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1- ATA DA 638 SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLA
TURAtEM 17 DE MAIO DE 1995

I - Abertura da Sessão

fi - Leitura e assinafu.ra da ata da sessão anterior

m - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

N° 110/95 - Do Senhor Deputado Severiano Alves, Presi
dente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, encaminhan
do cópia do Parecer ao Projeto de Lei n° 2.335191, que "dispõe
sobre intennediação na venda de concursos de prognósticos e cre
denciamento de agentes lotéricos", para as devidas providências.

~ 81195 - Do Senhor Deputado Wigberto Tartuce, Presi
dente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú
blico, requerendo a apensação do Projeto de Lei nO 271/95 ao
Projeto de Lei nO 913/91.- do Senado Federal (pLS n° 12191).

N° 452195 - Do Senhor Deputado Jackson Pereira, solici
tando o arquivamento do Projeto de Lei n° 2.418/91.

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Ronaldo Perim, requerendo que seja
detenninada a apensação de todas as demais proposições que obje
tivem a mudança de textos no Regimento Interno.

- Da Senhora Deputada TeIma de Souza, propondo a insti
tuição de Comissão externa para investigar, in loco, a situação da
área do Entreposto de Pesca de Santos.

IV - Pequeno Expediente

JOSÉ FORTIJNATI - Instalação da Câmara Setorial do Se
tor Coureiro-Calçadista.

NILSON GIDSON - Anúncio da inauguração da segunda
turbina da Hidrelétrica de Xingó.

PAULO GOUVEA- Realização da la Jornada Brasileira de
Câncer de Pele, em Blumenau, Estado de Santa Catarin.a.

HUGO RODRIGUES DA CUNHA - Participação da ini
ciativa privada na construção da Usina Hidrelétrica de Igarapava,
divisa dos Estados de Minas Gerais e São Paulo.

SÍLVIO ABREU - Editorial "Defensoria Pública", publica
do no jomal Correio Braziliense.

CHICO DA PRINCESA - Redução das alíquotas inciden
tes sobre os produtos constantes da cesta básica como forma de
combate à fome no País. .

RUBENS COSAC - Recusa dos produtores mrais na acei
tação da Taxa Referencial como indexador dos fmanciamentos
agrícolas. Finne posição da frente ruralista no Congresso Nacional
em defesa dos produtores.

ODÍLIO BALBINOTTI - Falta de sensibilidade do Gover
no Federal na resolução dos problemas da agricultura. Conveniên
cia da demissão do Ministro José Eduardo de Andrade Vieira.
Nomeação para a Pasta da Agricultura de homem compromissado
com encaminhamento de propostas para o setor.

PIMENTEL GOMES - Existência, no Brasil, de íntima re
lação entre saúde e emprego. Criação de Grupo Multidisciplinar
para a defmição de política globalizada envolvendo os setores de
saúde pública, educação, assistência social e trabalho.

JOÃO PAULO - Campanha desenvolvida pelo Governo
Federal contra os trabalhadores em greve. Açodamento da Câmara
dos Deputados na votação das reformas constitucionais.

MIGUEL ROSSETTO - Postura autoritária do Governo
Federal diante dos movimentos grevistas. Solidariedade do orador
aos trabalhadores em greve.

AGNELO QUEIROZ - Utilização, pela Caixa Econômica
Federal, da Taxa Referencial - lR, na correção do saldo devedor
de contratos de fmanciamento imobiliário. Anúncio da apresenta
ção de projeto de lei sobre o assunto.

JANDlRA FEGHALI - Criticas ao comportamento do
Congresso Nacional diante das propostas governamentais de
emenda à Constituição. Greve dos petroleiros.

ALDO REBELO - Questionamento de dados e informações
constantes do relatório da Comissão Especial sobre o monopólio do
petróleo.

JOSÉ GENOÍNO - Reconsideração, pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, da postura adotada com relação à greve
dos petroleiros. '

ALDO ARANTES - Solidariedade do PCdoB aos movi-
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mentos grevistas desencadeados em todo o País contra os sacrifi
cios impostos pelo Governo aos brasileiros em nome do Plano
Real. Intransigência do Poder Executivo nas negociações com os
petroleiros em greve.

ELIAS MURAD - Viagem de estudo do Grupo Parlamen
tar de Prevenção ao Uso de Drogas - GRUPAD, à Europa. Reali
zação, na Câmara dos Deputados, de Seminário sobre
Descriminação das Drogas.

, EDISON ANDRINO - Crise do setor pesqueiro nacional.
Adoção de política nacional da pesca. Criação da Frente Parla-
mentar da Pesca. c

CIRO NOGUEIRA - Greve dos petroleiros comà"'álerta"'"ã'~
Parlamentares para os perigos do monopólio estatal e para a neces
sidade de reformas no setor.

JOSÉ ROCHA - Fechamento de agências do Banco do
Brasil no País.

sIMÃo SESSIM - Ineficácia das medidas anticonsumo
adotadas pelo Governo.

Urgente necessidade de estímulo dos investimentos na pro
dução.

Significado da aprovação das mudanças no capítulo Da Or
dem Econômica da Constituição.

GONZAGA PATRIOTA - Agravamento da crise da saúde
pública brasileira com a edição do Decreto nO 1.385, de 1995, re
dllzindo recursos destinados ao Ministério da Saúde.

SEVERINO CAVALCANTI- Efeitos negativos da política
de juros altos adotada pelo Governo Federal. Urgência da reforma
fiscal para o saneamento das contas públicas.

CORIOLANO SALES -; Eleição do Cardeal Lucas Moreira
Neves para a Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil- CNBB. .

IVANDRO CUNHA LIMA - Inadiável revisão, pelo Go
verno Federal, da política de repasse de recursos dos Fundos de,
Participação dos Estados e dos Municípios. Imediato repasse, pelo
Tesouro Nacional, dos recursos arrecadados.

CLÁUDIO CAJADO - Situação pré-falimentar do comér
cio do Estado da Bahia em decorrência da política de restrição ao
crédito adotada pelo Governo Federal e das altas taxas de juros vi
gente,s np País.

WOLNEY QUEIROZ - Importância da construção da Bar
ragem do Prata pata o abastecimento d'água de Caruaru, Estado
de Pernambuco.

Preservação das reservas florestais de Engenho Jardim, Mu
nicípio de Bonito, com as nascentes abastecedoras do Rio do Prata.

CHICO VIGILANTE - Alocação de recursos orçamentá
rios para duplicação do trecho brasiliense da Rodovia BR-070.

WILSON BRAGA - Relatório do Tribunal de Contas da
União sobre falta de repasse, pelo Tesouro Nacional, de recursos
do. Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR,.e falta de presta
çãode. contas por empresas beneficiadas com, verbas do órgão.
Comparecimento do Superintendente da SUDENE à Casa para
prestação de esclarecimentos sobre o assunto. .

JOSÉ' CARLOS LACERDA - Anúncio da apresentação de
indicação ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal para resolução da problemática do Lixão do
Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

LEONEL PAVAN - Dificuldades das empresas calçadistas
do Município de SãoJoão Batista, Estado de Santa Catarina. Ape
lo ao Governo Federal no sentido de concessão de incentivos espe
ciais ao setor.

NELSON MARCHEZAN - Transcurso do 137° aniversário
de fundação do Município de Santa Maria, Estado do Rio Grande
do Sul.

CONFÚCIO MOURA - Encontro dos Prefeitos de Macha
dinho do Oeste, Estado de Rondônia; Apuí e Manicoré, Estado do
Amazonas; e Juína e Aripuanã, Estado do Mato Grosso, visando à
interligação rodoviária dos respectivos Municípios.

EULER RIBEIRO - Prejuízos causados pelo Decreto nO
1.489, de 1995, à Zona Franca de Manaus, Estado do Amazonas.

LAIRE ROSADO - Conveniência da intermediação do
Congresso Nacional para a solução do impasse entre o Governo
Federal e os petroleiros em greve.

CANDINHO MATTOS - Crise social brasileira. Expectati
va de implementação do Programa Comunidade Solidária.

SANDRO MABEL - Falta de definição, pelo Governo Fe
deral, de medidas para viabilização do setor agrícola.

SALATIEL CARVALHO - Atuação do Dr. Valério de
Castro Rodrigues à frente da Fundação Nacional de Saúde de Per
nambuco.

JOÃO MENDES - Distanciamento entre o valor do salário
mínimo vigente no País e o definido no texto constitucional sobre
o instituto. Apresentação, pelo orador, de projeto de lei sobre con
cessão de acréscimo mensal nominal ao valor do salário mínimo.

PAUDERNEY AVELINO - Perspectivas de sUcesso para o
País com a aprovação, pelo Congresso Nacional, das propostas de
reforma à Constituição relativas ao capítulo Da Ordem Econômi
ca.

COSTA FERREIRA - Sugestão ao Governo Federal de
providências para a resolução da problemática do menor abando-
nado, .

WAGNER ROSSI - Transcurso do 114° 'aniversário de
criação do Município de Monte Alto, Estado de São Paulo.

LAPROVITA VIEIRA - Apoio à Proposta de Emenda à
Constituição nO 7, de 1995, do Poder Executivo, sobre navegação
de cabotagem no País.

WALDOMIRO FIORAVANTE - Documento encaminha
do por representantes de entidades de classe do setor agrícola ao
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá
ria, com propostas para superação da crise da agricultura nacional.

PAl)"LO MOURÃO - Tratamento privilegiado dispensado
ao Banco do Estado de São Paulo - BANESPA, em contradição
com a política de austeridade monetária do Governo Fernando
Henrique Cardoso.

JACKSON PEREIRA - Divulgação dos dados sobre o de
sempenho do Banco Central no primeiro quadrimestredo Governo
Fernando Henrique Cardoso.

LEUR LOMANTO - Fechamento de agências do Banco do
Brasil em Municípios baianos. ,

ARNALDO FARIA DE SA - Anúncio de lançamento, na
Câmara dos Deputagos, do "Fórum sobre a Previdência Social".

RAUL BELEM - Esclarecimentos sobre o processo de
transferência do ex-Presidente Itamar Franco para a Embaixada do
Brasil em Lisboa, Portugal. Importância da administração Itamar
Franco.

NELSON MARQUEZELLI - Prejuízos causados ao setor
agrícola pela política econômíco-fmanceira do Governo Federal.
Importância do aumento da produção e da industrialização do sisal
no País.

CORAua SOBRINHO - Conveniência de modernização
da legislação trabalhista brasileira. Insuficiência da estrutura do
Ministério do Trabalho para o cumprimento de suas atribuições.

LAEL VARELLA - Suspensão do processo de desapro
priação de terras até a divulgação dos resultados obtidos com a re
forma agrária realizada no País.

CUNHA BUENO - Transcurso do cinqüentenário de fun-
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dação da empresa Agroceres.
WELINTON FAGUNDES - Reportagem "Os reis do calote

rural", publicada na revista Veja, sobre descumprimento de com
promissos bancários por fazendeiros. '

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - Caráter abusi
vo da greve deflagrada pelos petroleiros.

PAES LANDIM -,Lançamento, pelo jornal Gazeta Mer
cantil e pelo Instituto Herbert Levy, do programa ''Educação para
a competitividade".

V - Grande Expediente

DANILO DE CAS1RO - Importância da aprovação, pela
Casa, do Projeto de Lei Complementar n° 11, de 1994, do Senado
Federal, sobre fontes de recursos do Fundo, de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS.

WILSON CAMPOS - Homenagem póstuma ao ex-Senador
Orlando Zancaner.

União,da bancada.federal pernambucana em defesa dos in
teresses do Estado. Saudação ao ex-Senador Paulo Brossard, Mi
nistro aposentado do Supremo Tribu~ Federal, presente, em
plenário.

Cumprimento, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso,
de compromissos assumidos em campanha eleit9ral para com a re
gião Nordeste.

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Continuação da discussão,
em primeiro turno, da PropOsta de Emenda à Constituição nO 7-B,
de 1995, que altera o ar1;. 178 da Constituição Federal.

Usáram da palavra para discussão da matéria os Srs. Depu
tados INÁCIo ARRUDA, VICENTE CASCIONE, SOCORRO
GOMES, FRANCISCO DORNELLES.

PRESIDENTE (Luís Eduardó)- Votaçã'o cfu requerimento
para encerramento da discussão da Proposta de 'Emenda à Consti-
tuiçãono7-B,de1995.' " '

Usou da palavra para encaminhámento da votação do re
querimento o Sr. Deputado CARLOS SANTANA.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) -'Aprovado 'o requerimento.
MILTON TEMER (pela ordem) - Pedido de verificação de

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

verificação de votação.
PRESIDENTE, (Luís Eduardo) ~ Convocação 'dos Deputa

dos a plenário para votação do requerimento pelo sistema eletrôni
co.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do re
querimento os Srs. Deputados MILTON TEMER, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, FRANCISCO SILVA, INÁCIO ARRUDA, MAR
QUINHO CHEDID, JOSÉ ANÍBAL, ADELSON SALVADOR,
MIRO TEIXEIRA, ERALDO TRINDADE, MICHEL TEMER,
VICENTE ANDRÉ GOMES, ODELMO LEÃO, MARCELO
DEDA, FRANCISCO DORNELLES, ODELMO LEÃO, WOL
NEY QUEIROZ, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ MACHADO,
JURANDYR PAIXÃO, ADELSON SALVADOR, SYLVIO LO
PES.

ANTÔNIO GERALDO (pela ordem) - Visita do Presidente
Fernando Henrique Cardoso ao Nordeste para participação em
reunião da SUDENE.

MILTON TEMER (pela ordem) - Realização de reunião da
Ação Parlamentar do Brasil Soberano, no Espaço Cultural da Câ
mara dos Deputados, para debate da questão do petróleo e das te
lecomunicações, do ponto de vista das forças democráticas e
progressistas.

CONFÚCIO MOURA (pela ordem) - Sepultamento do ex-

Senador Ronaldo Aragão, no Município de Cacoal, Estado de
Rondônia.

SARNEY FILHO (pela ordem) -Posse do Ministro Sepúl
veda Pertence na Presidência do Supremo Tribunal Federal.

ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO (pela ordem) - Posse
dos Ministros Sepúlveda Pertence e Celso Mello, respectivamente,
na Presidência e Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal. '

CARLOS SANTANA (pela ordem) - Convite aos Parla
mentares para reunião, dia 18 de maio, às 10 horas, na Liderança
do PCdoB, para debate da questão das greves em curso no País.

RICARDO BARROS (pela ordem) - Manifesto da Federa
çãó' dai; Associações Comerciais do Paraná sobre flexibilização
das medidas restritivas ao crédito. Posse do Sr. Brasílio de Araújo
Neto na Presidência do Incra.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Aprovado o requerimento. '
Encerramento da discussão da Proposta: de Emenda à Cons-

tituiçãono 7-A, de 1995.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento

para adiamento, por cinco sessões, da votação da Proposta de
Emenda à Constituição nO 7-B, de 1995.

Usou da palavra para encaminhamento da votação do re
querimento o Sr. DeputadQ INOCÊNCIO OLIVEIRA.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o St.'De-

putado TILDEN SANTIAGO. "
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pedido aos Deputados

para permanência em plenário.
Usaram da palavra pela ordem, para: registro de voto, os

Srs. Deputados EMERSON OLAVO PIRES, ARNALDO FARIA
DE SÁ, JOSÉ DE ABREU. " . '

Usou da palavra para encaminhamento da votação da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 7-B, de 1995, o Sr. Deputado'
ALDO REBELO.

Usaram da palavra pela ordem, para 'registro de voto, os
Srs. Deputados CARLOS APOLINÁRIO, CUNHA BUENO, ES
THER GROSSI, ZULAIÊ COBRA, RURFNS COSAC, RICAR
DO HERÁCLIO.

Usaram da palavra para encaminhamento dá votação da
Proposta de Emenda à Constituição nO 7-B, de 1995, os Srs. Depu
tados FRANCISCO DORNELLES, TELMA DE SOUZA, LEÔ
N1DAS CRISTINO.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicitação de compareci-
mento dos Deputados ao plenário. "

Usou da palavra o Relator da matéria, Deputado JOSÉ
CARLOS ALELUIA.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação do substitutivo da
Comissão Especial, ressalvados os destaques.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
substitutivo os Srs. Deputados MIRO TEIXEIRA, MILTON TE
MER, ROMEL ANÍZIO, SOCORRO GOMES, EDUARDO
MASCARENHAS, MARQUINHO CHEDIDJ. FRANCISCO
DORNELLES, GONZAGA PATRIOTA, INOCENCIO OLIVEI
RA, JURANDYR PAIXÃO, LUIZ CARLOS SANTOS, SÉRGIO
AROUCA, WOLNEY QUEIROZ, MILTON TEMER, JANDIRA
FEGHALI, FRANCISCO DORNELLES, ROMEL ANÍZIO,
MARQUINHO CHEDID, WOLNEY QUEIROZ, JURANDYR
PAIXAO, EDUARDO MASCARENHAS, INOCENCIO OLI
VEIRA.

