de 06.03.96, ao Deputado PAULO MOURÃO, encaminhando
cópia do Aviso n" 176jMF, de 06.03.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1307, de
1996.

da 06.03.96, ao Deputado ANTONIO JORGE,
encaminhando c6pia do Oficio MEC/GM/n ll 012/96, de
01.03.96, do Ministério da Educação e do Desporto,
solioitando prazo adicional pa:t:'a resposta do RI n"
1309, de 1.996.

de 06 a 03.96, ao Deputado RONALDO PERIM,
encaminhando cópia do Aviso nO 058/96-GM, de
06.03.96, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n" 1311 1 de 1996 ..

de 06.03.96, ao Deputado FERNANDo FERRO,
encaminhando cópia do Aviso n" 057/96-GM, de
06.03.96, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n" 1314, de 1996.

de 06.03.96, ao Deputado LEÔNIDAS CRISTINO,
encaIl1inhando cópia do Aviso n" 175fMF, de 06.03.96,
ao Ministério da Fazenda, solicitando prazo
adicional para resposta do RI n" 1318, de 1996.

de 06.03.96, ao Deputado PEDRO WILSON, encaminhando
cópia do Aviso n" 172/MF, de 05.03.96, do
MInistério da Fazenda, prestando esclareci~entos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1323, de
1996.

de 06.03.96, ao Deputado JAIME MARTINS,
encalninhando cópia do Aviso n" 110/96, de 06.03.96,
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
R&forma Agrári.a, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 1327, de 1996.

de 07.03.96, ao Deputado JQVAIR ARANTES,
encaJllinhando cópia do Aviso n- 185/GM, de 01.03.96,
do Ministério da Saúde, prestando esclarecilnentos
sobre os quesitos constantes do RI nl! 1306, de
2996.

de 08.03.96, à Casa civil da PresidAncia da
República, encaminhando cópia da Indicação n It 498,
de 1996, de autoria do Deputado NILSON GIBSON, que
sugere ao Poder Executivo a adoção de providências
objetivando a cessão, ao Estado de Pernambuco, de
terrenos situadas nos Municipios de Paulista e
Olinda, naquele Estado.

de 08.03.96, à Casa Civil da Presidência da
Repl1blica, encaminhando cópia da Indicação nl! 499,
de 1996, de autoria do Deputado NILSON GIBSON, qUê
sugere ao Poder Executivo a adoção de providlmcias
visando à regulamentação da requisição de
servidores públicos pela Justiça Eleitoral.
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31l/96,

312/96,

3J.3/96,

314/96,

315/96,

3l6/96,

317/96,

3l8/96,

319/96,

320/96,

32l/96 ,

322/96,

323/96,

de. 08.03.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n' 500,
de autoria do Deputado MARcoUr PERILLO, que sugere
ao Poder Executivo I por intermédio do Ministério da
Justiça, a implementação de medidas visando à
prevenção 8 repressão do tráfico iIfoito de
entorpecentes e drogas alins em Goiânia, Estado de
Goiás.

de 08.03.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n ll SOl,
de 1996, de autoria do Deputado CHICAo BRíGIDa, que
sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas com
vistas li. ampliação do efetivo da Policia Federal no
Estado do Acre.

de 08.03.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n ll 502,
de 1996, de autoria do Deputado CHICÃO BRíGIDO, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Educação e do Desporto, a
informatização das escolas públicas de ensino
fundamental e médio.

de OS.03.96, à Casa civil da Presidência da
Rep11blica, encaminhando cópia da Indicação n ll 503,
de 1996, de autoria do Deputado CHICÃO BRiGIDO, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério das Relaçôes Exteriores, o aumento do
número de vagas para estudantes universitários
previsto no convênio educativo e cultural entre o
Brasil e a Bolívia.

de OS.03.96, à Casa Civil da presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n l 504,
de ],996, de autoria do Deputado ALEXANDRE CERANTO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio dos
Ministérios de Minas e Energia e da Indústria,
Comércio e Turismo, a realização de estudos
conj untos visando à revitallzação do PROÁLCOOL e
sua interação ao programa de Gás Natural Veicular
GNV.

de OS.03.96, à Casa Civil da Presidfncia da
República, encaminhando cópia da Indicação n l 505,
de 1996, de autoria do Deputado EDSON SOARES, que
sugere ao Poder Executivo a elaboração de proj eto
de lei visando alterar o parágrafo 3 a do artigo 20
da Lei nO, B.742, de 07 de dezembro de 1993, que
"d':'spõe sobre a organizaçâo da Assistência Social
e dá outras providâncias". .

de OS.03.96, à Casa Civil da Presidência da
Repl1blica, encaminhando cópia da Indicação na 506,
de 1.996, de autoria do Deputado CHICÃO BRíGIDO, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Educação e do Desporto, a reativação
de programas de bolsas de estudo.

de 08~03.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n ll 50B,
de 1996, de autoria da Deputada MARIA VALADÃO e
outros, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos '1'ransportes, a
abertura de concorrência pública visando à
duplicação da BR-060, no trecho Anápolis-Brasilia.

de OS.03.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação na 509,
de ~996, de autoria do Deputado PAULO GOUVl::A, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Justiça, a adoção de providências no
sentido de avaliar a oportunidade e conveniência de
se incluir o sistema de segurança conhecido como
"air bag" entre: os equipamentos obrigatórios dos
automóveis nacionais.

de OS.03.96, à Casa Civil da Presidência da
RepúJ:llica, encaminhando cópia da Indicação n l 510,
de 1996, de autoria do Deputado CHICÃO BRíGIDO, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Educação e do Desporto I a inclusão do
café no cardápio da merenda escolar das escolar
ptíblicas de ensino fundamental.

de OS~03.96, à Casa civil da Presidência da
Rept1blica, encaminhando cópia da Indicação n I 51]"
de 1996, de autoria do Deputado ELIAS MURAD e
outros, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a adoção de
medidas que visem a coibir exigências indevidas por
parte das instituições financeiras.

de OS. 03.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da indicação n ll 512,
de 1996, de autoria do Deputado MARCONI PERILLO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, providências relativas à mudança
da política de tarifas incidentes sobre o algodão.

de OS. 0:3.96, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do Oficio n l 041/96, de
07.03.96, de. autoria do Deputado ANTONIO BRASIL,
solicitando reiteração do RI n ll 1315, de 1996.

324/96,

325/96,

326/96,

327/96,

328/96,

329/96,

330/96,

331/96,

332/96,

333/96 ,

334/96,

335/96.

336/96,

337/96,

338/96,

339/96,

340/96,

34l/96.

de 08:03.96, ao. ~inistério da Ciência e Tecnologia,
encamlnhando cop1a do RI n l 1376, de 1996 de
autoria do Deputado IVAN VALENTE, sobre o quad;o de
pesquisadores e cientistas, ativos e inativos,
lotados nos órgãos vinculados à instituição ..

de OS.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
c6pia do RI na ~377, de ~996, de autoria do
Deputado CHICO VIGILANTE, sabre contratos de
prestação de serviço entre o Banco do Brasil S.A e
as empresas prestadoras de segurança à instituição.

de 08.03.96, ao Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrària, encaminhando
c6pia do RI n ll 1378, de 1996, de autoria do
Deputado CONFÚCIO MOURA, sobre dados do Sistema
Nacional de Cadastro Rural.

de OS. 03 .. 96, ao Deputado RENATO JOHNSSON,
encaminhando c6pia do Aviso n ll 214-SUPAR/c.Civil,
de 05.03.96, da Casa civil da Presidência da
República, prestando esclarecimentos sobre a
Indicaçào n l 221, de 1995.

de OS. 03.96, ao Deputado GONZAGA PATRIOTA
encaminhando cópia do Aviso n Q 215-SUPAR/C~Civil:
de 05.03~96, da Casa civil da Presidência da
RepUblica, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n ll 331, de 1995.

de OS. 03.96, à Deputada ANA JúLIA, encaminhando
cópia do Aviso na 216-SUPAR/C.Civil, de- 05.03.96,
da Casa civil da Presidência da República,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n li 442,
de 1995.

de OS. 03.96, ao Deputado JOSÉ EGYDIO, encaminhando
cópia do Aviso na 68/MC, de 07.03.96, do Ministério
das comunicações, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n ll ~143, de 1995.

de 08.03.96, ao Deputado JAIME MARTINS,
encaminhando cópia do Aviso n Q 114/96-GAB/MARE, de
05 .. 03 ~ 96, do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n ll 1328, de 1996~

de 11. 03.96, ao Ministério da Justiça, encaminhando
cópia do RI n ll 1379, de 1996, de autoria do
Deputado NILSON GIBSON, sobre desvio de arroz dos
estoques oficiais I no Rio Grande do Sul.

de 11.03.96, ao Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, encaminhando
cópia do RI na 1379, de 1996, de autoria do
Deputado NILSON GIBSON, sobre desvio de arroz dos
estoques oficiais, no Rio Grande do Sul.

de 12 .. 0'3.96, ao Deputado NILSON GIBSON,
encaminhando cópia do Aviso nO 113, de 12.03.96, do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, prestando esclarecimentos sobre 05

quesitos constantes do RI n 11 1313, de 1996.

de 12.03.96 I ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cõpia do Aviso n ll aO/MC, de 12.03.96,
do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes de RI
nA 1335, de 1996.

de l2.0:3~96, ao Deputado JOSÉ FRITSCH, encaminhando
cópia do Ofício/MEC/GM/n a 016/96, de 11 .. 03.96, do
Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constanteS do RI
na 131.9, de 1996 ..

de 13.03.96, ao Deputado LEóNIDAS CRISTINO,
encaminhando cópia do Aviso nO lS9/MF, de 12~03.96,

do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
complementares sobre os quesitos constantes do RI
na 1176, de 1995.

de 13.03.96, ao Deputado LEõNIDAS CRISTINO,
encaminhando cópia do Aviso nO 195/MF, de 12.03.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1318, de
1996.

de 13~03.96, ao Deputado FAUSTO MARTELLO,
encaminhando cópia do Aviso n ll 064/96-GM., de
13.03.96, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1320, de 1996.

de 13.03.96, ao Deputado ADELSON RIBEIRO,
encaminhando cópia do Aviso na 18SfMF, de 12.03.96,
do Ministério da Fazenda, solicitando prorrogação
de prazo para resposta do RI n l 132~, de 1996.

de 13.03.96, ao Deputado NEDSON MICHELETI,
encaminhando cópia do Aviso n ll 191/MF, de 12.03.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n' 1322, de
1996.
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de 14.03.96, ao Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, encaIllinhando
cópia do RI n' 1386, de 1996, de autoria do
Deputado ANTôNIO DOS SANTOS, a respeito da
regulamentação da comercialização de águas
adicionadas de sais.

SANTOS, a respeito da regulamentação da
comercialização de águaa adicionadas de sais.

de 14.03.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n ll 1386, de 1996, de
autoria dQ Deputado ANTõNIO OOS SANTOS, a :t'espeito
da regulamentação da comercialização de águas
adicionadas de sais.

de 24.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1392, de 1996, de autoria do
Deputado NILSON GIBSON, sobre dem1ncias de
operações i1ícitas e irregularidades no Banco
Nacional ..

de 14.03.96, ao Ministêrio da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n

'
1395, de 1996, de autoria do

Deputado CHICO VIGILANTE, sobre faturas e contratos
dl!i serviços firmados entre a Empresa de Vigi1!ncia
SEGjMG, a Empresa de VigilAncia AlvoradajMG, a
Em.presa de Vigilância Prosegur Brazi1 - Matriz/MG e
o Banco do Brasil S. a.

de 14.03.96, ao Ministério das Relações Exteriores,
encllminhando cópia do RI n ll 1390, de 1996, de
autoria do Deputado INÃCIO ARRUDA, sobre llS
negoc~ações A entendimentos mantidos entre o
Governo Brasileiro e o Governo dos Estados Unidos
da América do Norte sobre o Programa de Instalação
de TEDs (Turtle Exc1uder Devices) - dispositivos
instalados nas redes de captura de camaráo para
possibilitar o escape de tartarugas 1D.arinhas.

de 14.03.96, ao Ministério da Justiça, encallinhando
cópia do RI n ' 1392, de 1996, de autoria do
Daputada NILSON GIBSON, sobre denúncias de
operações ilícitas e irregularidades no Banco
Nacional.

ao Ministério das Relações Extêriores,
cópia do RI n ll ~38B, de 1996, de
Deputado DOMINGOS DUTRA, sobre a.

sem concurso público, para atividades

de 14.03.96,
encaminhando
autoria do
contratação,
no exterior.

368/96,

366/96,

362/96,

364/96,

367/96,

365/96,

363/96,

de 13.03.96, ao Dêputado NILSON GIBSON,
encaminhando cópia do Aviso n ll 193/KF, de 12.03.96,
do Ministério da Fazenda, solicitando prorrogação
de prazo para resposta do RI n I 1334, de 1996.

de 14.03.96, ao Deputado ROLAND LAVIGNE,
enca.minhando cópia do Ofício n II 264,IMPO, do
Ministério do Planej amante e Orçamento, prestando

esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1203, de 1995.

de 1.3. D3. 96, ao Deputado JOSÉ FORTUNATI"
encaminhando cópia do Aviso n/l 194/MF, de 12.03.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nll 1332, de
1996.

de 14.03.96, ao Deputado MARCONI PERILLO,
encaminhando cópia do Avisa n ' 091/GM/MT, de
11.03.96, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n 11 465, de 1995.

de 14.03.96, ao Deputado FERNANDO DIKIZ,
encaminhando cópia do Oficio nll! 255/MPO, de
13.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 755, de 1995.

de 14.03.96, ao Deputado JOÃO FASSARELA,
encaminhando cópia do Ofício n ll 250/MPO, de
13.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantas do RI n ll 1199, de 1995.

de 13.03.96, ao Deputado JOSÊ FORTONATI,
encaminhando cópia do Aviso n tl 192/MF, de 12.03.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecitnentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1329" de
1996.

de 13.03.96, ao Deputado JOSÉ FDRTUNATI"
encaminhando cópia do Aviso n lll 190fMF" de 12.03.96,
do Ministério da Fazenda, solieitando prorrogação
de prazo para resposta do RI n ll 1330, de 1996.

de 13.03.96, ao Deputado JOSÉ FORTUNATI,
encam.inhando cópia do Aviso n ll 187,IMF, de 12.03.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclat"ecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n\ll 1331, de
1996.

345/96,

349/96,

348/96,

347/96,

343/96,

350/96,

342/96,

346/96,

344/96,

351/96, de 14.01.96, ao Deputado JOSÉ PRIANTE, encaminhando
cópia do OflCio n~ 249/MPO, de 13.03.96, do
Ministério do Planejamento e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1279, dê 1996.

369/96, de 15.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1381, de 1996, de autoria do
Deputado JOSÊ FORTUNATI, acerca da arrecadação de
ill1postos.

352/96,

353/96,

354/96,

356/96,

357/96,

de 14.03. 9Ei, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Ofício n' 258jMPO, de 13.03.96, do
Ministério do Planej amento e Orçamento, prestando
esclarecilllêntos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1207, de 1995.

de 14.03.96, ao Deputado INÁCIO ARRUDA,
encaminhando cópia do Ofício n 12 263fMPO, de
13.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1286, de 1995.

de 14.03.96, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia do Ofício n ll 260/HPO, de
13.03.96, do Ministério do Planej amanto e
orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1295, de 1996.

de 14 .. 03.96, ao Ministério da Pazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1380, de 1996, de autoria do
Deputado PADRE ROQUE, sobre o PROER - Progrll1l& de
Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do
Sistema Financeiro.

de 14.03.96, do Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI nO 1382, de 1996, de autoria do
Deputado JOSÉ FORTUNATI, acerca da DATAMEC.

370/96,

371/96,

372/96,

373/96,

de 15.03.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n ll 1383, de 1996, de
autoria do Deputado JOSÉ FD:RTUNATI, sobre acordo
firmado entre o Poder Executivo e a COPESUL,
obj etivando o fornecimento de na:fta, pela
PETROBRÁS, à empresa gaúcha.

de 15.03.96, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encatllÍnhando c6pia do RI n ll 1385, de
1996, de autoria do Deputado LINOBERG FARIAS, a
respeito do montante da renúncia de arrecadação em
virtude da isenção concedida às instituições
privadas de ensino de qualquer nível, registradas e
reconhecidas pela administração estadual de ensino,
pelo Decreto-Lei n g 1422, de 1995.

de 15.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n' 1387, de 1996, de autoria do
Deputado GONZAGA PATRIOTA, sobra a cobrança do I'l'R
no exercício de 1995, no Estado de Pernambuco.

de. 15.03.96, ao Ministério da Agricultura, do
Abal!ltecimento e da Refonna Agrária, encaminhanào
cópia do RI n ll 1389, de 1996, de autoria do
Oêputado DOMINGOS DUTRA, sobre irregularidades
ocorridas nos armazéns que estocam produtos
controlados pela CONAB.

358/96,

359/96,

360/96,

de 14.03.96, ao Ministério da Pazenda, encaminhando
cópia do RI n' 1384, de 1996, de autoria do
Deputado LINDBERG FARIAS, acerca do montante de
recursos dos dep6sitos compulsórios e das parcelas
destinadas ao PROER.

de 14.03.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n· 1386, de 1996, de autoria do
Deputado ANTONIO DOS SANTOS, a respeito da
regulamentação da comercialização de águas
adicionadas de sais.

de 14.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaIlinhando
cópia do RI n' 1386, de 1996, de autoria do
Deputado ANTÔNIO DOS SANTOS, a respeito da
regulamentação da comercialização de águas
adicionadas de sais.

374/96,

375/96,

376/96,

de 15.03.96, ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, encaminhando
cópia do RI n lf 1391, de 1996, de autoria do
Deputada INÁCIO ARRUDA, sobre a aplicação do
Programa de Instalação de TEDs (Turtle Excluder
Devices) - dispositivos instalados nas redes de
captura de camarão para possibilitar o escape de
tartarugas marinhas.

de 15 .• 03.96, ao. Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1393, de 1996, de autoria do
Deputada WCIANO ZICA, a respeito da proposta de
privatizaçáo do Setor E1átrico Nacional

de 15.03.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n.o 1394, de 1996, de autoria do
Deputa.do MIGUEL ROSSETO, sobre o uso de
agrotóxicos.

361/96, de 14 .. 03.96, ao Ministério da Indústria, do
comércio e do Turismo, encaminhando cópia do RI n II

1386, de 1996, de autoria do Deputado ANTôNIO DOS

377/96, de 15~03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1396, de 1996, de autoria do
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378/96,

379/96,

380/96,

381/96,

382/96,

383/96,

384/96,

385/96,

386/96,

387/96,

388/96,

389/96,

390/96,

391/96,

392/96,

393/96,

394/96,

Deputado CHICO VIGILANTE, sobre faturas e contratos
de prestação de IUlrviço fiaadoll entre a Empresa de
ViqilAncia SEG/MG, a Emprella de ViqilAncia
Alvorada/MG, a Empresa da viqil!ncia Pro.egur
Brazil - MatrizJMG e a caixa Econô.ica Federal.

de 15.03.96, ao Deputado JAIR BOLSOIIARO,
encaminhando cópia do Oficio n l 259/MPO, de
13.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento f prestando esclarecimentos sobra os
quesitos constantes do RI n l 1169, de 1995 ..

de 15.03.96, ao Deputado NIUlÁRIO MIRAIlDA,
encaminhando cópia do Oficio n' 256/MPO, de
13.03.96, do Minist'rio do Planejamento e
orçamento, prestando esclarecimentos sobre oa
quesitos constantes do RI n- 1171, d. 1995.

de 15.03.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Oficio n' 265/HPO, de ~3.03.96, do
Ministério do Planej amento e Orçaaen1±o, prestando
esclarecimentoB sobre os quesitos con.tantes do RI
n l 1232, de 1995.

de 15.03.96, ao oaputado RICÁRDO GOXYDE,
encaminhando cópia do Ofício n· 262/MPO, de
13.03.96, do MinisUrio do Plian.jUlento •
Orçamento, prestando esclarecimentoB sobre os
quesitos constantes do RI n l 1236" de 1995.

de 15.03.96, ao Deputado COOÓCIO MOURA,
encam.inhando cópia do Ofício n,· 251/MPO, de
13.03.96, do Ministério do Plan.j....nto e
Orçamento, prestando esclarecimentos .obre os
quesitos constantes do RI n l 1247, de 1995.

de 15.03.96, ao Deputado MARCELO DfDA, encllllinhando
cópia do Oficio n' 257/HPO, de 13.03.96, do
Ministério do Planej amento e orçzuaento, prestando
esclarecimentos sobre OIS quesitos constantes do RI
n l 1253, de 1995.

de 15.03.96, ao Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ,
encaminhando cópia do Aviso n l 120, de 14.03.96, do
Ministério da Previdéncia e Assillt6ncia Social,
prestando 8sclareciaentos sobre oa que.itaIS
constantes do RI n I 1344:, de 1996.

de 19.03.96, ao Deputado PHILI!:HON RODRIGUES.
encaminhando cópia do Aviso n l 84/MC, da 14.03.96,
do Ministério das COllunicações, prelltando
esclarecimentos sobre a Indicaçio n l 440, d. 1995.

de 19.03.96, ao Deputado GILNEY VIANA, encaminhando
cópia do Oficio n· 1B9/MMA/GAB, de. 15.03.96, do
Ministério do Meio Ambiente, doa Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, prestando 8a:clarecimento.
sobre os quesitos constantes do RI n l 1205, de
1995.

de 19.03.96, ao Deputado HAROLDO LIMA, encUlinhando
cópia do Oficio n' 276/HPO, de 15.03.96, do
Ministério do Planejamento e orça-.ento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos conatantes do RI
n· 1281, de 1996.

de 19.03.96, ao Deputado FERNANDo GABEIRA,
encaminhando cópia do Aviso n. 025/GJJ-7/123, de
06.03.96, do Minisbirio da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os qu.sitos constante. do RI
n l 1304, de 1996.

de 19.03.96, ao Deputado ANTONIO JORGE,
encallinhando cópia do Aviso n' 143/KEC/GM, de
12.03.96, do Ministério da EducaçAo e do Dellporto,
prestando esclarecimentos sobre oa quesitos
constantes do RI n I 1309, de 1996.

de 19.03.96, ao Deputado VALDEIIAR COSTA NE'l'O,
encaminhando cópia do A,viao ·n l 88fMC, de 19.03.96,
do MinisUrio daa COlDunicaç6es, pr.stando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n· 1347, de 1996.

de 20.03.96, ao Deputado ANTONIO BRASIL,
encaminhando cópia do Aviso n· 092/GMfMT de
13.03.96, do Hinist'rio dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constante. do RI
n- 1315, de 1996.

de 20.03.96, ao Deputado NILSON GIBSON,
encaminhando cópia do Aviso n- 123/96, de 20.03.96,
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento 8 da
Reforma Agrária, prestando asclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n l 1379, de 1996.

de 22.03.96, ao Deputado HA'rHEUS SCHIMID'l',
encallinhando cópia do Oficio HEC/GM/GAll/025, de
20.03.96, do Minist4rio da Educaçio e do Desporto,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n· 1214, de 1995.

de 22.03.96, ao Deputado MARCONI PERILLO,
enc!llDinhando cópia do Oficio HEC/GM n' 021/96, de
13.03.96, do Minilltério da EducaçAo e do Desporto,
prestando esclarecimento sobre OIS queaitoa
constantes do RI n l 2265, de 199.5.

395/96,

396/96,

397/96,

398/96,

399/96,

400/96,

401/96,

402/96,

403/96,

404/96,

405/96,

406/96,

407/96,

408/96,

409/96,

411/96,

412/96,

413/96,

. de 22.03.96, ao Deputado JAIR BOLSONARO,
encaminhando cópia do Oficio n l 132/GAB/HARE, de
14.03.96, do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobra
OB quesitos constantes do RI n l 1287, de 1996.

de 22.03.96, ao Deputado NILSON GIBSON,
encaminhando cópia do Aviso n- 490fMJ, de 13.03.96,
do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentoB
sobre OIS quesitos constantes do RI n I 1313, dct
1996.

de 25.03.96, ao Deputado FERl/AIlOO GABEIRA,
encaminhando cópia do Oficio n- 200/MMA/GAB, de
21.03.96, do Minist'ri.o do Meio Ambiente, doa
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n· 504, de 1995.

de 25.03.96, ao Deputado FERl/AIlOO GABEIRA,
encaminhando cópia do Oficio n' 201/HHA/GAB, de
21.03.96, do Ministério do Meio Ambiente, dOIl
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, prestando
esclareclDéntos sobre 08 quesitos constantes do Rr
n l 535, de 1995.

de 25.03.96, ao Deputado LEôNIDAS CRISTINO,
encallinhando cópia do Oficio n' 20 2/HHA/GAB , de
21.03.96, do Ministério do 'Haio Ambiente, doa
Recurl!lios Hídricos e dll Amaz6nia Legal, pre.stando
e.clarecimentos sobre 08 quesitos constantes do RI
n' 1293, de 1996.

de 25.03.96, ao Deputado CONFôCIO HOURA,
encaminhando cópia do Oficio n. 203/HMA/GAB, de
21.03.96, do Ministério do Meio AlObient., dos
Recurso Hídricos e da Amaz6nia Leqal, prestando
esclarecimentos sobre oa quesitos constantes do RI
n l 1325, de 1996.

de 25.03.96, ao Deputado ÁLVARO VALLE, enc....lIinhando
cópia do Aviso n' 138, de 22.03.96, do MinisUrio
da Previdência 8 Assistência social, prestando
esclarecimentos sobre os queaitoa constantes do RI
n- 1353, de 1996.

de 25.03.96, ao Deputado COHFúCIO MOURA,
encaJllinhando cópia do Aviso n' 130/96, d. 22.03.96,
do Minilltério da Aqricultura, do Abastecillento • da
Reforma Agrária, prestando esclarecimentos aobre 015
quesitos constantes do RI n l 1378, de 1996.

de 25.03.96, ao Deputado AIlTONIO DOS SAll'rOS.
encl1llinhando cópia do Aviso n- 275/GM, de 22.03.96,
do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n· 1386, da
1996.

de 27.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n. 1397, de 1996, de autoria do
Deputado GONZAGA PATRIOTA, sobre a cobrança de
Imposto Territorial Rural - ITR - do exercício de
1995, no Estado de Pernambuco.

de 27.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n- 1398, da 1996, de autoria do
Deputado FERNANDO GABEIRA, sobre a liberação de
recursos destinados aos prograDZIs de apoio à
criança e ao adolescente

d. 27.03.96, ao Ministério da previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n'
1399, de 1996, de autoria do Deputado MALULY NETTO,
sobre a aplicaç60 de verbas por parta do SESC e do
SEIIAC.
de 27.03.96, ao Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, encaminhando
cópia do RI n l 1400, de 1996, de autoria do
Deputado JOst FRITSCH, a respeito do PRONAP 
Progralla Nacional de Fortalecimento da Agriculturl.1
Pamiliar na execução de 1995/96.

de 27.03.96, ao Ministério de Minas e Enerqia,
encZlminhando cópia do RI n- 1401, de 1996, de
autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO, sobre
compra de imóveis pela PETROBRÁS.

de 27.03.96, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n I 1402, de
1996, de autoria da Deputada MARISA SERRANO, sobre
Estado. e Municípios que, por motivo de débito C01l
a União, tenham deixado de receber recursos para o
dasenvolvimento e para a manutenção do ensino 811.
1994 e 1995.

de 27.03.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encUlinhando cópia do RI n 11 1404, de 1996, de
autoria do Deputado JOSÉ FRITSCH, sobre usinas
alcoo1eiras fornecedoras da PETROBRÁS.

de 27.03.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaJlinhando cópia do RI n· J.405, de 1.996, de
autoria do Deputado JOSÉ FRITSCH, sobre acordo
nuclear entre Brasil e :tndia.