JANDIRA FEGHALI (pela ordem) - Apreensão, pela Polí
cia Rodoviária Federal, nas proximidades da refmaria de São José
dos Campos, Estado de São Paulo, de veículo da Rede Globo de
Televisão com material explosivo e inflamável.
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Usaram da palavra para encaminhamento da votação do PRESIDENIE (Luís Eduardo) - ReqUerimento de destaque
substitutivo os SIS. Deputados PAUDERNEY AVELlNO, INO- para votação em separado da expressão ''lei complementar", cons
CÊNCIO OLIVEIRA, UBALDlNO JÚNIOR, JURANDYR PAI- tante da nova redação dada ao art. 178 da Constituição Federal
XÃO, EDUARDO MASCARENHAS, ROMEL ANÍZIo, pela Emenda n° 1, apresentada à Proposta de Emenda à Constitui
FRANCISCO DORNELLES, WOLNEY QUEIROZ, SOCORRO ção n° 7, de 1995.
GOMES, J'ELMA DE SOUZA, MARQUINHO CHEDID. Usou da palavra para encaminhamento da votação a S~ De-

PAUDERNEY AVELlNO (pela ordem) - Justificativa da putada SANDRA STARLING. " ,
ausência do orador na sessão anterior da Casa. Atuação do Gover- Usou da palavra pe~a oràem, durante o encaIIJinhamento da
nador Amazonino Mendes, do Estado do Amazonas. votação, o Sr. Deputado SERGIO CARNEIRO.

LIMA NE'ITO (pela ordem) - Congratulações com o Presi- Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. De-
dente Fernando Henrique Cardoso pela postura adotada relativa- putado SÉRGIO CARNEIRO.' '
mente à greve dos petroleiros. Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os

Usou da palavra para encaminhamento da votação do subs- SIS. Deputados MAURÍCIO REQUIÃO, MAX ROSENMANN.
titutivo o Sr. DeputadoJURANDYRPAIXÃO. "Usaram,da p3lavrapara encaminhamento da votação os SIS.

, CIDINHA CAMPOS (pela ordem) - Descortesia da asses-, Deputados EDUARDO MASCARENHAS, SOCORRO' GOMES,
soria dQ' Ministério da Previdência e Assistência Social em respos- ADELSON SALVADOR, JURANDYR PAIXÃO.
ta a requerimento de informações de autoria da oradora. Usou da palavra, como autor da 'emenda destacada, o Sr.

,AGNALDO TIMÓTEO (pela ordem) - Participação de Deputado PRISCO VIANA. "
profissionais da Rede Globo na campanha presidencial de Luiz Usou da palavra para encaminhamento' da votáçã6 oSr. De-
Inácio Lula da Silva. putado INOCÊNCIO' OLIVEIRA,' FRANCISCO DORNELLES,

SOCORRO GOMES (pela ordem) - Presença, na Comis- MARQUINHO CHEDID, ODELMO LEÃo, DOMINGOS DU
são de Assuntos Econômicos do Senado Federal, do Presidente do TRA, SÉRGIO CARNEIRO, EDUARDO MASCARENHAS, JU
BNDES, Edmar Bacha, para debateácerca daprivatização da RANE>YR PAIXÃO, ,JANDIRA FEGHALI,' ANTÔNIO
Companhia Vale do Rio Doce. Inoportunidade da'privatização da' , GERALDO,ROMELANÍZIO..
empresa. JANDIRA FEGHAH: (pela ordem) - Réplicá a pronuncia-

NESTOR DUARTE (pela ordem) - Posse do Ministro Se- mento do Deputado Inocêncio Oliveira sobre apreensão de auto-
plÍlveda Pertence na Presidência do Supremo Tribunal Federal. m6vel da Rede Globo com ntateriais explosivos e inflamáveis.

INOCÊNCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Apelo aos Depu- Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. De-
tados para permanência em plenário. Contestação aacusações Ín- putado EDUARDO MASCARENHAS. ' ' ' ..
fundadas contra a Rede Globo. INOCÊNCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Tréplica a pro-

o Usaram da palavra pela ordem, para regiStro de voto, os nunciamento da Deputada Jandira Fegbali. .
SIS. Deputados DOMlNGOS LEONELLL MARIA LAURA. .Usaram da palaVra para encá:íniIfuamento daVotação os SIS.

Usou· da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputados,zULAlÊ COBRA, ·JURANDYR PAIXÃo, GIOVAN-
Deputado PADRE ROQUE. NI QUEIROZ, INOCÊNCIO OLIVEIRA, DOMlNGOS DUIRA,

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Encerrainento da votação. ODELMO LEÃO; ALEXANDRE CARDOSO,FERNANDO
, Aprovado o substitutivo, ressalvados os destaques. FERRO, JANDIRA FEGHALL
Prejudicadas as emendas oferecidas na Comissão, ressalva-, Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De-

dos os destaques,e a proposta original; prejudicado destaque para putado MELQUÍADES NETO.' ,,', "
votação em sePJIIado da Emenda n° 1 à Proposta de Eménda à MICHEL"I'EMÉR(pela ordem) - Posse do 'Ministro SeplÍ1-
Constituição n° 7; de 1995, assinado pelas Lideranças do PT edo veda Pértente na Presidência do Supremo Tribunal Federal.
PCdoB;. prejúdicado destaque análogo subscrito pelas Lideranças . MARCELO DEDA (pela ordem) - Posse do MiniStro Se-
do PDT, PSB, PCdbB ePT; e destaqUe no mesmo sentido subscri-" p1Í1veda Pertence na Presidência: do Súpremó Tribunal Federal.
to pela Liderança do PCdoB. . Usaram da palavra para encaminhamento da vofação os SIS.

MILTON TEMER (pela ordem) - Pedido de esclarecinien- Deputados EDUARDO MASCARENHAS, ARMANDO COSTA.
to à Presidência sobre a prejudicialidade de destaques. INOCÊNCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Passe do Minis-

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Prejudicados destaque tro SeplÍlveda Pertence na Presidência do Supremo Tribunal Fede
subscrito pelas Lideranças do PDT, PSB, PCdoBe PT, relativo ao ralo Atuarão do Ministro Octávio Gallotti à frente do órgão.
caput do art. 178; e destaque do PCdoB relativo à,,"Emenda n° 2. REGIS DE OLIVEIRA (pela ordem) - Posse dos Ministros

Prejudicados destaque para a Emenda nO 3, subscrito pelo SeplÍlveda Pertence e Celso 'de Mello, z:espectivamente,na Presi
Deputado Milton Temer; e o Destaque nO 3, subscrito pelo Deputa- dência e Vice~Prêsidência do'Supremo Tribunal Federal. ' '
do Miro Teixeira. Usou da pàIílVra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De~

Prejudicados destaques para o § 20 da Emenda nO 3, subscri- putado JOSÉ BORBA. ' .
to pelo Deputado Milton Temer; para a Emenda nO 5, do Deputado PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Milton Temer; para a Emenda nO 6, do Deputado Miro Teixeira; e Rejeitado o destaque.
também para a Emenda nO 6, do Deputado Milton Temer. Prejudicado destaque análogo subscrito pela Liderança do

Prejudicado destaque ao art. 2° da proposta original, subs- PDT.
crito pelo Deputado Milton Temer. PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Requerimento de destaque

MILTON TEMER (pela ordem) - Solicitação à Presidência para votação em separado da expressão ''marltimo'' da Proposta de'
de esclarecimento sobre as matérias prejudicadas; "' Emenda à Constituição nO 7, de 1995, para substituir a expressão

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado "aquático" na redação dada pelo art. 1° do substitutivo da ComÍS-
Milton Temer. são Especial ao caput do art. 178.

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De- Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs.
putado CIPRIANO CORREIA. Deputados sÉRGIO CARNEIRO, EDUARDO MASCARE-
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NHAS, SOCORRO GOMES, INOCÊNCIO OLNEIRA, MAR
CELO DEDA, üDELMO lEÃO, JURANDYR PAIXÃO, MAR
QUlNHO CHEDID, FRANCISCO DORNELlES,
ALEXANDRE CARDOSO.

Usaram da palavra pela ordem, durante o encaminhamento
da votação, os SIS. Deputados GIOVANNI QUEIROZ, FRAN
CISCO DORNELLES.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação os SIS.
Deyutados EDUARDO MASCARENHAS, JURANDYR PAI
XAO.

Usoo da pa~vra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado ClEONANCIO FONSECA.

Usaram da palavrapara enc:;aJllÍI14ameI!toda votação os SIS.
Deputados YVOLNEY QUEIROZ,. INOCENÇIO OLIVEIRA,
EDUARDO MASCARENHAS, ODELMO LEAO, JURANDYR
PAIXÃO, SOCORRO GOMES.

ARNALDO FARIA DE SÁ (pela ordem) - Posse dos Mi
nistros Sepúlveda Pertence e Celso de Mello, respectivamente, na
Presidência e ~içe-PresidêI).cia do Supremo Tribunal Federal.

Usaram s:Ia palavra para encaminhamento da
A
votação os SIS.

Deputados ED:UARDO MASCARENHAS, ANfONlO GERAL
DO, ODELMO lEÃO, MARCELO DEDA.

Usaram da palavra IJI1la ordem., para registro de voto, os
SIS. Deputados OSMANlO PEREIRA, ELIAS MURAD.

Usoo da palavra para encaminhamento da v0tação o Sr. De
putado GERVÁSIO OLNEIRA.

GIOVANNI QUEIROZ (pela ordem) - Audiência de comi
tiva da Frente Parlamentar da Agriçultura como Presidente da Re
pública para discussão da crise no setor. " ,

Usoo. <la palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De-
putado JOSÉ LINHARES. . .

MARCONl PERILLQ (çqmo ,Lider) - Jlipilo do PP pela
posse do ~stro Sepúlveqa Pe*nce,na Presidência do Supremo
Triblnal Federal, .

PRESIDEN'IE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
FRANCISCO SILVA (pela ordem) .- Nomeação pelo G0

vernador Marcello Alencar, ~o Rio qe Janeiro, do Gen. Nilton
Cerqueira para o cargo de Secretário de Segurança do Estado..

pRESm~NfE (Luís Eduardo) - Rejeitado o destaque.
PRESIDEN'IE (Luís Eduardo) - Requerimento de destaque

para votação em separado do parágrafo único do art,. ,178, com a
redação dada pelo artigo único da Emenda nO 1.

. Usoo da palavra pela,ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado PAULO LIMA.

SANDRA STARLING (pela ordem) - Pedido de infonna
ção à Presidência sobre matéria em processo de votação.

PRESIDEN'IE (Luís Eduardo) -' Reiteração do anúncio do
requerimento de destaque. .

Usaram <la palavra para encaminhamento da votação os SIS.
Deputados EDUARDO MASCARENHAS, OD~MO LEÃO,
MIRO TEIXEIRA, SANDRA STARLING, SOCORRO GOMES,
INOCÊNCIO OUVEIRA, MICHEL TEMER, .FRANCISCO
DORNELlES, UBALDINO JÚNIOR, SANDRA STARLING,
SÉRGIO AROUCA.

Usoo da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado PAULO PAIM.

Usoo da palavra para encaminhamento da votação o Sr. De
putado WOLNEY QUEIROZ•

• INOCÊNCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Solicitação da
presença em plenário dos Deputados dos partidos da base de sus
tentação do Governo.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação os SIS.
Deputados SANDRA STARLING, ELTON ROHNELT, GIO-

VANNI QUEIROZ, JURANDYR PAIXÃO, INOCÊNCIO OLI
VEIRA, ODELMO LEÃO, EDUARDO MASCARENHAS, SO
CORRO GOMES, ERALDO TRINDADE.

GIOVANNI QUEIROZ (pela ordem) - Sugestão à Presi
dência para encerramento da votação.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Giovanni Queiroz.

JOVAIR ARANTES (pela ordem) - Falecimento da esposa
do Prefeito do Município de Aruanã, Estado de Goiás.

ERALDO TRINDADE (pela ordem) - Indagação à Presi
dência sobre matérias a serem votadas.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado·
Eraldo Trindade.

Usaram da palavra para en~minhamentoda votação os SIS.
Deputados JURANDYR PAIXAO, EDUARDO MASCARE
NHAS, MARCELO DEDA, WOLNEY QUEIROZ, UBALDINO .
JÚNIOR. .

Usoo da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado NlLTON BAIANO.

FRANCISCO DORNELLES (pela ordem) - Solicitação à
bancada do PPR de peImanência'em plenário para apreciação.de
destaques remanescentes.

INOCÊNCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Necessidade da
permanência em plenário dos Deputados dos partidos da base de
sustentação do Governo.

Usaram da palavra para encaminhamentb da votação os SIS.
Deputados UBALDINO JÚNIOR, EDUARDO MASCARE
NHAS, WOLNEY QUEIROZ.

PRESIDEN'IE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Rejeitado o destaque.
PRESIDEN'IE (Luís Eduardo) - Requerimento de destàque

para votação em separado dos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art. 178 da
Constituição Federal, com a redação dada pela ·Emenda nO 3..

Usaram da palavra pela orde:tp., para registro de voto; os
SIS. Deputados PAULO ROCHA, JOAO COSER.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação os SIS.
Deputados EDUARDO MASCARENHAS, SOCORRO GOMES.

Usoo da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De-
putado JOSÉ CARLOS VIEIRA. .

Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs.
Deputados WOLNEY QUEIROZ, INOCÊNCIO, OLIVEIRA,

. GERSON PERES, SANDRA STARLING, ELTON ROHNELT;
ADELSON SALVADOR, MICHEL TEMER, ODELMO LEÃO.

Usoo da palavra pela ordem, durante o encaminhamento da
votação, o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação os SIS.
Deputados EDUARDO MASCARENHAS, ODELMO LEÃO,
WOLNEY 9UEIROZ, JURANDYR PAIXÃO, SANDRA STAR
LING, JOSE CARLOS VlEIRA.

Usoo da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado RICARDO HERÁCLlO.

Usoo da palavra para encaminhamento da votação o Sr. De
putado EDUARDO MASCARENHAS.

Usoo da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
l>utado ARMANDO COSTA.

PRESIDEN'IE (Luís Eduardo) - Rejeitado o destaque.
Usoo da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De

putado CHICÃO BRÍGIDO.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requerimento de destaque

para votação em separado de parte da Emenda nO 3 à Proposta de
Emenda à Constituição n° 7, de 1995, referente à redação dos §§
1°, 2° e 3° do art. 178.

Prejudicado.



10268 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Maio de 1995

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado HÉLIO ROSAS.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Requerimento de çlestaque
para votação em separado dos §§ 3°, 4° e 5° da Emenda nO 3 à Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 7, de 1995. ~

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado INOCENCIO
OLIVEIRA.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Prejudicado o destaque re-
lativamente aos §§ 3° e 4° .

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
destaque, relativamente ao § 5° da Emenda nO 3, os Srs.Deputados
ARNALDO MADEIRA, MIRO lEIXEIRA, INoCÊNCIo OLI
VEIRA, JURANDYR PAIXÃo, ELTON ROHNELT, GERSON
PERES, MILTON lEMER, SOCORRO GOMES.

EDUARDO MASCARENHAS (pela ordem) - Convoca
ção dos' Deputados do PSDB ao plenário.

Usou da palavra para encaminhamento da votação a St' De
putada RAQUEL CAPIBERIBE.

Usou da palavra pela ordem, durante o encaminhamento da
votação, o Sr. Deputado MILTON lEMER.

, Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. De
putado EDUARDO MASCARENHAS.

AGNALDO TJMÓlEO (pela ordem) -Inoportunidade das
cóticas ao ex-Presidente Fernando Collor.

, MILTON TEMER (pela ordem) - Convite à Presidênéia da
Casa para participação do Ato do Brasil Soberano, no Espaço Cul
tural da Casa.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs.
Deputados WOLNEY QUEIROZ, MILTON lEMER, MIRO
lEIX;EIRA, RAQUEL CAPIBERIBE, ELTON ROHNELT,
EDUARDO MASCARENHAS. '.

ROBSON TUMA (pela ordem) - Importância da pelDla
nência dos Deputados em plenário para esgotamento das matérias
em votação; ,

JOSE ANIBAL (pela ordem) - Solicitação aos Deputados
do PSDB de pelDlanência em plenário. Anúncio da presença em
plenário do Governador Mário Covas, do Estado de São Paulo.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Rejeitado o destaque.

.Prejudicado o destaque para o § 5° do art. 178, de autoria do
Deputado Milton Temer. ,

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os
Srs. Deputados INÁCIO ARRUDA, CONCEIÇÃO TAVARES,
ESTHER GROSSL BETO MANSUR, TILDEN SANTIAGO,
JOSÉ DE ABREU.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Requerimento de destaque
para votação em separado do § 3° do art. 178, com a redação dada
pela Emenda nO 3.

Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. De
putado GERSON PERES.

Usaram da palavra pela ordem para registro de voto os Srs.
Deputados FERNANDO ZUPPO,osMÂNIO PEREIRA, ANTÔ
NIO AURELIANO.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs.
Deputados EDUARDO MASCARENHAS, MILTON lEMER,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ELTON ROHNELT, sÉRGIO CAR
NEIRO, JURANDYR PAJXÃO, ERALDO lRINDADE, RA
QUEL CAPIBERIBE, EDUARDO MASCARENHAS,
JURANDYR PAJXÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, INÁCIO AR
RUDA, WOLNEY QUEIROZ, EDUARDO MASCARENHAS,
WOLNEY QUEIROZ, ANTÔNIO GERALDO, RAQUEL CAPI
BERIBE,JURANDYRPAIXÁO,MILTONlEMER.

MIRO lEIXElRA (pela ordem) - Indagação à 'Mesa sobre

número de destaques a serem votados.
PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado

Miro Teixeira.
MIRO lEIXEIRA (pela ordem) - Pedido de retirada de

destaque.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado

Miro Teixeira.
MILTON lEMER (pela ordem) - Pedido de retirada de

destaque.
PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Rejeitado o destaque. Re

tomo da matéria à Comissão Especial para elaboração da redação
para o segundo turno de votação.

MILTON lEMER (pela ordem) - Convite aos Parlamenta
res para participação do Ato do Brasil Soberano, no Espaço Cultu
ral da Casa.

Apresentaram proposições os Srs. Deputados NILSON
GIBSON; SANDRO MABEL; FERNANDO FERRO; SEVERI
NO CAVALCANTI; sÉRGIO CARNEIRO; JOSÉ CARLOS LA
CERDA; ARMANDO ABÍLIO;' CÁSSIO CUNHA LIMA;
ROMMEL FEIJÓ; LAPROVITA VIEIRA; VIC PIRES FRAN
CO; ANA JÚLIA; MARQUINHO CHEDID; JÚLIO REDECKER
E oumos; AlbYSIO NUNES FERREIRA; JOSÉ MACHA
DO; EXPEDITO JÚNIOR; UBALDINO JÚNIOR; UBALDINO
JÚNIOR E oumos; ABELARDO LUPION; cuNHA BUENO;
ELCIONE BARBALHO E oumos; FERNANDO GABEIRA;
ALEXANDRE CERANTO; WELINTON FAGUNDES; ALBER
TO GOLDMAN; FRANCISCO HORTA E oumbs.

vn- Encerramento

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAES
LANDJM NO PERÍODO DESTINADO AO GRANDE EXPE
DIENlE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÃMARA 'DOS DE
PUTADOS, REALIZADA NO DIA 5 ,DE MAIO DE 1995,
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO - Transcurso do
70° ãiiiversário de fundação 'do jornal Gazeta MercantiL Deca
dência da escola pública no País. Elogio à ação educacional desen
volvida pela Fundação Bradesco.

2-ATOSDOPRE8IDENTE

a) Exoneração: Glória Regina Fontes Rodrigues Panerai,
José Hamilton Mesquita Bezerra.

b) Nomeação: Abadia das Graças Rodrigues da Cunha,
Glória Regina Fontes Rodrigues Panerai, José Hamilton Mesquita
Bezerra, Maria Antônia Barbosa de França, Maria de Fátima An
drade Sandoval Santana, Maria Lúcia Dias de Paiva.

c) Designação por acesso: Eduardo Baumgratz Viotti,
Margarida Maria Maciel Marinho.

d) Apostila referente ao Ato de Nomeação de: Jussara
Maria Goulart Brasil de Araújo.

3-ERRATA
a) Seção de Atas (Suplemento aos DCN nOs 17, de 9-2-94 e

3, de 13-1-94).
4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES N°s 353

a 355, 359 a 361, 371, 372, 375, 377, 380, 385, 387, 391, 393,
396, 400, 404 a 429, 431 a 435, 437 a 444/95, com pareceres e
despachos.

COMISSÕES

S-ATASDASCOMISSÕES

a) Comissão Especial Destinada ao Estudo das RefolDlas
Políticas, devendo propor, dentre estas, a Atualização do Código
Eleitoral e Modificações na Legislação Eleitoral-Partidária, inclu
sive as Necessárias Aterações na Constituição Federal, 5a Reunião
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Ordinária, em 30-3-95.
*Republicada por não ter sa'ído com as notas taquigráficas.
b) Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer à Pro

posta de Emenda à Constituição n° 5, de 1995, que "Altera o inci
so IX, do art. 170, o art. 171 e o § lOdo art. 176 da Constituição
Federal" (Empresa Brasileira), 14" Reunião (Ordinária), em 16-5
95.

6 - DISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Agricultura e Pol'ítica Rural, nO lI, em 17-
5-95.

b) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviçb Pú
blico, n° 19/95, em 17-5-95.

7 - REDISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-

blico, n° 3/95, em 17-5-95.

8-MESA

9 - LÍDERES E VICE-LÍDERES

10 - COMISSÕES

Ata da 633 Sessão, em 17 de maio de 1995
Presidência dos Srs.: Luis Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1°Vice-Presidente; Beto Mansur, 2° Vice-Presidente;

Wilson Campos, ]O Secretário; Robson Tuma, ]O Suplente de Secretário; Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário; B. Sá, §
" 2° do artigo 18 do Regimento Interno; Newton Cardoso, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS ÚHORAS COMPARECEM OS SENHORES:
LuÍs Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
~iIsonCampos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique

Roraima

Alceste Almeida .:- Bloco - PTB; Elton Rolmelt - Broco 
PSC; Moisés Lipnik: - Bloco - PTB; Robério Araújo - PSDB; Sa
lomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB; Eraldo Trindade - PPR; Fá
tima Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco- PSB; Mu
roo Pinheiro- Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB;
Sérgio Barcellos - BlocO - PFL.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres ~ PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra 
Bloco-PTB.

Amazonas

Arthur Virgllio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João
Thomé Mestrinho - PMDB.

Rondônia

. Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Euripedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; Ildemar Kussler - PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brigido
- PMDB; João Maia - PSDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; César Bandeira - Bloco - PFL; Costa Ferreira - PP; Davi
Alves Silva - Bloco - PFL; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura
- Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; José Carlos Sabóia 
Bloco-PSB.

Ceará

Am'bal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos- Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
Inacio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP;'1osé Pimentel- PT.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá - PP;
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; Heraclito
Fortes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Blo
co - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Blo
co-PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Âlvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abllio - PMDB; Cássio Cunha LÍIila 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB; José Jorge 
Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias- Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres- PSDB.
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Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPR; Jerôni
mo Reis - Bloco - PMN.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco
PTB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo
Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner
- PT; João Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas
Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino
PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Ornha
Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel
PP~; ; Jair Siqueira- Bloco - PFL; João Fassarella- PT.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser':' PT; Jorge Anders - PSDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timoteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Candinho Mat
tos - PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Con
ceição Tavares - PT; Edson Ezequiel - PDT; Eduardo
Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando Gabeira
- PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes 
PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Itamar
Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira Feghali - PCdoB;
João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos
Coutinho - S/P; José Carlos Lacerda - PPR; José Maurício - PDT.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman 
PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; An
tônio Kandir - PSuo; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de
Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres
da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Nel
son - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno - PSDB;
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha
Lima - S/P; De Velasco - Bloco - PSD; DelfIm Netto - PPR;
Duílio Pisaneschi - Bloco - PSB; Edinho Araújo - PMDB; Eduar
do Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Fernando Zuppo - PDT;
Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas 
PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão
Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen 
PMDB; José Amoal- PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra
Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José
Machado - PT.

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas - PP; Gilney

Viana-PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Chico
Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP.

Goiás

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

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PP.

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo

co - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno 
Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT;
Dilceu Sperafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Arns 
PSDB; Hennes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB;
José Borba- Bloco - PTB; José Janene- PP.

Sllnta Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta
- PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes- PPR; Carlos Cardinal
- PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Grossi
- PT; Ezídio Pinheiro- PSDB; Gennano Rigotto - PMDB; Hugo La-
granha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco
PFL; Jarbas Lima- PPR; José Fortunati - PT.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 269 Senhores Deputados.

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

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

fi - LEITURA DA ATA

O SR. NILSON GmSON, servindo como 2° Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem obser
vações, aprovada.

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

O SR. SÍLVIO ABREU, servindo como 1° Secretário, pro
cede à leitura do seguinte

m - EXPEDIENTE

OFÍCIOS
Do Sr. Deputado Severiano Alves, Presidente da Comis

são de Educação, Cultura e Desporto, nos seguintes termos:
Ofício nOP-llO/95 Brasília, 3 de maio de 1995
Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos tennos do artigo 141 do Regimento Interno, encaminho
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a V. Ex·, em anexo, para as providências cabíveis, cópia do pare
cer preliminar do Deputado Eurico Miranda ao Projeto de Lei nO
2335/91- do Sr. Jackson Pereira-, que "dispõe sobre intermedia
ção na venda de concursos de prognósticos e credenciamento de
agentes lotéricos".

Atenciosamente, Deputado Severiano Alves, Presidente.

Reconsidero, o despacho inicial ao PL
2.335191, para excluir a Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto e incluir a Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, que se pronunciará
depois da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio. Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Wigberto Tartuce, Presidente da Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos
seguintes termos:

Ofício nO 81195 Brasília, 20 de abril de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmára dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142 do Regimento Interno, requeiro a V.

Ex· a apeI15ação do Projeto de Lei nO 271/95 - do Sr. Paulo Paim 
, que "acrescenta e modifica dispositivos do artigo 20 da Lei n°
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação da
conta vinculada na construção da moradia própria", ao Projeto de
Lei n° 913/91- do Senado Federal (PLS n° 12/91)-, que "altera a le
gislação que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências", por tratarem de matéria correlata.

Atenciosamente, - Deputado Wigberto Tartuce, Presidente.
Verifico que, conquanto alterem o mesmo di

ploma legal, os projetos tratam de matérias absoluta
mente distintas. Indefiro, pois, a apensação (art. 142,
RICD).

Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.
O Sr. Deputado Jackson Pereira, nos seguintes termos:

OF/452195 Brasília, 4 de maio de 1995
ExmoSr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Após analisar parecer do Banco Central do Brasil, em rela

ção ao Projeto de Lei n° 2.418191, quero, na forma regimental, re
querer a V. Ex· que determine seu arquivamento.

Sem mais, subscrevo-me.
Atenciosamente, - Jackson Pereira. Deputado Federal.

Defiro.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Ronaldo Perim, nos seguintes termos:
SenhorPresidente,
Tendo sido designado Relator dos Projetos de Resolução

nOs 75/91 e 102192, que propõem alterações no Regimento Interno
da Casa, rr.queiro a V. Ex· que seja determinada a apensação de
todas as demais proposições que objetivem a mudança de textos
de nossa lei interna.

Desse modo, a Mesa e plenário poderão opinar sobre todas
elas, dentro de uma visão sistemática, com evidentes benefícios
para a tramitação legislativa.

Sala de Reuniões da Mesa, . - Deputado Ronaldo Perim,
Primeiro Vice-Presidente.

Defiro. Apensem-se ao PRC nO 231190 os PRC
nOs 30191; 6lJ91; 75191; 87191; 109192; 138192;
145192; 146193; 1621'93; 196194; 216194; 226194; 2195;
4195;8195; 14195; 16195; 18195;20195;23195;24195;
25195; 28195 e 29195.

Oficie-se ao Requerente. Em 17-05-95. - Luís
Eduardo, Presidente.

Da sro Deputada Teima de Souza, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Da SI'" Deputada TeIma de Souza)

Propõe a instituição de Comissão Externa para
investigar "in loco" a situação da área do Entreposto
de Pesca de Santos.

Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 38 e 117, inciso 1, do Regimento Inter

no, venho solicitar a Vossa Excelência a constitnição de Comissão
Externa para averiguar in loco a grave ameaça de desagregação do
setor pesqueiro no município de Santos, com seriíssimas conse
qüências sociais, em decorrência de uma programada desativação
do tradicional Entreposto de Pesca de Santos, na Ponta da Praia
(dia 19 de maio).

Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Deputada Teima de
Souza.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda a leitnra
do Expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Fortnnati.
O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT/RS. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a instalação da
Câmara Setorial do Setor Coureiro-Calçadista, no dia de ontem, é
uma conquista daquela comunidade econômica, seus ~pre

sentantes classistas e Parlamentares. Desde a implantação do Pla
no Real assistimos às dificuldades que este setor, de inegável
participação no desenvolvimento econômico do País, passou a en
frentar em virtnde da defasagem na cotação cambial e da entrada
sem critérios dos importados. As dificuldades deste setor, que já
produzem milhares de desempregados, fechamento de empresas e
queda da arrecadação do Erário, espelham as conseqüências so
ciais nefastas que uma integração econômica desordenada e sub
serviente pode provocar nas hostes da economia nacional. O País
deve integrar-se na globalização econômica. Mas deve fazê-lo
com soberania, com uma política orientada de investimento na re
novação tecnológica, no incentivo à qualificação da mão-de-obra e
através de um processo de matnração que promova políticas com
pensatórias, mercados alternativos e competitividade ao produto
nacional. Supervalorizar a moeda nacional, dificultando exporta
ções e liberalizando totalmente a entrada do produto estrangeiro,
evidentemente redunda na falência generalizada, no desemprego e
na recessão econômica. O País deve ser altivo e soberano nas suas
relações internacionais. E para isso nada melhor do que deliberar
políticas para o comércio internadonal e do câmbio com os seto
res diretamente envolvidos. É por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, que queremos parabenizar esta conquista da comuni
dade coureiro-calçadista, empresários e trabalhadores. e reiterar
que a verdadeira estabilização econômica do País será aquela em
que pela negociação democrática - como as câmaras setoriais 
construiremos melhores alternativas para dias melhores.

O SR. NILSON GmSON (BlocdPMN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é com
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grande satisfação que registro que a segunda turbina da Hidre
létrica de Xingó será inaugurada no próximo sábado, pelo Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso. Isso vai, efetivamente,
afastar o fantasma do racionamento de energia elétrica na re
gião Nordeste. A nova máquina representará um acréscimo de
500 megawatts ao sistema CHESF, que hoje importa energia da
ELElRONORTE para evitar um colapso, e duplicará a capaci
dade de Xingó.

Sr. Presidente, para consolidar o parque energético da re':
gião e evitar o racionamento é necessário que ainda este ano seja
colocada em funcionamento a terceira turbina de Xingó. Para .ad
quirir o equipamento, a CHESF precisa fazer um investimento de
200 milhões de dólares, e o Governo Fernando Henrique Cardoso
ainda não sinalizou para a liberação desta verba.

Sr. Presidente, a nova turbina de Xingó começou a operar
em fase de testes desde o mês de abril, e a programação da hidre
létrica prevê para o próximo ano a inauguração de mais três má
quinas, completando toda a estrutura de Xingó, que funcionará
com seis turbinas, cada uma com capacidade de gerar 500 mega
watts. Com Xingó concluída, o Nordeste tem energia garantida até
o ano 2000.

Sr. Presidente, com a entrada da segunda geradora de Xin
gó, a situação do Rio São Francisco torna-se menos desconfortá~

vel. Depois do pior peúodo de chuvas dos últimos 66 anos, o
Reservatório de Sobradinho - que abastece todo o sistema de hi
drelétrica do São Francisco - deveria estar acumulando 34 bilhões
de metros cúbicos de água, mas tem hoje 52% desta capacidade,
18 bilhões de metros cúbicos de água.

Com a segunda unidade geradora, a vazão normal de 2.200
metros cúbicos por segundo passa a ser de 1.900 metros cúbicos
por segundo.

Sr. Presidente, a partir do próximá sábado - dia 20 de maio
- o Sistema CHESF passa a economizar água e ganha uma capaci
dade de geração equivalente a três usinas de Paulo Afonso I.

Sr. Presidente, registro, para concluir meu pronunciamento
de hoje, que o custo da energia gerada em Xingó será um dos mais
baixos do País, em função de praticamente inexistirem relocação
de populações e benfeitorias e das condições topográficas locais,
que propiciam adequado arranjo das estruturas do aproveitamento
hidrelétrico. O seu custo-índice é de cerca de 23 dólares por mega
wattlhora produzido. No Centro-Sul do País esta média é superior
a 45 dólares por megawatt/hora.

Oportunamente voltaremos ao assunto.
O SR. PAULO GOUVEA (Bloco/PFL - SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, neste
[mal de semana, nos dias 19 e 20, realiza-se na minha cidade, Blu
menau, Santa Catarina, a I" Jornada Brasileira de Câncer de Pele.

A propósito deste importante evento, quero fazer alguns co
mentários sobre esta insidiosa doença e os esforços que estão sen
do feitos para combatê-la.

Entre os muitos tipos conhecidos de câncer, alguns vêm
recebendo especial atenção e divulgação, visando sobretudo ao
diagnóstico precoce e à prevenção. O câncer de mama, por
exemplo, tem merecido boas campanhas de conscientização en
tre a comunidade. As redes femininas .de combate ao cancer
realizam nessa área um excelente e benemérito trabalho em
todo o País.

Existe um outro tipo de câncer cuja incidência é a mais fre
qüente em nossa terra, sobretudo na região Sul, especificamente,
no médio Vale do Itajaí, onde há uma grande concentração de pes
soas de tez clara: é o câncer de pele, tanto em sua foona benigna
quanto maligna. A incidência anual desse tipo de câncer é, em mé
dia, de quatrocentos a quinhentos casos por 100 mil habitantes e,

em sua foona maligna, de vinte casos por 100 mil habitantes. Nes
te último caso, 80% das pessoas atingidas pelo câncer de pele vêm
a falecer, sem que o mal tenha sido diagnosticado a tempo.

Em grande parte devido ao trabalho persistente e incansável
de profissionais dedicados, entre os quais vale destacar o Dr. Nil
ton Nasser, de Santa Catarina, o câncer de pele vem merecendo
maior atenção dos profissionais da área da saúde. O exemplo mais
presente dessa preocupação com o problema é a realização da I"
Jornada Brasileira de Câncer de Pele.

A promoção é do Ministério da Saúde e da Sociedade Bra
sileira de Dermatologia, com apoio do curso de Medicina da Uni
versidade Regional de Blumenau - FURB. Sob a presidência de
honra do Dr. Jarbas Porto (RI) e a presidência do Dr. Nilton Nas
ser (SC), estarão reunidos em Blumenau médicos dermatologistas,
oncologistas, cirurgiões, clínicos gerais, sanitaristas, médicos resi
dentes, estudantes de Medicina e outros profissionais de interesse
na área.

Organizada em quatro simpósios, a I" Jornada Brasileira de
Câncer de Pele colocará em evidência a situação do câncer de pele
no País, as campanhas de prevenção, a clínica e recursos diagnós
ticos e a terapêutica dos carcinomas de pele. Trinta e 6ito médicos
especialistas farão as exposições e debaterão os temas com os mais
de 250 profissionais de todo o País já inscritos - número que) se
gundo os organizadores da Jornada, poderá chegar a 350 até o iní
cio dos trabalhos.