de 27.03.96, ao Ministério do Trabalho,
encaminhando cópia do RI n ll 1406, de 1996, de
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Energia,
1996, de
sobre a

414/96,

415/96,

416/96,

417/96,

418/96,

419/96,

420/96,

421/96,

422/96,

423/96,

424/96,

425/96,

426/96,

427/96,

428/96,

429/96,

430/96,

011/96,

autoria do Deputado JOSÉ FRITSCH,' sobra usina.
alooal.iras autuadas pela Procuradoria de Justiça
por violaçio da legislaçio trabalhista.

de 27.03.96, ao Ministério da Previd'ncia e
Assistência Social, encaminhando c6pia do RI n'
1407, de 1996, de autoria do Deputado HUMBERTO
COSTA, acerca de gasto. realizados pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

de 27.03.96, ao Ministério da Previd'ncia e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n l

1408, de 1996, d6 autoria do Deputado HUMBERTO
COSTA, acerca d. procedimentos da DATAPREV.

de 27.03.96, ao Ministério do Meio Ambienta, dos
Recursos Hidricoa e da Amaz6nia Legal, encaainhando
cópia do RI n' 1409, de 1996, de autoria do
Deputado INÁCIO ARRUDA, sobre a utilizaçio do
produto qui.ica Arsenal-250 na capina de áreas
urbanas na cidade de Fortaleza I Ceará.

de 27.03.96, ao Ministério da Sal.ld., encaminhando
cópia d.o RI n· 1410, de 19915, da autoria. do
Deputado INÁCIO ARRUDA, sobre autorizaçio do uso do
produto quizico conhecido como Araanal-250.

de 27.03.96, ao Ministério da Aeronáutica,
enca.inhando cópia do RI n· 1411, de 1996, de
autoria do Deputado WIGBERTO TARTUCE, sobre o
acidente aéreo com aeronave Lear Jat, Táxi aéreo.

de 27.03.96, ao Ministério da Fazenda, encallinhando
cópia do RI n' 1412, de 2996, de autoria do
Deputado JOSÉ PIMENTEL, sobre o radi118naicna_nto
da aq'ncias e novas mudanças no quadre de pessoal
do Banco do Brasil S.A.

da 27.03.96, ao Ministério da Fazenda, encallinhando
cópia do RI n' 1413, de 1996, de autoria da
Deputada: ANA JIlLIA, sobre operaçOss financeiras
:reAliZAdas entre o Banco do Brasil a o Banco
Bozzano simonsen.

de 27.03.96, ao Ministério dos Transporta.,
·encallinhando cópia do RI n· 1414, da 19915, de
autoria da Deputada ANA Jtll,IA, acerca de conv'nio
tirmado entre a 5!TRAH, Pará, e o ONER.

de 27.03.96, ao Ministério dos Transportes,
enca.inhando cópia do RI n. 1415, da 1996, da
autoria do Deputado OSCAR ANDRADE, sobre avaliaçio,
pelo DNER, do estado de conservaçio da Rodovia BR
364 a". ações da conaarvaçio, re.tauraçlo a

, manutençAo, pelo Departamento, na. rodovias
federais que cortam o Estado de Rondônia.

de 27.03.96, ao Ministério da Fazenda, encallinhando
cópia do RI n· 1.416, de 1996, da autoria do
Deputado OSCAR ANDRADE, sobra o Banco Nacional.

de 27.0:3.96, ao Ministério da Educaç40 e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n· 1.417, de
1.996, de autoria do Deputado IVAN VAIZHTE~ sobre o
quadro de professores, pesquisadores • cientistas,
ativos & inativos, lotados nos órgios e
instituições vinculados ao Ministério.

de 27.03.96, ao Minisstério do Planejamento ..
orçamento, encaminhando cópia do RI n· 1418, da
1996, de autoria do Deputado FEU ROSA, sobre o
programa de privatizaçio da CVRD qua sará
coordenado pela Diretoria de PrivatizAçio do BNOES.

da 27 .. 03 .. 96 J ao M.inistério do Trabalho J

encAJIinhando cópia do RI n· 141.9, de 1996, de
autoria da Deputada CIOINHA CAMPOS, sobra· os
servidores Marcos Sarmento Bastos e Padro paulo
Martins.

de 27.03.96, ao Ministério do Meio AAbiente, dos
Reoursos Hidricos e da AlIaz6nia Leqal, enca.inhando
cópia do RI n· 1420, de 1996, de autoria do
Deputado FERNANDO GABElRA, sobre a aplicaçio de
sanções il. Fiat AutollÓveis S.A, por descUllPrilllBnto
de normas de proteçAo allbientaJ.•

de 27.03.96, ao Ministério do Meio Aabiente, dos
Recursos Hidricoa 8; da Amazônia lAgal, encaJIinhando
cópia do RI n. 1421, da 1996, de autoria do
oaputado PEDRO WILSON, sobre as atividades do
Conaelho Nacional do Meio Ambiente - COKAHA.

de 27.03.96, ao Ilinistério da Fazenda, encaainhando
cópia do RI n· 1.422, de 1996, da autoria do
Deputado PEDRO WILSON, sobre aplicaçio, no Estado
da Goiás, de recursos da caixa Econõ.ica Federal.

de 27.03.96, ao Hiniat'rio de. Transportes,
encaeinhando cópia do RI n' 1423, de 1996, de
autoria do Deputado ADELSOM SALVADOR, sobre a
política de conceBB60 pública para o transporte
rodoviário de passageiros.

de 27.03.96, ao Ministério da Fazenda, enc..inhando
cópia do RI n' 1424, de 1996, de autoria do

432/96,

433/96,

434/96,

435/96,

436/96,

437/96,

438/96,

439/96,

440/96,

441/96,

442/96,

443/96,

444/96,

445/96,

446/96,

447/96,

448/96,

449/96,

Deputado NILSON GIBSON, sol>re dendncias fOrJIuladas
pelo Ilanco central ao Ministério Público de sio

Paulo, noticia-crime contra o Banco Marcantil da
Desconto por suspeita de manipulaçio do patri1DÕnio
no balanço, co. obj etivo dll!! superestimar o lucro.

de 27.03.96, ao Ministério da Justiça, enc::aDlinhan6.o
cópia do RI n· 1424, de 1996, de autoria do
Deputado MILSOH GIBSOH, sobre denúncias fOrJIuladas
pelo. Banco Central ao Ministério Público de 660
Paulo, notic.ia-cria contra o Banco Mercantil de
Desconto por suspeita de aanipulaçAo do patrimanio
no balanço, COll objetivo de superestimar o lucro.

da 27.03.96, ao Ministério da Aeronáutica,
Ilncuinhando cópia do RI n- 1.425, de 1996, de
autoria do Deputado LE6NlDAS CRISTINO, sobre
questões referentes ao. débitos das Empresas Aéreas
junto à IHI'RAERO.

da 27.03.96, ao Ministério das Comunicações J

anca.inhando cópia do RI n. 1426, de 1.996, de
autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO, sobre
contratos realizados entre a TELESP, TELER.1 ,
'nLl!llIG, 'nLEBAHIA e TELEPAR COla a NEC do Brasil.

de 27 .. 03.96, ao Ministério da Saúda, encaminhando
cópia do RI n. 1427, da 1996, de autoria do
D4lputado LINDBERG FARIAS, sobra concorrf:ncias
internacionais abertas pela FUndaç60 Nacional de
Saúde.

de 27.03.96, ao Ministério de Minas e
encalilinhando cópia do RI n ' ~428, de
Autoria do Deputado HILTON BAIANO,
Coepanhia Vale do Rio Doce.

de 27.03.96, ao Ministério da Ci'ncia e Tecnologia,
encaminhando CÓpiA do RI n. 1429, de 1.996, da
autoria do oeputado INÃCIO ARRUDA, sobre os pedidos
da aposentadorias de pesquisador•• nas instituições
de pesquisas existentes no Pais.

de. 27.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do 111 n' 1430, de 1996, de autoria do
Deputado RUIlEM MEDINA, sobre o Banco do Brasil S .A.

Os 27.03.96, ao Ministério da Educaçáo e do
Desporto, encuinhando cópia do RI n' 1.431, de
1996, da autoria do Deputado PEDRO WILSON, sobre a
Bituaçio dos Municípios do Estado de Goiás que se
.ncQntra. recebendo ou MO verbas do Fundo Nacional
de Dt!:sanvolvimento da Educação para a construçAo e
reformas da escolas.

de 27.03.96, ao Ministério das comunicações,
e.nca.inhando cópia do RI n· 1432, de 1996, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, a respeito de
Rádios FM&.

de 27.03.96, ao Ministério das comunicações,
encaminhando cópia do RI n· 1433, d. 1996, de
Autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO, sobre
contrato. nacionais e internacionais de assessoria
e conaultoria.

de 27.03.96, ao Ministério da Aeronáutica,
enca.inhando cópia do RI n· 1434, de 1996, da
autoria do Deputado BENEDITO DOMINGOS, sobra
taritas a'reas.

de 27.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n· 1435, de 1996, de autoria do
Deputado BEHEDITO DOMINGOS, sobre parcelaJlento de
débitos pela Receita Federal.

de 27.03.96, ao Ministério da Saúde, encaJlinhando
cópia do RI n· 1436, da 1996, d. autoria do
Deputado Fl!IlIIAHDO FEIlIlO, sobre instalaçio de planta
industrial para produç'o d.e hellOderivados.
de 27.03.96, ao Minbtério do Trabalho,
encaeinhando cópia do RI n' 1437, de 1996, de
autoria do Deputado 30Ao PAULO, sobre atividades de
publicidade exercidas pela Adeinistraçio Federal.

de 27.03.96, ao Ministério da Saúda, encAJIinhando
cópia do RI n· 1438, da 1996, da autoria do
Deputado JOAo PAULO, sobre atividades de
publicidade exercid~s pela Adeinistraçio Federal.

de 27.03.96, ao Ministério da Educaçio e do
Desporto, encaJIinhando cópia do RI n ' 1439, da
1996, de autoria do Deputado JOÃO PAULO, sobre
atividades de publicidade exercidas pela
Adltinistraç60 Federal.

de 27.03.96, ao Miniatério da Fazenda, enc....inhando
cópia do RI: n. 14-40, de 1996, d. autoria do
Deputado JOÃO PAULO, .obre atividades de
publicidade exercidas pela Administraçio Federal.

de 27.03.96, ao Ministério da Previdincia e
ABsistincia Social, encaeinhando cópia do RI n'
1441, de 1996, de autoria do Deputado JOÃO PAULO,
sobre atividades de publicidade exercidas pela
Adltinistraçio Federal.
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450/96,

451/96,

452/96,

453/96,

454/96,

455/96,

456/96,

457/96,

458/96,

459/96,

460/96,

46~/96,

462/96,

463/96,

464/96,

465/96,

466/96,

467/96,

de 27.03~96, ao Ministério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI n l 1.442, de 1996, de
autoria do Deputado JOÃO PAULO , sobre atividades
de publicidade exercidas pela Administraç60
Fe.deral.

de 27.03.96, à Casa civil da Presidência da
Repliblica, encaminhando cópia do RI n l 1443, de
1996, de autoria do Deputado JOÃO PAULO, sobre
atividades de publicidade exercidas pela
Administração Federal.

de 27.03.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1444, de 1996, de autoria do
Deputado MILTON TEMER, solicitando informações' à
Presidência do Sanco Central sobre a intsqra dos
documentos e contratos constantes do pracAsso de
negociação entre o BACEN e o Banco Excel que
permitiram a incorporação, por este último, do
Banco Econômico.

de 27.03.96, ao Ministério da Previdência e
Assistência social, encaminhando cópia do RI n"
1445, de 1996, da autoria do Deputado HUMBERTO
COSTA, acerca dê representação contra a
coordenadora de Arrecadação e Fiscalizaçã.o do
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, no Rio
da Janeiro, e si tuação de processos
administrativos.

de 27.03.96, ao Ministério da Previdência e
Assistência social, encaminhando c6pia do RI n"
1446, de 1996, de autoria do Deputado HUMBERTO
COSTA, acerca de débitos da empresa Engevix
Engenharia S.A.

de 27.03.96, ao Ministério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI n SI 1447, de 1996, de
autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO, sobre o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
FISTEL.

de 27.03.96, ao Ministério da Previdência e.
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n"
1448, de 1996, de autoria do Deputado Jost ~CHADO,
sobre revisão de valores qe aposentador~as no
Município de Piracicaba.

de 27:03.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n Sl 1449, de 1996, de
autoria do Deputado CQRAUCI SOBRINHO, a respeito da
suspensão do contrato para construção ê operação de
edifício-garagem no aeroporto de Congonhas, em São
Paulo.
de 21.03.96, ao Ministério da Aeromiutica,
encaminhando cópia do RI n ll 1450, de 1996, de
autoria do De.putado WILSON CAMPOS, sobre os planos
de investimentos da INFRAERO na expansão
aeroportuária brasileira.

de 27.03.96, ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, encaminhando
.cópia do RI n Sl 1451, de 1996, de autoria do
Deputado ROBERTO PESSOA, sobre a barragem
castanhão, no Estado do ceará.

de 27.03.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n" 1452, de 1996, de.
autoria do Deputado ROBERTO PESSOA, sobre a
ampliação do aeroporto de Fortaleza-CE.

de 27.03.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n ll 1453, de 1996, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre excesso de
vôos no espaço aéreo do Aeroporto de Congonhas.

de 27.03.96, ao Ministério da Previdência e
Assistência social, encaminh!lndo cópia do RI n 11

1454, de 1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
sobre fundos de pensão.

de 27.03.96, .. Casa Civil da P:t"esidência da
República, encaminhando cópia do RI n" 1455, dê
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
Radiobrás e as emissoras a ela vinculadas.

de 27.03.96, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n 11

1456, de 1996, de autoria do Deputado ARLINDO
CHINAGLIA, solicitando atas das reuniões do
Conselho de Administração da DATAPREV.

de 27.03.96, ao Ministério da Previd4ncia e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n 11

1457, de 1996, de autoria do Deputado ARLINDO
CHINAGLIA, sobre a dívida de pessoas juridicas com.
o INSS.

de 27.03.96, ao Ministério da Previdência e
Assistência social, encaminhando cópia do RI n"
1458, de 1996, de autoria do Deputado ARLINDO
CHINAGLIA, sobre o parcelamento e reparcelamento
dos dêbitos do Banco Real.

de 27.03.96, ao Ministério da saúde, encaminhando
cópia do RI n. 1459, de 1996, de autoria do
Deputado LINDBERG FARIAS, acerca dos valores pagos

468/96,

469/96,

470/96,

471/96,

472/96,

473/96,

474/96,

475/96;

476/96,

477/96,

478/96,

479/96,

480/96,

481/96,

pela Fundação Nacional, na última licitação, para a
compra de insoticida.

de 27.03.96, .. Casa civil da Presidência da
Répública, encaminhando cópia da Indicação n 11 513,
de 1996, de autoria do Deputado CHICAo aRÍGIDO, que
sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas
visando ao reativamento do Programa Nacional do
Leite.

de 27.03.96, à Casa civil da Presidência da
Reptlblica, encaminhando cópia da Indicação n ll 514,
de 1996, de autoria do Deputado CHICAO aRÍGIDO, que
sugere ao Podar EXécutivo, por int:.el1llédio do
Ministério da Fazend~, a adoção de medidas da apoio
às zDicro e pequenas empresas.

de 27.03.96, à Casa Civil da Presidência da
Reptlblica, encaminhando cópia da Indicação n ll 515,
de 1996, de autoria do Deputado HERCULANO
ANGHINETTI, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de
medidas para que os. governos dos Estados sej am
incentivados a criar delegacias especializadas na
apuração de crimes cometidos contra crianças e
adolescentes.

de 27.03.96, il Casa civil da Presidência da
Rep'l.iblica, ancaminhando cópia da Indicação n ll 516,
de 1996, de autoria do Deputado DOMINGOS DUTRA, que
sugere ao Poder Executivo, por interm~dio do
Ministério da Educação e do Desporto, a adoção de
medidas relativas ao pagamento de precatórios
devidos a funcionários da Universidade Federal do
Maranhão.

de 27.03.96, .. Casa civil da presidência da
Rept1bllca, encaminhando cópia da Indicação n· 517,
de 1996, de autoria do Deputado JOst Cll1!LOS VIEIRA,
que sugere ao poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Justiça, a adoç60 de providências
para coibir o furto e o roUbo de veiculos no pais.

de 27,.03.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n l 518,
de 1996, de autoria do Deputado PAULO GOuvtA, que
suqere ao Poder Executivo, por intermédia do
Ministério da Educação e do Desporto, a adoção dQ
medidas no sentido de quê as universidades federais
adotem o regime de data única paJ:'a a realização dos
exames vestibulares.

de 27.03.96, à Casa Civil da Presidência da
Reptíblica, encaminhando cóp...a da Indicação n. 519,

de 1996, de autoria do Deputado NEWTON CARDOSO, que
sugere ao Poder Executivo, por interJládio do
Ministério da Educaçio e do Desporto, a adcç60 de
medidas relativas il introdução da aducaç60
ambiental no currículo doa estabelecimentos de
ensino fundamental e IMidio e de educaç60 infantil.

de 27.03.96,' il Casa civil da Presidincia da
República, encaminhando cópia da Indicaç60 n' 520,
de 1996, autoria do Deputado EXPEDITO JIlNIO~, que
sugere ao Poder Executivo, por intarDWidl.o do
Ministério dos Transport•• , lA adoção da medidas
relativas à restauraç60 da BR-364;

de 27.03.96, à Casa Civil da Presidincia da
República, encaminhando cópia da Indicaçio n' 521,
de 1996, de autoria do Deputado MARCONI PERILLO,
que. sugere ao Poder Ex.cutivo, por interm4dio do
Ministério das COJlUnicaç6.s, a adoção de medidas
relativas .. instalaçio de serviço de telefonia
celular na cidade de Minaçu, I!:stado de Goi6s.

de 27.03.96, .. Casa Civil da Pr..id6ncia da
Repdb1ica, encaminhando cópia da Indicaç60 n' 522,
de 1996, de autoria do Deputado ROBERTO ROCIlA, que
sugere ao Poder EXecutivo, através da Secretaria do
comunicação social da Preaidincia da República, o
exame da oportunidade de -A VOZ DO BRASIL- divulqar
cs atos do Poder Judiciário.

de 27.03.96, ao Ministério do Planeja...nto "
Orçamento, anca.inundo cópia do Ofício n·
018/GAB/734/96, de 13.03.96, de autoria da Deputada
RAQUEL CAPIBERIBE, reiterando o RI n' 1246, de
1996.

de 28.03.96, ao Deputado ALEXl\IlDRJ: CERAllTO,
encaminhando cópia do Oficio n' 66/96/DEPRO/GEAT,
de 29.02.96, da Diretoria da Apoio Did4tico
Pedaqógico-DADP, encaainhado por cópia a esta
secretaria, prestando ••clllrecimantoa sobre A
I.ndicação n· 36, da 1995.

de 28.03.96, à Deputada MARIA LAURA, encalOinhllJldo
cópia do Oficie IIEC/GK/H' 029/96, da 26.03.96, do
Ministério da Educaçio a do Desporte, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 1194, de 1995.

de 28.03.96, ao Deputado IiEDSOH HICIIllLETI,
encaminhando cópia do Aviso n' 101/IIC, de 28.03.96,
do Ministério das comunicações, prestando
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482/96,

483/96,

484/96,

485/96,

486/96,

487/96,

488/96,

489/96,

490/96,

491/96,

492/96,

esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n l 1316 f de 1996 ..

de 28 .. 03.96, ao Deputado ABELARDO LUPION,
encaminhando copla do Aviso n ll 115/GM-MICT,de
27.03.96, do Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1336, de 1996.

de 28.03 .. 96, ao Deputado HUGO BIEHL, encaminhando
cópia do Aviso n ll 116/GM-MICT, de 27.03.96, do
Ministêrio da Indústria, do Comércio e do Turismo,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1337, de 1996 ..

de 28.03.96, à Deputada MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES,
encaminhando cópia do Aviso n ll 220/MF, de 27.03.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1346, de
1996.

de 28.03.96, ao Deputado MIRO TEIXEIRA.,
encaminhando cópia do Aviso n ll 220jMF, de 27.03.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobra os quesitos constantes do RI n ll 1346, de
1996.

de 28.03.96, ao Deputado CHICÃe BRíGIDa,
encaminhando cópia do Aviso n ll 559/MJ, de 22.03.96,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1365, de 1996.

de 28.03.96, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Aviso n ll 221fMF, de 27.03.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1393, de
1996.

de 28.03.96, ao Deputado LEONEL PAVAN, encaminhando
cópia do Oficio MEC/GM/N'027/96, de 26.03.96, do
Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1403, de 1996. .

de 29.03.96, ao Deputado ADELSON RIBEIRO,
encaminhando cópia do Aviso n ll 222/HF, de 27.03.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre oa quesitos constantes do RI n l 1321, da
1996.

de 29.03.96, ao oeputado JAIR BOISONARO,
encaminhando c6pia do Aviso n ll 023jGM-7/121, de
01.03.96, do Ministêrio da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n R 1296, de 1996.

de 29.03.96, ao Dep1.l.i...:=.,... GONZAGA PATRIOTA,
encaminhando cópia do Aviso n ll Q22jGM-7j119, de
29.02.96, do Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1297 1 de 1996.

de 29.03.96, ao Deputado PEDRINHO ABRÃo,
encaminhando cópia do Aviso n 11 103/GMjHT, de
21.03.96, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1361, de 1996.

Aviso n ll 101, de 01.03.96, do Ministério da Previdincia e
Assistência Social, prestando esclareci:mentoa
sobre os quesitos constantes do RI n l 1310, de
1996, de autoria do Deputado LAPROVI'rA VIEIRA.

Aviso n ll 102, de 01.03.96, do Ministério da Pravid6ncia ..
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1299, de
1996, de autoria da Deputada CIDINHA CAMPOS.

Aviso n R l85jGM, de 01.03.96, do Ministério da Saúde, prestando
esclareciIlentos sobre os queaitos constantes
do RI n ll 1306, de 1.996, de autoria do Deputado
JOVAIR ARANTES.

Aviso n ll 54/GM, de 04.03.96, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre oa quesitos
constantes do RI n l 1303, de 1996, de autoria
do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso n ll 168/MF, de 04.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os queaitoa
constantes do RI n ll 1298, de 1996 / de autoria
do Deputado NILSON GIBSON.

Oficio n ll 114,IMARE, de 05.03.96 1 do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, prestando
esclarecimentos sobre os que!5itos constantez
do RI n ll 1328, de 1996, de autoria do Deputado
JAIME MARTINS.

Aviso n l 172/MP, de 05.03.96, do Mini!5tério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quositos
constantes do RI n ll 1323, de 1996, de autoria
do Deputado PEDRO WILSON.

Aviso n I 214-SUPARj
C.Civil, de 05.03.96, da Casa civil da Presidência da

Rept1.blica, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n ll 221, de 1995, de autoria do
Deputado RENATO JOHNSSON.

Aviso n 11 2'l5-SUPAR/
C.civil, de 05.03.96, da Casa Civil da PresidAncia da

RepUblica, encaminhando cópia do Oficio n.
520, da 15.02.96, prestando esclarecillentos
150bre a Indicação n ll 331, de 1995, de autoria
do Deputado GONZAGA PATRIOTA.

Aviso n 11 216-SUPARj
c. civil, de 05.03.96, da Casa civil da presid4ncia da

República que envia cópia do Oficio n. 237, de
14.02.96, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n· .442, de
1995, de autoria da Deputada ANA J'ÓLIA.

Aviso n' 25/GM-7/
123, de 06.03.96, do 'Ministério da Aeronáutica,

prestando esclarecimentos sobre 05 quesitos
constantes do RI n l 130.4, de 1996, de autoria
do Deputado FERNANDO GABEIRA.

Aviso n l 57/GM, de 06.03.96, do Ministério da Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre 06 quesitos
constantes do RI n· 131.4, de 1.996, de autoria
do Deputado FERNANDO FERRO.

RESEIffl1\ DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA RELATIVA
A REQUERIIlElfl'Q DE INFOR!lACAO E INDICAC!O

Oficio MEC/NlI 011,

Ofício MEC/N 1I 12,

Ofício MEC/NII14,

Aviso n' 23/GM-7/
121,

Aviso n ll 99,

Aviso n 11 100,

de 01. 03.96, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sopre os
quesitos constantes do RI n ll 1317, de 1996, de
autoria do Deputado CHICO VIGILANTE.

de 01. 03 .. 96, do Ministério da Educaçào e do
Desporto, prestando esclarecimentos sopre os
quesitos constantes do RI na ~309, de 1996, de
autoria do Deputado ANTôNIO JORGE.

de 01. 03.96, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1289, de 1995, de
autoria do Deputado IVO MAl:NARDI.

de 01.03.96, do Ministério da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do Rl: n ll 1296, de 1996, de autoria
do Deputado JAI.R BOLSONARO.

de 01.03.96, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1267, de
1995, de autoria da Deputada CIDINHA CAMPOs.

de 01.03.96, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes dos Requerimentos
de Informação nlls 1156 e 1158, de 1995, de
autoria da Deputada CIDINHA CAMPOS.

Aviso n 11 58/GM,

Aviso n ll 67jMC,

Aviso n 11 107,

Aviso n ll 108,

Aviso n 11 109,

Aviso n ll 110,

Aviso n l 174/MF,

de 06.03.96, do Ministério de Minas e Energia,
prêstando esclare.cimrmtos sobre os quesitos
constantes do RI n· 1311, de 1996, de autoria
do Deputado RONALDO PERIM.

de 06.03.96, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos aobre os quesitos
constantes do RI n ll 1300, de 1996, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 06.03.96, do Ministério da Agricultur~, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 851, de 1995, de autoria do Deputado
UBALDO coRIttA.

de 06.03.96, do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n l 1252, de 1995, de autoria do Deputado
1'\AACELO DEDA.

de 06.03.96, do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, prestando
asclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 1302, de 1996, de autoria do Deputado
ÊNIO BACCI.

de 06.03.96, do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da ReforIla Agrária, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 1327, de 1996, de autoria do Deputado
JAIME 1'\AATINS.

de 06.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os qU815itos
constantes do RI n l 1305, de 1996, de autoria
do Deputado AGNALDO TIMÓTEO.
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Oficio n ll 132/MARE, de 14.03.96, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 1287, de 195, de autoria do Deputado
JAIR BOLSONARO.

Aviso n l 175,tHF,

Aviso n l 176/MF,

Aviso n" 68/MC,

Oficio MEC/NlI 16,

Aviso n l 91/MT,

Àviso n l aO/Mc,

Aviso n' 113,

Aviso n l 1.43jMEC,

Aviso n l 187/MF,

Aviso n ll 188/MF,

Aviso n l 189/KF,

Aviso n l 190jHF,

Aviso n l 191fMF,

Aviso n l 192/HF,

Aviso n l 193/MF,

Aviso n l 194/MP,

Aviso n' 195/MF,

Oficio MEC/N' 021,

Aviso n' 64/GM,

Aviso n l 92/MT,

Oficio n l 249/MPO,

de 06.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1318, de 1996, de autoria
do Deputado LE6NIDAS CRISTIND.

de 06.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1307, de 1996, de autoria
do Deputado PAULO MOURÃO.

de 07.03.96, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes. do RI n § 1J.43, de 1995, de autoria
do Deputado JOSÉ EGYDIO.

de 11.03.96, do Ministério da Educação e do
Desporto r prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1319, de 1996, de
autoria do Deputado JOSÉ FRITSCH.

de 11.03.96, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n ll

465, de 1995, de autoria do Deputado MARCONI
PERILLO.

de 12.03.96, do Ministério das comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1335, de 1996, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 12.03.96, do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agráría, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 1313, de 1996, de autoria do Deputado
NILSON GIBSON.

de 12.03.96, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n§ 1309, de 1996, de
autoria do Deputado ANTÓNIO JORGE.

de 12.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n g 1331, de 1996, de autoria
do Deputado JOSÉ FORTUNATI.

de 12.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1321, de 1996, de autoria
do Deputado ADELSON RIBEIRO.

de 12.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre 'os quesitos
constantes do RI nll 1176, de 1995, de autoria
do Deputado LE6NIDAS CRISTINO.

de 12.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1330, de 1996, de autoria
do Deputado JOSÊ FORTUNATI.

de 12.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1322, de 1996, de autoria
do Deputado NEDSON MICHELETI.

de 12.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos

constantes do RI n ll 1329, de 1996, de autoria
do Deputado JOSE FORTUNATI.

de 12.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n§ 1334, de 1996, de autoria
do Deputado NILSON GIBSON.

de 12.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1332, de 1996, de autoria
do Deputado JOSÉ FDRTUNATI.

de 12.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando e6clarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1318, de 1996, de autoria
do Deputado LEÓNIDAS CRISTINO.

de 13.03.96, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1265, de autoria
do Deputado MARCONI PERILLO.

de 13.03.96, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1320, de 1996, de autoria
do Deputado FAUSTO MARTELLO.

de 13.03.96, do M~nistério dos Transportes,
prestando esclarec~mentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1315, de 1996, de autoria
do Deputado ANTONIO BRASIL.

de 13.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1279, de 1995, de
autoria do Deputado JOSÉ PRIANTE.

Ofício n§ 250fMPO,

Oficio n ll 251fMPO,

Ofício n ll 255/MP0,

Oficio n g 256/MPO,

Ofício n ll 258jMPO,

Ofício n ll 259/MP0,

Ofício n 11 260IMPo,

Oficio n ll 262/MPO,

Ofício n ll 263/MP0,

Ofício n ll 264,IHP0,

Oficio n ll 265fMPO,

Aviso n ll 490jMJ,

Aviso n ll 84jMC,

Aviso n~ 120,

Oficio n ll 189/MMA,

Ofício n ll 276/MPO,

Aviso n ll a8/MC,

Ofício MEC/NIl 25,

Aviso n ll 123,

de 13.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n§ 1199, de 1995, de
autoria do Deputado JOÃO FASSARELA.

de 13.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1247, de 1995, de
autoria do Deputado CONFÚCIO MOURA.

de 13.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 755, de 1995, de
autoria do Deputado FERNANDO DINIZ.

d";;- 13.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1171, de 1995, de
autoria do Deputado NILMÁRIO MIRANDA.

dê 13.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1253, de 1995, de
autoria do Deputado MARCELO DEDA.

de 13.03 .. 96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1207, de 1995, de
autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

de 13.03.96, do Ministério do Planejamento e
orçamento, prestando esclarecimento sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1169, de 1996, de
autoria do Deputado JAIR BOLSONARo.

de 13.03.96, do ministério do Planej amento e
orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1295, de 1996, de
autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 13.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1236, de 1995, de
autoria do Deputado RICARDO GOKYDE.

de 13.03.96, do Ministério do Planej amento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1286, de 1996, de
autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.

de 13.03.96, do Ministério do Planej amento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1203, de 1995, de
autoria do Deputado ROLAND LAVIGNE.

de 13.03.96, do Ministério do Planejamento e
orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1232, de 1995, de
autoria do Deputado cmrnA BUENO.

de 13 .. 03.96, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1313, de 1996, de autoria
do Deputado NILSON GIBSON.

de 14.03.96, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n 11

440, de 1995, de autoria do Deputado PHILEMON
RODRIGUES.

de 14.03.96, do Ministério da Previdência e
Assistência social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1344, de
1996, de autoria do Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ.

de 15.03.96, do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1205, de 1995, de autoria
do Deputado GILNEi!' VIANA.

de 15.03.96, do Ministério do Planejamênto e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1281, de 1996,
de autoria. do Deputado HAROLDO LIMA.

de 19.03.96, do ':inistério das comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1347, de 1996, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 20.03.96, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nU 1214, de 1995, de
autoria do Deputado MATHEUS SCHM!DT.

·de 20.03.96, do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 1379, de 1996, dê autoria do Deputado
NILSON GIBSON.
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Aviso n' 303-SUPAR/
c.civil, de 26.03.96, da Casa Civil da Presidincia da

República, que envia cópia do Oficio n' 33, de
05.03.96, do Ministério da Agriou1tura, do
Abasteciuhto 4t da Reforma Agrária, prestando
esclarecilNntos sobra B. Indicação n' 373, de
1995, de autoria do Deputado EDSON SILVA.

Aviso n' 304-SUPAR/
c.Civil, de 26.03.96, da Casa Civil da Presidência da

República, que envia cópia do Ofício n"
124/1l11A/GAB, de 22.02.96, do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos é da
AnIaz6nia Légal, prestando esclarecimentos
aoore a Indicação n· .(47, de 199:5, de autoria
da COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAs.

Aviso n- l03/MT,

Oficio n ll 200/MMA,

Oficio n" 201~,

Ofício n~ 202/MMA,

Oficio n lt 203/MMA,

Aviso n' 1.30,

Aviso n' 138,

Aviso n- 275/GM,

Aviso n' 5591HJ,

Ofioio MEC/N' 27,

Oficio lIEC/N' 29,

de 21.03.96, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n· 1361, de 1996, de autoria
do Deputado PEDRINHO AaRÃO.

de 21.03.96, do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos da Amazônia Legal,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 504, de 1995, de autoria
do Deputado FERNANDO GABElRA.

de 21.0:1. 95, d.o Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
prestando esclarecimentos sobre os quesito~

constantes do RI n~ 535, de 1995, de autoria
do Deputado FERNANDO GABElFA.

de 21.03.96, do Ministerio do Meio Ambiente
dos Racursos Hidricos e da Amazônia Legal'
prestando esclarecímentos sobre os quesito~
constantes do .RI n~ 1293, de 1996, de autoría
do Deputaào LEONIDAS CRIST!NO.

de 21.03.96, do Ministério do Meio Ambiente,
dbs Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes elo RI n ll 1325 t de 1996, de autoria
do DepUtado CONFUCIO MOURA.

de 22.03.96, do Ministério da AgricultUra, do
Abastecimento é da Raforma Agrária, prastando
esclarecimento. sobre os (}uesitoa cohmtanlles
do RI n* 1378, da 1996 t de autoria dd Deputado
CONFUCIO MOURA.

da 22.03.96, do Ministério da Pravid4ncia e
Assistência Social, prestandb esclarecimentos
sobre os qUé.sitos constantes do. RI n' 1353, de
1996, dil autoria do DepUtado ÃLVARO VALl:.!.

à. 22.03.96, do Mirtistârio da S2ulc1e, prestando
esclarecitaantba .obre 011 quesitos cortstantes
do RI n' i386, di> 1996, de autoria do Deputado
ANTONIO DOS sANTos.

de 22.03.96, do Miniatoirio da Justiça,
prestando asclarecimentos sobre os quesitos
constantes d~ R~J n' 1365, dé 1996, de autoria
do Deputado CHlCAO BRíGIDa.

de 26.03.96, do Ministlirio da Educaçio e d6
Desporto, prestando esolareciJHhtos sobre os
quesitos constantes dd RI n- 1403, de 1996, ae
autoria do Deputado LEOllÉt PAVAN.

de 215.03.96, do Ministêrio da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do R! n' 1194 t de 1995, de
autoria da Deputada MARIA LAURA.

Aviso n' 309-SUPAR/
c.civil,

Aviso n lt 3~O-SUPARI

C.Civil,

Aviso n Q 27jGM-7/
141,

Aviso n ll l15/MIC'l',

Aviso h lt 116jH!CT,

Aviso n' 220//IfF,

Aviso n- 221/MP t

Aviso n' 222/MF,

Aviso n' 101jMC,

Ofício n' 144/CN,

Ofício n ll 145/CN,

prestando esclarecimentos sobre a 'Indicaçlo n'
466, de 1995, de autoria do Deputado MARCONI
PERILLO.

de 26.03.96, da Casa civil da Presidência da
Rêpública, que envia cópia do Oficio n' 633,
de 04.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n 1

467, de 1995, de autoria da oaputada MARIA
VALADÃO.

de 26.03.96, da Casa civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n
60/GABfMARE, de 29.02.96, do Ministério da

Administração Federal e Reforma do Estado,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n ll

485, de 1995, de autoria do Deputado NILSON
GIBSON.

de 27.93.96, do Ministério da AeronáuticA t

prestando esclarecimentos sobra. os ~esitaL
constantes do RI n ll 1350 , de. ~996, de autoria
da Deputada ClDINHA CAMPOS.

de 27. 03.96, do Ministério da Indústria 1 do
Comércio e do TUrismo, prestando
esclareoimentos sobre 0& quesitos constantes
do RI n ll 13~6, de 1996 t de autoria do Deputado
ABELARDO LUPION.

de 27.03.96, do Mlni15tário da. Ind\lstria, do
Comércio e do TurislAO, prestando
esclarecimentos sobre os quemitbs conlStantes
do RI n· 1337, de 1996, de autoria do Deputado
HUGO BIEHL.

de 27.03.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n· J.346, de ~996, de autoria
dos Deputados MIRO TEIXEIRA e MARIA DA
CONCEIÇÃO TAVARES.

de 27.03.96, do Ministério da fazenda,
prestando esclarecimentos soqra 0.15 quesitos
constantes do RI n' 1393, de 199115, de Autoria
do Deputado LUCIANO ZICA.

de 27.03.96 t do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre Os quesitos
constantes do RI na 1321, de 1996, da autoria
do Deputado ADEISON RIBEIRO.

de 2B.03.96, do Ministlirio das COlllunicaçõe.. ,
prêstando esclarecimento. sobre oa c;ru.15itos
constantes do RI n' 1316, de 1996, de autoria
do Deputado NEDSO!l MICHELErI.

de 28.03.96, da Segunda Seoretaria do Senado
Federal, encaminhando cópia do Oficio n.
219/IfF. de 27.03.96, do Ministério da Fazenda,
que presta esclareciuntos sobre os que.itda
constantes do RI na 10, de 1995/CR
(apresentado na cOJlissão Represen'tativa do
Congresso Nacional), de. autoria do Deputado
MILTON TEMER.
de 28.03.96, da Segunda Secretaria do
congresso Nacional, encaminhando cópia do
Oficio n ll 304/MPO, de 26.03.96, do Ministério
do Planej amento e Orçamento, que presta
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n' 13, dé 1995-CN (apresentado na
comissão Representativa do congresso
Nacional) , de autoria do Deputado SÊRGIO
GUERRA.

Aviso n· 305-SUPAR/
C.civil, de 26.03.96, da. Casa civil da Presidi!ncia da

RApt1blíca, que envij!. cópia do Hemo n'
136/SUBAE-CIIPR, de 06.03.96, do Ministério da
Aeronáutica, prestando êsclareciméntoR sobre a
Indicaçâo n ' 4:38, de 1995, de autoria do
Deputado UBALDINO JtíNIoR.

Aviso n' 306-SUPAR/
C.Civil, de 26.03.96, da Casa civil da Presidência da

Reptíblica, que envia cópia do Oficio nll
25/DMC-MEE-SCOR MSUL, de 27.02.95, do
Ministério das Relações Exteriorés, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n' 450, de
1995, de autoria do Deputado PEDRO WILSON.

Aviso n· 307-SUPAR/
c.civil, de 26.03.96, da Casa Civil da Presidência da

Repl1blica, que envia cópia do Aviso n· 142, da
J.1.03.96, do Ministério da Educaçã.o e do
Desporto, prestando esclarecimantos sobre a
Indicação n· 462, de 1995, de autoria do
Deputado BENEDITO GUIMARÃES.

Aviso n' 30a-Sup~/

c.Civil, de 26.03.96, da Casa civil da presidência da
República, que envia cópia do Oficio GK/AAP n.
603 t de 01.03.96, do Minis:'k'rio da Fazenda,

493/96,

494/95,

495/96,

RESEI!HA DA CDRREBPO@!lHCIA EXPEDIDA RELATIVA
RllOIlERI!!l!N'1'Q DE IHfOIOO\CÂO E INQlCACAo

de 02.04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando côpia da Indicação n- 523,
de 1996, de autoria do Deputado JAIR SOARES, que
sugere ao Podar Executivo, por intermédio do
Ministério da Fazenda, a adoçào de medidas
relativas à redução da aliquota do 11Iporto sobre
Produtos Industrializa.dos (IP!) para embalagens de
plástico. •

de 02.04.96, ao Tríbunal Superior Eleitoral,
encaminhando cõpia da Indicação n' 524, de 1996, de.
autoria do Deputado PAULO DELGADO, que sugere ao
Tribunal Superior Eleitoral a publicação das
prestações de contas de todos os candidatos a
cargos eletivos a partir do pleito de 1994.

de 02.04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n· 526,
de 1996, de autoria do Deputado NILSON GIBSON, que
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496/96,

497/96,

498/96,

sugere ao Poder Executivo o reconhecimento do
Distrito de Fazenda Nova, Município de Brejo da
Madre de Deus, no Estado de pernalllbuco, como
Estância Hidromineral.

de 02_04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n l 527 I

de 1996, de autoria do Deputado ALEXANDRE CERANTO,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério do Trabalho I a realização de exames
oftalmológicos como rotina pré-admissional.

de 02.04.96, à Casa Civil da presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n ll 528,
de 1996, de autoria do Deputado ALEXANDRE CERANTO,
que sugere ao Poder E:Kecutivo I por intermédio do
Ministério da Saúde, a intensificação das ações de
saúde ocular com vistas à prevenção da ce.gueira.

de 02.04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, ,encaminhando cópia da Indicação n ll 529,
de 1996, de autoria do Deputado EXPEDITO JúNIOR,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministêrio do Planej amento e Orçamento, a adoção de
medidas relativas às quotas de importação fixadas
para a Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no
Estado de Rondônia.

509/96,

510/96,

511196,

512/96,

513/96

de 02.04.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n l 1465, de 1996, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, solicitando
informações sobre as obras da Usina Angra lI.

de 02.04.96, ao Ministério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI n I 1466, de 1996, de
autoria do Deputado JOSÉ FDRTUNATI, solicitando
informações sobre auditoria realizada na Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

de 02.04.96, ao Ministério do Meio ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, encaminhando
cópia do RI n l 1467, de 1996, de autoria do
Deputado PEDRO WILSON, solicitando informações
sobre desmatamento e queimadas nos Estados de
Rondônia, Acre, Roraima, Amazonas, Amapá, Pará,
Tocantins e Goiás.

de 02.04.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n ll 1468, de 1996, de autoria do
Deputado ADHEMAR DE BARllOS FIIJIO, solicitando
informações sobre os testes com o fumo Y40 e outros
tipos de tabacos proibidos no exterior.

de 02.04.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encam~nhando cópia do RI n ll 1469, de 1996, de
autor~a do Deputado JORGE TADEU MUDALEN,

ao Ministério de Minas e Energia,
cópia do RI n ll 1475, de 1.996, de
Deputado RICARDO IZAR, solicitando

sobre concessões, pela BR-
para instalação de postos de

de 02.04.96,
encaminhando
autoria do
informações
Distribuidora,
gasolina.

de 02.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n 11 1.477, de 1.996, de autoria da
Deputada ANA JúLIA, solicitando informações sobre
gestão do Banco Bradesco S.A. nos llltimos 12 (doze)
meses.

de 02.04.96, à Casa Civil da Presidt1!ncia da
República, encaminhando cópia do RI 11 1.471, de
1996, de autoria do Deputado DOMINGOS DUTRA,
solicitando informações sobre viagens do Presidemte
da República no exterior.

de 02.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
c6pia do RI n l 1472, de 1996, de autoria do
Deputado ADELSON SALVADOR, solicitando informações
sobre empréstimo realizado pelo Governo do Estado
do Espírito Santo junto à Caixa Econômica Federal.

de 02.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n l 1473, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, solieitando informações sobre
as apurações da Secretaria da Receita Federal
relativas a denúncia de sonegação das indústrias de
cigarros.

de 02.04.96, ao Ministério da Saúde, encalllinhando
cópia do RI n ll 1474, de 1.996, de autoria do
Deputado JOSÉ EGYDIO, 9011eitando informações sobre
concorrências internacionais promovidas pela
Central de Medicamentos - CEME, nos exercicios de
94 e 95.

d~ 02.04.96, ao Ministério dos Transportes,
encaminhando cópia do RI n l 1.470, de 1996, de
autoria do Deputado ROBERTO PESSOA, solicitando
informações sobre o Porto do Pecém, no Estado do
ceará.

de 02.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n I 1476, de 1996, de autoria da
Deputada ANA JúLIA, solicitando informaçõos sobre
gestão do Banco Itaú S .A. nos últimos 12 (doze)
meses.

solicitando informações sobre os critél:ios de
exploração e de fixação de preços dos serviços de
estacionamento nos aeroportos brasileiros.

517/96,

521/96,

519/96,

520/96,

518/96,

516/96,

515/96,

514/96,

de 02.04.96, à Casa civil da Presidência da
República, encamin~ando cópia da Indicação n l 531,
de 1996, de al1tor~a do Deputado EXPEDITO JúNIOR,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Fazenda, a adoção de medidas
relativas às quotas de importação fixadas para a
Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no Estado
do Rondônia.

de 02.04.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n l 534,
de 1996, de autoria do Deputado ROBERTO ROCHA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Educação e do Desporto, a adoção de
providências relativas à implantação de campus
Avançado da Universidade Federal do Maranhão em
santa Inês - Estado dó Maranhão.

de 02.04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n l 535
de 1996, de autoria do Deputado ANTONIO DO VALLE:
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério Extraordinário dos Esportes, a adoção de
medidas relativas à implantação do Proj eto "Craque
do Futuro ll

•

de 02.04.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n- 537,
de 1.996, de autoria do Deputado NILMÁRIO MIRANDA,
que sugere ao Poder Executivo a adoção de Medida
Provisória que amplie o período previsto na Lei n.
9.140, de 4 de dezembro de 1995, que "reconhece
como mortas pessoas desaparecidas eIl razão de
participação, ou acusação de participação, em
atividades políticas, no período de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979".

de 02.04.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n ll 532
de 1.996, de autoria do Deputado PADRE ROQUE, qu~
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério dos Transportes, a adoção de medidas
relativas à securitização da dívida de condutores e
transportadores rodoviários autônomos j unto ao
FINIIME.

de 02.04.96, ao Ministro da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n l 1460, de 1996, de
autoria do Deputado LEONEL PAVAN, solicitando
informações sobre a existência de proj atos para

controle de tráfego aéreo do Ae.roporto de
Navegantes, no Estado de Santa Catarina.

499/96,

501/96,

500/96,

502/96,

503/96 ,

504/96,

505/96,

506/96,

501196,

508/96,

de 02.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do R:r n l 1.461, de 1.996, de autoria do
Deputado EZrDID PINHEIRO, solicitando informações
sobre as questões relativas ao crédito rural.

de ~2.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cóp~a do R~ n l 1462, de 1996, de autoria do
Deputado EZIDIO PINHEIRO, solicitando informações
sobre as questões relativas aos recarsos
obrigatórios do Crédito Rural.

de 02.04.96, ao Ministério do Exército,
encaminhando cópia do RI n· 1463, de 1996, de
autoria do Deputado JAIR BOLSONARO, solicitando
informações sobre a suspensão do pagamento de
adicional de invalidez aos militares reformados.

de 02.04.96, ao Ministério do Trabalho
encam~nhando cópia do RI n. 1464, de 1996, d~
autona do Deputado JOSÉ CARLOS LACERDA
solicitando informaçôes sobre o programa d~
Alimentação do Trabalhador - PAT.

522/96,

523/96

524/96,

525/96,

de 02.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n I 1.478, de 1.996, de autoria da
Deputada ANA JúLIA, solicitando informações sobre
gestão da Caixa Econômica Federal, nos últimos 12
(doze) meses.

de 02.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n l 1479, de 1996, de autoria da
oeputada ANA JÚLIA, solicitando informações sobre
gestão do Banco Bradesco S.A. nos últimos ~2 (doze)
meses.

de 02.04.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n l 1480, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, solieitando informações sobre
eXame realizado nos cigarros vendidos no BrasiL

de 02.04.96, ao Ministério da Justiça, encaminhando
cópia do RI n l 1481, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, solieitando informaçõês sobre
aS investigações do Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor a respeito do fumo Y-1
supernicotinado.
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526/96,

527/96,

528/96,

529/96,

530/96,

531/96,

532/96,

533/96,

534/96,

535/96,

536/96,

537/96,

538/96,

539/96,

de 02.04.96, ao "Ministério do Trabalho,
encaminhand? cópia do RI n l 1482, de 1996, de
autoria do Deputado PEDRO WILSON t solicitando
informações sobre taxas de emprego e desemprego no
Brasil, mais especificamente 811 Goiás, Distrito
Federal e São Paulo.

de 02.04.96, ao Ministério da Sallde, encaminhando
cópia do RI n l 1483, d. 1996, de. autoria do
Dltputado PEDRO WILSON, solieitando informações
sobre a fir;calizaçào da produção de cigarros no
Brasil.

de 02.04.96, ao Ministério da Educaçio e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n l 1484, de
1996, de autoria do Deputado UBALOO CORRtA,
solicitando informações à Fundação Universidade de
Brasília sobre o número de prafesaores, alunos e
funcionários, total de professores afastados para o
exercício de funções p~licas, quantos t6m mestrado
e doutorado, qual o custo _nsal da folha a quais
as entidades oficiais 8: privadas lIAlltenedoras da
instituição.

de 02.04.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encam~nhando cópia do RI n l '14.85, da 1996, de
autorJ.a do Deputado CORAUCI SOBRINHO, solicitando
infonaaçóes a respeito da licitação efetivada pela

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
- INFRAERO.

de 02.04.96, ao Ministério do Planejamento e
orçamento, encaminhando cópia do RI n l 1486, de
1996, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
solicitando informações ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, acerca
de empréstimos no periodo de 1 11 de janeiro de 1996
até a presente data.

de 02.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do lU n ll 1487, de 1996, de autoria do
OAputado ANIVALDO VALE, solieitando informaçõAs
sobre o pagamento de créditos do Banco do Brasil
S .A. relativos à venda de ações da companhia Aços
Especiais Itabira - ACESITA.

de 02.04.96, ao Deputado EDSON SILVA, encaminhando
cópia do Aviso n ll 303-SUPAR/C.Civil, de 26.03.96,
da Casa civil da Presidência da República, que
envia cópia do Ofício n· 033, de 06.03.96, do
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Refortla Agrária, prestando esclareciaentos sobre a
Indicação n l 373, de 1995.

de 02.04.96, ao Deputado UBALDINO JúNIOR,
encaminhandO cópia do Aviso n. 30S-SUPAR/C.Civil,
de 26.03.96, da Casa civil da Presidl!ncia da
República, que envia cópia do MeJ:lO n l 136/SUBAE
CMPR, de 06.03.96, do Ministério da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n l 438,
de 1995.

de 02.04.96, ao Presidente da COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, HEIO AMBIENTE E MINORIAS, ence.minhando
cópia do Aviso n l 304-SUPAR/C.Civil, de 26.03.96,
da Casa Civil da Presidência da República, que
envia cópia do Ofício n l 124/101A/GAB, de 22.02.96,
do Ministério do Melo Ambiente, dos Recursos
HidricoB e da AlIaz6nia Legal, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n I 447, da 1995.

de 02.04.95, ao Deputado PEDRO WILSON, encuainhando
cópia do Aviso n· 306-SUPAR/C.Clvil, de 26.03.96,
da Casa civil da Presid6ncia da Rep11blica, que
envia cópia dos Oficioa n l 25/DMC-MRJ!:-XCOR HSUL, de
27.02.96, do Ministério das Relaç6ea Exteriores, e
n ll 15, de 10.01.96, do Ministério da Justiça,
prestando eBclarecimentos sobre a IndicaçAo n l 450,
de 1995.

de 02.04.96, ao .:>eputado BENEDITO GUIMARÁES,
encaminhando cópia do Aviso n l 307-SUPAR/C.Civi1,

de 26.03.96, da Casa civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n l 142, de
11. 03.96, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n l 462,
de 1995.

de 02.04.96, ao Deputado MARCONI PERILLO,
encaminhando cópia do Aviso n· 30S-SUPAR/C.Civi1,
de 26.03.96, da Casa Civil da Presid4ncia que envia
cópia. do Oficio GM/AAP n l 603, de 01~03.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecilUlntos
sobre a Indicação n l 466, de 1995.

de 02.04.96, à Deputada MARIA VALADAO, encaminhando
cópia do Aviso n· 309-SUPAR/C.Civi1, de 26.03.96,
da Casa civil da Presidência da I«;tpública que envia
cópia do Oficio n· 633, de 04.03.96, do Ministério
da Fazenda, prestando esclarecÍ!nentos sobre a
Indicação n l 467, de 1995.

de 02.04.96, ao Deputado NIISON GIBSON',
encaminhando cópia do Aviso n. 310-SUPAR/C.Civil,
de 26.03.96, da Casa Civil da Presidincia da
Rep~lica, que envia cópia do Aviso n l 060/96-

5~0/96,

541/95,

542/96,

543/96,

544/96,

545/96,

546/96,

5~7/96,

5~8/96,

5~9/96,

550/96,

551/96,

552/96,

553/96,

554/96,

GA.B/MARE, de 29.02.96, do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n I .4 85 ,
de 1995.

de 02.04.96, ao Deputado HAROlDO LIMA, encaJIinhando
cópia do Aviso n ll 229/MF, de 01.04.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
complementares sobre os quesitos constantes do RI
n· 1282, de 1995.

de 02.04.96, ao Deputado CHICO VIGILANTE,
encaminhando cópia do Aviso n l 230jMF, de 01.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1341, de
1996.

de 03.04.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n l 525,
de 1996, de autoria do Deputado PADRE ROQUE, que
sugere ao Poder Exec\1tivo, por intermédio do
Ministério do P1anej amento e orçamento, a adoção de
ttedidas que possam viabilizar a securitização das
d1.v1da15 provenientes das operações de FINAME para
aquisição de caminhões de cargas.

de 03.0.4.915, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cõpia da Indicação n l 530,
de 1996, de autoria do Deputado EXPEDITO JUNIOR,
que sugere ao Poder Executivo, por interS\édio do

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
a adoção de medidas relativas às quotas de
importação fixadas para a Ârea de Livre Comércio de
Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia.

dA 03.04.96, à Casa civil da Presid';ncia da
República, encaminhando cópia da Indicação n I 533,
de 1996 r de autoria do Deputado PAULO GOuvtA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Previdência e Assistência Social, a
criação de postos do InJ5tituto Nacional de
Seguridade Social INSS, no Estado de Santa
Catarina.

de 09.04.96, ao Deputado PAULO ROCHA, encaJ1inhando
cópia do Oficio n ll 272/MMA/GAB, de 08.04.96, do
Ministério do Meio AmbientA, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 792, de 1995.

de 09.04.96, ao Deputado LUIZ GUSHIKEN,
encaminhando cópia do Aviso n· 252/MF, de 04.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1235, de
1995.

de 09.04.96, ao Deputado IVO MAINARDI, encaminhando
cópia do Oficio MEC/GM/n l 033/96, de 03.04.96, do
Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n· 1289, de 1995.

de 09. O~. 96, ao Deputado LEôNIDAS CRISTINO.
encaminhando COp1A do Oficio n l 32S/MPO, de
03.04 .. 96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n l 1294, de 1996.

de 09.04.96, ao Deputado NIrsON GIBSON,
encaminhando cópia do A'Viso n· 238/MP, de 03.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre 05 quesitos constantes do RI n. 1334, de
1996.

da 09.04.96, à Deputada TELMA DE SOUZA,
encaJ:1inhando c6pia do Aviso n- 08S/96-GM, de
04.04.96, do Ministério de Minas e :Snergia,
pr.stando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1339, de 1996.

de 09.04.96, ao Deputado LUCIANO ZICA, encuainhando
cópia do Aviso n l 089/96-GM, de 04.04 .. 96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1342, de 1996.

de 09 .. 04.96, à Deputada ANA JúLIA, encaminhando
cópia do Aviso n l 254/MF, de 04.04.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimento8
sobre os quesitos constantes do RI n l 1343, de
1996.

de 09.04.96, ao Deputado MAURíCIO REQUIAo,
encaminhando cópia do Oficio n I 271/MMA/GAB, de
08.04.96, do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos ê da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre 0$ quesitos constante:s do RI
n l 1345, de 1996.

de 09.04.96, ao Deputado LUCIANO PIZZATO,
encaminhando cópia do Ofício n l 271/MMA/GAB, de
08.04.96, do Ministério do Meio AJmiente, d',)s
Recursos Hídricoa e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobrA 015 quesitOlil constante. do RI
n ll 1345, de 1996.
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555/96,

556/96,

557/96,

558/96,

559/96,

560/96 ,

561/96,

562/96,

563/96, .