Ao fazer esta comunicação, desejo evidenciar o esforço que
se empreende para diagnosticar, prevenir e combater o câncer de
pele em nosso País. A realização dessa primeira Jornada é uma
iniciativa que tem o grande mérito de disseminar conhecimentos
entre todos os profissionais da área médica, visando ao diagnósti
co precoce do mal e a sua terapia.

Saúdo os promotores e participantes desse importante even
to e felicito o trabalho desenvolvimento pelo Ministério da Saúde
e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

A I" Jornada Brasileira de Câncer de Pele tem tudo para se
constituir num importante marco nc processo de conscientização
dos malefícios desse tipo de câncer (l, principalmente, da necessi
dade de seu diagnóstico precoce - c )m o que se estará dando um
decisivo passo para mais saúde Plll'[J nossa gente.

O SR. HUGO RODRIGUES DA CUNHA (Bloco/PFL 
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, o Presidente Fernando Henrique Cardoso assinou on
tem o primeiro decreto autorizativo para : implantação de usinas
hidrelétricas pela iniciativa privada, nos temos da recente legisla
ção aprovada pelo Congresso. Trata-se da construção da Usina de
Igarapava, no rio Grande, divisa de Minas Gerais e São Paulo.

A implantação da usina hidréletrica de Igarapava inaugura
um novo e revolucionário modelo destinado a viabilizar investi
mentos privados em novas obras de geração de energia elétrica•.
Na exposição de motivos encaminhada pelo Ministério das Minas
e Energia ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, justificando
a transferência da concessão de Igarapava da Cemig para o con
sórcio que vai implantar essa hidrelétrica, foi ressaltada a impor
tância do empreendimento como o primeiro consórcio misto
formado no País, modelo esse que vai pennitir a construção de no
vas usinas e retomar obras paralisadas no Sudeste e Sul do Brasil.
A iniciativa privada participa com 50% do empreendimento que.
tem a seguinte constituição:

*Companhia Mineira de Metais
*Eletrosilex
* Mineração Morro Velho
* Companhia SidelÚrgica Nacional
* Companhia Vale do Rio Doce



EDITOR/ALA QUE SE REFERE O ORADOR:

DEFENSORIA PÚBLICA

Depende do Poder Legislativo assegurar aos milhões de
brasileiros carentes acesso à Justiça gratuita. Basta rejeitar os vetos
do ex-Presidente Itamar Franco à Lei Complementar n° 80, de 12
de janeiro de 1994, que organizou a Defensoria Pública. Os vetos
romperam a estrutura do diploma legal. Em conseqüência, tomou
se inviável o funcionamento da Defensoria Pública-Geral da
União e das demais vinculadas aos Estados-Membros.

Com a decisão de vetar 25 dispositivos da mencionada lei,
o ex-Presidente Itamar casou a autonomia administrativa e funcio
nal da Defensoria Pública, ou seja, tornou-a por assim dizer ine
xistente. Em entrevista ao suplemento Direito & Justiça deste
jornal, o Defensor Público-Geral da União, Antônio Jurandir Porto
Rosa; situou o problema no seu ângulo específico de gravidade. É
que, além da questão relativa à autonomia, retirou-se à Defensoria
Pública competência para propor em favor das maiorias necessita
das as ações coletivas, para proteção de interesses difusos coleti
vos.

Ora, a DefC(nsoria Pública é inovação que já tardava no Di
reito Constitucional brasileiro, pois instituição centenária em al
guns países. Criou-a o constituinte de 1988 com sua previsão no
artigo 134 da Constituição, e deu-lhe a mais ampla abrangência,
na fol.1l1a seguinte: "A Defensoria Pública é instituição essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurí
dica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do
artigo 5°; LXXIV". E o que diz o inciso LXXIV, do artigo 50?
Afnma que "o Estado prestará assistência jurídica intewal e gra>
tuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". E bem cer
to, como adverte Porto Rosa, que os vetos acabaram por tomar
inviável o atendimento aos preceitos constitucionais, ao ferir de
morte a indispensável autonomia administrativa e funcional da
Defensoria Pública.

Sem essa autonomia, como poderá o órgão patrocinar con
tra o Estado direitos individuais ou coletivos atingidos por ato dis
cricionário e ilegal do Poder Público? Uma outra questão é que os
vetos.riscaram da Lei Complemeritar nO 80 a paridade salarial com
as demais carreiras jurídicas. Assim, por falta de um mínimo de
estímulo, rareiam os profissionais dispostos ao exercício da defen
soria pública.

É claro que o ex-Presidente Itamar FranCo, com os vetos,
não pretendia provocar efeitos tão perniciosos. Foi apenas mal as
sessorado, talvez até por quem tivesse interesse colidente. Cabe,
portanto, ao Congresso rever a matéria e, pela rejeição de vetos,
restaurar a autonomia e as atribuições da Defensoría Pública, con
forme a Carta.

O SR. cmco DA PRINCESA (pDT - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, um dos
principais desafios que se colocam para o Governo é o de solucio
nar o flagelo da fome. Como todos sabemos, trata-se de milhões
de brasileiros sobrevivendo - se é que a isso se pode ,;hamar vida
- abaixo do nível da pobreza, à procura de restos em depósitos de
lixo, marginalizados, ao desabrigo, subnutridos, doentes, amontoa
dos nos hospitais, verdadeiros resíduos humanos de um sistema
social iníquo e excludente.

A resposta mais evidente para esse quadro de tristeza e so
frimento funda-se, em princípio, no trinômio emprego-salário-pro
dução. Pleno emprego e dignos salários, como forma de inserir
todos os cidadãos nO mercado; produção, para que a demanda, au
mentada em decorrência da melhoria no poder de compra da popu
lação, não seja causa de elevações nos preços e descontrole
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* CEMIG 14,5% acordo com o solicitado.
* Capacidade instalada: 210 megawatts (MW)
* Investimento previsto: 270 milhões de d6lares
* Início da obra: julho de 1995
*Entrada em operação: outubro de 1998

Igarapava será a primeira hidrelétrica de porte a utilizar o
sistema de turbina do tipo "Bulbo", que pennitirá o aumento da
produção de energia elétrica e economias nas obras civis e no cus
to dos equipamentos. O impacto ambiental causado por essa obra é
mínimo, pois a área inundada é apenas de 36 quilômetros quadra
dos, representando o dobro da calha do rio na região ocupada pelo
reservatório. Toda a parte de licenciamento ambiental está solucio
nada. O BNDES fmanciará parte do investimento privado necessá
rio para a implantação da usina. A construção de Igarapava vai
gerar mil empregos diretos.

A Cemig integraIizará a sua participação com investimentos
já realizados na execução do projeto e com a prestação de serviços
de gerenciamento da obra. Quando entrar em operação, a energia
gerada em Igarapava será transmitida utilizando o sistema de
transmissão da Cemig.

. Além de Igarapava, a iniciativa privada está estudando a
construção de mais dez usinas hidrelétricas em Minas Gerais, rep
resentando acréscimo de l.IDO megawatts à capacidade instalada
do parque gerador mineiro. Esses projetos, se viabilizados, repre
sentam investimentos de US$I,5 bilhão nos próximos cinco anos.

Principais projetos em andamento e a serem iniciados:
* ampliação da Hidrelétrica de Sá Carvalho, pela Acesita,

com 30 megawatts de potência e investimento de US$25 milhões.
Obra em andamento;

* usina de Guilman/Amorim, pelos Grupos Belgo- Mineira
e Cauê, com capacidade para 140 megawatts e investimento de
US$127 milhões. Obra a ser iniciada ainda neste primeiro semes
trede 1995;

* usina de Funil, com capacidade de 180 megawatts, pelos
grupos Minas Ligas e Mineração Rio Novo, com investimento de
US$180 milhões. Obraa ser iniciada ainda em 1995;

* usina de Pilar, com capacidade de 150 megawatts e inves
timento de US$I40 milhões, pelo grupo FIAT. As obras serão ini
ciadas em 1996;

* usina de Baú, capacidade de 74megawatts e investimento
de US$65 milhões, pelo Grupo Samarco. A obra será iniciada em
1996;

* usina de Sobragi, com capacidade de 60 megawatts e in
vestimento de US$50 milhões, pela Companhia Paraibuna de Me
tais. Início da construção previsto para 1996.

Este é o resultado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, da :re-:
cente abertura pela privatização. Enquanto o capital privado se encar
regará dos investimentos, ficarão os dinheiros públicos destinados à
parte social, tão carente como se encontra. Merece referência ainda o
Dr. Carlos Eloy, Presidente da Cemig, pelo seu empenho pelo desen
volvimento da energia elétrica em Minas Gerais.

O SR. SiLVIO ABREU (pDT - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, ontem, fiz um pronunciamento, desta tribu
na, como tenho feito várias vezes, sobre a necessidade de
despertar a atenção dos Congressistas para uma importante causa,
a Defensoria Pública, sobretudo pela missão relevante que ela de
verá cumprir, até por detenninação constitucional. Hoje, solicito a
V. Exa que detennine a publicação de um editorial do Correio
Braziliense tratando do mesmo assunto e dando maiores detalhes
sobre ele.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Acolhido, de
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inflacionário.
Tais soluções, no entanto, não se implementam por decreto,

mas resultam de processos, exigem medidas drásticas, capazes de
alterar signifitivamente essa estrutura econômica viciada - por dé
cadas de concentração de privilégios -, medidas cujos efeitos so
mente se fariam sentir em longo prazo. Mas a fome urge; assola
com violência o presente; impõe o imediato; ações e respostas de
curto prazo. E em curto prazo são poucas as decisões capazes de
surtir efeito sem abalar os fundamentos do plano de estabilização
econômica. Destaca-se, entre elas, a redução nos preços dos gêne
ros e produtos de primeira necessidade que compõem a cesta bási
ca.

Considerando que entre os componentes mais significativos
desses preços estão os impostos, tendo em conta que a política tri
butária é uma das atribuições típicas de governo e, mais do que
isso, até mesmo um seu instrumento de política econômica, é de se
concluir que a via natural para que se amenizem, ainda que em ca
ráter emergencial, a miséria e a fome que assolam nossos compa
triotas menos favorecidos é a da completa isenção, ou ao menos a
redução das alíquotas que incidem sobre os produtos da cesta bási
ca.

Com efeito, St's e Srs. Deputados, taxar produtos alimentí
cios básicos em um País onde são tantas e tão graves as carências
nutricionais configura-se um incompreensível e inaceitável para
doxo. Mesmo no Primeiro Mundo, em que a miséria nem de longe
consegue esboçar-se com as cores que aqui nos assombram o coti
diano, abraça-se com entusiasmo o princípio de se reduzirem os
impostos sobre artigos de primeira necessidade, transformando-o
em regra universal.

A Inglaterra isenta-os completamente; na França, oneram
se em apenas 5,5%; na Espanha e na Holanda, em 6%; na Alema
nha, 7%; no Brasil, até há poucos anos, chegava-se a tributar em
'até 21% esses produtos. Hoje, não se pode negar, alterou-se esse
quadro, embora estejamos ainda muito distantes do que seria ade
quado às nossas necessidades. Apesar dos avanços, ainda não fo
mos capazes de responder cabalmente à equação da miséria.

Em louvável e bem sucedido esforço, foram quase comple
tamente isentados do IPI os produtos alimentícios, enquanto, no
âmbito estadual, conseguiu-se reduzir a alíquota do ICM para 7%,
nos Estados responsáveis pela fatia mais significativa da produção.
Permanecem, no entanto, no âmbito da União 18% de IPI para o
açúcar cristal produzido na região Sul- exatamente 'o açúcar que é
consumido pela classe mais pobre -, além da COFINS e do PIS:
esses últimos aplicados cumulativamente, "em cascata", a cada
etapa do processo de produção. '

O preço do arroz, por exemplo, no caminho entre produtor
e consumidor, sofre acréscimos sucessivos, com base na COFINS
e no PIS, em cada passo: no descascador, no ensacador, no arma
zém, no atacadista e no supermercado. Tudo acumuladamente.
Não acontece, como antes com o ICMS, em que se descontava no
débito correspondente a cada etapa da cadeia de comércio o mon
tante já recolhido nas anteriores. Já a alíquota de 18% sobre o açú
car cristal nem sequer tem finalidade fiscal, mas apenas a do Rio
de Janeiro e Espírito Santo. Ainda assim, onerada mesma forma o
orçamento das famílias pobres.

Impostos sobre consumo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, são sempre altamente regressivos. Ora, um sistema tributário
eficiente e justo deve pautar-se antes de tudo no princípio conheci
do como da eqüidade. Eqüidade na distribuição da carga tributária
sobre os diversos agentes econômicos e cidadãos, o que não signi
fica necessariamente igualdade. Pode - e deve - ser interesse do
Estado promover a distribuição de renda também mediante a pro
gressividade dos impostos, fazendo pagarem mais, proporcional-

mente, os cidadãos de renda mais elevada. Assim, não aconteceria
o que hoje se tomou corriqueiro: a maioria dos trabalhadores - ob
rigada a esgotar totalmente as forças de seus ganhos mensais ape
nas para sobreviver - sofre tributação sobre 100% de seus
rendimentos.

Por que não isentar completamente de impostos e contribui
ções os produtos de primeira necessidade, que freqüentam as me
sas mais pobres? Por que não compensar essa renúncia,
aumentando as taxas incidentes sobre o supérfluo? Por que não pe
dir aos mais ricos que fmanciem a alimentação de toda a socieda
de?

Parece injusto? Mas esse proceder certamente redundaria
em benefício para todos. População bem nutrida é embrião da ci
dadania, é fundamentO de produtividade, é melhoria na saúde, é
menor pressão sobre serviços públicos, é tranqüilidade social, é
desenvolvimento.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o problema da fome é
grave, em nosso País, e exige, portanto; mais do' que as medidas
estruturais de longo prazo que já se vêm implementando, outras,
de caráter emergencial. É indispensável que o Estado assuma seu
verdadeiro papel: regulador do mercado e vetor de distribuição de
renda e justiça social. É imprescindível que o Governo decida fi
nalmente enfrentar a miséria, utilizando todas as armas de que dis
põe, inclusive o poder-dever de tributar e isentar.

O SR. RUBENS COSAC (pMDB - 00. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, concordo
plenamente com as declarações do Presidente da Federação da
Agricultura do Estado de Goiás, João Bosco Umbelino dos Santos,
quando afrrmou em entrevista concedida à imprensa que a prolon
gada crise no setor agrícola desencadeou, nos últimos dias, uma
quebradeira generalizada nas economias municipais de todo o
PJÚs, em especial, nas regiões marcadamente agropastoris, como é
o caso do Centro-Oeste.

Em verdade, Sr. Presidente, a decretação do estado de
emergência em vários Municípios do Rio Grande do Sul, do Para
ná, de Santa Catarina, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul,
além dos Municípios de Rio Verdade e Chapadão do Céu, em
Goiás, é um reflexo muito grave da situação enfrentada pelo inte
rior do País.

Além disso, a instabilidade que sempre esteve presente na
política agrícola brasileira assume, agora, proporções altamente
preocupantes, diante da ameaça de não liberação de recursos ofi
ciais para a comercialização da safra. A insistência do Governo em
manter a indexação da TR nos débitos assumidos pelos produtores
transforma os contratos em verdadeiras bolas de neve. Mesmo que
se admitisse a substituição da TR pela Taxa de Juros de Longo
Prazo, ficaria tudo como antes, ou seja, a cobrança de juros sobre
juros.

A situação é, realmente, de insolvência, Sr. Presidente, mes
mo em regiões de Goiás consideradas ricas, com Rio Verde, Jataí
e Mineiros, onde a pecuária e a produção de soja são das mais ex
pressivas.

Agora, a crise é realmente grave e não há nenhuma solução
que possa contornar essa situação. E, o que ê mais grave, o Banco
do Brasil, ante a promulgação da derrubada do veto da TR, pelo
Presidente do Congresso, o Senador José Sarney, suspende, abrup
tamente, todos os financiamentos da lavoura.

O meio rural está em pânico, as lideranças municipalistas
estão desesperadas e o povo já não tem para quem apelar.

De uma coisa temos certeza, Sr. Presidente, um confronto
dessa natureza não interessa a ninguém, já que os seus efeitos de
vastadores são conhecidos, por antecipação.

Os produtores rurais não se recusam a pagar o que devem
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ao Banco do Brasil. Só não concordam com a indexaçao dessa fa
migerada 'IR que é, por assim dizer, a grande responsável pela fa
lência da atividade rural.

Não se trata de obstruir as refonnas da Constituição propos
tas pelo Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Mas, a fren
te ruralista do Congresso não pode abrir mão da confiança que
recebeu de suas bases, que são, exatamente, as fontes produtoras,
sustentáculo da maior economia nacional.

O SR. ODíLIO BALBINOTTI (pDT - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, gostaria
de fazer este pronunciamento para elogiar e enaltecer o governo
agradecendo-lhe através da área econômica, pela solução da atual
situação e pela nova politica agrícola de nosso País, mas, infeliz
mente, venho a esta tribuna denunciar, criticar, alertar e, principal
mente, orientar o Governo sobre a atual situação pela qual passam
os nossos agricultores brasileiros.

O nosso trabalho em solucionar o problema dos agricultores
não tem encontrado ressonância por parte do Governo, gerando,
com isso, dia a dia, insatisfação, angústias e um clima de expecta
tiva constante nesta situação dramática que se encontra o nosso
agricultor.