564/96,

565/96,

566/96,

567/97,

568/96,

569/96,

570/96,

571/96,

572/96,

de 09.04.96, ao Deputado NOEL DE OLIVEIRA,
encaminhando cópia do Aviso n l 2S1/MF, de 04.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n' 1351, de
1996.

de 09.04.96, à Deputada ANA JúLIA, encaminhando
cópia do Ofício MEC/GM/n ' 035/96, de 04.04.96, do
Ministério da Educação e do Desporto, solicitando
prazo adicional para resposta do RI n Cl 1357, de
1996.

de 09.04.96, à Deputada ANA JúLIA, encaminhando
cópia do Oficio n' 325/MPO, de 03.04.96, do
Ministério do Planej amento e Orça1llento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1359, de 1996.

de 09.04.96, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando
cópia do Aviso na 086/96-GM, de 04~04~96, do
Kinistério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n lJ 1362, de J.996~

de 09 ~ 04 ~ 96, ao Deputado SARNEY FILHO, encaminhando
cópia do Aviso n lJ 250jMF, de 04~04~96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre Os quesitos constantes do RI n· J.363, de
1996.

de 09 ~ 04.96, ao Deputado NILSON GIBSON
enca~i~ha~d,? cópia do Aviso nll 255/MF, de 04.04~96;
do M~nJ.sterlo da Fazenda, prestando esclarecimentos
~~~~~ os quesitos constantes do RI nll 1366, de

de 09 ~ 04.96, à Deputada ANA JÚLIA, encaminhando
cópia do Aviso n° 087/96-GM, de 04 ~ 04 ~ 96 do
Ministér~o de Minas e Energia, prestando
esclarecl.mentos sobre os quesitos constantes do RI
nll 1367, de 1996~

de 09 ~ 04 ~ 96, à Deputada ANA JÚLIA, encaminhando
c~p~a . d,o Aviso n ll 253/MF, de 04~04~96, do
Ml.nl.sterlO da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesito constantes do RI n ll 1368 de
1996 ~ ,

de 09 ~ 04 ~ 96, à Deputada ANA JúLIA, encaminhando
cópia do Aviso nO 090/96-GM, de 04.04.96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1369, de 1996~

de 09 ~ 04.96, ao Deputado LUIZ GUSHIKEN
encaminhando cópia do Aviso no 239/MF" de 03~04.96'
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimento~
~~~~~ os quesitos constantes do RI n ll 1370, de

de 09 ~ 04 ~ 96, ao Deputado AUGUSTO NARDEs
encaminhando c~p~a do, Oficio MEC/GM/n' 034/96, d~
04 ~ 04.96, do Mlnlstérlo da Educação e do Desporto
solicitando prazo adicional para resposta do RI n ~
2372, de 1996 ~

de 09. 04 ~ 96, à Deputada ANA JúLIA, encaminhando
cópia do Ofício na 324/MPO, de 03~04.96, do
Ministério do Planejamento e Orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os qUBsitos constantes do RI
nO 1374, de 1996.

de 09.04.96, ao Deputado HERCULANO ANGHINETTI
enca~i~ha~d~ cópia do Aviso n ll 236/MF, de 03~04~96;
do MJ.nl.sterlo da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1375 de
1996 ~ ,

de 09 ~ 04 ~ 96, ao Deputado JOSÉ FORTUNATI
encaminhando cópia do Aviso nO 237/MF, de 03.04.96'
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecÍll:ento~
~~~~~ os quesitos constantes do RI na 1381, de

de 09.04.96, ao Deputado CHICO VIGILANTE,
encaminhando cópia do Aviso n ll 241/MF, de 03~04.96,

do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n 11 1396, de
1996.

de 09.04~96, ao Deputado JOSÉ FRITSCH, encaminhando
cópia do Aviso n ll 091/96-GM, de 04~04~96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 1405, de 1996 ~

de lD ~ 04 ~ 96, à Deputada CIDINHA CAMPOS,
encaminhando cópia do Aviso na 027/GM-7/14J., de
27 ~ 03 ~ 96, do Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 1350, de J.996~

de 10. 04 ~ 96, ao Deputado NOEL DE OLIVEIRA,
encaminhando cópia do Aviso na 103jMC, de 09~04~96,

do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
na 1352, de 1996.

573/96,

574/96,

575/96,

576/96,

577/96,

578/96,

579/96,

580/96,

581/96,

582/96,

583/96,

584/96,

585/96,

586/96,

587/96,

588/96,

de 10~04~96, ao Deputado MILTON TEMER, encaminhando
cópia do Aviso n' 247/HF, de 04~04~96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentoE
sobre os quesitos constantes do RI n Cl 1364, de
1996.

de 10 ~ 04.96, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia do Aviso n Cl 104jMC, de 09~04~96"

do Ministério d.as comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n l 1447, de 1996~

de 11 ~ 04.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n l 536,
de 1996, da autoria do!! Deputados ANA JúLIA e
NEDSON MICHELETTI, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Fazenda, a adoçio
da medidas relativas à manutenção do atual
contingente de engenheiros e arquitetos sediados na
Superintend'ncia da Caixa Econ611ica Federal de
Belém, Estado do Pará.

de 11.04~96, à Casa Civil da Presidência da
Repllblica, encaminhando cópia da Indicação n I 538,
de 1996, da autoria do Deputado ANTONIO 00 VALLE,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério das Comunicações, a adoção de medidlls no
sentido de divuigar os nomes, fotos e outras
infor1lJ.ações dos desaparecidos, pelos veiculas de
comunicação ~

de 11.04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando c6pia da Indicação n l 539,
de 1996, de autoria do Deputado ARY KARA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Justiça, a adoção de medidas no
sentido de promover estudos técnicos sobre o uso de
luz intermitente em motonetes e motocicletas de
passag&iros e de cargas, tornando-a equipamento
obrigatório.

de 11.04.96, ao Ministêrio da Fazenda, encaminhando
cop~a do RI na 1488, de 1996, de 1996, de autoria
do Deputado ANIVALDO VALE, sobre o cumprimento do
art~ 16 da Lei nO 9~126, de 10 de novembro de 1995~

de 11~04~96, ao Ministério da Agricultura, do
Abastecim-ento e da Reforma Agrária, encaminhando
cópia do RI na 1489, de 1996, de autoria do
Deputado ANIVALDO VALE, sobre o cumprimento do art~

16 da Lei n l 9.126, de 10 de novembro de 1995~

de 11 ~ 04 ~ 96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI ria 1490, de 1996, de autoria do
Deputado MARCONI PERILLO, sobre o concurso público
para a carreira técnica do Banco Central (TCB
94/01), cujo Edital foi publicado no Diário Oficial
da União de 25 de fevereiro de 1994 ~

dQ 11. 04 ~ 96 , ao Ministério da previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n.
1491, de 1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
sobre cobrança de divida atrasadas junto ao INSS~

de 1.1.. 04 ~ 96, ao· Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n' 1493, de 1.996, de autoria do
Deputado FERNANDO ZUPPO, sobre o Programa de
Estimulo à Reestruturaçáo e ao Fortalecimento do
Sistem.a Financeiro Nacional - PROER, e o Fundo
Garantidor de créditos -FGC.

de 11. 04 ~ 96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n l 1494" de 1996, de autoria do
Deputado PEDRO WILSON, sobre o Programa de Estímulo
à Reestruturação ao Fortalecimento do Sistema
Financeiro Nacional - PROER~

de ll~04~96, ao Ministério Extraordinário dos
Esportes, encaminhando cópia do RI n ll 1495, de
1996, de autoria do Deputado PEDRO WILSON, sobre o
montante de recursos financeiros transferidos para
clubes brasileiros, depois do Bingo.

de 11. 04 ~ 96 , ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n ll 1496, de autoria do
Deputado PEDRO WILSON, sol icitando informações
quanto à. participação do Banco Nacional em
concorrência de construção da Usina Serra da Mesa~

de 11 ~ 04 • 96, ao Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado, encaminhando cópia do RI n 11

1497, de 1996, de autoria do Deputado EXPEDITO
JúNIOR, sobre Vale-Refeição de servidores públicos
federais.

de 11~04~96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n l 1498, de 1996, de autoria do
Deputado EXPEDITO JúNIOR, sobre preço, atribuído
pela Receita Federal, para terra nua, no Município
de Ouro Preto do oeste/RO ~

de 11 ~ 04 ~ 96, ao Ministério da Administração Federal
e Reformá" do Estado, encaminhando cópia do RI n 11

1499, de 1996, de autoria do Deputado GERVÃSIO
OLIVEIRA, sobre o não cumprimento do Decreto na
1~737, de 07 de dezembro de 1995.
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589/96,

590/96,

591/96,

592/96,

593/96,

594/96,

595/96,

596/96,

597/96,

598/96,

599/96,

600/96,

601/96,

602/96,

603/96,

604/96,

de 11.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n l 1500, de 1996, de autoria do
Deputado GERVÂSIO OLIVEIRA, sobre o não cumprimento
do Decreto n l 1.737, de 07 de dezembro de 1995.

de 11.04.96, ao Ministério da Previdência. e
Aszisti\ncia Social, encaminhando cópia do RI n'
1501, de 1996, de autoria da Deputada RAQUEL
CAPIBERIBE, sobre o patrimônio do Instituto
Nacional de Seguridade social - INSS.

de 11.04.96 I ao Ministério da Fazenda, enCAminhando
cópia do RI n l 1503, da 1996, de autoria do
Deputado ROBERTO PESSOA, sobre o recente aumento de
folhas de flandres adotado pela COllpanhia
Siderúrgica Nacional - CSN.

de 11.04.96, ao Ministério da Fazenda, enCAminhando
cópia do RI n l 1504, de 1996, de autoria do
Deputado CHICAo BRtGlOO, acerca de situaçAo das
instituições bancárias, sobre atualizaçio do
Proqrama de Estimulo à Reestruturação 11: ao
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 
PROER - e a respeito da fiscalização exercida pelo
Banco Central do Brasil.

de 11.04.96, ao Ministério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI n l 1505, da 1996, de
autoria do Deputado LEONEL PAVAH, sobra a 8ituação
da Estação Costeira de Naveqant8B, no Estado de
Santa Catarina.

de 11.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1506, de 1996, de autoria do
Deputado JAQUES WAGNER, sobre o Imposto Territorial
Rural - ITR.

de 11.04.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n ll 1507, de 1996, de autoria do
Deputado PAULO ROCHA, sobre licita.ções na Fundação
Nacional de Saúde - FNS.

de :1.1.04.96, ao Ministério da FAzenda, encaminhando
cópia do RI n I 1508, de 1996, de autoria do
Daputa~o GILNEY VIANA, , sobre contrato de.
financiamento à CORAS do· Estado do Mato Gr08!50
referente a empréstimo habitacional destinado ~
empreendimento no Bairro são João Del Rei
Municipio de cuiabá. '

de 11.04.96, ao Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, encaminhando
cópia do RI n l 1509, de 1996, de autoria do
Deputado GILNEY VIANA, a respeito de ações
empreendidas pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA.

de 11.04.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encam~nhando cópia do RI n 11 1510, de 1996, de
autorla do Deputado ROBERTO PESSOA, sobre a obra da
linha de transmissão Banabuiú-Fortaleza, no Estado
do Ceará.

da 11.04.96, ao Ministério das Comunicações,
encaminhando cópia do RI n l 1511, de 1996, de
autoria do Deputado ROBERTO PESSOA, sobre oa
serviços de telefonia celular no Estado do Ceará.

de 11.04.96, ao Ministério de Minas e Energia
encaminhando cópia do RI n l 1512, de 1996, d~
autoria do Deputado ROBERTO PESSOA, sobre a obra do
Gasoduto Hordestão.

de 12.04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n I 540
de 1996, da autoria do Deputado ANTONIO DO VALLE:
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério do Maio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, a adoçA0 de medidas CO%l vistas
ao cumprimento de dispositivos da Lei n l 5.197, de
03 de janeiro de 1967, que "dispõe sobre a proteção
à fauna e dá outras providi.ncias".

de 12.0·L96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n l 541
de 1996, de autoria do Deputado ROB:ÉRIO ARAtl'JO, qu~
sugere ao poder Exe:cutivo, por intermédio do
Ministério da Saúde, a adoção de tratamento 1811
mass.a contra helmintíase em menores de 5 (cinco)
anos.

de 12.04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n' 545,
de 1996, de autoria do Deputado EXPEDITO JúNIOR
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio d~
Ministério da Fazenda, a adoção de medidas
relativas à liberação de óleo vegetal doado à
Prefeitura do Município de Guajará-Mirim, no Estado
de Rondônia, pelo governo boliviano.

de :1.2.04.96, à Cl>Sl> Civil da Presidência da
Rept1blica, encaminhando cópia da IndicaçÃO n l 547,
de 1996, de autoria do Deputado OSVALDO REIS, que
sugere ao poder Executivo, por intermédio do
Ministério dos Transportes e do Ministério do
Planej amento e Orçamento, a alocação de recursos

605/96,

606/96,

607/96,

608/96,

609/96,

610196,

611/96,

612/96,

613/96,

614/96,

615/96,

616/96,

617/96,

618/96,

619/96,

para construção, restauração e conservação de
rodovias ~ederais no Estado de Tocantins.

de 12.04.96, à Casa Civil da Presidência da
Rept1l:llica, encaminhando cópia da Indicaçào n l 554,
de 1996, de autoria do Deputado PAULO DELGADO, que
sugare ao poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Saúde, a adoção d. medidas visando a
garantir o ressarcimento ao Sistema único de sa\lde
- sus, dos serviços prestados por suas unidades aos
portadores de planos e seguros de Gadde.

de 12.04.96, ao Ministério da. Educação e do
Desporto, encallinhando cópia do Oficio GDAJ n I

017/96/ de 29.03.96, de autoria do Deputado ANTONIO
JORGE, que devoIve o disquete que contém as
informações solicitadas através do RI n l 1309/96 e
requer esclarecimentos urgentes sobre a
especificidade do programa de leitura individual de
dados.

de 12.04.96, ao Deputado SAUJMÃO CRUZ, encaminhando
cópia do Aviso n ll 338-SUPAR/C.civil, de 08.04.96,
da Casa civil da Presidência da República, que
envia cópia do OficiojMEC/GM/n l 028/96, de
26.03.96, do Ministério da Educação e do Desporto,
COls!. esclarecimento sobre a Indicação n ll 361, de

1995.

de 12.04.96, ao Deputado SALOMÃO CRUZ, encaminhando
cópia do Aviso n- 339-SUPAR/C.civil, de 08.04.96,

da Casa civil da Presidência da República. que
envia cópia do Aviso n' 165, de 26.03.96, d.o
Ministêrio da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 374, de 1995.

de 12.04.96, ao Deputado ROMMEL FEIJó, encaminhando
cópia do Aviso n ll 340-SUPAR/C.civil, de 08.04.96
da Casa Civil da Presidência, que envia cópia d~
Aviso n l 184, de 29.0:3.96, do Ministério da
Educação e do Desporto, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n ll 414, de 1995.

de 12.04.96, ao Ot!lputado MILTON TEMER, encaminhando
cópia do Aviso n· 219/HF, de 27.03.96 do
Ministério da :Fazenda, prestando esclarecin:entos
sobre os quesitos constantes _ do RI n ll 10/95-CR,
apresentado perante a comissao Representativa do
Congresso Nacional.

de 12 ~ 04.96, ao Deputado MILTON TEMER, encaminhando
cópia do Aviso n- 240jMF, de 03.04.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes _ do RI n ll 11/95-CR,
apresentado perante a comissao Representativa do
Congresso Nacional.

de 12.04.96, ao Deputado SÉRGI.O GUERRA,
encaminhando c6pia do Oficio n l 304/MPO, de
26.03.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 13/95-CR, apresentado
~:~~~~:l.a Comissão Representativa do congresso

de 12.04.96, ao Deputa.do ADELSON SALVADOR,
encaminhando cópia do Aviso n ll 162/96, de 11.04.96
do Ministério da Aqricultura, do Abastecimento e d~
Reforma Agrária, .prestando esclarecimentos sobre 08
quesitos constantes do RI n· 1190, de 1995.

de 12 .. 04.96, ao VALDEMAR COSTA NETO, encaminhando
cópia do Aviso n l 110/MC, de 10.04.96, do
Ministério das comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n· 1340, de 1996.

de ~2.04.96, ao Deputado AUGUSTO CARVALHO,
encam~n~ando c6pia do Avisa n ll 109jMC, de 10.04.96,
do M~nistério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1360, de 1996.

de 12.04.96, 80 Deputado VALDEMAR COSTA
encaminhando cópia do Aviso n ll 108/M:C, de 10.04.96,'

do Ministério das comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n l 1372, de 1996.

de 12.04.96, ao Deputado ANTONIO DOS SANTOS,
encaminhando cópia do Aviso n l 156, de 09.04.96, do
Ministério da Aqricultura, do Abastecimento e da
Ifeforma Agrária, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1386, de 1996.

de 12.04.96, ao Deputado PEDRO WIlSON, encaminhando
cópia do Ofício n l 293/MMA/GAB, de 11.04.96, do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1421, de
1996.
de 12.04.96, ao Deputado JOSÉ PORTUNATI,
encaminhando cópia do Aviso n l 112/MC, de 11.04.96,
do Ministério das comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os ques!tos consta.ntes do RI
n. 1466, de 1996.



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 20515

620/96,

621/96,

622/96,

623/96,

624/96,

625/96,

626/96,

627/96,

628/96,

629/96,

630/96,

631/96,

632/96,

633/96,

634/96,

635/96,

de 16.04.96, ao Deputado IVAN VALENTE,
encaminhando cópia do Oficio n li 197/MCT , de
11.04.96, do Ministério da ciência e Tecnologia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1376, de 1996.

de 16.04.96, ao Deputado CHICO VIGILANTE,
encaminhando cópia do Aviso n ll 266fMF, de 10.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n" 1377, de
1996.

de 16.04.96, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando
cópia do Aviso n l 273fMF, de 12.04.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1380, de
1996.

de 16.04.96, à Presidência da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Aviso n ll 104/96-GM, de
15.04.96, do Ministério de Minas e Energia, tendo
em anexo documento com carimbo de CONFIDENCIAL, que
responde aos quesitos constantes do RI n ll 1383, de
1996.

de 16.04.96, ao Deputado LINDBERG FARIAS,
encaminhando cópia do Aviso nll 274/l1fF, de 12.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nll 1384, de
1996.

de 16.04.96, ao Deputado INÁCIO ARRUDA,
encaminhando cópia do Ofício nll 25/DPB/ARC-MRE
EAGR, de 15.04.96, do Ministério das Relações
Exteriores, prestando esclarecimantos sobre os
quesitos constantes do RI nll 1390, de.1996.

de 16.04.96, ao Deputado FERNANDO ZUPPO,
encaminhando cópia do Aviso n" 272/MF, de 12.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n" 1398, de
1996.

de 16.04.96, ao Deputado MALULY NETTO, encaminhando
cópia do Aviso n" 168, de 11.04.96, do Ministério
da Previdência e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n" 1399, de 1996.

de 16.04.96, ao Deputado HUMBERTO COSTA,
encaminhando c6pia do Aviso n" 166, de 11.04.96, do
Ministério da Previdência e Assistância Social,
prestando esclarecimentos sobro os queaitos
constantes do RI n ll 1408, de 1996.

de 16.04.96, ao Deputado .JOÃO PAULO, encaminhando
cópia Aviso nll 169, de 11.04.96, do Ministério da
previdência e Assistência Social, prestando
esclarecimentos sobre os guesitos constantes do RI
n l 1441, de 1996.

de 16.04.96, ao Deputado ARLINDO CHINAGLIA,
encaminhando cópia do Aviso n" 167, de 11.04.96, do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1.456, de 1.996.

de 16.04.96, ao Deputado RICARDO IZAR, encaminhando
cópia do Aviso n ll 103/96-GM, de 1.5.04.96, do
Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1475, de 1996.

de 16.04.96, ao Deputado Jost FORTUNATI,
encaminhando cópia do Ofício PS/RI n l 623, de
16.04.96, enviado à Presidência da Câmara dos
Deputados, esclarecendo sobre a tramitação da
rasposta do RI n" 1.383, de 1.996.

de 18.04.96, à Presidência do Tribunal superior do
Trabalho, encaminhando cópia da Indicação nll 542,
de 1996, de autoria do Deputado AIRTON DIPP, que
sugere ao Tribunal Superior do Trabalho a liberação
de recursos para aquisição de terreno e construção
da sede da 1- e 2 - Juntas de Conciliação e

.Julgamento no Município de Passo Fundo, Estado do
Rio Grande do Sul.

de 18.04.96, à Casa Civil da Presidência da
RepÚblica, encaminhando cópia da Indicação n" 543,
de 1996, de autoria do Deputado ARMANDO ABíLIO, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério das comunicações, a abertura de edital
de concorrência para exploração de serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada nos
Municípios de Lagoa Seca e Queimadas, no Estado da
Paraíba.

de 18.04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n ll 544,
de 1.996, de autoria do Deputado EXPEDITO JúNIOR,
que sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas
relativas à concessão de. títulos definitivos de
propriedade de terra no Município de Costa Marques,
no Estado de Rondônia.

636/96,

637/96,

638/96,

639/96,

640/96,

641/96,

642/96,

643/96,

644/96,

645/96,

646/96,

647/96,

648/96,

649/96,

650/96,

de 18.04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação. n~ 546,
de 1996, de autoria do Deputado ALEXANDRE CERANTO,
que sugere ao Poder Executivo a edição de decreto
destinado a regulamentar a conclusão de obras
públicas inacabadas ou em curso.

de 18.04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação na 548,
de 1996, de autoria do Deputado CORIOLANO SALES,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Fazenda, a adoção de providências no
sentido de reduzir os valores do Imposto
Territorial Rural-ITR, no Estado da Bahia.

de 18.04.96, à Casa Civil Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicaçào n ll 552, de 1996, de
autoria do Deputado DOMINGOS DUTRA, que sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Fazenda, a suspensão das medidas referentes ao
fechamento da agência do Banco do Brasil S.A, no
Município de Riachão do sul, Estado do Maranhão.

de 18.04.96, à Casa Civil da Presidência da
República, encaminhando cópia da Indicação n" 553,
de 1996, de autoria do Deputado CONFÚCIO MOURA, que
sugere ao Poder Executivo o envio de proj eto de lei
dispondo sobre a competência da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia SUDAM e da
Superintendência da Zona Franca de Manaus
SUFRAMA, e dá outras providências.

de 18.04.96, ao Ministerio do Planejamento e
Orçamento, encaminhando cópia do RI n ll 1492, de
1996, da autoria do Deputado ALDO REBELO, sobre
financiamentos do BNDES Banco Nacional do
Desenvolvimento Económico e Social para
construção de Plantas Industriais para produção de
Hemoderivados.

de 18.04.96, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n" 1513, de
1996, de autoria do Deputado CHICÃo BRÍGIDa, sobre
dados estatísticos atuais da educação nacional.

de 18.04.96, ao Ministério da Cultura, encaminhando
cópia do RI n ll 1514, de 1996, de autoria do
Deputado AUGUSTO CARVALHO, a respeito de custos da
recuperação de equipamentos e da manutenção do
prédio do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro.

de 18.04.96, ao Deputado SÊRGIO GUERRA,
encaminhando cop1.a do Ofício n ll 329/MPO, de
03.04.96, do Ministério do Planej amento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n" 13/95-CR, apresentado
perante a Comissão Representativa do Congresso
Nacional.

de 18.04.96, à Deputada VANESSA FELIPE,
encaminhando cópia do Aviso n ll 396 - SUPAR/C.Civil,
de 12.04.96, da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso nO 293, de
03.04.96, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n" 305, de 1995.

de 18.04.96, ao Deputado .JOSÉ CARLOS LACERDA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 397-SUPAR/C.Civil,
de 12.04.96, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Oficio n ll 428,
21.03.96, do Ministêrio da ,Justiça, prestando
esclarecimtmtos sobre a Indicação n" 364, de 1995.

de 1.8.04.96, ao Deputado JOSÉ CARIDS LACERDA,
encaminhando cópia do Aviso nll 398-SUPAR/C.Civil,
de 12.04.96, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Ofício n" 31~, de
19.03.96, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n ll 476, de 1995.

de 18.04.96, ao Deputado ALMINO AFFONSO,
encaminhando cópia do Aviso nll 399-SUPAR/C.Civil,
de 12.04.96, da Casa Civil da Presidência da
República que envia cópia do Aviso n ll 062,
20.03 .. 96, do Ministério do Trabalho, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nll 490, de 1996 •

de 18.04.96, ao Deputado DOMINGOS DUTRA,
encaminhando cópia do Aviso n ll 400-SUPAR/C.civil,
de 12.04.96, da Casa civil da presidência da
República que envia cópia do Aviso na 164, de
26.03.96, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando esclarecimentos sobre a Indicaçào n" 516,
de 1996.

de 19.04.96, ao Deputado PIMENTEL GOMES,
encaminhando cópia do Aviso n 02 302/GM, de 18.04.96,
do Ministério da saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI na 1348, de
1996.

de 19.04.96, à Deputada ANA JúLIA, encaminhando
cópia do Aviso n" 303/GM, de 18.04.96, do
Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobra os quesitos constantes do RI n ll 1358, de
1996.
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651/96,

652/96,

653/96,

654/96,

655/96,

656/96,

657/96,

658/96,

659/96,

660/96,

661/96,

662/96,

663/96,

664/96,

665/96,

666/96,

de 19.04 .. 96, ao Deputado DOMINGOS DUTRA,
encAminhando cópia do Avia0 n l 179/96, da 17.04.96,
do Ministério da Agricultura, do AbssteciJlento e da
ReforJla Agrária, prestando esclareci_nto. sobre OB
quesitos constantes do RI n' 1389, de 1996.

de 19.04.96, ao Deputado JOSÉ FIUTSCH, encallinhando
cópia do Aviso n' 1BO/96, de 17.04.96, do
Ministério da Agricultura, do Abasteciaanto e da
Reforma Agrária, prestando eBclareci..nto. sobre os
quesitos constante. do RI n l 1400, de 15196.

de 19.04.96, ao Deputado FERNANDO FERRO,
encaminhando cópia do Aviso n' 301/GM, de 18.04.96,
do Ministério da Sallda, prestando esclarlRCimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1436, de
1996.

de 19.04.96, ao Deputado ANILVALDO VALE,
encaminhando cópia do Aviso n' 182/96, de 17.04.96,
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, prestando eaclaraciaentos sobre o.
quesitos constantes do RI n. 1"89, de 1996.

de 19.04.96, ao Deputado PEDRO WILSON, encaminhando
cópia do Ofício n' 278/96-GM/MEE, de 17.04.96, do
Kinist'rio Extra.ordinário dos Esportes, prestando
esclarecimentos sobre o. quesitos constantes do RI
n· 1495, de 1996.

de 22.04.96, l Casa Civil da Presld.ncla da
Rspllblica, encaminhando cópia da Indicaçio n' 549,
de 1996, de autoria do Deputado DOIIINGOS DllTIlA, que
sugere ao Poder Executivo, por lnterJlédl0 do

Ministério da Justiça, a adoçA0 de lIedidas
referentes ao assassinato co»etido por um policial
no Município de Lago do Junco, Estado do Maranhio.

de 22.04.96, à Casa Civil da Presidência ·da
República, encaminhando cópia da. Indicaçio n- 550,
de 1996, da autoria do Deputado DOMINGOS DUTRA, que
sugere ao poder Executivo, por intermédio do
Minlat'rio da Agricultura, do Abastecimento e da
ReforDll Agrária, a Adoção d. lIedidas referentes à
vistoria do iJlÓvel rural Santa Rosa, localizado no
Município de Itaberai, Estado de Goi's.

de 22.04.96, à Casa Civil da Praddincia da
Reptllilica, encaminhando cópia da Indicaç'o n· 555,
de 19915" da autoria do Deputado MARCOMI PERILI.O,
que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Sat1da, a adoçio de medidas que visell
à solução dOIl graves proble.as da siulde ptlblica do
Município de Anápolis, Estado de Goiás.

de 23.04.96, ao Deputado LINDBERG FARIAS,
enca.inhando cópia do Oficio MEC/n l 040/96, de
17.04.96, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando esclarecimentos sobre oa quesitos
constantes do RI n· 1385, de 1996.

de 23.04.96, ao Deputado DOMINGOS DUTRA,
encaminhando cópia do ofício n' 26/DSE/ARC-MRE
APES, do Ministério das Relaçõe. Exteriores,
prestando esclareci:aentos sobre os quesitos
constantes do RI n l 1388, de 1996.

de 23.04.S6, ao Deputado DOMINGOS DllTIlA,
ancaminhando cópia do Aviso n l 188/96, da 19.04.96,
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Refonaa Aqrária, prestando ••claraciJantos
complementaraa sobre os quesito. constantes do RI
n l 1389, da 1996.

de 23.04.96, ao Deputado NILSON GIBSON,
encaminhando cópia do Aviso n· 291/MF, da 1~.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclaracimentos
sobra 08 que. i tos constantea do RI n. 1392 , da
1996.

de 23.04.96, ao Deputado CHICO VIGILANTE,
enoaminhando cópia do Aviso n' :2S1/l'1F, de 15.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1395, de
1996.

de 23.04.96, ao Deputado GONZAGA PATRIOTA,
encaainhando cópia do Aviso n' 279/1fr, de 15.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando ellclarecimentos
sobre os quesitos constantes dos Requeriaentos de
Info):'maçào n's 1387 e 1397, de 1996.

de 24.04.96, à Casa civil da Presidência da
República, encaminhando c~pia da Indicaçio n l 551.
de 1996, de autoria do Deputado ÓOHIHGOS DUTRA, que
Buqera ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Agricultura, do Abasteciaento e da
Reforma Agrária, a adoção de Jledidas referentes à
desapropriação da área Salobro, localizada no
Município de Teresina., Estado do Piauí.

de 24 ~ 04.96, à Casa civil da Presid'ncia da
Repl1blica, encaainhando cópia da Indicação n I 556,
de 1996, de autoria da Deputada ANA JóLIA, que

667/96,

668/96,

669/96,

670/96,

671/96,

672/96,

673/96,

674/96,

675/96,

676/96,

677/96,

678/96,

679/96,

680/96,

681/95,

sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Fazenda , critério para a escolha do
Diretor Representante dos Funcionários do Banco do
Brasil S.A. - GAREF.

de 24.04.96, à Casa civil da Presidência da
Repl1blica, encaminhando cópia da Indicação n l 557,
de 1996, de autoria do Deputado CHICÃO BRíGIDa, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Sal1de, a adoção de medidas urgente.
visando ao controle de endemias regionais.

de 24.04.96, à Casa Civil da Presidência da
Rept1blica, encaminhando cópia da Indicação n I 558,
de 1996, de autoria do Deputado CONFúcIO MOURA ti

outros, que sugllre ao Poder Executivo, por
interJIédio do Ministério do Plzmej amanto e
Orçamento, a adoção de medidas para a unificação da
Superintend'ncia da Zona Franca de Manaus - SUFRAHA
com a. Sup8rintend~ncia de Desenvolvimentc, da
Amazania - SUDAM.

de 24.04.96, ao Deputado SEVERINO CAVALCANTI,
encllminhando c6pia do Aviso n- 414-SUPAR/C.civil,
de 17.04.96, da Casa Civil da Presidincia da
Repllblica, que envia cópia do Oficio GM/AAP n'
10S5, de 10.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando eaclarecillentos sobre a Indicação n ll 334,
de 1995.

de 24.04.96, ao" Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia do Aviso n· 416-SUPAR/C.Civil,
de 17.04.96, da Casa civil da Presidincia da
Rept1blica, que envia c6pia do Ofício n I 157/96
GAB/MARE, de 25.03.96, do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n- 449,
de 1996.

de 24.04.96, ao Députado CHICÃO BRíGIDa,
encaminhando c6pia do Aviso n ll 417-SUPAR/C.Civil,
de 17.04.96, da Casa civil da Presidência da
Repl1blica, que envia cÓ'pia do Aviso n l 163, de
26.03.96, do Mini~:té-rio da Educação· e do Desporto,
prestando esclar'ecimentos sobre a Indicação n. 560,
de 2996.

de 24.04.96, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando c6pia do Aviso n ll 124/HC, de 23.04.96,
do Ministério dar; Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre oa quesitos constantes do RI
n l 1433, de 1996.

de 25.04.96, ao Deputado MIGUEL ROSSETTO,
encaminhando cópia do Aviso n l 317/GM, de 25.04.96,
do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1394, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado GONZAGA PATRIOTA,
encaminhando c6pia do Aviso n ll 439-SUPAR/C.Civil,
de 23. O.c: ~ 96 , da Casa Civil da Presidência da
República, que envia cópia do Aviso n I 185, de
29.03.96, do Ministério da Educação e do Desporto,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n l 39B,
de 1995.

de 30.01;.96, à Deputada RAQUEL CAPIBERIBE,
encaminhando cópia do Ofício n l 417/KPO, de
25.04.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1246, de 1995.

de 30.04.96, ao Deputado JOSÉ FORTUNATI,
encaminhando c6pia do Aviso n' 304/MF, de 24.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclareci1llentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1382, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia do Aviso n l 126/96-GM, de
29.04.96, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n- 1401, de 1996.

de 30.04.96, ao Deputado JOSÉ FRITSCH, encaminhando
cópia do Aviso n l 127/96-GM, de 29.04.96, do
Ministério de Minas e Enerqia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 1404, de 1996.

de 30.0.c:.96, ao Deputado Jost FRITSCH, encaminhando
cópia do Aviso n - 101/GM/MTb, de 25.04.96, do

Ministério do Trabalho, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1406, de
1996..

de 30.04~96, ao Deputado INÁCIO ARRUDA,
encaminhando cópia do Aviso n I 31B/GM, de 25.04.96,
do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1410, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado WIGBERTO TARTUCE,
encaminhando cópia do Aviso n ll 035-GK-7/174, de
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682/96,

683/96,

684/96,

685/96,

686/96,

687/96,

688/96,

689/96,

690/96,

691/96,

692/96,

693/96,

694/96,

695/96,

696/96,

697/96,

698/96,

24.04.96, do Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quC!sitos constantes do RI
n ll 1411, de 1996.

de 30.04.96, ao Deputado JOSÉ PIMENTEL,
encaminhando cópia do Aviso n l 321/MF, de 26.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimento.
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1412, de
1996.

de 30.04.96, à Deputada ANA JtlLIA, encaminhando
cópia do Aviso n l 307jMF, de 24.04.96, ,do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentoB
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1413, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado OSCAR ANDRADE,
encaminhando c6pia do Aviso n l 312fMl", de 24.04.96,
ão Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre 013 quesitos constantes do RI n l 1416, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado FEU ROSA, enciUl.inhando
cópia do Ofício n- 416/MPO, de 25.04.96, do
Ministério do Planej amento 8 orçamento, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n l 1418, de 1996.

de 30.04.96, à Deputada CroINIlA CAMPOS,
encaminhando cópia do Aviso n 11 104/GMjHTb, de
29.04.96, do Ministério do Trabalho, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n l 1419, de 1996.

de 30.04.96, ao Deputado PEDRO WILSON, encaminhando
cópia do Aviso n l 328/MF, de 26.04.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1422, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado NILSON GIBSON,
encaminhando cópia do Aviso n l 327fMF, de 26.04.96,

do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1424, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado LEóNIDAS CRISTINa,
encaminhando cópia do Aviso n l 037-GM-7/176, de
24.04.96, do Ministério da Aeroná.utica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO: 1425, de 1996.

de 30.04.96, ao Deputado RUBEM MEDINA, encaminhando
cópia do Aviso n l 322fMF, de 26.04.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1430, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado BENEDITO DOMINGOS,
encaminhando cópia do Aviso n ll 033-GM-7/172, da
24.04.96, do Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1434, de 1996.

de 30.04.96, ao Deputado JOÃO PAULO, encaminhando
c6pia do Aviso n l 100/GMfMTb, de 25.04.96, do
Ministério do Trabalho, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n ll 1437, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado JOÃO PAULO, encam.inhando
cópia do Ofício/HEC/GM/n' 043/96, de 23.04.96, do
Ministério da Educação e do Desporto, prQstando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n ll 1439, de 1996.

de 30.04.96, ao Deputado JOAO PAULO CUNHA
encaminhando cópia do Aviso n ll 324/MF, de 24.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n' 1440, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado JOÃO lIAULO, encaminhando
cópia do Aviso n' 446-SUPAR/C.Civil, de 25.04.96,
da Casa civil da Presidência da República, com.
esclarecimentos sobre 08 guesitos constantes do RI
n l 1443, de 1996.

de 30.04.96, ao Deputado HUMBERTO COSTA,
encaminhando cópia do Aviso n' 198, de 26.04.96, do
Ministério da Previdência e Assistência. Social,
prestando esclarecimentos sobra os quesitos
constantes do RI n ll 1446, de 1996.

de 30.04.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n l 453-SUPAR/C.Civil, de 26.04.96,

da Casa Civil da Presidência da Repllblica, que
envia cópia do Aviso nO 577, da 24.04.96, da
Secretaria de Comunicação Social, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
nO 1455_ de 1996.

de 30.04.96, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando
cópia do Aviso n ll 123/96-GM, de 29.04.96, do

699/96,

700/96,

701/96,

702/96,

703/96,

704/96,

705/96,

706/96,

707/96,

708/96,

709/96,

710/96,

711/96,

712/96,

713/96,

714/96,

715/96,

Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n' 1465, de 1996.

de 30.04.96, ao Deputado JORGE TADEU MUDALEN,
encaminhando cópia do Aviso n ll 041-GM-7/1BO, de
24.04.96, - do Ministério da Aeronáutica, prestando
e8clareciml!!:ntos sobre os quesitos constantes do RI
n- 1469, de 1996.

de 30.04.96, ao Deputado ADELSON SALVADOR,
encaminhando c6pia do Aviso n ll 311/MF, de 24.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecilDsntos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1472, de 1996

de 30.04.96, à Deputada ANA JCLIA, encaminhando
c6pia do Aviso n ll 310,IMF, de 24.04.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 1418, de
1996.

de 30.04.96, à Deputada ANA JúLIA, encaminhando
cópia do Aviso n l 308/MF, de 24.04.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do Rl: n li 1479, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado MARCORI PERILLO,
encaminhando cópia do Aviso n 11 309/M1!, de 24.04.96,
do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre 08 quesitos constantes do RI n l 1490, de
1996.

de 30.04.96, ao Deputado GILNEY VIANA, encaminhando
cópia do Aviso n l 334/MF, de 29.04.96, do
Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1508, de
1996.

de 30.04.96, ao Ministério da Fazenda, ehcaminhando
cópia do RI' n. 1515, de ",1996, de autoria do
Deputado MARCONI PERILLO, sobre negat.iva de
fornecimento da Certidões Negativas de Déb·~to péla
Delegacia da Receita Federal no Estado de Goiás.

de 30.04.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n l 1516, de 1996, de autoria da
Deputada ANA JúLIA, acerca de reCllrSós do Fundo
Nacional de Saúde - FNS.

de 30.04.96, ao Ministério da Educação e do
Desporto, fmcaminhando cópia do RI n I 1517, de
1996, de autoria da Deputada ANA JúLIA, acerca de
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.

de 30.04.96, ao Ministério do Planejaménto e
Orçamento, encaminhando cópia do RI n I 1518, de
1996, de autoria da Deputada SANDRA STARLING, sobre
pagamento de campanha de PUblicidade com recursos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econõm.ico e