O preço de comercialização do produto agrícola no merca
do sofreu uma defasagem de 25% em relação ao ano passado, hou
ve um 4escasamento nos financiamentos obtidos nos bancos em
mais de 30% sobre o preço mínimo do produto. Este episódio
ocorreu devido à existência da maior praga da agricultura que é
esta tão comentada 'IR.

Tenho participado de todas as reuniões referentes à agricul
tura, tanto com os Parlamentares quanto com o Governo, por inter
médio dos homens da área econômica. Infelizmente, os mesmos
ainda não se sensibilizaram e não entendem ou não querem enten
der as dificuldades emprestadas pelo setor agrícola.

Sentimos por diversas vezes, quando em contato com eles,
que eles, que são pessoas frias e calculistas.

Não entendo as estratégias que esses homens empregam e
que levam o homem do campo a parar de plantar, deixando de
produzir alimentos para o povo brasileiro.

A situação da agricultura está se agravando a cada dia que
passa e está atingindo toda a sociedade brasileira. Vemos os Pre
feitos decretando estado de emergência em diversos Municípios
agrícolas do País; organizações de caravanas e marchas a Brasília
por Prefeitos, agricultores e entidades de classe ligadas ao setor.

Recebi um comunicado dos agricultores, informado que
dentro em breve começarão e devolver as máquinas financiadas
pelo BNDES, através do Finame Rural, "colocando nos pátios das
Prefeituras e entregando as chaves aos bancos. Ainda mais, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados: vemos agricultores em bloco
entrando na Justiça, tentando salvar suas terras e bens que com
muito suor e trabalho conseguiram adquirir ao longo do tempo,
pois agora vêem o Governo, incompetente e desonesto, saquear e

.tomar tudo que foi conslIUído com luta, sacrifício e trabalho.
Que moral este GQverno tem para fazer a reforma agrária, à

qual somos favoráveis, para devolver o homem ao campo? Aque
les que não encontraram guarida na cidade precisam voltar às ter
ras de origem. Por outro lado, vejo que o Govemo incompetente e
desonesto quer tomar as terras e os bens daqueles que de lá ainda
não saíram e, com competência, tecnologia, experiência e capaci
dade, querem continuar com suas famílias, trabalhando e plantan
do, para não virem a inchar ainda mais os grandes centros
urbanos, criando um problema social.

É preciso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trabalhar
um plano que venha resolver todos esses problemas, que vise à ex
tinção da 'IR, retroativo a lei de 28 de maio de 1994; repactuar as

dívidas, possíveis inadimplêntes dos agricultores honestos e que
provam que sua atividade é exclusiva. E queremos um tratamento
diferenciado entre o grande e o pequeno produtor; juros de 6% ao
ano ao pequeno e mini produtor 9% ao médio 14% ao grande,
mais a variação do preço mínimo do produto.

E ainda mais, Sr. Presidente; estamos, na área, órfãs de pai
e mãe, pois infelizmente o nosso representante junto ao Governo,
o Sr. Ministro da Agricultura, José Eduardo Andrade Vieira, o
banqueiro, não tem sequer levantado o dedo em 'favor do homem
do campo, para minimizar os problemas e as angústias por que
passa o homem que trabalha a terra e que produz alimentos para
sustentar os 150 milhões de habitantes deste nosso País.

Entendo que o Presidente da República, Sr. Fernando Hen
rique Cardoso, deveria demitir já este Ministro e colocar nesta
Pasta um homem que realmente conheça os problemas deste setor,
um homem comprometido com a agricultura, que possa levar a
área econômica e mesmo ao Presidente da República a situação
dos agricultores e propor soluções para que possamos ver nova
mente o homem sofrido do campo voltar a sorrir e poder tratar sua
família com dignidade e respeito.

Era o que tinha a di,zer.
O SR. PIMENTEL GOMES (PSDB - CE. Pronuncia o

. seguinte discurso.) :- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos
acompanhado o problema da saúde no Brasil, já me manifestei an
teriormente reivindicando uma reflexão sobre os rumos que esta
mos trilhando no País.

Desde a última Conferência Nacional de Saúde, as discus
sões quanto à f(;)1ma de implantação do Modelo do Sistema Único
de Saúde têm se amainado, e isso vem tomando-se perigoso, pelos
desvios que se apresentam quanto à essência do sistema idealizado
para o País. .

A Constituição Federal diz que a saúde é um direito de to
dos e dever do Estado e caracteriza o setor privado da saúde como
inslIUmento complementar. Mas o que temos visto, caros colegas,
é um desdobramento degenerativo da saúde pública. Os hospitais
com eslIUtura física comprometida, os equipamentos sucateados,
os profissionais do setor da saúde descontentes e desmotivados, os
recursos humanos desorganizados, a dupla militância imperando
como forma de sobrevivência, o desabastecimento hospitalar e
ambulatorial. Diante desse quadro caótico, observamos que o setor
privado da saúde se expande e ocupa o espaço vazio deixado pelo
setor público, sob os olhares pouco atentos da administração pú-

. blica. Se até há dois anos a relação de serviço de saúde entre pú
blico e privado era de 30% a 70%, hoje podemos pressentir um
crescimento do setor privado.

E é essa a proposta do Sistema Único de Saúde? É essa a
proposta da IX Conferência Nacional de Saúde?

Outro exemplo, de extrema gravidade, é o da desnutrição. E
afrrmaria, que desnutrição não é um drama apenas de países p0

bres, mas, sobretudo, de países desorganizados na sua fonna de
trabalho, produzindo uma injustiça social nefasta e degradante aos
olhos dos povos ,de boa-fé.

Em nossQ País, esse quadro é triste, pouco alentador. Os
bolsões de miséria continuam vivos, principalmente em áreas de
instabilidade econômica, pela fragilidade do setor produtivo, pela
inconstância de fatores climáticos, como, por exemplo, na área ru
ral do Nordeste, não se dispensando as áreas urbanas, cuja organi
zação social é superficial e pouco atenta às migrações do interior
pobre para periferias urbanas desassistidas.

E, assim, temos a desnutrição. Tanto em adultos, como nas
crianças. "Estas últimas, pela fragilidade de reivindicar e pela ne
cessidade de crescimento, sofrem mais, muito mais.

O Diretor-Geral da OMS, Dr. Hiroshi Na.kajama, afIImOU,
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recentemente, que a pobreza é a principal causa de mortes no
mundo. E o que se tem feito para combatê-la?

Alguns governos têm investido em.creches, como o do Cea
rá, que se encontra com 472, atendendo 50.000 crianças aproxima
damente; por outro lado, estimula cursos profissionalizantes, como
o Projeto ABC. Outros governos, nem tanto.

O Governo Federal investe no Programa do Leite e no Pro
grama de Combate a Carências Nutricionais. Mas, vejam bem: o
Programa do Leite receberá apenas 54% do que foi proposto pelo
Conselho Nacional de Saúde, e o de Combate a Carências Nutri
cionais, apenas 43%.

Como não existe fome pela metade, certamente haverá de
sassistência para alguns. Infelizmente isto ocorre porque há des
compasso entre o que se precisa para a saúde e o que é a~torizado

pelo Governo. Diria mais: o que ocorre é que o Sistema Unico de
Saúde está sofrendo desvios quanto a sua essência e sua forma e
sem recursos fmanceiros suficientes para atender a seus propósi
tos.

Por outro lado, não acredito que essas formas de comple
mentações da nutrição, como o Programa do Leite e outros, devam
ser considerados como instrumentos permanentes de combate à
fome e à miséria. Devem ser, sim. instrumentos transitórios, en
quanto estruturas defmidas de combate à causa, como o cresci
mento de empregos no Brasil, se desenvolvem.

Daí por que ser necessário uma atenção especial do Gover
no para o investimentos no setor primário em áreas carentes e ins
táveis. Não no sentido paternalista, pois isso destrói o
amor-próprio, a dignidade do trabalhador. Mas investimento lúci
do, usando alternativas no mercado, projetos já bem conhecidos
no Sebrae, órgão que deveria ser utilizado com mais intensidade
pelos Governos Federais e Estaduais, por terem propostas concre
tas para o problema.

Meus colegas, comecei falando na saúde e terminei falando
no emprego. Existe uma relação entre eles, e o conceito de saúde
tem que ser revisto neste País. Programas vertlcalizados de saúde
têm um forte efeito positivo no combate às deficiências, mas o tra
tamento defmitivo passa por uma ação globalizada, em que setores
da saúde pública, educação, assistência social e trabalho se inte
grem. Daí porque volto a insitir em se criar um grupo multidisci
plinar para tratar da saúde do Brasil.

Era o que tinha a dizer, St's. e Srs. Deputados.
O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, St's. e Srs. Deputados, as pessoas de bom senso
deste País assistem indignados às cenas veiculadas para imprensa
contra a greve dos pretroleiros e dos trabalhadores em geral. Que
perde alguns minutos em frente à televisão, ouvindo o rádio ou
lendo os jomais e compreende as questãos trabalhistas e a necessi
dade de o poder público e a iniciativa privada buscarem soluções
neste sentido sente-se indignado com a Campanha perpetrada pelo
Governo Federal contra os petroleiros. Trata-se de campanha tor
pe, cujo objetivo é colocar a opinião publica contra o movimento
grevistas dos trabalhadores, sem mostrar a razão que o teria motivado.

Assistimos a uma campanha infame contra aqueles que, em
vários momentos da luta do País, manifestaram-se na hora certa,
discutindo alternativas para o impasse. O que querem os Sr. Presi
dente da República, seus Ministros e o poder estabelecido? Que
rem massacrar a humilhar. Não basta vencer; tem de pisotear e
deixar humilhado o movimento sindical. Querem forçar a Central
Única dos Trabalhadores a voltar arrependida ao trabalho, querem
fazer os movimento sindical, particularmente dos trabalhadores
das refinarias, uma volta humilhantes ao trabalho. Não respeitam
sequer, Sr. Presidente, a dignidade dos trabalhadores, que tentam
nad:. mais do que fazer cumprir um acordo estabelecido pelo man-

datário, da ocasião, pelo Presidente da República da época.
Vejam, Sr. Presidente, St's. e Srs. Deputados, o tipo de

campanha que realizam. e mais: utilizam movimento grevista, as
reivindicações de caráter essencialmente econômico, de caráter es
sencialmente trabalhista para fazer a luta política, para colocar ain
da mais a opinião pública contra os monopólios, contra aquilo que
tem feito o nosso País se desenvolver.

Sr. Presidente, S1"s. e Srs. Deputados, na realidade, o Go
verno Federal utiliza de uma forma mentirosa, de uma forma polí
tica o movimento grevista para fazer com que a opinião pública
incidindo sobre o Congresso Nacional, permita a quebra dos mo
nopólios.

Tenta-se fazer açodadamente uma reforma que, na realida
de, traz no seu bojo ou na sua origem problemas gravíssimos, pro
blemas que a bancada do PT levantou ontem. como a dificuldade
de análise, inclusive do ponto de vista moral e do ponto de vista fi
nanceiro. Nessa reforma estão embutidos interesses econômicos,
que colocam a Câmara dos Deputados numa situação ridícula pe
rante a opinião pública.

Vejam, Sr. Presidente. St's. e Srs. Deputados: vota-se a
emenda do gás canalizado quase que consensualmente nesta Casa
e utilizam-se uma denúncia não para fazer o impedimento do ace
no de empresas privadas ao mercado do gás, mas para impedir que
seja mantido o monopólio da Petrobrás. t esta a lógica do Gover
no, Sr. Presidente: não basta ganhar, tem de humilhar.

Queremos que os trabalhadores saiam do seu movimento
som a dignidade que entraram. reivindicando os seus direitos, por
que o País é construído por aqueles de produzem a sua riqueza. Os
trabalhadores da Petrobrás e de diversas outras categorias têm
mostrando que querem um caminho justo, solidário, de crescimen
to e distribuição de renda em nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MIGUEL REOSSETIO (PT - RS. sem Revisão do

orador.) - Sr. Presidente, S1"s. e Srs. Deputados, há mais de quinze
dias, cresce o número de greves neste País, greves que envolvem
trabalhadores do setor privado, funcionários públicos e trabalhado
res das empresas estatais, greves em que os trabalhadores lutam
para recompor o poder de compra de seus salários, greves que rep
resentam a prova concreta de que nem tudo está bem neste País, de
que há resistência dos trabalhadores e do povo brasileiro em não
aceitar, mais uma vez, planos de estabilização que descarregam o
custo sobre os ombros do povo brasileiro, haja vista 9 tamanho do
achatameto e da defasagem salarial produzidos por essa política
econômica. .

Se por um lado verificamos que numa parcela do setor pri
vado há, de fato, um processo de negociação em curso,o que tem
evitado a deflagração de muitas greves, não é este o comportamen
to que o Governo Federal, em particular, vem assumindo.

O comportamento que o Governo Federal vem assumindo é
autoritário, é, a nosso ver, inaceitável. ele procura responder a uma
greve basicamente econômica, de reivindicações salariais, tratan
do-a com uma conotação política também inaceitável. O Governo
assume uma postura autoritária quando se recusa a reabrir nego
ciações com os trabalhadores ou a aceitar a intermediação de vá
rios setores da sociedade. Falo particularmente da CNBB, dos
Parlamentares e de vários outros setores que buscam a abertura de
um processo de negociação. O Governo procura esconder-se e
abrir mão de sua responsabilidade política, seja como empregador,
seja como responsável pela administração deste País., a partir de
uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho.

Sr. Presidente, S1"s. e Srs. Parlamentares, se é evidente que
o marco legal é importante e deve ser respeitado, tão importante
quanto é a legitimidade dessas decisões. O TST, a nosso ver, cum-
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pre um desserviço a este País, a medida que dá uma conotação cla
ramente política quando do julgamento da greve dos companhei
ros petroleiros, e faz a opção simplista e irresponsável, no nosso
entendimento, quando, a partir de uma posição clara e radical, pre
fere assumir a velha fórmula de que, em questões de Estado, o
mais importante são as formalidades, e não as moralidades.

É inaceitável para a população brasileira, penso eu, é inacei
tável para o conjunto dos Parlamentares que um acordo fIrmado
pelo Presidente da República, pelo Ministro de Minas e Energia e
avalizado pelo preposto da Petrobrás não tenha validade. Isso nos
coloca numa situação absurda.

Sr. Presidente, St's. e Srs. Deputados, se o Presidente da
República e o Ministro de Minas e Energia daquela época não ti
nham autoridade para negociar, este Presidente e este Ministro
têm? Quem tem, afinal de contas, autoridade para negociar a saída
desse impasse?

Queremos aqui, o mesmo tempo, demonstrar a nossa mais
irrestrita solidariedade ã luta desses trabalhadores e conclamar os
Srs. Parlamentares para que participem deste grande desafio, que é
encontrarmos um processo de negociação que respeito os interes
ses dos trabalhadores, os interesses do Governo e acima de tudo,
os interesses da sociedade brasileira.

Não temos nenhuma dúvida de que a dignidade se encontra
neste momento ao lado daqueles que lutam pela democracia e pela
soberania deste País, como sempre ficou ao lado daqueles que lu
tam contra todo e qualquer tipo de injustiça.

Portanto, cabe a todos nós somarmos esforços no sentido de
resolvermos esse conflito através do processo de negociação. É
essa a modernidade que queremos. A modernidade inaceitável e a
que pressupõe a destruição, a liquidação do movimento sindical.

Sr. Presidente, esse é o chamamento ã reflexão que fazemos
num momento tão importante da vida nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AGNELO QUEIROZ (pCdoB - DF. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nestes
tempos de real, presenciamos dia a dia se avolumarem as justas re
clamações de milhares de mutuários do Sistema Financeiro e Ha
bitação (SFH) contra a utilização da Taxa Referencial de Juros
(iR) como fator de correção monetária do saldo devedor de seus
contratos de financiamento imobiliário, assinados com a Caixa
Econômica Federal (CEF).

É de espantar o número crescentes de mutuários inadim
plentes em razão de dificuldades que sempre ocorrem em períodos
como o que vivemos, de arrocho salarial, recessão e elevado índi
ce de desempenho. Hoje, dos 1.165.627 mutuários do SFH e do
Sistema Hipotecário, 543.220 (46,6% dos mutuários) estão com
suas prestações atrasadas. Portanto, Sr. Presidente, é, aproximada
mente, metade dos mutuários deste País que estão com prestações
atrasadas, inadimplentes. Por que ocorre isso?

Os mutuários do SFH não suportam ver mês a mês o saldo
devedor de seu imóvel, adquirido a duras penas, ser corrigido pela
chamada TR, um índice bem superior ã inflação constatada pelos
principais indicadores econômicos.

É desaminador o mutuário assistir à correção mensal do sal
do devedor de seu único imóvel pela TR, enquanto sabe que o seu
salário somente terá aumento na data-base de sua categoria profis
sional. Isso, no mínimo, é um desrespeito aos milhares de mutuá
rios nessa situação.

A inadimplência tende a aumentar nos próximos meses
diante do reajuste programado para as prestações de maio, que al
cança 84,97%. Para os contratos com reajuste anual o índice apli
cado será de 446, 35%.

Os agentes financeiros insistem em descumprir as normas

de equivalência salarial vigentes nos contratos de mútuo assinados
por 867,017 participantes do SFH. De modo inconcebível, esses
agentes afrrmam desconhecer os respectivos índices salariais, que
são de domínio público e fartamente divulgados pelos meios de
comunicações.