Social - BNDES.

de 30.04.96 1 ao Ministério do Planejamento e
Orçamento, encaminhando c6pia do RI nO 1519, de
1996, de autoria do Deputado JOS~ FRITSCH, sobre
liberação de recursos para construção da Barragem
da Hidrelétrica de Itá, na divisa dos Estados de
Santa catarina e Rio Grande do Sul.

de 30.04.96, ao Ministário do Planej amento e
orçalnento, encaminhando cópia do RI n- 1520, de
1996, de autoria do Deputado IVAN VALEN'1'E, sobre a
campanha publicitária governamental custeada pelo
BNDES para pr01lover as emendas constitucionais - já
aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional.

de 30.04.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n 11 1521, de 1996, de
autoria do Deputado LUCIANO ZICA, a réspeito da
quantidade de álcool anidro existente em Qstoque.

de 30.04.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encallinhando cópia do RI n l 1523, de 1996, dA
autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO, sobre a
área de fornecimento de energia elétrica das
em.presas FURNAS, ELETROSUL, CHESF, ELETRONORTE e
ITAIPU BINACIONAL. .

de 30.04.96, ao Ministério do Planej amento e
orçamento, encaminhando c6pia do RI n 11 1524, de
1996, de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
acerca de contrato firmado pelo BNDES com a
Nacional Energética S.A.

de 30.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n l 1525, de 1996, de autoria do
Deputado JosÉ CARLOS LACERDA, sobre a participação,

em licitações públicas, das empresas VARIG, VASP e
TRANSBRASIL.

de 30.04.96, ao Ministério das comunicações,
encaminhando cópia do RI n ll .1526, de 1996, de
autoria do Deputado JOSÉ CARIDS LACERDA, sobre a
participação, em licitações públicas promovidas
pela ECT, das empresas VARIG, VASP e TRANSBRASIL.
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716/96,

717/96,

718/96,

719/96,

720/96,

721/96,

722/96,

de 30.04.96, ao Ministério do Planejamento e
Orçamento, encaminhando cópia do RI n l 1527, de
1996, de autoria do Deputado WILSON BRAGA, sobre a
liberação dê recursos do FINDR para emprcusas na
Paraíba.

de 30.04.96, à Casa civil da Presidência da
Reptlblica, oncBminhando cópia do RI n l 1528, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
proj etos de lei que regulamentam a privatlzação dos
serviços d~ água, energia elétrica, petróleo e gás.

de 30.04.96, â Casa civil da Presidl!ncia da
Repl1blica, encaminhando cópia do RI n ll 1529, de
1996, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA,
solieltando informações à Presidincia do Progral!la
Comunidade Solidária sobre doação de recursos
oriundos da iniciativa privada e suas aplicações.

de 30.04.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n'P 1.530, de 1.996, de
autoria do oeputado INÁCIO ARRUDA, sobre a formação
de nova empresa nuclear brasileira.

de 30.04.96, ao Ministério do Exército,
encaminhando cópia do RI n ll 1531, de 1996, de
autoria do Deputado PADRE ROQUE, sobre valores
destinados para o custeio da pensão militar.

de 30.04.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n ll 1531, de 1996, de
autoria do Deputado PAPRE ROQUE, sobre valores
destinados para o custeio da pensão mil i tar.

de 30.04.96, ao Ministério da Marinha, encaminhando
cópia do RI na 1531, de 1996, de autoria do
Deputado PADRE ROQUE, sobre valores demtinados para
o custeio da pensão militar.

736/96,

737/96,

738/96,

739/96,

740/96,

741/96,

1996, de autoria do Deputado PEDRO WILSON, sobre o
repasse de verba federal para compra de merenda
escolar.

de 30.04.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n- 1546, de 1996, de autoria do
Deputado CHICAo BRíGIDO, sobre a rede assisbmcia1
do Sistema 'Único de Saúde e da rede de hospitais
Sarah Kubitschek.

de 30.04.96, ao Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do RI n· 1547, de 1.996, de
autoria do Deputado GIOVANNI QUEIROZ, sobre atuação
da Empresa Alumínio do Brasil a.A ALBRAs,
relativamente à sua politica de comercialização.

de 30.04.96, ao Ministério da Sal1de, encaminhando
cópia do RI n ll 1548, de 1996, de autoria do
Deputado CIRO NOGUEIRA, sobre convênios celebrados
pela Fundação Nacional de Saúde - FNS - com Estados
e Municípios.

de 30.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll J.550, de> 1996, de autoria do
Deputado Jost PIMENTEL e outro!ô , sobre aumento dQ
capital social do Banco do Brasil pela União
Fedaral.

de 30.04.96, ao Ministério da Faztmda, encaminhando
cópia do RI n ll 1551, de 1996, de autoria do
Deputado cUNHA BUEHO, sobre exigências do Banco do
Brasil para movimentação de contas correntes de
clientes.

de 30.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1552, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre créditos à produção
agrícola nacional.

de 30.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI nO 1535, de 1996, de autoria do
Deputado FERNANDO FERRO, sobre a execução do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNB.

de 30.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1537, de 1996, de autoria do
Deputado ADÃO PRETTO, sobre a execução da politica
de crédito rural.

de 30.04.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n ll 1542, de. 1996, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
interferências causadas por emissoras de rádios não
legalizadas na operação dos Aeroportos de Guarulhos
e Congonhas.

de 30.04.96, ao Ministério da Justiça, encaminhando
cópia do RI nO 1538, de 1996, de autoria do
Deputado ELIAS MURAD, acerca de noticia veiculada
no jornal "Folha de São Paulo" sobre confecção,
pela firma FAMA, de tecido natural caIA UCannabis
Sativa" (maconha).

de 30.04.96, ao Ministério da Justiça, encaminhando
cópia do RI n ll 1557, de 1996, de autoria do
Deputado PEDRO WILSON, sobre a situação bancária
brasileira.

de 30.04 .. 96, ao Ministério do orçamento e
Planejamento, encaminhando cópia do RI n· 1553, de
1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
condições dos financiamentos do BNDES para
aquisição de equipamentos hospitalares.

de 30.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n' 1554, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a situação atual das
empresas de capitalização.

de 30.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n I 1555, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre as loterias da Caixa
Econômica Federal.

de 30.04.96, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n I 1576, de
1996, de autoria do Deputado ROBERTO PESSÔA, sobre
o programa de Distribuição de Merenda Escolar.

de 30.04.96, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n I 1558, de
1.996, de autoria do Deputado PEDRO WILSON, sobre. o
Programa TV Escola.

de 30.04.96, ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
encaminhando cópia do RI nO 1559, de 1996, de
autoria do Deputado PEDRO WIISON, sobre
viabilização da Reserva Ambiental 9 Hídrica de
Águas Lindas, Município de Santo Antônio do
Descoberto, Estado de Goiás.

de 30.04.96, ao Ministério da previdência e
Assistência Social, encaminhando cópia do RI n·
1560, de 1996, de autoria do Deputado PEDRO WILSON,
sobre inadimplência de entidades pl1blicas e
privadas, no Estado de Goiás, para com o INSS.

de 30.04.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n Q 1561, de 1996, de autoria do
Deputado PEDRO WILSON, sobre cancelamento de
licitação internacional para aquisição de vacinas.

de 30.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI n ll 1563, de 1996, de autoria do
Deputado GIOVANNI QUEIROZ, sobre relatório de
auditoria realizada pelo Banco Central no Banco do
Estado do Pará.

de 30.04.96, ao Ministério de Minas Q Energia,
encaminhando côpia do RI n' 1564, de 1996, de
autoria da Deputada ANA JúLIA, sobre convênios

sobre a situação da Universidade Bandeirante de São
Paulo.

de 30.04.96, ao Ministério da Saúde, encaminhando
cópia do RI n ll 1562, de 1996, de autoria do
Deputado PEDRO WILSON, sobre autorização,
funcionamento e fiscalização de clínicas, hospitais
fi! centros de saúde.

742/96,

761/96,

750/96,

752/96,

749/96,

751/96,

746/96,

748/96,

745/96,

744/96,

747/96,

743/96.

comunicações,
de. 1996, de
elllissoras de

das
1543,
sobre

de 30.04.96, ao Ministério
encaminhando cópia do RI na
autoria do ] FAUSTO MARTELLO,
rádio em São Paulo, Capital.

de 30.04.96, ao Ministério da Justiça, encaminhando
cópia do RI n ll 1539, de 1996, de autoria da
Deputada ANA JÚLIA, sobre contestação de áreas
indígenas, pela FUNAI, no Estado do Pará.

de 30.04.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do Rl n ll 1540, de 1996, de autoria da
Deputada ANA JÚLIA, sobre contratos de empréstimos
firmados entre a Caixa Econômica Federal e os
Estados.

de 30.04.96, ao Ministério da Justiça, encaminhando
cópia do RI n lJ 1544, de 1996, de autoria do
Deputado FERNANDO ZUPPO, sobre retirada de
missionários da aldeia Waiapi, Estado do Amapá, bem
como a participação da FUNAI no episódio.

de 30.04.96, ao Ministério da Educação e do
Desporto, encaminhando cópia do RI n lJ 1545, de

de 30.04.96, ao Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado, encaminhando cópia do RI na
1531, de 1996, de autoria do Deputado PADRE ROQUE,
sobre valores destinados para o custeio da pensão
militar.

de 30.04..96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando
cópia do RI nO 1533, de 1996, de autoria do
Deputado ADYLSON MOTTA, sobre destinação, pela
Caixa Econômica Federal, de verba do prêmio do
seguro nos processos de liquidação do SFH.

de 30.04.96, ao Ministério da Previdência e
Assistência social, encaminhando cópia do RI na
1534, de 1996, de autoria do Deputado HUMBERTO
COSTA, sobre convênios firmados pela Secretaria de
Assistência Social SAS com Prefeituras
Municipais e entidades da sociedade civil no ano de
1995.

730/96,

723/96,

734/96 ,

731/96,

735/96,

733/96,

729/96,

728/96,

732/96,

726/96,

725/96,

724196,
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762/96, de 30.04.96, ao Ministério da Aeronáutica,
encaminhando cópia do RI n" 1581, de 1996, de
autoria do Deputado CARLOS AIRTON, sobre os
critérios utilizados pelo DAC e pela IIIFRAERO para
a fixação. das taxas de utilização dos aeroportos,
cobradas aos passageiros nas passagens de vôos
doJtésticos e internacionais

RESEI!!!A Qh CORRES!(Ol!DiWcIA RECEBroA
l\ELATrv" " REOlJllRIImNTO D!:J INFORHACÃO E INPIC!\CÃO

/lllRIL/1996

Aviso n' 91/GM,

Aviso 247/MF,

Aviso n' 250/MF I

de 04.04.96. do Ministério de Minas e
Energia, pres~~ndo esclarecimentos sobre os
quesitos constantes &10 RI n' 1405, de 1996,
de autoria dQ Deputado JOSÊ FRITSCH.

de 04.04.96, do Ministério da Fazénda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
con5!tantes do RI n' 1364, de 1,996, de autoria
do Deputado MILTOII TEMER.

de. 04.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando eGll;lareç;d~entos sobre. os qu.es i tos
con$tante$ do RI n' 1363, de 1996, de autoria
elo P"llu1;ado liARIIl':Y FILHO.

Aviso n l 229/HF,

Aviso nO 2;30/MP,

Oficio MEG/II' 33.

Aviso n' 236/MF I

Aviso n il 237/MF,

Aviso n\l, 23B/HF,

de 01.04.96, do Ministério <;la Fazenda,
prestando esclarecimentos· sobre 0$ quesitos
constantes do RI n V 1282, d~ 1.995, de autol;ia
do Deputado HAROLDO LIMA.

de 01.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre QS quesitos
cOflstantes do RI n ll 1341, de 1996, da autoria
do Deputado CHICO VIGILANTE.

de 03.04.96, do Minist~rio da Educação e do
DespQrto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos oonstantes do RI n. 1289, de 1995,
de autorh do Deputado IVO MAIII1IlWI.

de 03.04.96, do Ministério do, Fazenda,
prestando esclarecimentos ·sobre os quesitos
constantes do RI n' 1375, 'de 1996, de autoria
do Deputado HERCULANO AIIGHIIIETTI.

de 03.04.96, c;1o Ministério da Fazenda,
pre~tando esçlarecilllentQS sQbrQ 08 quesitoa
constantes do RI n ll 1381, de 1996, de autoria
do Deputado JOSE FORTUIIATI.

de 03.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n~ 1334, de 1996, de autoria
do Deputado NILSON GIBSON.

Aviso n" 251/MF I

Aviso n q 252,IMF.

Aviso n lll ~53/MF,

Aviso n' 25,,/HF,

Aviso n' 255/MP,

Ofício n ll :;l;71/MMA,

de 04.04. ~6, do Min:l,.$tério da Faz~nda,

p):.Te!Jtan~o esclarecimentos sobre os quesitQs
constantQs do R~ n' 1351, d~ 1996, de autoria
do Deputaçlo IIÇlEL DE OLIVEIM.

d" 04.04.96, do Ministério da Fa~enda,
prestando esclarecimentos sobre. OS quesitos
con15tant~s elo RI n ll 1.235, de 1996, de autoria
do Deputado LUIZ GUSHIKI';.II.

de 04.04.96, do Ministério da Fa~..nda,
prestando esclarecílnentos sobre os qU~sitOB

constante!l do RI n ll 1368, de ~996, de autoria
da pepu1;ada AlIA .;JúLIA.

de 0.4 • 04 •96, do Ministério da Fazenda,
prestandG esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 134~, de 1996, de autoria
d" Deput;"da AlIA JÚLIA.

de 04.04.96, do MinistériQ da Faz('.nda,
prestando eselareçimentos sobre os quesitq8
constantes do RI n' 13fH~, de: 1996, ds at,1torJ.a
di> .Dep~1;"dQ IIILSOII GIBSON.

de 08.04.96, do Ministério do Maio Ambiente
dos' Rec~sos Hidricos e da Amazônia Legal,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1345, de 1996, de autoria
dos Deputados LUCIAIIO PIZZATTO e MAURíCIO
REQUIÃO.

Aviso n' 239/MF, de 03.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos. sobre os quesitos
constantes do RI n~ 1370, de 1996, de autoria
do Deputado LUIZ GUSHIKEN ~

Ofício n ll 272fMMA,' de 08.04.96, do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n~ 792, de 1995, de autoria
do Deputado PAULO ROCHA.

de 04.04.96, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nU 1357, de 1996,
de autoria da Deputada ANA JÚLIA.

de 04.04.96, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n" 1371, de 1996,
de autoria do Deputado AUGUSTO NARDES.

de 03.04.95, do Ministério do Planej amanto a
orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n" 1294, de 1996,
de autoria do Deputado LEÓNIDAS CRISTINo.

de 10.04.96, do Mini!;ltério das comunicações,
prestando esclarecilnentos sobre os q\J.esitos
constantes do RI n' 1372, de 1996, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA IIETO.

de 10,04.96, do Ministérj.o da!$ comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constante$ do RI n~ 1360, de 1996, de autoria
do Deputado AUGUSTO CARVALHO.

de 10.04.96, do Ministélrio das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' J.340, de 1996, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA IIETO.

de 08.04.96, da Casa civil da Presidência da
República, que encaminha cópia do Aviso n 11

184 de 29.03.96, do Ministério da Educação e
do Desporto, prestando esclarecimentos ;:>obre
a Indicação n ll 414, de 1995, de autor~a do
Deputado ROMMEL FEIJÓ.

de 09 04.96, do Ministério das Comunicações,
pre.st~ndo esclarecimentos sobre os quesit,?s
constantes; do RI n ll 1352, de 1996, de autor~a

do Deputado NOEL DE OLIVEIRA.

de 09.04.96, do Ministério das Comunicações,
prest;.ando esclarecimentos sobre os ques i tos
constante$ do RI n~ 1447, de 1996, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 09.04.96, do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, prestando
esclarecimentos sobre os qUlI!sitos constantes
do RI n ll 1386, de 1996, de autoria do
Deputado ANTÔNIO DOS SAIITOS.

Aviso n ll J.10/MC,

Aviso n' 109/Me,

Aviso n ll 104JMC,

Aviso n ll 108jMC,

Aviso n la J.56,

Aviso n" 103jMC,

Aviso n' 339-SUPAR/
C. Civil, de Oa.04.96, da Casa civil da Presidência da

República, que encaminha cópia do Aviso n ll

165 de 26.03.96, do Ministerio da Educação e
do Desporto, prestando esclarecimentos ~obre
a Indicação n ll 374, de 1995, de autor~a do
Deputado SALOKÃO CRUZ.

Aviso n' 338-SUPAR/
c.civil, de 08 .. 04 .. 96, da Casa civil da Presidência da

República que envia cópía do Oficio/MEC/GM/U a

28/96, de 26.03.96, do Ministério da Educação
e do Desporto, prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n ll 361, de 1995, de autoria
do Deputado SALOMÃO CRUZ.

Aviso n 11 340-SUPAR/
C. civil,

Minas e
sobre os
de J.996,

Minas e
sobre os
de 1996,

de 04.04.96, do Ministério de
Energia, prestando esclarecimentos
quesitos constantes do RI n ll 1367,
de autoria da Deputada ANA JÚLIA.

de 04.04.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1339, de 1996,
de autoria da Deputada TELMA DE SOUZA.

de 04.04.96, do Ministério de
Energia, prestando esclarecimentos
quesitos çonstante~ do RI n- 1362,
de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

de 04.04 .. 96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1342, de 1996,
de autoria do Deputado mCIANO ZICA.

de 04.04.96, do Ministério de Minas e
Enerqia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1369, de 1996,
de autoria da Deputada ANA JÚLIA.

de 03.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1396, de 1996, de
autoria do Deputado CHICO VIGILANTE.

de 03.04.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n ll 1374, de 1996,
de autoria da Deputada ANA JúLIA.

de 03.04.96, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n~ 1359, de 1996,
de autoria da Deputada ANA JÚLIA.

Ofício n" 325/MPO,

Oficio MEC/No 34,

Oficio MEC/Nll 35,

Oficio nO: 328jMPO,

Aviso n 'l 87/GM,

Oficio n' 324/MPO,

Aviso n l 89/GM,

Aviso n l 88/GM,

Aviso n' 90/GM,

Aviso n l 86/GM,

Aviso nO 241fMF,
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Aviso n' 396-SUPARj
c.civil, de 12.04.96, da ·Casa civil da presidência da

República, que encaminha cópia do Aviso n ll

293/GM, de 03.04.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n ll 305, de 1995, de autoria da Deputada
VANESSA FELIPPE.

Aviso ntl 398-SUPAR/
c.Civil, de 12.04.96, da Casa civil da Presidência da

República, que encaminha cópia do Oficio n ll

317, de 19.03.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n ll 476, de 1995, de autoria do Deputado JOSÉ
CARLOS LACERDA.

Aviso n ' 399-SUPAR/
c.Civil, de 12.04.96, da Casa civil da presidincia da

Reptíblica, que encaminha cópia do Aviso n'
62, de 20.03.96, do Ministério do Trabalho,
prt!stando esclarecimentos sobre a Indicação
n ll 490, de 1996, de autoria do Deputado
AllIINO AFFONSO.

Aviso n li 266/MF,

Aviso n ll 112jMC,

Aviso n li 162/96,

Aviso n' 166,

Aviso n' 167,

Aviso n' 168,

Aviso n' 169,

Oficio n lt 197/MCT,

Oficio n lt 293,IMMA,

Avia0 n lt 272/MF,

Aviso n ll 273/MF I

Aviso n lt 274/MF,

Aviso n' 397-SUPAR/
c.civi1,

Aviso n' 400-SUPAR/
c.civil,

de 10.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n l 1377, de 1996, de autoria
do Deputado CHICO VIGILANTE.

de 11.04.96, do Ministério das cOJllunlcações,
prestando esclarecimentos sobre 08 quesitos
constantes do RI nll 1466, de 1996, de autoria
do Deputado JOSÉ FORTUNATI.

de 11.04.96, do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento, e da Reforma Agrária,
prestando esclarecimentos sobre os qU8sitos
constantes do RI n l 1190, de 1996, de autoria
do Deputado ADELSON SALVADOR.

de 11.04.96, do Ministério da previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n l 1408,
de 1996, de autoria do Deputado HUMBERTO
COSTA.

de 11.04.96, do Ministério da previdência 8

Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre 05 quesitos constantes. do RI n· 1456,
de 1996 r de autoria do Deputado ARLINDO
CHINAGLIA.

de 11.04.96, do Ministério da previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre OIS quesitos constantes do RI n· 1399,
de 1996, de autoria do Deputado MALULY NETTO.

de 11. 04.96, do Ministério da previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre 08 quesitos constantes do RI n' 1441,
de 1996, de autoria do Deputado JO.J.o PAULO.

de 11.04.96, do Ministério da ci"ncia e
Tecnologia, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n' 1376, de
1996, de autoria do Deputado IVAN VALENTE.

de 11.04.96, do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
prestando esclarecimsntos sobre os quesitos
constantes do RI n' 1421, de 1996, de autoria
do Deputado PEDRO WILSON.

de 12.04.96, do Ministério da Faz,mda,
prestando esclarecimentos sobre 08 quesitos
constantes do RI n' 1398, de 1996, de autoria
do Deputado FERNANDO ZUPPO.

de 12.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 1380, de 1996, de autoria
do Deputado PADRE ROQUE.

de 12.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 1384, de 1996, de autoria
do Deputado LINDBERG FARIAS.

de 12.04.96, da Casa civil da presid~ncia da
República, que encaminha cópia do Oficio n ll

428, de 21.03.96, do Ministério da Justiça,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n ll 364, de 1995, de autoria do Deputado JOSÉ
CARLOS LACERDA.

de 12.04.96, da Casa Civil da presidência da
República, que encaminha cópia do Avi80 n ll

164, de 26.03.96, do Ministério da Educação e
do Desporto, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n' 516, de 1996, de autoria do
Deputado DOMINGOS DUTRA.

Oficio n ll 25/DPB/
ARC-HRE-EAGR, da 15.04.96, do Ministério das Relações

Exteriores, prestando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n lt 1390, de
1996, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.

Aviso n ll 103/GM, de 15.04.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre OIS
quesitos constantes do RI n ' 1475, d. 1996,
de autoria do Deputado RICARDo IZAR.

Aviso n lt 104/GM, de 15.04.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre 05

quesitos constantes do RI n ll 1383, de 1996,
de autoria do Deputado JOSÉ FORTUNATI.

Ofício n ll 207/CN, de 15.04.96, da Primeira secretaria do Senado
Federal, encaminhando cõpia do Ofício n

'329/MPO, de 03.04.96, do Ministério do
Planej amanto e Orçamento, COI!. a
complementaçâo das tnformações 150licitados no
RI n 1l 13, de 1995-CR, apresentado na COIliBsio
Representativa do congresso Nacional, de
autoria do Deputado SÊRGIO GUERRA.

Aviso n ll 279/MF', de 15.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimento!> sobre os quesitoa
constantes do RI n' 1387 e 1397, de 1996, d.
autoria do Deputado GONZAGA PATRIOTA.

Avil?o n ' 281/KF, de 15.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre 08 que8itos
constantes do RI n ll 1395, de 1996, de autoria
do Deputado CHICO VIGILANTE.

Ofício MEC/NII 40, de 17.04.96, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
qu~sitos constantes do RI n' 1385, de 1996,
de autoria do Deputado LINDBERG FARIAS.

Aviso h 1:1 .179, de 17.04 ...96, do Ministério da Agricu1tura, ~o

Abastecimento e da Ret'orma Agrária, prestando
esclarecimentos sobre 015 que,.,itos constant••
do RI n ll 1389, de 1996, de autoria do
Deputado DOMINGOS DUTRA.

Aviso n ll 180, de 17.04.96, do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Refprma Agrária, prestando
esclarecimentos sobre os qussitos constante.
do RI n- 1400, de 1996, de autoria do
Deputado JOSÉ FRITSCH.

Aviso n' 182, de 17 .. 04.96, do Ministério da Agricultura do
Abastecimento e da Reforma Agrária, prestando
esclar~cimentoB sobre os quesitos constantes
do RI n lt 1489, de 1996, de autoria -do
Deputado ANIVALDO VALE.

Oficio n' 278/MME, de 17.04.96, do Ministério Extraordinário dos
Esportes, prestando esclareciDQntos sobre os
quesitos constantes do RI n ' 1495, de 1996,
de autoria do Deputado PEDRO WILSON.

Aviso n' 414-SUPAR/
c.civil, de 17.04.96, da Casa civil da Presid4ncia da

República, que encaminha cópia do Ofício
GM/AAP n ll 1085, de 10.04.96, do Ministério da
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n ll 334, de 1995, de 1995, d.
autoria do Deputado SEVERINO CAVALCANTI.

Aviso n ll 415-SUPAR/
C.Civil,· de 17.04.96, da Casa civil da Presidância da

República, que encaminha cópia do Oficio
GM/AAP n~ 1086, de 10.04.96, do Ministério d.
Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n ' 446, de 1996, de autoria do
Deputado UBALDO coRRtA.

Aviso n 11 416-SUPAR/
c.Civil, de 17.04.96, da Casa civil da Pre!5idência da

República, que encaminha cópia do Oficio n'
157/96-GAB/MARE, de 25.03.96, do Ministério
da Administração Federal e Reforma do Est~do,

prestando esclarecimentos sobre a Indicaçio
n ll 449, de 1995, de autoria do Depl.ltado
VALDEMAR COSTA NETO.

Aviso n' 417-SUPAR/
c.civil, de 17.04.96, da Casa Civil da Presidincia da

República, que encaminha cópia do Aviso n'
163, de 26.03.96, do Ministério da Educaçio Q:

do Desporto, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n ' 506, de 1996, de autoria do
Deputado CHICM BRíGIDO.

Aviso n' 301/GM, de 18.04.96, do Ministério da Si111de,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n- 1436, de 1996, de autoria
do Deputado FERNANDO FERRO.

Aviso n ll 302/GM, de 18.04.96, do Ministério da Sallda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 1348, de 1996, de autoria
do Deputado PIMENTEL GOMES.
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Aviso n' 33/GM-7/
172, de 24.04.96, do Ministério da Aeronáutica,

prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 1434, de 19915, de autoria
do Deputado BENEDITO DOMINGOS.

AViso n' 35/GM-7/
174, de 24.04.96, do Ministério da Aeronáutica,

prestando esclarecimentos sobre os quesitos
cbnst~htEl.s do Rí n ll 1411, de 1996, de autoria
do Deputado WIGBERTO TARTUCE.

Aviso n' 439-SUPAR/
c.civil, de 23.04.96, da Casa civil da Presidência

. da República, que encaminha cópia do Aviso
n ll 185, 'de 29.03.96, do Ministério da
Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n' 398, de
1995, de autoria do Deputado GONZAGA
PATRIOTA.

de 26.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os qu••1to.
constantes do RI n ll 1435, de 1996, da au.toria
do Deputado BENEDITO DOMINGOS.

de 26.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre 09 qu••ito.
constantes do RI n' 1412, de 1996, de autoria
do Oeputado JOSÉ PIIlENTEL.

de 26.04.96, do Ministério da Fazenda
prestando esclarecimentos sobre os quesito~
constantes do RI n 11 1440, de 1996, de autoria
do Deputado JOÃO PAULO CUNHA.

de 26.04.96, do. Ministério da Fazenda,
prestando esclarec~mentog sobre os quesitos
constantes do RI n' 1424, de 1996, de autoria
do Deputado NILSON GIBSON.

de 26.04.96, do Ministério da Fazenda
prestando esclarecimentos sobre os quesito~
constantes do RI na 1422, de 1996, de autoria
do Deputado PEDRO WIlSON.

de 26.04.96, do Ministério do Planej amento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos. constantes do RI n~ 1486, de 1996,
de autor~a do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

de 26.04.96, do Ministério da Fazenda
prestando esclarecimentos sobre os quesito~
constantes do RI n ll 1430, de 1996, da autoria
do Oeputado RUBEM MEDINA.

de ~6.04.96, da Casa Civil da Presidência da
República, que encaminha cópia do Aviso n Q

577, de 24.04.96, da Secretaria da
Comunicação Social, prestando esclareoimentos
sobre os quesitos Constantes do RI r, 1455
de 1996, de autoria do Deputado CUNHA' BUENO. '

Oficio n' 417/MPO,

Aviso n li 198,

Aviso n ll 119jMA.R.t:,

Aviso na 317/GM, de 25.04.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre 08 quesitoll
constantes do RI 'na 1394, de 1996, de autoria
do Deputado MIGUEL ROSSETO.

Aviso n" 31B/GM, de 25.04.96, do Ministério da Sa~de,

prestando esclarecimentos sobre 011 queaitos
constantes do RI n~ 1410, de 1996, de autoria
do Deputado INÁCIO ARRUDA.

Oficio n ll 416/MPO, de 25.04.06, do. Mi,rtistério do iilaneja:mento e
orçamento, prestando esclarecimento. Bobre o.
quesitos constantes do RI n l 1418, d. 199e:,
de autoria do' Deputad.o FEU ROSA.

de 25.04.96. do Ministério do Planaj amanto a
Orçamento, prestando esclarecimento. .obra o•
quesito~. constan,!='es, do RI n' 1246, d. 1996,
de autona da Oeputada RAQUEL CAPIBERIBE.

Aviso na 322/MF,

Aviso n ll 32ljMF,

Aviso n' 327/MF,

Aviso n ll 320/MF,

Aviso n ll 324/MF,

Oficio n' 422/MPO·,

Aviso n' 328/MF,

Aviso n ll 311/MF, de 24.04.96, do Ministério da" Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesi~~

constantes do RI n ll 1472, de 1996, de autoria'
do Deputado ADELSON SALVADOR.

Aviso o' 312/MF, de 24.04.915, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecilnentos sobre os quesitos
constantes do RI n li 1416, de 1996, de autori&'
do Deputado OSCAR ANDRADE.

Aviso n' 100/MTb, de 25.04.96, do Ministério do Trabalho,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI na 1437, de 1996, de
autoria do Deputado JoAo PAULO.

Aviso na 101/MTb, :de 25.04.96, do Ministério do Trabalho,
prestando esclarecimentos sobre os qUBBitos
constantes do RI n' 14015, de 19915, de autoria
do Deputado JOSÉ FRITSCH.

Aviso n ll 446-SUPAR/
c.c~vil, de 25.94.96, da Casa civil da Pre.id.Ancia d.a

República, prestando esclarecimento. .obre o.
quesitos constantes do RI n· 1443, ele 199e:,
de autoria do Deputado JOÃO PAULO.

de 26.04.96. do Ministério da Adminbtu910
Federal e Reforma do Estado, pre.tando
esclarecimentos sobre os quesitos conlltante.
do RI n'll 1499,' 'de 1996, de autoria do
Deputado GERVÁSIO OLIVEIRA.

de 26.04.96, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos, constantes do RI n' 1446,
de 1996 1 de autoria do Deputado IfUMBERTO
COSTA.

Oficio STST NII 317, de 26.04.96, do Tribunal superior do
Trabalho-, prestando esclarecimentos sobre a
Indicaçào n' 542, de 1996, de autoria do
Deputado AIRTON DIPP.

Aviso n' 453-SUPAR/
c.civil,

de 24.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os queaitos
constantes do RI n' 1478, de 1996, de autoria
do Deputada ANA JULIA.

de 24.04.96, do Ministério dos Transportes,
prestando eeclarecimentos sobre a Indicação
n' 459, de 1995, de autoria do Deputado
ROBERTO JEFFERSON.

de 24.04.96, do Ministério dos Transportes,
prestanclo esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1414, de 1996, de autoria
da Deputada ANA JÚLIA.

de 24.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1382, de 1996, de autoria
do Deputado JOSÉ FORTUNATI.

de 24.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarBcimentoB sobrQ os quesitos
constantes do RI n' 1413, de 1996, de autoria
da Deputada ANA JÚLIA.

de 24.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os queaitos
constantes do RI n' 1479, de 1996, de autoria
da Deputada ANA JULIA.

de 24.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1490, de 1996, de autoria
do Deputado MARCOMI PERILLO.

de 24.04.96, do Ministério da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1469, de 1996, de autoria
do Deputado JORGE TADEU MUDALEN.

de' 2.f.04.96, do' Ministério da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre os quesit?s
constantes do RI'n ll 1425, de 1996, de autor.1.a
do Deputado LEôNIDAS CRISTINO.

de 18.04.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n ll 1358, de 1996, de autoria
da Deputada ANA JULIA.

de 19.04.96, do Ministério das Relações
Exteriores I prestando esclarecimentos SobrA
08 quesitos constantes do RI no. 1388, de
1996, de autoria do Deputado DOMINGOS DUTRA.

de 19.04.96, do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n ll 1389, de 1996, de autoria do
Deputado DOMINGOS DUTRA.

de 19.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 1392, de 1996, de autoria
do Deput.ado NILSON GIBSON.

de 23.04.96 i do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 1439, de 1996,
de autoria do Deputado JOAO PAULO.

,de 23.04.96, do Ministério das Comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 1433, de 1996, de autoria
do Deput:ado VALDEMAR COSTA NETO.

Aviso n' 308/KF,

Avia0 n' 139jMT,

Aviso n' 309/MF,

Aviso n' 310/MF,

Aviso n' 304/MF,

Aviso n' 41/GM-7/
180 /

Aviso n' 307/MF,

Aviso n' 140/MT,

Aviso n' 3.1/GM..,7/
176,

Ofício HEC/NI 43,

Aviso na 303/GM,

Oficio n' 26/DSE/
ARC-MRE-APES.

Aviso n' 188/96,

Aviso n I 291/MF,

Aviso n ll '124/MC, .
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Oficio MEC/N" 44,

Oficio MEC/N" 45,

Oficio MEC/N° 45,

Oficio MEC/N° 47,

Aviso n" 104/MTb,

Aviso nO 123/GM,

Aviso nO 125/GM,

Aviso no 127/GM,

Avisan",.1'28/GM,

Aviso n" 334)MF,

Aviso n" 127jMC,

Aviso nO 128jMC,

Aviso n" 208,

Aviso n" 209,

Aviso nO 340jMF,

de 29.04.96, do Ministério da Educação e do
Desporto, solicitando prorrogação de prazo
para resposta do .1U no 1402, de 1996, de
autoria da Deputada,~ISASERRANO.

de 29.04.96, do Ministério da Educação e do
Desporto, solieitarido .prorrogação de prazo
para resposta do RI no 1417, de 1996, de
autoria do Deputado IVAN VALENTE.

, , -
de 29.04.96, do Minis1;:l(b;iq da Educação e do
Desporto, solicitando prorrogação de prazo
para resposta 'do -RI no 1431, de 1996, de
autoria do Deputado PEDRO WILSON.

de 29.04.96, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos ,sobre, os
quesitos constantes ,do RI n" 1536, de 1996,
de autoria do Deputado NrCIAS RIBEIRO.

de 29.04.96, .do Ministério do Trabalho,
prestando.'esdlarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n" 1419, de 1996, de autoria
da Deputada CIDINHA CAMPos.

de 29.04.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos çQnstantes do RI nO 1465" d~. 19915"
de autoria do Deputado CUNHA BUENO.' '

de 29.04.96, do Ministério" "de' 'Minas" e'
Energia', prestando. ,esclarecimentos sobre os
quesitos .constantes' dó '~I 'rio 1401', de 19'96,
de autoria do DeputadoYALDEMAR COSTA NETO.

de 29.04.96, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos. sobre ,os
quesitos constantes do.RI,n~, 1404, de.1996,

,de autoria do Deputàdõ'JdSÉ FRITSCH;

de 29.04.96, do Ministério' de' Minas e
'Energia, prestando 'es'clareCiiiléntos . sobre os
quesitos constantes',do RI n~ ,1428, de 1996;
de autoria do Deputado ~ILTON BAIANO.

de 29.04 •.9,6, do Ministério' da Fazenda,
prestandp esclarecilllentos ~obJ;'e',ol? quesitos
constantes do RI n" 1508, de 1996, de autoria
do Deputado GILNEY VIANA.

de 30.04.96, do Ministério daS 'Cdmunica9õés,
prestando esclarecimentos sob,re .os q1,1esitos
constantes do RI nO 1121, de 1995, de 'autoria
do Deputado LUIZ GUSHIKEN.

de 30.04.96, do Ministério das comunicações,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n" 1442, de 1996, de autoria

,do Deputado JOÃO PAULO.

de 30.04.96, do Ministério da previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 1225,
de 1995, de autoria do Deputado PAULO ROCHA.

de 30.04.96, do Ministério da previdência e
Assistência Social, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n" 1454,
de 1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

de 30.04.96, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 1444, de 1996, de autoria
do Deputado MILTON TEMER.
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Aviso n" 461-SUPAR/
c.civil, de 30.04.96, da Casa Civil da Presidência da

República, que encaminha cópia do Ofício n"
444, 'de 09.04.96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n" '241, de 1995, de autoria do Deputado
RICARDO 'I'ZAR.

Aviso n" 462-SUPAR/
c.civil, de 30.04.96, da Casa civil da Presidência da

Repú))licà ~ que encaminha cópia do Ofíciq . n"· .
445, de 09;04~96, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n" 394, 'de' '1995, de autoria do Deputado
NELSON MARCHEZAN.

Aviso n" 463-SUPAR/ .
. C. civil, de' 30.04.96, .da Casa civil da Presidência da

Re!,úPlica,' que encaminha cópia do Ofício n"
28 C-MRE/OPRO, de 17.04.96, do Ministério das
Relações Exteriores,prestando esclarecimentos

.sobre' a Indicação n." 430, de 1995, de autori~

do DeputadoFERNANDO.GABEIRA.

DIVERSOS
PORTARIA NR 68J96

O Presidente do Instituto dé Previdência dos
Congressistas - IPC, no uso de suas atribuições, re
solve:

Desligar da função de·· Auxiliar Administrativo
"B" o servidor JOSE LUIZ DE ARAÚJO, Técnico le
gislativo - Área de Processo Legislativo, Matrfcula
n2 3374, do Quadro de ~essoaldo Senado Feâi:nal~
à disposição do Instituto de Previdência dos.Con
gressistas - IPC, designando-o para exercer afuo
ção de Auxiliar Técnico, a partir desta data.

Brasflia, 12 de junho de 1996. - Deputado He-
ráclito Fortes, Presidente. .

PORTARIA N2 69196

O Presidente do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, no uso de suas atribuições, re
solve:

Desligar da função de Auxiliar Administrativo
"A" o servidor JOÃO CARLOS DOS SANTOS, Téc
nico Legislativo - Área de Processo Legislativo, Ma
tricula n2 2139, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, à disposição do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, designando-o para exercer a

.função de Auxiliar Administrativo "B", a partir desta
data.

~rasflia, 111 de jUnhd de 1996. - Deputado He
ráclito Fortes, Presidente.

COMISSÕES
DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
COMISSÃO DE RE:LAyÕESEXTERIORES

DISTRIBUIÇAO N2 14196

O Senhor Presidente da Comissão de Relaçõ
es Exteriores, DeputadQ ÁTILA LINS, distribuiu, nes
)a data, a seguinte matéria:

Ao Senhor Deputado HERCULANO ANGHI
NETTI

. Mensagem n2 589/96 - que "submete à consi
deração do Congresso Nacional o texto do Acordo
para Cooperação nos Usos Pacfficos da Energia Nu
clear, celebrado entre o Govemo da República Fe
derativa do Brasil e o Govemo do Canadá, em Bra
sflia, em 22 de maio de 1996".

Autor: Poder Executivo
Brasflia, 17 de julho de 1996. - Manoel Araújo

Fernandes, Secretário.
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WILSON CAMPOS - PSDB-PE
22 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB·MG
32 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF

42 Secretário:
JOÃO HENRIQUE - PMDB-PI

Suplentes de Secretário:
12 ROBSON TUMA - PSL-SP

22 VANESSA FELlPPE - PSDB-RJ

32 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB·PE

42 WILSON BRAGA - PDT-PB

PT
Líder: SANDRA STARLlNG

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vice-Líderes:
Pedrinho Abrão (1 2 Vice) Jair Soares
José Carlos Aleluia José Múcio Monteiro
Abelardo Lupion Maluly Netto
Albérico Cordeiro Marilu Guimarães
Álvaro Gaudêncio Neto Ney Lopes
Antônio dos Santos Osório Adriano
Aracely de Paula Osvaldo Biolchi
Benedito de Lira Paes Landim
Carlos Alberto Paulo Bornhausen
César Bandeira Paulo Cordeiro
Efraim Morais Paulo Lima
Eliseu Moura Rubem Medina
Heráclito Fortes Theodorico Ferraço
Hilário Coimbra Vicente Cascione
Hugo Rodrigues da Cunha Vilmar Rocha
José Santana de Vasconcellos Werner Wanderer

Bloco (PMDB, PSD, PSL, PSC)
Líder: MICHEL TEMER

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1º Vice)
Carlos Mosconi
Adroaldo Streck
Luiz Fernando
Luciano Castro
Rommel Feijó
José Thomaz Nonô
Antônio Aureliano
Ceci Cunha
Zulaiê Cobra

Vice-Líderes:
Nilrnário Miranda (1º Vice)
Chico Vigilante
Conceição Tavares
Domingos Dutra
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Welson Gasparini
Sílvio Torres

Marconi PeriHo
Roberto Santos

Sebastião Madeira
Luiz Piauhylino
Nelson Bornier

Salvador Zimbaldi
Ayrton Xerez

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro Fioravante

Eraldo Trindade
Hugo Biehl

Jofran Frejat
Severino Cavalcanti

Ricardo Izar
Valdenor Guedes

Wagner Salustiano
Alcione Athayde

Luiz Buaiz
Eujácio Simões

Valdemar Costa Neto
Darci Coelho

Alexandre Cardoso

Inácio Arruda

Vice-Líderes:
Arnaldo Madeira (1 2 Vice)
Elton Rohnelt

Miro Teixeira
Renan Kurts

Luiz Durão

Sandro Mabel
Rodrigues Palma

PCdoS
Líder: SÉRGIO MIRANDA

PSB
Líder: FERNANDO LYRA

PDT
Líder: MATHEUS SCHMIDT

PARÁGRAFO 42, ART. 92 RI

PPS
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

Vice-Líderes:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

Vice-Líderes:
Sílvio Abreu (1º Vice)
Edson Ezequiel
LeonelPavan
Fernando Ribas

Vice-Líderes:
Ubaldinho Júnior

José Luiz Clerot
Jurandyr Paixão

Maria Elvira
Marisa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery
Valdir Colatto

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Basílio ViHani
Edson Queiroz
Silvernani Santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Valclomiro Meger
Augusto Nardes
Carlos Camurça

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Edinho Araújo
Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Euler Ribeiro
Fernando Diniz
Henrique Eduardo Alves

Bloco (PPBIPL)
Líder: ODELMO LEÃO



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA 1 vaga
E pOLíTICA RURAL PSB

1 vaga

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: Odnio Balbinotti (PTB)
22 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

Beto Lélis

Gervásio Oliveira (PSB)

PCdoB

PPS

Ubaldino Júnior

Aldo Arantes

Bloco (PFL/PTB) Augusto Carvalho Sérgio Arouca

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Adelson 8alvador Darcísio Perondi
André Puccinelli Dilso Sperafico
Armando Costa Roberto Goldoni
Ivo Mainard Valdir Colatto
iLaire Rosado Wilson Branco
Mauri Sérgio 6 vagas
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra

Abelardo Luplon
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Femandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

PMN

1 vaga

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Maurício Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odnio Balbinotti

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Aloysio Nunes
Antônio Brasil

Henrique Eduardo Alves
João Almeida
Laire Rosado

Marquinho Chedid
Nan Souza

zaire Rezende
2 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Bosco França (PMN)
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Edinho Araújo
Geddel Vieíra Lima
Hélio Rosas
João Almeida
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Affonso Camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Carfos Alberto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bomhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

Ivo Mainardi (PMDB)

Secretárioa: Moizés Lobo da Cunha
Local: 4~ e 5~ - 9h - Plenário 114-BI. das Lid.
Telefones: 6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Apolinário (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Amon Bezerra
Carfos Mosconi

João Leão
SyMo Lopes

4 vagas

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene

Valdomiro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

Saulo Queiroz
Vilson Santini

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezídio Pinheiro
Odnio Balbinott
Olávio Rocha
3 vagas

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvemani Santos
1 vaga

PT
Bloco (PPBIPL)

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Waldomiro Fioravante

Carlos cardinal
Luiz Durão

PDT

Femando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Airton Dipp
Giovanni Queiroz

Corauci Sobrinho
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Roberto Campos
Wagner Salustiano
Welinton Fagundes

Cunha Bueno
Gerson Peres

Marcos Medrado
Renato Johnsson
Salatiel Carvalho
Silvemani Santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce



Antonio Carlos Pannunzio
Domingos Leonelli
Koyu lha
José de Abreu
Luiz Piauhylino
Roberto Rocha
Roberto santos
Salvador Zimbaldi
Vic Pires Franco (PFL)

Jaques Wagner
Jorge Wilson (PPB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Izar (PPB)
Sandra Starling

PSDB

PT

Adroaldo Streck
Arthur Virgílio

Emanuel Fernandes
Itamar Serpa

Márcia Marinho
Marconi Perillo

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genoíno
Tilden Santiago

1 vaga

João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Alzira Ewerton
AryValadão
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

PSDB

Roberto Valadão
Rubens Cosac

2 vagas

Álvaro Valle
Augusto Farias

Bonifácio de Andrada
Carlos Camurça

Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Egydio

Luís Ber~osa

Talvane Albuquerque
Welinton Fagundes

Domingos Dutra
Haroldo sabóia
José Fortunati

Nilmário Miranda
Paulo Delgado

2 vaga

Celso Russomanno
Franco Montoro
IIdemar Kussler
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

PT

José Genoíno
Luiz Mainardi
Marcelo Déda
Milton Mendes
Milton Temer

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Silva
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

PDT

Jandira Feghali

João Colaço

Fernando Lopes
Serafim Venzon

1 vaga

PSB

PDT

PCdoB

Eurípedes Miranda
LeonelPavan
Wolney Queiroz

Sérgio Guerra

Inácio Arruda

Secretária: Maria Ivone do Espírito santo
Local: quarta-feira -10h - Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Nilson Gibson

1 vaga

Matheus Schmidt
Severiano Alves
WoIney Queiroz

Aroldo Cedraz
Laura Carneiro
Lindberg Farias
Luciano Pizzatto
Maria Valadão

Coriolano SaIes
~ioBacci

Silvio Abreu

Aldo Arantes

Alexandre Cardoso

PSB

PCdoB

secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
LocaI: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 1Oh - Plenário, Sala 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
19 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
29 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
39 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Coimbra

Osmir Lima

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão

Fernando Diniz
Luiz Carlos Santos

Pedro Novais

Átila Lins
Cláudio Cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

JairoAzi
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Lipnik
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Ricardo Barros

Theodorico Ferraço

Antônio dos santos
Benedito de Lira
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
VilmarRocha

Bloco (PMDBJPSDJPSL/PSC)

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
De Velasco
Eudoro Pedroza
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima

Presidente: Aloyiso Nunes Ferreira (PMDB)
19 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
29 Vice-Presidente: Nestor Du~rte (PMDB)
39 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)



Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Vilson Santini

Albérico Filho
Chicão Brígido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

Bloco (PPBIPL)

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden Santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

Sarney Filho

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

Alceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

Jair Bolsonaro
Maurício Campos
Valdenor Guedes
Wilson Leite Passos

Antônio Feijão
Elias Murad
José Aníbal
Rommel Feij6

José Genoíno
Paulo Delgado

PSDB

PT

PDT

Augusto Nardes
Enivaldo Ribeiro

Júlio Redecker
Roberto Jefferson (PTB)

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Nelson Otoch
1 vaga

Adão Pretto
Luciano Zica

PSDB Márcia Cibilis Viana Sérgio Carneiro
Celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Aécio Neves
salomão Cruz

Zulaiê Cobra
1 vaga

Ricardo Izar

PSB

PCdoB

1 vaga

Aldo Rebelo

GilneyViana
Ivan Valente

Sérgio Carneiro

PT

PDT

Ana Júlia
José Machado

Serafim Venzon

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário Sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gabeira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - sala 3 Anexo li, Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Edison Andrino Armando Abífio
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza Ivandro Cunha Lima
Simara Ellery José A1demi
Wilson Cignachi Marisa Serrano

Bloco (PPBIPL)

Suplentes

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Cartos Airton
Cartos da Carbrás
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes

Bloco (PFL/PTB)

Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
2º Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares1 vaga

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Gervásio Oliveira

PV

PSB

Raquel Capiberibe

Átila Uns
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
Vilmar Rocha
Werner Wanderer

AryKara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante

Marquinho Chedid
Pinheiro Landim

B.Sá
João Leão
Zé Gerardo
1 vaga

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha

Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Bloco (PPBIPL) PT

Francisco Rodrigues Anivaldo Vale João Paulo Alcides Modesto



Nedson Micheletí José Augusto

POT

Fernando Zuppo Edson Ezequiel

PCdoB

Fernando Gomes (PTB) 1 vaga

SlPart.

Emanuel Fernandes 1 vaga

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presiaente: José Priante (PMDB)
1º Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 10h - Plenário 14.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldorniro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

José Múcio Monteiro
Uma Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
Sarney Filho

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

Antonio do Valle
Dilso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Paulo Bornhausen
Vilmar Rocha
1 vaga

Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale

3 vagas

Gilvan Freire
4 vagas

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vagas

Cunha Uma
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolattí
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorio Medioli

PSOB

Ari Magalhães
Carlos da Carbrás

Fetter Júnior
Herculano Anghinettí

Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Antonio Aureliano
Koyu lha

Nelson Otoch
Veda Crusius

1 vaga

PCdoB

Júlio Redecker Pauderney Avelino

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

FlavioArns
Nilmário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Helio Bicudo
Pedro Wilson

Fernando Lopes

Ubaldino Junior

PSOB

Fernando Gabeira
3 vagas

PT

Domingos Dutra
Marta Suplicy

POT

Eurrpedes Miranda

PSB

Fernando Lyra

PCdoB

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Edson Ezequiel

Ricardo Heráclio

PT

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares

POT

Fernando Zuppo

PSB

Gonzaga Patriota

Socorro Gomes Agnelo Queiroz

secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)



Titulares Suplentes Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
1 vaga

Bloco (PFLJPTB)

Jairo Carneiro
José Jorge

Udia Quinan
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Aníbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
lzielório Oliveira
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Michel Temer
PedroYves
Zé Gomes da Rocha

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

1 vaga

Adauto Pereira
Efraim Morais

Félix Mendonça
Hugo Lagranha

João Mellão Neto

Beto Lélis

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Cidinha Campos
José Mauricio

Augusto Carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

Antônio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Herculano Anghinetti

4 vagas

Bloco (PFLJPTB)

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes

PCdoB

José Carlos Saboia

Giovani Queiroz
1 vaga

PSB

PT

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
João Mendes
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

Arnaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgflio
candinho Matos
Jayme santana
Nelson Bornier
1 vaga

PSDB

PDT

Bloco (PPBIPL)

Ana Júlia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

Sérgio Miranda

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira -1 Oh - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Suplentes

Antonio dos Santos
Antonio Geraldo

carlos Magno
João Iensen

José Carlos Aleluia
JoséTude

Mussa Dernes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander

Ursicino OUiroz

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Mauricio Najar
Murilo Domingos
Werner Wanderer
João Magalhães

2 vagas

Elias Abrahão Emerson Olavo Pires
Maria Elvira José Luiz Clerot
Marisa Serrano Rita camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valle Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Unhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSDB

Alexandre santos Luciano Castro
AávioArns Osmânio Pereira
Itamar Serpa Roberto Santos
Ubiratan Aguiar Silvio Torres

PT

Esther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

PDT

Severiano Alves Luiz Durão

PSB
Ricardo Gornyde Undberg Farias (PCdoB)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
RNANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares



Alberto Silva
Edinho Bez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Paulo Feijó
Salomão Cruz

Vittorio Meddioli
1 vaga

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Maurício Campos
Roberto Campos

Nelson Marquezelli
Paulo Bomhausen
Werner Wanderer

PT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Haroldo Lima
Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Titan
1 vaga

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves
Syfvio Lopes

Carlos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho

Moisés Lipnik
Osmir Lima
Sérgio Barcellos

Anivaldo Vale
Flávio Derzi

Francisco Horta
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Nelson Meurer

Valdomiro Meger

Antônio do Valle
Germano Rigotto

Paulo Ritzel
Pinheiro Landin

4 vagas

Lima Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Rogério Silva

Wilson Cunha

Ari Magalhães
Basílio Villani
Delfim Netto
Eujácio Simões
Fetter Júnior
Osmar Leitão
Vadão Gomes

Bloco (PPBIPL)

Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

1 vaga

Airton Dipp

Haroldo Sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

PSB

PDT

José Maurício

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Coriolano Sales
Enio Bacci

Sérgio Guerra

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Milton Temer

Nedson Micheleti

Alexandre Santos
Amaldo Madeira

Jorge Anders
Luiz Carlos Hauly

Nelson Bomier
Vicente Arruda

PDT

Femando Lopes
Femando Ribas Carli

PSDB

PSB

PT

Celso Daniel
José Fortunati
Maria da Conceição Tavares
Paulo Bemardo

Femando Torres
Firmo de Castro
Nelson Marchezan
Paulo Mourão
Veda Crusius
1 vaga

João Colaço

Aroldo Cedraz
Benito Gama
Nelson Trad

Paulo Gouvêa
Régis de Oliveira

Roberto Fontes

Antônio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hilário Coimbra
Leur Lomanto
Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Luiz Henrique Hilario Coimbra
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia 1 vaga

Sérgio Miranda

Suplentes

PCdoB

Aldo Rebelo

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Romel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
22 Vice-Presidente: Paulo TItan (PMDB)
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB) Bloco (PPBIPL)

Efraim Morais
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcelos

Abelardo Lupion
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat



Mário Cavallazzi
Robério Araujo

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

PSOB

PT

POT

Severino Cavalcanti
Wagner salustlano

Jayme santana
Luiz Piauhlino

Pimentel Gomes
Welson Gasparini

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Car10s Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feij6
Sebastião Madfeira

PSOB

PT

Robério Araujo
Wilson Leite Passos

1 vaga

B.Sá
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
Feu Rosa

FlávioArns
Jovair Arantes

Sérgio Arouca (PPS)
1 vaga

Bloco (PMOBIPSOIPSL/PSC)

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1Oh - Plenário sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMOBIPSDIPSL/PSC)

José Pimentel (PT) Alberto Goldman
Noel de Oliveira Paulo Ritzel
Olavo Calheiros 3 vagas
sandro Mabel
zaire Rezende

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretár10 (a): Mír1am Maria Bragança santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBUCO

Presidente: Nelson OIoch (PSDB)
12 Vice-Presidente: IIdemar Kussler (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Car10s Alberto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Ar1indo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

Raquel Capiberibe

Wilson Braga
Fernando Ribas Car1i

PSB

POT

PCdoB

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Taga Angerami (PSDB)

João Melão Neto
José Car10s Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

1 vaga

Cidinha Campos
Serafim Venzon

Car10s Cardinal
LeonelPavan

Adelson salvador
André Puccinelli
Armando Costa
Chicão Brfgido
Eliseu Padilha

Genésio Bernardino
Laire Rosado

Olavo Calheiros
Pedro Yves

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Duílio Pisaneschi
Laura Carneiro

Marilu Guimarães
Roland Lavigne

Zila Bezerra
2 vaga

PSB

Bloco (PPBIPL)

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Armando Abílio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Pinottl
Lídia Quinan
Rita Camata
saraiva Felipe

Ayres da Cunha
Car1osMagno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
JoséTude
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares

Dolores Nunes
José Egydio

Mareio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)

Bloco (PPBIPL)

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de Sá

AryValadão



Suplentes

Antônio Jorge Fausto Martello
Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva João Mendes
Francisco Silva Jorge Wilson
Luís Barbosa Nilton Baiano
Marcelo Teixeira (PMDB) Osmar Leitão

PSOB

Hugo Lagranha (PTB) Candinho Mattos
Jovair Arantes Femando Torres
Leônidas Cristina José Chaves
Mário Negromonte Zé Gerardo
Paulo Feijó
Pedro Henry
Simão Sessim 3 vaga

PT

Carlos Santana Chico Vigilante
João Coser GilneyViana
Marcos Medrado Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo

POT

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
Vicente André Gomes Matheus Schmidt

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PCdoB

Antônio Brasil (PMDB) Socorro Gomes

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10.95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

João Colaço

Aldo Rebelo

Renan Kurtz

Carlos Santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

Suplentes

Almino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

Olávio Rocha

Benedito Guimarães
Julio Redecker

Belinha Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José carlos Coutinho
José Santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Murllo Domingos

Rubem Medina

PPS

PT

PSB

POT

PSOB

PCdoB

Bloco (PFLlPTB)

Agnelo Queiroz

Fernando Lyra

Wilson Braga

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dumo Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger

IIdemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga

,
g~~~ 1wga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feirae quinta-feira-1Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES
Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente:

Titulares

Bloco (PMOBlP5DIPSL/PSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
João Thome Mestrinha
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Bloco (PPBIPL)

Aníbal Gomes
Edinho Araújo
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Paulo Trtan

Roberto Paulino
2 vagas

4wgas

3wgas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

PFLlPTB

PMOB

PPB

4wgas

3wgas

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner Salustiano
1 vaga

Agnaldo Timóteo
Alceste Almeida

BasilioVilIani
Eurico Miranda Nelson Otoch

PSDB

Jovair Arantes



Jonival Lucas
JoséTude

Maria Valadão
Wilson Cunha

Suplentes

Elias Murad
Fátima Pelaes

Vanessa Felippe

Gilvan Freire
Hermes Parcianello

Robson Tuma

Dolores Nunes
Laura Carneiro (PFL)

Wagner Salustiano

PT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Alcione Athayde
Robério Araújo
Severino Araújo

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Bloco (PFLlPTB)

Célia Mendes
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Zila Bezerra

Ceci Cunha
FlávioArns
Zulaiê Cobra

Lídia Quinan
Marisa Serrano
Rita Camata

Secretária: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTI,NADA A INVESTIGAR A ADOÇÃO
E O TRAFICO DE CRIANÇAS BRASILEIRAS

(RESOLUÇÃO nli! 66194)

Presidente: Marilu Guimarães (PFL)
12 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PFL)
22 Vice-Presidente: Alcione Athayde (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Rita Camata (PMDB)

Titulares

Salvador Zimbaldi

PMDB

Zulaiê Cobra

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José Coimbra
Manoel Castro

Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Fernando Gonçalves

Maluly Netto
Mauro Lopes

PT

Carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PLlPSDIPSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI - Sala 139, Anexo li
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Inácio Arruda

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Wolney Queiroz

PDT

PCdoB

Hélio Bicudo
Padre Roque

Cidinha campos

Socorro Gomes

secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 139-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POÚTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ_ÃO DO CÓDIGO EI.:.EITo
RAL E MODIACAÇOES NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A.!-TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Ceci Cunha
Jorge Anders

Fernando Ferro
Luiz Gushiken

!-\lcione Athayde
Anivaldo Vale

Moacyr Andrade
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
Noel de Oliveira
zaire Rezende

PT

PDT

PPB

PSDB

Vicente André Gomes

Bloco (l'SBIPMN)

Feu Rosa
Luiz Piauhylino

Cidinha campos

José Pimentel
Paulo Bernardo

Geddel Vieira Uma
Jorge Wilson (PPB)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Simão Sessim (PSDB)
1 vaga

Alexandre Cardoso

Pedro Canedo

Bloco (PLJPSDIPSC)

1 vaga

Luiz Buaiz

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMDB)



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB) Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Paulo Uma
Vilson Santini

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

PDT

Bloco (PSBIPMN) Bloco (PLlPSDIPSC)

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Corrêa

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSDB
Feu Rosa
Jayme santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sa~ra Starling

Coriolano Sales
Matheus SChmidt

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correi3

Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Ênio Bacci
Eurípedes Miranda

Candinho Mattos (PSDB)
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Eurico Miranda
Ricardo Izar
Silvernani santos

Jovair Arantes
Nelson Otoch
Pedro Henry
Zulaiê Cobra

Carlos santana
João Fassarella
José Fortunati

Femando Lopes
Matheus Schmidt

PMDB

Aníbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

PPB

Gerson Peres
Marcos Medrado

Nelson Meurer
Wagner salustiano

1 vaga

PSDB

Alexandre santos
Domingos Leonelli

Nicias Ribeiro
1 vaga

PT
Hélio Bicudo

José Augusto
Pedro Wilson

PDT
f:nio Bacci

Wolney Queiroz

Fernando Lyra 1 vaga Marquinho Chedid Pedro Canedo

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais: Anexo 11- sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
~OBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM

TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASil Proposição: PEC-0175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

PCdoB
Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Esp. Anexo 11-Salas 124-A/152-A- Ala Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL
\,

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson
Haroldo Lima

PCdoB

Aldo Arantes



Titulares Suplentes 22 Vice-Presidente: Vago

Bloco (PFLlPTB) 32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama

Benito Gama Betinho Rosado
Eliseu Resende José Coimbra Titulares Suplentes

Félix Mendonça Júlio César Bloco (PFLlPTB)
Mussa Demes Osmir Lima
Paulo Cordeiro Luiz Braga Félix Mendonça Augusto Viveiros

Paulo Lima Osório Adriano Manoel Castro Efraim Morais

Rubem Medina Osvaldo Biolchi VilmarRocha José Coimbra
Ney Lopes Lima Neto

PMDB Paes Landim Moisés Lipnik

Alberto Goldman Antônio Brasil Saulo Queiroz Osório Adriano
Cássio Cunha Lima Edinho Bez Theodorico Ferraço Roberto Pessoa

José Luiz Clerot Hélio Rosas PMDB
José Priante Lídia Quinan
Jurandyr Paixão Rubens Cosac Edinho Bez Antônio do Valle
Luiz Henrique Marcelo Teixeira Eliseu Padilha Marcos Lima

PPB
Eudoro Pedroza Paulo Ritzel
Gonzaga Mota 3 vagas

João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira Felipe Mendes Silas Brasileiro
Renato Johnsson Fetter Júnior
Pauderney Avelino Flávio Derzi PPB
1 vaga VadãoGomes

PSDB
Anivaldo Vale Cunha Bueno
Basílio Villani Laprovita Vieira

Firmo de Castro Fernando Torres José Janene Luciano Castro
Luciano Castro Mário Fortes Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira

Luiz Carlos Hauly Roberto Brant 1 vaga Roberto campos
Roberto Brant Silvio Torres

PT PSDB

Celso Daniel José Fritsch Firmo de L- .tro Antônio Feijão
Conceição Tavares José Machado Luiz carlos Hauly Fernando Torres
José Fortunati Paulo Bernardo Marconi Perillo

PDT Veda Crusius 2 vagas

Airton Dipp Fernando Lopes PT
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

José Fortunati Ana Júlia
PLlPSDIPSC José Pimentel Maria Conceição Tavares

Francisco Horta Eujácio Simões Nedson Micheleti Paulo Bemardo

PSBlPMN PDT

Sérgio Guerra Ubaldino Júnior Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda Bloco (PLlPSDIPSC)

Secretária: Marlene Nassif Francisco Horta Eujácio Simões
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li - sala 131C/135C-Ala Nova
Telefones: 318-7067f7066f7052

COMISSÃO ESPECIAL
Bloco (PSBIPMN)

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS PCdoB

AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, Ségio Miranda Aldo Rebelo
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Secretário: Sílvio Sousa da Silva

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB) Local: servo Com. Especiais - Anexo li - Sala 120-B - Ala Nova
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB) I Telefone: 318-7052



Suplentes

André Puccinelli
Luiz Fernando
Nicias Ribeiro

3 vagas

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito. de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

PFLlPTB

Chicáo Brígido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Lafre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

PMDB

2º Vice-Presidente: Remi Trinta
32 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz

Titulares

Femando Gonçalves
Jaime Martins

I Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz
1 vaga

Suplentes

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Paulo Cordeiro

Bloco (PFLlPTB)

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL n2 4.376/93 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
3º Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)

Titulares

PMDB

Secretário: Rejane S. Marques
Local: serv. de Com. Esp. - Anexo 11 salas 131-ef135-e - Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
NR 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A pOLíTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PT

PCdoB

PPB

PPB

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva

Valdomiro Meger

PSDB

B.Sâ
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

PT

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

PDT

2 vagas

PLlPSDIPSC

José Egydio

PSDIPMN

Raquel Capiberibe

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

Antônio Joaquim

Eurfpedes Miranda

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

Laura Carneiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)

Roland Lavigne

PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Servo Corn. Esp. - Anexo li-saias 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

Fernando Oiniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

Aldo Rebelo

Fernando Lopes

Francisco Rodrigues

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Autor: senado Federal

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos
1 vaga

PDT

PSDB

PLlPSDIPSC

De Velasco

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger
1 vaga

Milton Mendes
Sandra Starling

Oanilo de Castro
Jovair Arantes

Oilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Eurfpedes Miranda

Aldo Arantes

Proposição: PL nº 4.591/94

Presidente: Lafre Rosado
1º Vice-Presidente: Elias Murad



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PDT

22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: carlos Alberto (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Carlos santana
Jair Meneguelli

Suplentes

Femando Zuppo

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Jair Siqueira

1 vaga

PT

PPB

PSDB

PMDB

José Aníbal
Márcio Fortes

Miro Teixeira

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

Albérico Filho
Eliseu Padilha

I
Sandro Mabel

Célia Mendes (PFL)
I Francisco Silva

José Rezende

lzidório Oliveira
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Fernando Gomes
Luiz Braga

PPB

PMDB

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro

Bloco (PLlPSDIPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro canedo

Secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Salas 131-C/135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9, Df; 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEC·9195 Autor: Ricardo Heráclio
e Outros

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Arnon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

Luiz Durão

Augusto Farias

PSDB

PT

PDT

PLlPSDIPSC

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 vagas

Antônio Aureliano
Mário Negromonte

Alcides Modesto
José Pimentel

1 vaga

Elton Rohnelt

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)

Secretária: Ana Clara Serejo
l..oot. SsIv.can.~. -H'e'ID 11- Salas 131-e113&C - Pav. SJp.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Beto Lélis

PSBlPMN

Bosto França

Presidente: sandro Mabel (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Suplentes

Carlos Alberto
Couraci Sobrinho

Roberto Pessoa
Vilson Santini



José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Alexandre Santos
Nelson Otoch

Fernando Ferro
José Pimentel

LeonelPavan

Eujácio Simões

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

Albérico Filho
Hermes Parcianello

Marcelo Teixeira

Marcos Medrado
Paulo Bauer

Roberto Balestra

Ceci Cunha
Sylvio Lopes

João Coser
Milton Mendes

José Maurício

1 vaga

1 vaga

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PDT

Magno Bacelar (s/P)
Renan Kurtz

BLOCO PLlPSDIPSC
Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - salas 131-e1135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI
155, DE 1~3, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARAGRAFO 111 DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEe-0155195 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFLlPTB

Francisco Rodrigues De Velasco

BLOCO PSBIPMN

Beto Lélis Adelson Salvador

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: selV. Com. Especiais-Anexo 11- saJa 120-B -Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-D133192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando

PMDB

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

JoséTude
Luiz Braga

Philemon Rodrigues
Salomão Cruz

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura

PMDB

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando (PSDB)
Otávio Rocha (PSDB)



João Thomé Mestrinho 1 vaga

PPB

Carlos Airton Benedito Guimarães
Jair Bolsonaro Carlos Camurça
Valdenor Guedes Rogério Silva (PFL)

PSDB

Robério Araújo João Maia
Tuga Angerami Sebastião Madeira

PT

Domingos Dutra Ivan Valente
GilneyViana Marta Suplicy

PDT

Antõnio Joaquim Giovanni Queiroz

PUPSDIPSC

Elton Rohnelt Expedito Júnior (PPB)

PSBlPMN
Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11 - sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