A partir dessas constatações preocupantes, que mexem com
a vida de milhares de famílias brasileiras, estamos propondo, atra
vés de projeto de lei, a eliminação da TR como fator de correção
do saldo devedor dos contratos de mútuo do SFH, substituindo-a
por um índice que traduza a real inflação do período e deixe de
embutir os juros altíssimos que tanto penalizam o bolso do cida
dão.

Sr. Presidente, o Congresso Nacional não pode concordar
em que o Governo dê com uma mão e retire com a outra. Abrem o
financiamento aos mutuários, a despeito de pagarem suas mensali
dades, quitarem seus imóveis, porque o saldo de correção pela TR
vai-se multiplicando de forma geométrica.

Portanto, Sr. Presidente, fIca o nosso repúdio veemente. O
Congresso dará uma resposta também a isso, livrando desse ônus
centenas de milhares de famílias, que estão agora abrindo mão de
seu imóvel, passando-o para frente, depois de fazerem um grande
sacrifício para sua aquisição, porque não conseguem quitá-lo, pois
a cada prestação paga, o saldo devedor progride em escala geomé
trica.

Por isso, conclamamos todos os Parlamentares a que derru
bemos a JR no caso de reajuste das prestações do Sistema Finan
ceiro de Habitação.

Durante o discurso do Sr. Agnelo Queiroz, o Sr.
Ronaldo Perim, ZO Vice-Presidente deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Newton Cardoso, §
2°do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Newton Campos) - Concedo a pa
lavra ã Sra. Jandira Feghali

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pCdoB-RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na verdade,
as oportunidades de falarmos neste plenário não são muito fre
qüentes nem têm a mesma intensidade que vai dentro dos nossos
sentimentos e da nossa consciência, quando vemos o comporta
mento do Congresso Nacional diante do que está ocorrendo neste
País.

Ao mesmo tempo em que aqui se tenta levar adiante as cha
madas modernidade e competividade, palavras absolutamente va
zias e sem qualquer significação real, vemos que boa parte desta
Casa, lamentavelmente, entra no processo do São Francisco pós
moderno, ou seja "é dando que se recebe".

Infelizmente, a maioria aqui muitas vezes de forma não pela
convicção das idéias, não pela discussão de um projeto para o Bra
sil, não pela discussão de um projeto energético ou de mudança
mais avançada nas telecomunicações, ou como preservar e incenti
var a Marinha Mercante, ou como fazer com que o Sistema de Se
guridade Social proteja mais a cidadania. Não. A discussão aqui é
sobre como justificar as ações contra os cidadãos e contra este
País. E essa maioria que se forma, lamentavelmente, vai pelo ca
minho da compra das consciencias e da venda de cargos e do pa-
trimônio das estatais. .

Ora, Sr. Presidente, isto é difícil de engolir, porque não es
tamos lidando com coisas secundárias. Pelo que ocorreu com o
gás canalizado fico imaginando o que certamente acontece de sus
peito na pretendida quebra do monopólio do petróleo ou das tele
comunicações, investimentos com retomo imediato altamente
lucrativos.

Fico pensando como foi a negociação nos bastidores para
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justificar atitude tão criminosa e agressiva aos interesses do Brasil..
Fico me perguntando qual a autoridade que alguns Relatores de
Comissão têm para fazer os relatórios que estão fazendo. Alguns
inclusive passaram por dificuldades neste Congresso na época da
CP! do Orçamento. Agora, em relação ao Relator da PEC do mo
nopólio do petróleo, fico me perguntando qual a autoridade políti
ca do Sr. Procópio Lima Netto, depois do processo que viveu na
Companhia Siderúrgica Nacional, para fazer um relatório com o
que apresentou.

Cito trecho da carta do Governador Miguel Armes encami
nhada ao Presidente da República e que teve ampla divulgação.
Diz SExO com referência à política de privatização:

"A isso se juntam as moedas "podres" e fatos
como os registros na privatização da CSN, em que o pa
gamento inicial dos compradores era menor do que os
recursos que a companhia tinha em caixa. Mas soma-se
sobretudo o fato do seu presidente ter assumido a posi
ção de principal arauto da venda da empresa que dirigia,
quando o decoro impunha, no mínimo, uma posição de
discrição.

Arauto foi e presidente continuou, com os com
pradores, sem que isso lhe custasse simples observação
por parte dos seus superiores. Essa escancarada quebra
de um mínimo de moralidade no serviço público, ao
contrário, trouxe-lhe um mandato de Deputado e á rela
toria da comissão que decidiu pela quebra do monopólio
do petróleo!!!

E mais: é muito fácil dizer que o sistema privado funciona
melhor, quando vemos o que ocorreu com a CSN, esse sucesso
todo que se decanta - o preço da chapa de aço quase que triplicou
-, já que a estatal privatizada passou a ter acesso ao BNDES. En
tão, na verdade, é muito fácil ser empresa privada mamando nas
tetas do BNDES e do dinheiro público.

Para fmalizar, Sr. Presidente, quero apenas levantar uma
questão que considero fundamental. O que o Governo está fazendo
com a greve dos petroleiros não é nada mais, nada menos do que
jogar essa greve num impasse, tendo por trás a tentativa de fazer
com que essa grave seja um fator - lógico que, com uma greve
não resolvida, ele busca um desgaste da PElROBRÁS diante da
opinião pública, tornando-a vulnerável a6s comentários da socie
dade - para somar-se ao objetivo maior, que é a quebra do mono
pólio estatal..

Quero também dizer que todas as tentativas estão sendo fei
tas por nós e por vários Parlamentares desta Casa para que esta
greve tenha uma solução. Não concordamos com o desrespeito ao
cumprimento do acordo assinado pelo então Presidente Itamar
Franco, e, pior ainda, com as agressões verbais feitas por Antônio
Carlos Magalhães contra ele. Acreditamos que uma solução é fun
damental, porque o confronto que o Governo estabelece hoje com
os petroleiros pode ter conseqüências imprevisíveis, inclusive
numa situação de absoluta exaltação de ânimos, pois, se o Gover
no quer preservar o abastecimento para a sociedade, quer preser
var as empresas em seu patrimônio e o respeito aos trabalhadores e
ao ex-Presidente que o ajudou a eleger-se, tem que dar uma solu
ção para essa greve absolutamente legítima e justa.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, creio que esta
Casa se encontra no dever de questionar o relatório apresentado
pelo Sr. Deputado Lima Netto na Comissão que estudou a quebra
do monopólio estatal do petróleo. O questionamento que esta Casa
deve fazer tem, em primeiro lugar, o sentido ético. O Deputado
Lima Netto faltou com a sua responsabilidade, na condição de Re
lator, no sentido de acompanhar atentamente os debates que se de-

senrolaram naquela Comissão e de retratar no seu relatório, nem
que fosse de maneira parcial, a riqueza do debate oconido. As in
formações que temos são de que, ao contrário, ao invés do com
portamento atento, ao invés do comportamento responsável, ao
invés do comportamento sério, o que pautou a atitude desse Depu
tado foi a omissão, a ausência, o desprezo pelos debates que se
realizaram no interior da Comissão, da qual SExO era Relator.

Não pesasse sobre S. Ex' o seu passado de agente aberto
aos interesses privados, mesmo quando ocupou função pública 
como bem revela o Governador Miguel Arraes, na carta aqui lida
pela Deputada Jandira Feghali - enquanto Presidente da Compa
nhia SidelÚrgica Nacional portanto, uma empresa estatal -, agia
abertamente como instrumento das empresas privadas interessadas
em adquirir aquele patrimônio público.

Há ainda, Sr. Presidente, um fato intrigante, poderia dizer
curioso, talvez estranho ou revelador: o relatório do Deputado
Lima Netto apresenta números sem fontes, informações e dados
que não revelam de onde foram extraídos, nem por que métodos
adquiridos. O grave é que as informações sem fontes contrastam,
colidem, confrontam abertamente com os dados oferecidos pela
própria empresa da qual se quer quebrar o monopólio, que é a Pe
trobrás. Os dados que constam do relatório do Deputado Lima
Netto são absolutamente distintos e diversos das informações de
vários relatórios recorrentes apresentados pela Petrobrás sobre o
mesmo tema.

Há ainda quem diga que coincidentemente os dados apre
sentados pelo Deputado Lima Netto são semelhantes ao que apre
sentou o ex-Presidente da Shell Omar Carneiro da Cunha.

Não se trata aqui da figura do Deputado, mas do relatório,
do conteúdo e da forma que aí se combinam em uma simbiose per
versa. Aquele que foi desatento, que descurou da sua responsabili
dade como Relator, tenta apresentar no fim um relatório que
carrega, no seu bojo, DÚmeros e informações que não podem rece
ber a nossa confiabilidade.

É preciso que esta Casa aja com rigor para preservar a sua
reputação, porque, depois de votada a matéria, Sr. Presidente, a
responsabilidade será de todos - amanhã ou depois a imPrensa e a
opinião pública cobrarão a responsabilidade de cada um. É preciso
levar-se em conta que a questão do petróleo, não apenas no Brasil,
mas em todo o mundo, revela-se como questão-chave, como fator
energético decisivo para a sobrevivência e para o progresso das
nações, Sr. Presidente. Não podemos agir, nesta Casa, sobre tema
de tão grande relevância sem levar em conta os interesses do povo
brasileiro e do País.

A Petrobrás conseguiu construir, com a sua atividade no
Brasil e no mundo, uma reputação que precisa ser defendida e
considerada. Quando se diz, por exemplo, que é necessário tecno
logia, no caso do petróleo, essa necessidade não existe, porque a
Petrobrás já cobre as necessidades tecnológicas para prospecção,
lavra, distribuição e outras necessidades do setor petrolífero.

Por esta razão é que nós cobramos de V. Ex', da Presidên
cia da Mesa e dos demais membros da Casa, a atenção com esse
relatório suspeito, que pode servir mais adiante para nos criar pro
blemas e não para trazer soluções.

Durante o discurso do Sr. Aldo Rebelo, o Sr.
Newton Cardoso, § 2° do artigo 18 do Regimento Inter
no, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ronaldo Perim, 1°Vice-Presídente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra ao Sr. José Genoíno

O SR. JOSÉ GENOíNO (Pf - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero, desta tribuna,
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fazer um apelo ao Presidente da República para que S. Ex· altere
sua postura em relação às greves, em particular a dos petroleiros.

Ao fazer esta apelo quero deixar bem claro que, nesta Casa
e em meu partido, este Deputado não tem as maiores relações com
o movimento sindical. Mas, numa democracia e num Governo de
mocrático, não se pode tratar o movimento sindical como sujeito
político com essa ou aquela plataforma corporativista, como se ele
não tivesse legitimidade para reivindicá-la.

Cabe ao Poder Público, ao Governo, a uma instituição do
Estado democrático dialogar, negociar ediscutir essa plataforma,
mas jamais pode usar de métodos antidemocráticos para destruir o
movimento, supondo ser este o caminho para o não-atendimento
de sua pauta de reivindicações econômicas.

Os interesses corporativos que existem são legítimos en
quanto corporações; não são legítimos do ponto de vista dos inte
resses de quem governa ou de quem legisla. Mas estes que
governam e legislam não podem desconhecer esses interesses, na
medida em que a democracia. só se aperfeiçoará se for exatamente
a negociação do conflito, o debate das contradições.

Ora, Sr. Presidente, o Governo não pode imaginar que essa
maioria momentânea, essa força aparente, possa lhe da;r condições
de usar uma política de força em relação aos grevistas. Essa maio
ria pode ser eventual, e sabemos que ela está sendo construída nes
ta Casa à custa da falta de transparência, da falta de negociação
política, e não de cargos do segundo e do terceiro escalão.

A aparência em relação ao desenvolvimento da ecouomia é
um fato. Todos estão vendo a crise provocada pela alta dos juros.
O País não agüentará, por muito tempo, essa crescente taxa de ju
ros. E se o Presidente da República usa sua força eventual, cons
truída nessas condições, para tratar o movimento grevista da
maneira como está tratando, isso pode significar uma vitória mo
mentânea, nessa concepção autoritária, mas, seguramente, repre
senta um desastre para um Governo que pretenda ser democrático.
O Governo não precisava jogar o Presidente da República na inter
locução da greve. Isso poderia ser feito por um Ministro ou outra
autoridade, mas um estadista não pode se relacionar com o movi
mento grevi~ta como fez o Presidente da República, porque exata
mente agora, quando se busca uma negociação, discute-se a
autoridade do Presidente da República e do próprio Tribunal Su
perior do Trabalho.

E foi o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho quem
disse, com todas as letras, que os petroleiros tinham sido engana
dos pelo Presidente da República. Isso foi dito. Parece que as auto
ridades que representam os Poderes estão brincando com fogo na
relação com o movimento grevista.

Há, sim, um arrocho salarial; há uma pauta a ser discutida e
negociada. Por isso, este momento é delicado. Não vamos escon
der a delicadeza da situação. O Presidente Fernando Henrique
Carooso, até pela sua história, pelos seus compromissos com a de
mocracia, firmados inclusive na sua posse e em constantes pro
nunciamentos, deveria, até para que sua autoridade não signifique
no futuro um arranho à democracia, chamar os petroleiros, aceitar
uma negociação que respeite os trabalhadores, abrindo assim, em
relação à democracia, uma possibilidade de saída para o impasse.
Porque quando o impasse se coloca e a democracia não tem condi
ções de resolvê-lo a política está morrendo, e aí vêm a lei da força,
da intolerância e da intransigência.

Por isso, o Chefe Maior deste País não pode se relacionar
com os trabalhadores como numa espécie de quebra-de-braço:
porque os trabalhadores fazem essa ou aquela declaração, o Go
verno tem que fazer uma declaração semelhante! O Chefe de Esta
do, na sua relação com os diferentes sujeitos políticos e sociais,
não pode se relacionar horizontalmente desta ou daquela maneira.

Para isso é que ele representa o cargo maior da Nação. E este car
go, Sr. Presidente, neste momento, exige tal postura do Presidente
Fernando Henrique Carooso. Apelo aos seus Líderes desta Casa
no sentido de que busquem um canal de negociação para que esse
movimento não chegue a uma situação de embaraço porque colo
car os trabalhadores contra a parede não é o melhor caminho para
resolver o impasse.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - 00. Pronuncia o se
guinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o País foi
sacudido por um movimento grevista que há muito não se via. Ao
contrário do que afirma o Governo e a imprensa conservadora, tra
ta-se de um movimento de sobrevivência e de combate ao arrocho
salarial, ampliado a partir do Plano Real.

O Plano Real, ou Plano Fantasia, escorcha os salários, que
bra pequenas e médias empresas, leva ao desespero milhares de
Municípios brasileiros, estrangula o comércio, eleva os juros e
provoca recessão e desemprego.

O Governo sacrifica a maioria dos brasileiros em nome do
Plano Real. Mas onde está a quota de sacrifício dos banqueiros,
dos grandes industriais? De quanto por cento de seus lucros os
megaempresários da FIESP abriram mão?

O Presidente Fernando Henrique Cardoso manteve em dia
os compromissos com os banqueiros internacionais e os grandes
grupos econômicos nacionais e estrangeiros. A verdade é que es
ses grupos querem mais e sempre mais.

Esse Governo funciona como uma espécie de seita maldita:
serve em uma mão o sangue da Nação, que é o petróleo, e outras
empresas públicas, e na outra mão sacrifica a cabeça de seus traba
lhadores, através de demissões e da fome imposta ao lar de milhõ
es de brasileiros.

O Governo destrói as empresas estatais, deteriora os servi
ços públicos, achata os salários e quer o silêncio. Como na época
da ditadura recorre a medidas arbitrárias para frear as reivindica
ções dos trabalhadores.

A lei de greve, da ditadura, foi reeditada através do Decreto
n° 1.480, de 3 de maio de 1995, estabelecendo corte de ponto, cor
te de salário, corte de férias e corte de 13°. Esta medida há alguns
anos atrás envergonharia o sociólogo Fernando Henrique, mas
hoje é motivo de orgulho para o Presidente Fernando Henrique
dos banqueiros, dos oligopólios internacionais e dos inimigos dos
trabalhadores.

Esse modelo neoliberal que o Governo tentar implantar em
sua totalidade no País levou o México ao naufrágio, torpedeou a
Argentina e coloca o Brasil em mares revoltos. O México é um
país anexado, sem soberania e sem controle de suas rmanças.

Fernando Henrique trata o movimento grevista iguahi:lente
seus parceiros internacionais do tipo Ronaldo Reagan, Margareth
Tatcher e Carlos Menem, com arrogância, violência, pressões de
toda ordem, inclusive passando por cima da Constituição.

As greves que correm o País são a evidência de que os bra
sileiros não assistirão passivos a estes crimes.

São dezenas de categorias sociais em movimentação: Petro
leiros, previdenciários, professores, estudantes e servidores das
universidades federais, telefônicos, ferroviários e servidores da
Saúde.

Em dezenas de Estados também ocorrem já ocorreram mo
vimentos de médicos, eletricitários, urbanitários, motoristas e co
bradores, metroviários, telefônicos, policiais civis, funcionários
dos correios, professores da rede púbIiu. ,:>esquisadores, constru
ção naval, comerciários, ronstrução civil, ".ntre outras categOlias.

Em meu Estado, G'.Jiás, várias categorias também entJ:aram
em greve ou estão em luta. Os servidores da Universidade Federal
de Goiás ficaram em greve por oito dias, reivindicado a aprovação
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do substitutivo do Senador Cid Sabóia à LDB e a Suplementação
de verbas para as universidades federais. Os professores de 1° e 2°
graus, da rede estadual de ensino, exigem piso salarial de R$
420,00 e eleição direta para diretores. Os serventuários da Justiça
querem pagamento de salários atrasados pelo Governo Estadual.
Os aeroportuários reivindicam reajuste trimestral de salário e os
pesquisadores e trabalhadores da EMBRAPA também lutam por
seus direitos.

Este movimento grevista é um movimento de sobrevivên
cia, um movimento de defesa da nacionalidade, o que tem de polí
tico é resultado da intransigência e da truculência do Governo.

Os trabalhadores lutam por reposição de perdas salariais,
plano de carreira, aprovação da LDB, contra as reformas constitu
cionais que destroem o patrimônio público. Não há nada de corpo
rativo, há sim, de patriotismo e de enfrentamento do arrocho
salarial e da fome. O corporativismo neste caso vem do Governo,
que está preocupado apenas com os interesses das multinacionais,
dos banqueiros e apaniguados de toda ordem que vivem à sombra
do poder.

Chamo atenção desta Casa para os desdobramentos da gre
ve dos petroleiros, devido à intransigência do Governo. O Tribu
nal Superior do Trabalho corrobora com as arbitrariedades do
Governo ao considerar inválidos e fantasiosos os acordos assina
dos pelo Governo do ex-Presidente Itamar Franco. Fernando Hen
rique rompeu todos os acordos, cuspindo no prato em que comeu.

Estimulado pela imprensa conservadora, o Presidente quer
ir mais longe. Ameaça agora colocar as Forças Annadas como
guardiões da sua política impatriótica e prejudicial aos trabalhado
res. FHC quer o servilismo, a covardia e que os trabalhadores
abram mãos de seus direitos. Os petroleiros pedem apenas o diálo
go o respeito às cláusulas do acordo que o próprio Governo já ha
via assinado.

Manifesto minha solidariedade irrestrita a esses movimen
tos. Eu e meu partido, o PCdoB, nos manteremos sempre ao lado
dos trabalhadores de Goiás e do Brasil, pugnando pelos seus direi
tos e por melhores condições de vida.

É necessário ter presente que a intransigência do Governo,
em relação à greve dos petroleiros, pode trazer conseqüências ne
fastas a este País. É preciso a união dos democratas para mostrar a
este Governo que não se trata trabalhadores com violência, mas
com diálogo e acatamento das suas justas reivindicações.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ELIAS MURAD (pSDB - MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, fala-se muito, nos
dias atuais, na descriminalização das drogas, pwcipalmente de
uma delas, a maconha, considerada por alguns como soft drug,
isto é, droga leve ou suave, que provocaria poucos fenômenos de
intoxicação.

Como presidimos, no Congresso Nacional, o GRUPAD
Grupo Parlamentar de Prevenção ao Uso de Drogas - oficializa
mos uma viagem de estudos a sete países da Europa: Portugal, Es
panha, França Holanda, Suíça, Alemanha e Itália. A comitiva,
formada por oito Deputados representantes desse grupo, teve por
objetivo verificar, in loco, a situação desses países no que diz res
peito à repressão, à prevenção, ao tratamento e à recuperação de
usuários de drogas. Retornamos na semana passada, após uma via
gem estafante, quando visitamos várias instituições, órgãos públi
cos e privados ligados à área.

Chamou-nos particularmente a atenção o problema da Ho
landa, país que vem adotando uma política extremamente liberal
em relação à questão das drogas. Foi-nos possível observar, em
Amsterdã e Roterdã, que nos chamados coffee shops, geralmente
pequenos estabelecimentos, vende-se legalmente até 30 gramas de

maconha ou mesmo de sua resina, o haxixe. Entretanto, a legisla
ção holandesa permanece inalterada, ou seja, não houve descrimi
nalização da droga naquele país. O que existe é uma tolerância por
parte das autoridades holandesas em relação ao problema. Elas
simplesmente o empurraram para "debaixo do tapete", como se diz
popularmente.

Na ocasião, fizemos duas perguntas a essas autoridades ho
landesas, que não foram capazes de responder. A primeira era
como se fazia o controle da venda do máximo de 30 gramas de
drogas livremente aos usuários. Verificamos que não há controle.
Disseram que até 50% do estoque dessa droga entra pelo que eles
chamam de front door - a porta da frente - enquanto 50% entra
pela back door - a porta de trás. Portanto, os traficantes conti
nuam em atividade. Para a segunda pergunta, se teria havido uma
diminuição do uso de drogas após a adoção daquela política no
país, não nos deram resposta.

Sr. Presidente, li um trabalho publicado na França, reprodu
zido no jornal Le Figaro, um dos principais daquele país, no qual
se afirmava que, após a adoção dessa política liberal holandesa,
houve, ao contrário do que pensavam, um aumento do consumo de
drogas.

Por tudo isso, Sr. Presidente, estamos programando em vá
rias Comissões da Câmara, para os dias 31 de maio e 1° de junho,
um seminário sobre a descriminalização das drogas e o estudo de
um projeto de lei especial para o nosso País, para o qual convido
todos os presentes. Flávio (Quarto: 33) Hora: 15h4min 17-5-95
Gilza

O SR. EDISON ANDRlNO (PMDB - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o pescado
é a principal fonte mundial de proteina de origem animal: 100 mi
lhões de toneladas/ano, quase o dobro da produção de carne bovi
na. No Brasil, há dez anos, o pescado, com cerca de um milhão de
toneladas, somente era ultrapassado pela carne bovina.

Atualmente, caiu para a quarta posição, superado por fran
gos, mais de três vezes, e por suínos, mais do que o dobro. Estima
se que a atual produção pesqueira nacional esteja estagnada em
700 mil toneladas/ano e o Brasil já está importando três quartas
partes do pescado importado pela América Latina. De um saldo
positivo de US$2oo milhões na balança exportação x importação
de pescado em 1985, já acusamos em 1993 o déficit de US$29 mi
lhões.

Tal situação é o resultado da mais grave crise vivida pela
pesca brasileira em toda a sua história, refletida em seus aspectos
institucionais, econômicos e sociais.

A frota nacional está sendo sucateada e opera sem condiçõ
es de competir com os concorrentes internacionais. Faltam pesqui
sas para orientar as pescarias e encontrar novas áreas de pesca
distantes da costa, cujos recursos já estão se esgotando e sendo
destruídos pela poluição. Há um outro Brasil, dentro das 200 mi
lhas da nossa zona econômica exclusiva, à espera de ser racional
mente ocupado. Faltam tecnologias para o melhor aproveitamento
do pescado. Faltam escolas de pesca para capacitar pescadores. A
frota brasileira paga o combustível mais caro do mundo, enquanto
que os barcos estrangeiros se abastecem no Brasil ao preço inter
nacional, um terço mais b~to do que o nosso. O Uruguai importa
óleo diesel da PETROBRAS e vende aos seus barcos pesqueiros
pela metade do preço do mercado brasileiro, além de estarem isen
tos da carga tributária e dos encargos sociais, que também estran
gulam e pesca brasileira.

Menos de 10% dos 700 mil pescadores artesanais brasilei
ros estão sendo beneficiados pela lei do seguro-desemprego duran
te os períodos de defeso. A lei exige a contribuição da Previdência
Social e 90% dos pescadores são marginais da Previdência Social.
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Das 53 cooperativas de pesca que existiam em 1985, sobre
vivem menos de dez e em situação precária.

A maioria das quatrocentas colônias de pescadores e suas
federações estaduais estão desamparadas e são importantes para
impedir o êxodo das comunidades pesqueiras banidas do litoral
pela especulação imobiliária. Mais de 3 miJhões de pescadores
amaàores brasileiros, por falta de articulação governamental, não
estão juntando a sua poderosa força em favor do desenvolvimento
sustentado da pesca nacional. A causa maior da atual crise da pes
ca nacional decorre da situação institucional, pois a pesca é uma
atividade extrativa praticada sobre um bem público - água, do do
mínio da União - regulada pelo Governo, que concede, precaria
mente, uma licença para ser exercida: a licença de pesca. Tal
situação de dependência do Poder Público, desse cordão umbilical,
amarra o desenvolvimento da pesca à vontade do Governo. Se não
existe interesse governamental, como vem acontecendo nos últi
mos anos no Brasil, a pesca entra em estagnação; se houver inte
resse - como está acontecendo nos demais países americanos - a
pesca se desenvolve. É o que aconteoe, por exemplo, no Uruguai e
na Argentina, nossos parceiros do MERCOSUL.

Há menos de vinte anos o Uruguai não pescava. A pesca
passou a ser tratada a nível ministerial, e hoje os pescados uru
guaios já são exportados para quarenta países. Só o Brasil impor
tou em 1994 mais do que US$ 10 miJhões de pescados do
Uruguai. Frise-se que 70% da rnatéria-prima processada pelas in
dústrias da pesca do sul do Brasil são importados do Uruguai e da
Argentina.

A Argentina já ultrapassa o Brasil em produção de pescado
e exporta três vezes mais. O Chile produz e exporta dez vezes
mais do que o Brasil. Em ambos os países a pesca é tratada em
âmbito ministerial, como acontece na maioria dos países pesquei
ros.

No Brasil, com a extinção da SUDEPE, a pesca passou a
ser administrada pelo IBAMA, ocupando posição inferior nesse
complexo órgão voltado para os grandes desafios ambientais. O
Brasil é o único país pesqueiro que subordina a pesca a um órgão
voltado para o meio ambiente.

O Congresso Nacional tem sido sensível à importância que
a pesca - entendendo-a também com a aquacultura - já repre
sentou e deverá representar para a produção de alimentos, a gera
ção de empregos e de riquezas para o País. A Constituição Federal
determina a inclusão do planejamento pesqueiro no planejamento
agrícola (§ lOdo art. 187) e a Lei Agrícola dá ênfase ao setor pes
queiro. Diversos projetos de lei já foram apresentados em Legisla
turas anteriores e na atual tratando desse assunto.

Após tantas manifestações de interesse de Deputados e Se
nadores, das Assembléias Legislativas Estaduais e das entidades
de classe dos setores da pesca e aquacultura, o Presidente da Re
pública, Dr. Itamar Franco, determinou no início de 1994, a cons
tituição de um Grupo Interministerial de Trabalho para elaborar
uma proposta de política, de diretrizes e de ações para o desenvol
vimento da pesca e da aquacultura nacionais, bem como de um
projeto de organização desses setores, em cumprimento ao dispos
to no parágrafo único do art. 16, da Lei nO 8.490/92, que expressa
mente determina:

"O Poder Executivo encaminhará, no prazo de noventa dias,
Projeto de Lei dispondo sobre a competência relativa à administra
ção e ao fomento da atividade pesqueira, florestal e da borracha..."

O relatório desse Grupo Interministerial, que se desdobrou
em diversos subgrupos e mobilizou mais de mil dirigentes gover
namentais, técnicos e líderes do setor privado, foi entregue no fi
nal do ano passado ao Governo e, até a presente data, não teve
conseqüência prática e o Poder Executivo continua inadimplente

no cumprimento da Lei nO 8.490/92.
Durante a Revisão Constitucional em 1993, apresentamos

Emenda sob o nO 002918-6, que ao § 1° do art. 187 da Constitui
ção Federal acrescentava o texto:

"... pesqueiras e florestais, sob a competência do órgão vin
culado ao Ministério responsável pela área de produção agrope
cuária •..". Na justificativa, mencionamos, em síntese, que embora
a competência constitucional do Ministério da Agricultura para o
trato dos assuntos pesqueiros e florestais, tal competência vem
sendo contestada pelo IBAMA, vinculado hoje ao Ministério do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, sob a ale
gação de que dispositivos legais colidem com a Lei Agrícola. Evi
dencie-se, aliás, que o IBAMA é um instituto fiscalizador. E a
Pesca é um setor produtivo que não pode ser objeto apenas de fis
calização.

O término da Revisão Constitucional impediu a discussão
dessa emenda.

Pela importância do assunto, é que manifestamos interesse
em desenvolver um trabalho que resulte na colocação do setor pes
queiro no lugar que merece. Que resulte, se for o caso, até na cria
ção de uma Secretaria Nacional da Pesca - incluindo a aquacultura
- vinculada à Presidência da República ou ao Ministério da Agri
cultura, Abastecimento e Reforma Agrária. Que resulte, após de
bates envolvendo os setores pesqueiros - pesca industrial e pesca
artesanal- federações, sindicatos, colônias de pescadores, Gover
nadores, trabalhadores, empresários, numa política nacional da
Pesca.

Essa política nacional de pesca - e aquacultura - segundo o
nosso entender, teria que regionalizar a legislação e valorizar a
pesquisa no setor e o intercâmbio com países que levam a Pesca
mais a sério e que fazem dela um verdadeiro Setor Produtivo; um
setor essencial em suas economias. .

E para que isso seja possível, naturalmente, deverá haver a
adesão dos Parlamentares que comunguem da mesma idéia. Acre
ditamos assim que deva ser formada uma Frente Parlamentar da
Pesca, forum onde ocorreriam os debates que sinalizariam as pro
vidências que marcariam atitudes concretas junto ao Legislativo e
Executivo com a fmalidade de corrigir essa distorção que tanto
prejudica o setor pesqueiro, desde o pescador artesanal até a indús
tria pesqueira.

Posteriormente, manteremos contatos com as Sr"s e Srs. De
putados a fim de que, verificado o interesse e adesão, seja marcada
uma primeira reunião onde serão discutidas as formas de trabalho
da Frente Parlamentar da Pesca.

Sr. Presidente, finalizando, solicitamos seu favor em deter
minar sejam remetidas cópias deste pronunciamento ao ExmOSr.
Dr. Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República Federa
tiva do Brasil, ao ExmOSr. Senador José Eduardo de Andrade
Vieira, Ministro de Estado da Agricultura, Abastecimento e Refor
ma Agrária, e à Comissão de Agricultura e Política Rural da Câ
mara dos Deputados.

O SR. cmo NOGUEIRA (BlocoIPFL - PL Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados, o direi
to de greve é garantido constitucionalmente. Não somos contra o
direito de greve. Mas, se a Constituição garante o direito de greve,
também estabelece concisões para qli~ o trabalhador possa exercer
esse direito, sobretudo em atividade essenciais.

Refiro-me, naturalmente, à greve dos petroleiros, que conti
nua, em desrespeito à Justiça do Trabalho, que a considerou abusi
va. Está sendo penalizada a sociedade brasileira, a não só a
PETROBRÁS. A sociedade já está enfrentando os efeitos maléfi
cos dessa greve injustificável, que não tem finalidade reinvindica
tória, mas persegue objetivos políticos. Os petroleiros estão
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obstando e mais elementar direito da sociedade, o de comer. Mi
lhares de mães não dispõe, de gás para preparar o alimento de seus
filhos, grande parte deles recém-nascidos.

As crianças brasileiras nada têm a ver com a situação PE
TROBRÁS, não são responsáveis pelo monopólio do petróleo
nem defmem a política salarial dessa estatal.

Quando petroleiros insensíveis insistem em levar a fome a
crianças, o povo deste País precisa reagir; uma providência há de
ser tomada.

A reação popular, por intermédio das instituições que de
fendem e preservam a nacionalidade, no caso, nada mais manifesta
se não o atávico instinto de conservação. O futuro do País vê-se
ameaçado quando, à população infantil de até quatro anos de ida
de, faixa etária em que se desenvolve os neurôneos,é negada a boa
e indispensável alimentação. O movimento grevista dos petrolei
ros prenuncia um futuro trágico: a infância brasileira desprovida
de inteligência, incapaz de garantir a continuação do Brasil como
Nação e como País.

Pergunto-me: esta greve veio para garantir direitos basilares
aos petroleiros ou para destruir o nosso País.

Quando a lei, o sustentáculo de todos nós, não merece o
respeito popular, já não se trata de trabalhadores reivindicando di
reitos, mas de uma malta ensandecida destruindo valores, ao que a
sociedade deve reagir, sob pena de deixar destruir-se seu ordena
mento social, os princípios mais elementares do convívio humano,
pondo em risco sua própria sobrevivência.

Não hesito em afirmar que situação tão esdruxula se deve
mesmo à má formação do sistema de mono~lioestatal.

Não fosse a estatização, se a exploração do petróleo fosse
aberta, a existência de várias empresas atuando no ramo, o princí
pio da competição, tudo formaria um conjunto inibidor da tais
ocorrências, ou pelo menos dificultaria e eclosão de movimentos
dessa natureza.

As empresas privadas são mais sensíveis aos movimentos
grevísticos, pois são alérgicas aos prejuízos.