~ONSTlTUIÇÃO FEDERAL, ,

E PREVE RECURSOS ORÇAMENTARIOS
A NíVEL DA UNIÃ~ ESTADOS E MU,NICíPIOS
PARA ~ANUTENÇAODO SISTEMA UNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi
32 Vice-Presidente: Fernando Gomes
Relator: Darcísio Perondi

Titulares

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais-Anexo 11- sala 12D-B-A1a Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUAR~NTA)SESSÕES, PROFERIF!
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSmUlçÃO Nl! 84, DE 1991, QUE
liACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ>ES
CONSmUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084191 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto
12 Vice-Presidénte: Deputado Paulo TItan
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32 Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada Elcíone Barbalho

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Fernando Gomes 3 vagas
José Pinotti
Saraiva Felipe

I PPB

I Adylson Motta Alcione Athayde
Jofran Frejat Enivaldo Ribeiro

I José Unhares Fausto Martello
Moacyr Andrade Talvane Albuquerque
Sérgio Arouca (PPS) 1 vaga

PSDB

Carlos Mosconi B.Sá
Ceci Cunha Pimentel Gomes
Jovair Arantes Roberto Araújo
Osmânio Pereira Sebastião Madeira

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Humberto Costa José Fritsch
José Augusto Marta Suplicy

PDT
Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

PLlPSDlPSC
Luiz Buaiz Pedro canedo

PSBlPMN

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

Suplentes

Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Proposição: PEC-0169J93

PFLlPTB

PMDB

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalv:ds
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi

Elcione Barbalho
Rita Camata

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho
Olávio Rocha

PMDB

Cássio Cunha Uma
Euler Ribeiro



Paulo Trtan 1 vaga Welson Gasparini 1 Vaga

PPB PSDB
Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres I Adelson Ribeiro Herculano Anghinetti

Raimundo santos Luciano Castro Feu Rosa Mário Negromonte

1 vaga 1 vaga lidemar Kussler Nélson Otoch
Sylvio Lopes Sebastião Madeira

PSDB

Antõnio Feijão Aécio Nelie::
PT

Arthur Virgílio 1 vaga Hélio Bicudo Domingos Dutra

PT José Fortunali Marta Suplicy
Nilmário Miranda Milton Mendes

Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto PDT

PDT Eurípedes Miranda Magno Bacelar (SlP)

Wolney Queiroz Wilson Braga Wilson Braga Silvio Abreu

PUPSDIPSC PUPSDIPSC

Francisco Rodrigues Ronivon santiago De Velasco José Egydio

PSBIPMN PSBIPMN
Adelson salvadorBeto Lélis

Gonzaga Patriota Adelson Salvador
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSI~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposição: PEC-46191 Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros
12 VICe-Presidente: Deputado José Rezende
22 VICe-Presidente: Deputado Ildemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFUPTB

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PBdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especíais: Anexo 11- salas 131-e/135-C
Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSI_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Euler Ribeiro
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

FaiJsto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger

PMDB

PPB

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

A1cione Athayde
Jarbas Lima

Marcos Medrado
Rogério Silva

Proposição: PEC-96192

Oáudio cajado
Coraucl Sobrinho
Jairo Cameiro
Maurício Najar
Nelson Trad
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PMDB

Autor: Hélio Bicudo
e OUtros

AntOnio dos santos
ÁlilaUns

Benedito de Lira
Joãolens~n

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Elias Abrahão
Hélio Rosa..

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima

2 vagas



Proposição: PEC-188194' Autor: bire Rezende

Presidente: Ary Kara
1Q Vice-Presidente: Roberto Valadão
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami
3º Vice-Presidente: Augusto Nardes'
Relator: Darci Coelho

Titulares SuPlentes

PFUPTB

Aldo ArantesHaroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO, ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISt:»0SIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNIÇÕES APLICADAS,
AmAVÉS DE ATOS DE'EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MIUTARES".

PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton
Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Lima Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB

Almino Affonso Danilo de Castro
lidemar Kussler Eduardo Mascarenhas
Vicente Arruda Paulo Feijó
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT

José Genoíno Luiz Mainardi
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

Ênio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

Bloco (PLJPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

BlOco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PCdoS

Osmir'Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

AryKara
Elcione Barbalho

PMDB

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

Rita Camata

Roberto Valadão 2 vagas

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSDB

Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

PLÍPSDIPSC

Eujácio Simões Expedito Júnior

PSBIPMN

Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. Anexo li-Saias 131-e/135-C-Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE mANSlçÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEC-33I95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator. Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFLJPTB

Augusto Viveiros Álvaro Gaudêncio Neto
César Bandeira Duílio Pisaneschi
Jair Soares Fernando Gonçalves
Laura Carneiro José Carlos Vieira
Manoel Castro Magno Bacelar
Roberto Jefferson Roberto Fontes
Vicente Cascione Vic Pires Franco

PMDB

Euler Ribeifo Aníbal Gomes
José Aldemir Darcísio Perondi
Lídia Quinan Henrique Eduardo Alves
Marisa Serrano Mauri Sérgio
Remi· Trinta Olavo Calheiros
Rita camata Wilson Cignachi

PSDB

Eduardo Mascarenhas Arnaldo Madeira



PCdoB

Inácio Arruda Sérgio Miranda

secretária: Rejane S. Marques
Local: servo Com. Esp.: AAel«lIl- SaJas 131-e1135-C- Ala Nova
Telefones: 318-7061f7065f7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1I 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVl' REDAÇÃO

AO ARTlGO_62 DA CQNSmUlçAO ,=EDERAL"
(EMISSAO DE MEDIDA PROVISORIA)

Proposição: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
1ºVice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Marcia Marinho Edson Soares I Paulo Ritzel
Pimentel Gomes Feu Rosa Pedro Novais
Romel Anízio Osrnânio Pereira I Ubaldo Correa

PPB I PPB

Jair Siqueira Célia Mendes I Anivaldo Vale
Laprovita Vieira Jair Siqueira I Luciano Castro
Mário Cavallazzi Paulo Paim I Mareio Reinaldo Moreira
Prisco Viana Pedro Valadares Wagner Salustiano
Renato Johnsson Valdenor Guedes

PSOB
PT

Adroaldo Streck
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia Antônio Kandir
Jair Meneguelli Humberto Costa Feu Rosa
José Augusto José Pimentel Márcio Fortes

POT
PT

Eurípedes Miranda Cidinha Campos
Padre Roque1 vaga 1 vaga
Paulo Bernardo

PLlPSOIPSC Teima de Souza
Luiz Buaiz Pedro Canedo

POT
PSBlPMN

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior
Fernando Zuppo
Renan Kurtz

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Liviero Carvallll> de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-Saia 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7066fl067f7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1I 163-A, DE
1995, QUE"ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS l?ISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITORIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N1I 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"

Proposição: PEC-163195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Benedito de Lira
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota

PMOB

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

VUmarRocha

Anfbal Gornes
Edinh~ Bez

Fernando Diniz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot .

PLlPSDIPSC

PSBIPMN

PMOB

Hélio Rosas
Hermes Parcianello

Paulo Titan

Alzira Ewerton
Pauderney Avelino

Silvemani Santos
1 vaga

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Yeda Crusius

João Fassatella
José Machado

Sandra Starling

Airton Dipp
Fernando Lopes

Expedito J~nior

Sérgio Guerra

Ciro Nogueira·
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

Armando Costa
Moreira Franco



Pedro Novais

PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSDB

1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Serafim Venzon

PT

PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

Ana Júlia
Padre Roque

Giovanni Queiroz

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-saias 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENl?A A CONSTITU!.ÇÃO 25-A, DE 1995,

QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 52 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFINmVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)

Proposição: PEC·25195 Autor: Sevirino Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando Abílio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Adelson salvador (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo li S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 173195, QUE
MODIfiCA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposiçáo: PEC·173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

PT

Hélio Bicudo
Milton Temer

PDT

Coriolano Sales

Eujácio Simões

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti (PPB)

PMDB

Armando Abílio
Edinho Bez
Nilton Baiano (PPB)·

PPB

Antônio Balhann
Welson Gasparini

Marcelo Déda
Sandra Starling

Ênio Bacci

Expedito Júnior

Ibere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lídia Quinan

Luiz Buaiz

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
J Elcione Barbalho

Henrique Eduardo Alves
João Thorné Mestrinho
Laire Rosado
Moreira Franco

Flávio Derzi
Gerson Peres

, Jair Bolsonaro
Roberto Campos
Vadão Gomes

PMDB

PPB

Pedro Canedo

Jaime Femandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rodrigues Palma
Theodorico Ferraço

Carlos Nelson
Nan Souza (PSL)

Pinheiro Landim
Sandro Mabel
Wilson Branco

1 vaga

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Cavallazzi

Alcione Athayde
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

PSDB

Do,lores Nunes
Pedro Corrêa

Robério Araújo

Márcia Marinho
Osmânio Ferreira

Almino Affonso
Leônidas Cristlno
Ayrton Xerez
Roberto Brant

Marcelo Deda

PSDB

PT

Adroaldo Streck
João Leão

Marconi Perillo
1 vaga

Celso Daniel



Maria Laura
Teima de Souza

Ivan Valente
Waldomiro Fioravante

João Paulo
Luiz Mainardi

João Coser
João Fassarella

PDT PDT

Euripedes Miranda
Miro Teixeira

Femando Zuppo
Matheus Schmidt

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Renan Kurtz
1 vaga

Bloco (PSBIPMN) PLlPSD/PSC

Alexandre Cardoso Nilson Gibson Eujácio Simões 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC) PSBIPMN

Eujácio Simões Maurício Campos Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes
Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo li-Saias 131-C/135
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PAflÁGRAFO 42 DO
ART. 18 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL.

PFUPTB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 41, DE 1991, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO

AO PARÁGRAFO 42 DO ART. 18 DA
CONSTiTUiÇÃO FED~RAL." (R~STRINGE

A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPO,ÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLlCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABIUDADE MUNICIPAL)

Bloco (PFUPTB)

Jandira Feghali

Suplentes

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

PPB

PMDB

PCdoB

Albérico Cordeiro
Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Mauro Lopes
Mussa Demes

Agnelo Queiroz

Proposição: PEC-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Femando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares

Chicão Brígido
Femando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

Suplentes

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

Arthur Virgílio
Eduardo Barbosa

Jayme santana
Roberto Santos

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PSDB

PMDB

Presidente: Nielas Ribeiro
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
22 Vice-Presidente: Luiz Femando
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antônio Geraldo

Titulares

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicão Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Femando

Basílio Billani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

PPB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

BasílioVillani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

PSDB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Celso Daniel

PT

Chico Ferramenta

Eduardo Marcarenhas
FlávioAms
Luiz Femando

Arthur Virgílio
Jayme santana
Roberto Santos



1 vaga_

PT

1 Vaga Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

POT

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella
Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PSOB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Ubaldino Júnior

Eujácio Simões

PSBIPMN

PUPSOIPSC

Renan Kurtz
1 vaga

Sérgio Guerra

1 vaga

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cidinha Campos
Silvio Abreu

PT

POT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (SlP)
Renan Kurtz

Socorro Gomes

PCdoB

Jandira Feghali

BLOCO PLlPSOIPSC
Francisco Rodrigues De Velasco

Haroldo Lima

Suplentes

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Adelson salvador

PFUPTB

PCdoB

BLOCO PSBIPMN

Aldo Arantes

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
salomão Cruz
Vic Pires Franco

Beto Lélis

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serv. Com. Especiais - Anexo 11 - sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSjlTUIÇÃO FEDERAL"~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEe-ol33192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares

Suplentes,

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

salomão Cruz
JoséTude

Urslcino Queiroz

PMOB

BLOCO PFLlPTB

Secretário: josÉ' Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-e/135-C
Telefones: 318-7065fl06117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 155-A, DE 1993, QUE 11ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1ll DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEe-0155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandiro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Edlnho Araujo
'João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Antônio Brasil
Confúcio Mbura
João Thomé Mestrinho

PMOB

PPB

Luiz Femando
OIávio Rocha

Udson Bandeira

Costa Ferreira
Oolores Nunes
Gerson Peres

PPB
Adylson Motta

Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga



Robério Araújo
Tuga Angerami

PSDB

João Maia
Sebastião Madeira

Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó

Cunha Uma
Marconi Perillo

Zé Gerardo

PT
PT

Domingos Dutra
GilneyViana

Ivan Valente
Marta Suplicy

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

1 vaga

PDT

Giovanni Queiroz

Bloco (PSBIPMN)
José Maurício
LeonelPavan

PDT

Airton Dipp
Fernando Lopes

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira PSB

Elton Rohnelt

Bloco (PUPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Pedro Valadares

PCdoB

Ricardo Heráclio

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

André Puccinelli Hermes Parcianello
Armando AbRio José Aldemir
Darcísio Perondi Marcelo Teixeira
Genésio Bernardino Pinheiro Landim
Max Rosenmann Saraiva Felipe
1 vaga Tetê Bezerra

Bloco (PPBIPL)

Proposição: PEC-256195 Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Efraim Morais (PFL)
22 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
Relator: André Puccinelli (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Socorro Gomes

Eujácio Simões

Antônio Joaquim Araújo
Carlos Magno
Eliseu Moura

Fernando Gonçalves
Murilo Domingos

Osmir Uma
Paes Landim

PUPSDIPSC

Haroldo Lima

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- sala 131-C
Telefone: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "OUTORGA COMPETÊNCIA À UNIÃO,

PARA INSTITUIR CONTRIBUiÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃQ OU TRANSMISSÃO

DE VALORES E DECREDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursicino Queiroz

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

Betlnho Rosado
José Carlos Aleluia

José Tude
Lima Netto

Murilo Domingos
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Titan
Pedro lrujo

2 vagas

PPB

PSDB

PMDB

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Basílio Villani
Carlos Camurça
Enivaldo Ribeiro
Marcos Medrado
Salatlel Carvalho

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Ant{mktAlJreliano Expedido Júnior



PCdoB

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Serviço Com. Esp. -Anexo 11 sala 120-B
Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CON~TlTUIÇÃO NSl 17195, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~mUlçÃO
FED':RAL" (FlXAN,DO EM NO MINIMO 5 E

NO MAXIMO 47 O NUMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antônio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Antônio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

PFLlPTB

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre santos

PT

João Paulo Car10s Santana
José Fritsch Domingos Dutra

PDT

Airton Dipp ~nio Bacci

Bloco (PSBJPMN)

José Car10s Sabóia Nilson Gibson

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 11- salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7065/7066/7052

Darci Coelho
3 vagas

José Tude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

candinho Mattos (PSDB)
Darcísio Perondi

1 vaga

PPB

PMDB

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A PRO
POSTA DE EMEN,DA A CONSTl1l!IÇÃO NSl 57,
DE 1995, QU,E "DA NOVA REDAÇAO AO ARTI
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO).

Proposição: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcíno Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Hugo Lagranha

Alzira Ewerton
Benedito Guimarães

Leonal Pavan

3 vagas

Ricardo Haráclio

Ceci Cunha
Marconi Perillo
Roberto Rocha

Sebastião Madeira
SiMoTorres

Luiz Buaiz
Nelson Meurer

Roberto Balestra
Talvane Albuquerque

1 vaga

Aroldo Cedraz
José Coímbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PT

PSB

PDT

PSDB

Serafim Venzon

Sérgio Guerra

Alexandre santos
B.Sá
Carlos Mosconi
Osmânio Pereira
VICente Arruda

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Roberto Campos
1 vaga

PMDB PSDB

Antônio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

Carlos Apolinário
Genésio Bernardino

1 vaga

José de Abreu
Vicente Arruda

PT

Celso Russomanno
1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

PPB

Car10s Airton
Pedro Valadares (PSB)

1 vaga

João Fassarella
Sandra Star1ing

Matheus Schmidt

PDT

Ana Julia
João Paulo

Coriolano sales



Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PLJPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedido Júnior (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO

169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE
A REMUNERAÇÃO DE VEREADORES

E PREFEITOS MUNICIPAIS".

Bloco (PMDBIPSDIPSLJPSC)

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

João Mellão Neto
José Jorge
JoséTude

Rubem Medina

Suplentes

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSDB)

Autor: Fernando Gomes

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSLJPSC)

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

Darcísio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Titulares

Proposição: PEC-169195

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO
Nl! 169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS".

Gervásio Oliveira

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

JoséTude
Rubem Medina

Valdomiro Meger

2 vagas

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

BI,)CO (PSBIPMN)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Enivaldo Ribeiro
José Teles
Júlio Redecker

Darcísio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

1 vaga

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzjo
Ayrton Xerez
1 vaga

PT

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

PDT

José Maurício

PSB

Nilson Gibson

PSDB

Antônio Carlos Pannunzjo
Arthur Virgílio

Celso Russomanno 2 vaga
1 vaga

PT

Luiz Mainardi
José Machado Paulo Bemardo

Tilden Santiago

PDT

José Maurício
Matheus Schmidt

PSB

Nilson Gibson
Bosco França (PMN)

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt

Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo" Sala 131
Telefone: 318-706617067/7052

Secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo" Sala 131
Telefone: 318-706617067/7052



Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE

O PROJETO DE LEI NSl 856, DE 1995, DA
SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,

QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PFL-1125195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristina (PSDB)
Relator. José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Eliseu Moura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar

Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolatti
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

2 vagas

Antônio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zaire Rezende

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Benedito Guimarães
Fausto Martello
FetterJúnior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Mário Martins
Moreira Franco

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI Ne 846, DE
1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO

GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRA
FO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Proposição: PL-846195 Autora: Socorro Gomes

, Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
22 Vice~Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

EliseuMoura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar

Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolatti
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

Antônio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zaire Rezende

2 vagas

Ayrton Xerez
Jorge Anders

Koyu lha
Luiz Carlos Hau1f

Roberto Rocha

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Júnior
Jair Bolsonaro
José Egydio
Pauderney Avelino

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Eduardo Mascarenhas
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Moreira Franco
Paulo Titan

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

PT

Arlindo Chinaglia
2 vagas

Eduardo Mascarenhas
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

Jorge Anders
Koyu lha

Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha

1 vaga

PDT

Miro Teixeira José Maurício PT

Gervásio Oliveira

PSB

Pedro Valadares

Carlos santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vagas



PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-6874 e 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
N2 43-A, DE 1995, QUE DA NOYA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL

(VOTO FACULTATIVO E INELEGIBILIDADE.)

João Almeida Confúcio Moura
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi 2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Felipe Mendes Benedito Guimarães
Gerson Peres - 2 vagas
Luiz Buaiz

PSDB

Aécio Neves FlávioAms
Nelson Marchezan Paulo Mourão
Rommel Feij6 Ubiratan Aguiar

PT

João Fassarella Ana Júlia
João Paulo 1 vaga

PDT

Matheus Schmidt Coriolano sales

PSB

Bloco (PFUPTB)

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima Benedito Guimarães
Francisco Horta Felipe Mendes
Francisco Silva 1 vaga

PSDB

Nicias Ribeiro Fátima Pelaes
Roberto Santos Olávio Rocha
Zulaiê Cobra Salomão Cruz

PT

Domingos Dutra José Fritsch
Luiz Mainardi Milton Mendes

PDT

LeonelPavan Luiz Durão

PSB

Alexandre Cardoso Beto Lélis

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO A,RT. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL". (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-89195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Cláudio Cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
Murilo Domingos

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Adelson salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N21.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PL-1.151195 Autora: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

1 vaga

José Maurício

Suplentes

Pedro Valadares

Autor: Rita Camata e OUtros

PSB

PDT

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Gonzaga Patriota

Proposição: PEC-43195

Gervásio Oliveira

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066/7052

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

Miro Teixeira



Titulares Suplentes Roberto Pessoa Vilson Santini

Bloco (PFUPTB) Rogério Silva Werner Wanderer

Iberê Ferreira Fernando Gonçalves Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Laura Carneiro Heráclito Fortes Dilso Sperafico André Puccinelli
Marilu Guimarães Magno Bacelar Ivo Mainardi Roberto Paulino
Roberto Jefferson Ursicino Queiroz Nair Xavier Lobo 4 vagas

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Silas Brasileiro
Valdir Colatto

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira 1 vaga

Maria Elvira Lídia Quinan Bloco (PPBIPL)
1 vaga 1 vaga

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Bloco (PPBIPL) Herculano Anghinetti Dilceu Sperafi~o

Alzira Ewerton Amaldo Faria de Sá Hugo Biehl Mário Cavallazzi

Jorge Wilson Herculano Anghinetti Renato Johnsson 3 vagas

Severino Cavalcanti Wagner Salustiano Roberto Campos
Romel Anízio

PSDB
PSDB

Celso Russomanno Osmânio Pereira
Salvador Zimbaldi Philemon Rodrigues Adelsrm Ribeiro Amon Bezerra

Tuga Angerami 1 vaga Antônio Aureliano Ezídio Pinheiro
Olávio Rocha João Leão

PT Paulo Mourão Jovair Arantes

Jair Meneguelli José Genoíno 1 vaga Sylvio Lopes

Nilmário Miranda Marta Suplicy PT

PDT Domingos Dutra Ivan Valente

Sérgio Cameiro Vicente Andre Gomes José Fritsch 2 vagas
Padre Roque

PSB

Fernando Lyra Raquel Capiberib

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-6874f7066f7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N2 1.325, DE
1995, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO

CADASTRO NACIONAL DE REGISTRO E
PROTEÇÃO DE CULTIVARES - CNRPC,
INSTITUI O DIREITO DE PROTEÇÃO DE

CULTIVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
E N21.457, DE 1996, QUE "INSTITUI A LEI DE

PROTEÇÃO DE CULTIVARES
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PDT

Renan Kurtz Luiz Durão

PSB

Beto Lélis Gervásio Oliveira

PCdoB

Inácio Arruda Socorro Gornes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7061f706sn052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, ELIMINANDO O SEGUNDO TURNO
DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS.

Proposição: PEC-22195 Autor: José Janene e OUtros

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1Q Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feij6 (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Presidente:
12 Vice-Presidente: Valdir Colatto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Mourão (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Abelardo Lupion
Aroldo Cedraz
Carlos Melles
Nelson Marquezelli
Odílio Balbinotti

Suplentes

Betinho Rosado
Jaime Fernandes

João Maia
José Borba

Ronivon santiago

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)



Wilson Cunha Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Vadão Gomes

PSDB

1 vaga

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Henrique Eduardo Alves
Ivo Mainardi

1 vaga

Edson Silva
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira

Cipriano Corrêia
Emanuel Fernandes

Nelson Bornier

Bloco (PPBIPL) PT

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Haroldo Sabóia
José Pimentel

PDT

José Machado
1 vaga

PSDB
Sílvio Abreu LeonelPavan

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala - 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO •

198195 QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO E DA
NqVA REDAÇÃO AO ARTIGO_54, INCISO 11,
AlINEA "A", DA CONSTITUIÇAO FEDERAL".
(ASSEGURA O MANDATO PARLAMENTAR,

MESMO ELEITO VICE)

Proposição: PEC·198195 Autor: Sílvio Abreu

Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
12 Vice-Presidente: Chicáo Brígido (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
32 Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

e'íoco (PFUPTB)

Raquel Capiberibe Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO A
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CO~STITUIÇÃOFEDERAL". •
(ACUMULAÇAO DE CARGOS - ODONTOLOGO)
Proposição: PEC·128195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

PSB

Bloco (PPBIPL)

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Coriolano sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

Domingos Dutra
Ivan Valente

José Múcio Monteiro
Raul Belém

Rodrigues Palma
Rubem Medina

PT

PSB

PDT

Matheus Schmidt

Fernando Ferro
Sandra Starling

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Maluly Netto
Nelson Trad

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feij6

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) PSDB

Chicáo Brígido
Genésio Bernardino
Marquinho Chedid

Eudoro Pedroza
Rivaldo Macari

Roberto Paulino

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Antônio Feijão
Amon Bezerra
Olávio Rocha

Álvaro Valle
AryValadão

Bloco (PPBIPL)

Bonifácio de Andrada
José Janene

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

PT

Eduardo Jorge
Humberto Costa

L-.. ~'f'Wli_....__<,-,.".,.,.,......,....~



Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Especiais, Anexo 11- Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 201, DE 1995, QUE "ALTERA O
PARÁGRAFO SÉTIMO DO ARTIGO 14

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(INELEGIBILIDADE DE PARENTES)

Proposição: ~1EC-201195 Autor: Euler Ribeiro

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
12 Vice-Preslder.te: Régis de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Silvemanl santos (PPB)
32 Vi::e-Presidente: Luciano Caslro (PSDB)
Relator: Olavo Calheiros (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (pMOBJPSOIPSUPSC)

Euler Ribeiro (SlPart.)
Melqurades Neto (PUN)
Olavo Calheiros

PSOB

Bloco (PPBlPL)

Jofran Frejat
5 vagas

Renan Kurtz

Ceci Cunha
Luiz Fernando

Márcia Marinho
Tuga Angerami

1 vaga

Haroldo Sabóia
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Confúcio Moura
Darcíslo Perondi

José Aldemir
Saraiva Felipe

2 vagas

Pedro Valadares

Arolde de Oliveira
Célia Mendes

Fernando Gomes
Jairo Azj

Urslcino Queiroz
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Autor: Vic Pires Franco

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Propos~io:PL~5

Titulares

Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC)

Serafim Venzon

POT

PSOB

Carlos Màgno
Costa Ferreira
Fernando Gonçalves
José Coimbra
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Raimundo santos

Lrdia Quinan
Nicias Ribeiro (PSOB)
Olavo Calheiros
RitaCarnata
Sirnara Ellery
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Alceste Almeida
Pedro Corrêa
Robérlo Araújo
3 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI N2 464, DE

1995, QUE "ESTABELECE CRITÉRIOS DE PRO
TEÇÃO E DE INTEGRAÇÃOASOCIAL AÇ>S

PORTADORES DE DEFICIENCIA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

PT

PSB

Arnon Bezerra
B.Sá
Fátima Pelaes
FlávioArns
Jovair Arantes

Alexandre Cardoso

João Fassarella
Paulo Paim
Waldomiro Fioravante

3 vagas

Mário Martins
Rivaldo Macarl

1 vaga

Carlos cardinal

Ademir Lucas
Ildemar Kussler

Itamar Serpa

Edson Ezequiel

João Fassarella
João Paulo

Gonzaga Patriota

Ciro Nogueira
Hilário Coimbra

Hugo Rodrigues da Cunha
Werner Wanderer

PT

PSB

POT

POT

Nilson Gibson

Renan Kurtz

Antõnio dos santos
Nelson Marquezelli
Régis de Oliveira
Vilmar Rocha

B.Sá
Fernando Torres
Luciano Castro

Femando Rlba$ Caril

João Coser
Paulo Delgado

José Unhares
• Odelmo Leão

SlIvemanl santos

PSB

Gonzaga Patrlo1a Ubaldino Júnior Inácio Arruda Ricardo Gomyde

Secretá ia: Edla Calheiros Bispo
Local: ~ ,erv. Com. Especiais - Anexo 11- sala 169-8'
Telelon )8; ::li /1-687417052

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Servo especiais, Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-706617067

, .



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONS1iTUIÇ~O
N2 40, D,E 1995, QUE "ALTEijA A REDAÇAO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA".

Proposição: PEC-40195 Autor: Marqulnho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente: Agnaldo Timóteo (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator: Régis de Oliveira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Salomão Cruz (PSDB)
Samey Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E AS QUESTÕES DECOR
RENTES DESTE PROCESSO

Cunha Bueno
Femando Ferro
Aroldo Cedraz
Simara Ellery

Coordenador: Deputado Carlos Alberto
Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais- Anexo 11- Salas 131-C/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-706517061

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR, POR 60 DIAS, A
COMISSÃO ESPECIAL DE MORTOS E

DESAPARECIDOS, INSTITUíDA PELA LEI
N2 9.140, DE 4-12-95, NA VISITA À REGIÃO

SUL DO ESTADO DO PARÁ, ONDE OCORREU
A GUERRILHA DO ARAGUAIA E PARA ACOM
PANHAR 9S TRABALHOS DI; LOCALIZAÇÃO,
EXUMAÇAO E IDENTIFICAÇAO DOS CORPOS

DOS GUERRILHEIROS MORTOS

Coordenador: Samey Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Aírton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária:' Edla Calheiros Bispo
.serviço de Comissões Espedais: Anexo 11- Sala 131-e - Ala Nova
Telefones: 318-70661706517052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA AFAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Costa Ferreira
Lael Varella

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Carlos Camurça
Nilton Baiano

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bomhausen
Régis de Oliveira

Alberto Silva
Mário Martins
Oscar Andrade

Jarbas Lima (PPB)
Lindberg Farias (PCdoS)

Nilmário Miranda (PT)
Pedro Valadares (PSS)

Pedro Wilson (PT)
Roberto Valadão (PMDS)

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Carlos Santana
João Coser

Serafim Venzon

PT

PDT

PSB

Amaldo Madeira
José Chaves

Vittorio Medioli

Alcides Modesto
João Paulo

Vicente André Gomes

Aldo Arantes (PCdoB)
Confúcio Moura (PMDS)
Emerson Olavo Pires (PMDS)
Expedito Júnior (PPS)
Femando Lopes (PDT)
Flávio Ams (PSDS)
Haroldo Lima (PCdoS)

COMISSÃO EXTERNA

PARA LEVANTAR A QUESTÃO DO GARIMPO DE
SERRA PELADA, DA VALE DO RIO DOCE E DA
ÁREA DE EXPLORAÇÃO DA JAZIDA DE OURO

DA SERRA LESTE DO ESTADO DO PARÁ

Raquel Capiberibe Ubaldino Júnior

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefone: 318·687417052 .

Antônio Feijão (PSDB)
Elton Rohnelt (PSC)
Giovanni Queiroz (PDT)
José Priante(PMDB)

Paulo Rocha (PT)
Philemon Rodrigues (PTB)

Ronivon Santiago (PFL)
Sebastião Madeira (PSDB)



EDiÇÃO DE HOJE: 200 PÁGINAS