Elas só desejam lucros.
Essa greve tem apenas o mérito de chamar a atenção dos

Parlamentares para os perigos do monopólio estatal e para as con
seqüêntes reformas, que são imprescindíveis a que devemos im
plantar com urgência.

o SR. JOSÉ ROCHA (BlocoIPFL - BA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados, entre as
medidas com que o Presidente Fernando Henrique Cardos tencio
na realizar o seu programa de govemo, uma das mais importantes
é, sem dúvida, a reestruturação dos bancos oficiais. Submetidas
desde sempre ao interesse das autoridades e à conveniência políti
ca, instituições como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Fe
deral acabaram por se descaracterizar, distanciando-se dos
objetivos para os quais foram criadas. Nada mais certo, portanto,
do que ajustá-las ao novo modelo administrativo da República, se
gundo o qual a eficiência do Estado é inversamente proporcional à
sua dimensão, garantidos os recursos necessários ao cumprimento
dos deveres que lhe são próprios. Não se pode, contudo, imple
mentar essas mudanças sem que se preserve a função social dos
agentes econômicos fmanceiros do Governo, função essa ~dis

pensável para o desenvolvimento do País.
Lamentavehnente, prevalece hoje a idéia de que se justifi

cam todas as perdas institucionais em nome "modernização" do
Estado, da reengenharia para usar um termo da moda - por que
devem passar os agentes do Govemo. Há poucas semanas, vimos
nas páginas das grandes revistas brasileiras matéria publicitária em
que se anunciava: "A primeira função social do Banco do Brasil é

dar lucro". Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, por meio d~ um
sofisma tenta-se ludibriar a sociedade, à custa de um tomeio ver
bal para confundir a opinião pública. Sem cair na oratória redun
dante que tornou famoso o Conselheiro Acácio, dirlamos que a
primeira função social do Banco do Brasil é honrar seu compro
misso social com o povo brasileiro. Lógico que, como instituição
de crédito, o Banco do Brasil deve, apresentar balancetes lucrati
vos, até para que possa cumprir o papel social de que falamos; ca
racterizá-lo, porém, como um simples banco comercial, que visa
única e exclusivamente ao lucro, é distituí-lo umà:dasJ?llsticulari
dades que o diferenciam, como promotor do desenvolvimento eco
nômico e do bem-estar social· da população brasileira. Sob o
pretexto de que estaria condenado ao prejuízo, não pode o Banco
do Brasil renunciar aos extraordinários serviços que sempre pres
tou aos milhões de clientes que nele confiam, graças aos quais se
transformou não apenas em um grande banco, mas em marco sig
nificativo da nossa História.

Das 5.600 agências com que opera em todo o País, o Banco
do Brasil relaciona 617 como "sem viabilidade econômica", já que
contabilizam despesas maiores do que a receitas. Dessas, 349 ja
mais deram lucro - são "cronicamente deficitárias", passíveis, por
tanto, de fechamento. Sob forte pressão política, a direção do
banco reduziu-as 255, que receberam um ultimato: ou apresentam
resultados positivos até o fim deste mês de maio ou cerração as
portas. Configura-se aqui, a escolha e um critério inaceitável: para
a desativação dessas agências, em princípio recomendada por exa
me técnico, acabou prevalecendo a quebra-de-braço entre forças
políticas, desmoralizando e comprometendo a lisura do processo.
Se é para devolver na basedo prestígio e da influência, como justi
fica a salvação de 94 agênGias e não de outras tantas, iguahnente
deficitárias mas igualmente importantes para as comunidades a
que servem?

Ademais, os ganhos previstos parecem nos acanhados para
cortes tão profundos: com menos de 255 agências, o Banco do
Brasil extinguirá 2.342 cargos funcionais, desocupará 157 imóveis
alugados e 68 próprios e liberará 216 microcomputadores. Em
compensação, nada menos do que 1.794 funcionários vão ser de
mitidos e quase 300.000 aposentados e pensionistas do INSS terão
de ir a outras cidades para receber o beneficio. Não por acaso, en
tre 617 agências classificadas como "sem viabilidade econômica"
estão aquelas que funcionam em lugares de difícil acesso, em es
pecial nas regiões Norte Nordeste, 50 delas na Bahia,o Estado com
maior número de agências ameaçadas de extinção. Propositada
mente, só agora falamos na Bahia, a fim de que não nos pese a
acusação de defender apenas o Estado que temos a honra de repre
sentar. A perda que sofrerão os baianos é parcela de um prejuízo
muito maior, que se busca infligir a todo o povo brasileiro.

O problema monstra-se bem mais grave nos Municípios de
Boquira, Iraquara, Iuiu, Licínio de Almeida e Malhada, onde a
única agência bancária que existe e exatamente a do Banco do
Brasil. Imagine-se transtorno que irão enfrentar, tanto quanto ós
beneficiários do INSS, a Prefeitura municipal,os funcionários pú
blicos, o comércio e todos os habitantes dessas pequenas cidades,
para quem o banco, mais do que uma instituição financeira, é gera
dor do progresso econômico e do desenvolvimento social. Em lo
calidades assim, um banco oficial não visa necessariamente ao
lucro, mas aos serviços que presta como instituição do Govemo,
como agente do Estado, como representante-da União.

Ao Presidente do Banco do Brasil, Sr. Paulo César Xime
nes, lançamos apelo no sentido de que considere, criteriosamente,
a enorme falta que farão as 255 agências sob risco de fechamento.
Longe de pretender influenciar politicamente a decisão, cumpri
mos apenas a responsabilidades que nos cabe como representante



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 13 10283

do povo e do Estado o da Bahia, testemunha que somos do traba
lho em razão do qual o Banco do Brasil sempre se fez credor do
nosso respeito e da nossa admiração.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sf's. e Srs. Deputa-
dos.

o SR. SIMÃo SESSIM (pPR - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) -' Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, somos forçados
a reconhecer que o Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso se enContra numa difícil encruzilhada;quando, ao perse
guir a estabilidade da moeda de modo a melhorar o poder de com
pra de todos os brasileiros, adota, simultaneamente, medidas de
contenção do consumo, o que não deixa de ser uma imperdoável
contradição.

A experiência ensina que as tentativas de esfriar a febre de
consumo equivalem a enxugar gelo. Isto porque, após uma década
de perda do poder de compra, pela erosão inflacionária da moeda,
o consumidor brasileiro - de todas as faixas - está ávido por exer
citar a sua verve comprista;

É como se o Governo estivesse tentando transportar água
num balaio, Sr. Presidente. Há, ainda, nesse quadro, um agente
complicador que não pode ser iguorado, representado pela enorme
diferença entre o baixo rendimento pago a quem poupa e os salga
díssimos juros dos empréstimos bancários ou dos embutidos, pelo
comércio, nos chamarizes de vendas "em três vezes sem juros".
Aí, sim, estão os grandes inimigos que a equipe econômica prócu
ra combater.

Embora os rendimentos além da inflação depois do real se
jam infrnitamente superiores ao do penado anterior, quando os
preços subiam à taxa de 50% ao mês, o brasileiro ainda não se li
vrou dos vícios do processo inflacionário e não sabe distinguir ga
nhos reais de rendimentos nominais. Como os juros do crediário
estão altos, a classe média, com medo da inflação, volta a queimar
a poupança no consumo.

Isso explica porque as importações de bens de grande valor
como automóveis e eletrodomésticos dispararam. Quanto aos au
tom6veis, a inundação do mercado foi patrocinada pelas próprias
montadoras, que importaram desbragadamente. A ganância por lu
cros fáceis deixou em segundo plano a consolidação do mercado
mediante o aumento da produção. Essas compras, junto com as
viagens, consumiram bilhões de dólares das reservas cambiais, o
que, convenhamos, poderá colocar em risco a sustentação do pr6
prioreal.

Por isso, Sr. Presidente, entendemos que mais vale o Gover
no criar fatos do que estimular investimentos no afã anticonsumo.

É preciso, isto sim, investir maciçamente na produção, em
quantidade e qualidade, a fun de evitar essa timidez que ainda per
siste na consciência de milliõesde brasileiros.

Em outras palavras, o Governo precisa apagar, de uma vez
por todas, a impressão de instabilidade em relação às próprias re
gras, demonstrada na intervenção do câmbio e no go and stop das
alíquotas de importação. Não nos esqueçamos de que o cronogra
ma das medidas para assegurar a perenidade do real já está corren
do. Não há mais tempo para chorar perdas de reservas.

Para concluir, Sr. Presidente, vale destacar que as mudanças
da Ordem Econômica, como a equiparação da empresa estrangeira
registrada à nacional, mostram que o Governo está vencendo a ba

. talha das reformas. E tudo isso não deixa de ter o seu alto signifi
cado, porque altera, profundamente, as relações entre o Estado e a
sociedade.

Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente, Sf's e Srs. Depu
tados.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputa-

dos, é notório que, nas últimas décadas, a saúde pública brasileira
vem recebendo o mais completo desprezo do Poder Público, tendo
enfrentado drástica redução de verbas, hoje restritas a menos de
2% do PIB. Com isso, os hospitais públicos estão completamente
sucateados; mais de nove mil leitos hospitalares já foram desativa
dos, e à população de baixa renda, que constitui a lTh1.Íoria esmaga.
dora dos brasileiros, resta o péssimo atendimento
médico-hospitalar. Quem desconhece o fato de que muitos - espe
cialmente idosos e crianças - já pereceram nas extensas mas que
se formam às portas dos hospitais, sem absolutamente qualquer HS

sistência?
O pior é que parcela significativa dos parCDs recurS03 do

SUS são desviados para outras fmalidades ou simplesmente rouba
dos pelos gatunos de plantaão, e os recursos do Fundo Social de
Emergência, que deveriam ter sido, atribuídos à P~lsta. ,.w 50\1111'=,.
jamais chegaram a seu destino•..

Para agravar ainda mais essa situação apocalíptica e caótica
que se instalou na saúde publica, o Governo, aparentando totq.l in
sensibilidade ao clamor da sofrida população brfl.sileira, baixou o
Decreto nO 1385, de 6 de fevereiro transato, que veduz ainda mais
os recursos do ~stérioda Saúde.

Ora, a saúde'pública, no Brasil, é o setor que mais se res
sente da falta de recursos, com a perpetuação de endemias e epide
mias como o dengue, a malária, a tuberculose, o tracoma, a AIDS
e outras, e com o criminoso e desumano tratamento médico-hospi
talar prç>porcionado à população.

E inadmissível, por conseguinte, que o famigerado decreto
aqui mencionado seja mantido, pois muito mais importante do que
obter um equih'brio orçamentário artificial é manter os cidadãos
brasileiros vivos - e saudáveis, como seria o ideal.

A propósito, recebemos do Sr. Paulo Santana, do CON
SEMS de Pernambuco, apelo no sentido de que o Orçamento m,
União para 1995, do qual a saúde recebeu 14,3 bilhões de reais,
seja implementado, revogando-se o Decreto nO 1.385, de 1995, e
colocando-se os recursos orçamentários aprovados pelo Congresso
Nacional à disposição da Pasta da Saúde.

Transmitimos esse apelo aos Ministros da Fazenda e do
Planejamento e Orçamento, a fim de que a população brasileira
não seja novamente penalizada, continuando com uma das piores
qualidades de vida do planeta.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (BlocoIPFL - PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Dépu
tados, já focalizei desta tribuna o ponto vulnerável do planejamim
to econômico, que é a política de juros altos. Se o Governo não
cuidar da reversão do atual quadro, o Plano Real, que todos defen
demos, corre o risco de sofrer grande abalo, com a ameaça que
paira sobre expressivo número de empresas, notadamente as pe
quenas, incapazes de suportar o peso descomunal do custo do di
nheiro.

O erro maior está no recurso à elevação de taxa de juros
como mecanismos de contenção do consumo e de estímulo às apli
cações fmanceiras.

Nos últimós dias, toda a imprensa vem noticiando e comen
tando o retomo da agiotagem com toda a força. As últimas medi
das anticonsumo, tentando frear o uso do cheque pré-datado, por
exemplo, tendem a incrementar a infonnalidade, ou seja, a procura
do crédito junto a particulares, com a dispensa da intermediação
bancária. As conseqüências desse comportamento são previsíveis:
juros cada dia mais exorbitantes e riscos de quebradeira empresa
rial.

Um sintoma da gravidade da situação acaba de ser revelado
pela imprensa: o aumento do volume de cheques devolvidos.
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Levantamento da Centralização de Serviços de Bancos indi
ca que o volume de cheques devolvidos aumentou em fevereiro
para 2.9 em cada mil emitidos, contra o volume de 1.9, de outubro
do ano passado, época em que medidas de restrição do consumo
começaram a ser adotadas pelo Governo.

Nos últimos dados mantém-se a média de aumento registra
da em fevereiro. E em toda parte do País cresce a preocupação dos
empresários com o aumento do número de cheques devolvidos, re
nexo das absurdas taxas de juros, que tomam as vendas em crediá
rio uma armadilha para os consumidores.

Ninguém de bom senso compreende como é possível, numa
economia estabilizada, com inf1ação de 2% por mês, os juros não
acompanharem os patamares dos índices inflacionários. Essa sin
tonia ocorre em todos os países desenvolvidos. Então, nós vive
mos uma incrível e paradoxal realidade: de um lado, uma
economia em crescimento limitado, estabilizada; de outro, um sis
tema fmanceiro que oferece índices de lucratividade fantásticos,
que seduz o capital disponível, fazendo-o preferir essencialmente a
especulação financeira.

Essa é uma contradição que precisa ser enfrentada, corajo
samente, pela equipe que comanda a política econômico-fmancei
ra do Brasil. E ninguém tem dúvidas quanto à capacidade dos
ilustres economistas que a dirigem, comprovada na elaboração e
execução do Plano Real, que tirou o nosso País da condição de re
fém da inflação, da condição de estaguação econômica, e colocou
o numa posição de respeito na comunidade internacional.

O que precisa ser feito deve ser feito. Não há motivos para
temor de repercussões negativas. Fazer revisões do conjunto de
planos e metas que consubstanciam a política econômica do atual
Governo ,não representa qualquer espécie de recuo. Na verdade,
toda a Nação hoje reclama do Governo as providências necessárias
para conter a loucura das taxas de juros.

Os pequenos, e microempresários estão dando os sinais de
alerta, avisando que as medidas restritivas ao consumo os atiugem
em cheio, inviabilizando qualquer iniciativa de crescimento ou de
expansão.

Isso tudo está ocorrendo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, porque o Governo centrou sua preocupação no combate ao
déficit público, o que é rigorosamente acertado, mas descurou de
u~ refonna que deveria ser a primeira de todas, a refonna fiscal.

O Sr. Presidente da República reconhece, em entrevista
concedida recentemente no exterior, que a refonna fiscal é muito
difícil de ser realizada, tendo em vista as grandes divergências
quanto à divisão 'dos impostos, entre Município, Estado e União.

De fato, não é uma tarefa simples, mas uma obra de enge
nharia política, que consiste na denubada de um arcabouço ana
crônico e sua substituição por outro, que atenda ao figurino da
nova realidade decorrente da Constituição de 1988.

Urge que o Executivo e o Legislativo encontrem o caminho
do entendimento na área fiscal, pois, se o Governo não resolver
satisfatoriamente o problema de sua receita, continuará recorrendo
ao mercado para captar recursos da poupança interna e externa,
mediante elevados juros, o que implica o crescimento astronômico
da dívida interna.

O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ~putados, foi com
alegria que recebi a notícia da eleição do Cardeal Lucas Moreira
Neves, Arcebispo Primaz do Brasil, para presidir os destiuos da
CNBB. Não entro no mérito da disputa, certo de que envolveu
dois importantes prelados da Igreja Católica - D. Lucas e D. Jay
me Chemello, Bispo de Pelotas, Rio Grande do Sul.

Mineiro de São João Del Rey, D. Lucas marca a sua trajetó
ria na Igreja Católica como um dos seus membros mais destacados

e mais influentes. Como baiano, orgulho-me de vê-lo no comando
da mais alta entidade da Igreja Católica em nosso País. Ao contrá
rio do que muitos afirmam, longe de ser um homem de idéias con
servadoras, trata-se de um Pastor de pensamento firme e corajoso,
o que muito tem contribuído para restabelecer a autoridade e os
ensinamentos da Igreja em nosso País.

Em pronunciamento sobre as refonnas constitucionais, D.
Lucas afrrmou que devem ser feitas, desde que se respeitem dois
critérios básicos: a preservação dos direitos sociais inscritos na
Carta de 1988 e o diálogo construtivo com a população, especial
mente com as camadas mais carentes.

Quanto as emissoras de televisão do País, D. Lucas tem
condenado a "licenciosidade"", o caráter permissivo desses meios
de comunicação de massa, que entorpecem a população sem reme
tê-la a um processo educativo.

Sobre a programação da televisão brasileira, D. Lucas disse
que é a mais imoral, sórdida e conuptora entre as 'de todos os 66
países que conheceu na sua vida pastoral.

Portanto, D. Lucas, consciente do seu papel de pastor, dig
nifica a Igreja Católica do Brasil, e sua postura finne e corajosa
assegura, por antecipação, um comando detenninado da CNBB; a
sua eleição enche-nos de júbilo e de orgulho.

O SR. IVANDRO CUNHA UMA (PMDB - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, é
do conhecimento geral que qualquer agressão externa a um orga
nismo vivo inicia-se através do comprometimento pela não ali
mentação ou a destruição de minúsculas células, processo este
que, se não for interrompido, o levará à destruição e à morte. O
mesmo acontece com os municípios, que podemos até mesmo de
nominar de Célula Mater do Estado e que, se sofrerem agressões
ou forem privados de seu fluxo de subsistência, acabam sendo
destruídos. "

Sr. Presidente, desde março do corrente ano nossos municí
pios estão sendo asfixiados, devido ao corte por parte do Governo
Federal de parte dos recursos do Fundo de Participação dos Muni
cípios, recurso este vital à estabilidade e ao desenvolvimento sau
dável dos municípios. O mais grave é que, no caso específico dos
municípios do Nordeste, o Fundo de Participação é a maior fonte
de recursos disponível ao município e sua falta poderá determinar
a insolvência de um grande número deles, que subsistem já com
graves problemas fmanceiros.

O Governo anuncia que deverá repassar ao Fundo de Parti
cipação dos Estados e Municípios, em 1995, 16 bilhões e 900 mi
lhões de reais, com o que pretende convencer o Congresso
Nacional a aprovar emendas à Constituição, transferindo parte das
atribuições da União com educação e saúde para os estados e mu
nicípios. Guardam a preocupação: que os novos encargos não ul
trapassem as transferências a serem realizadas.

A Secretaria do Tesouro Nacional afirma que repassa, den
tro do maior rigor, os recursos do Fundo de Participação, não ha
vendo qualquer intenção de alterar a composição dos fundos,
como vem sendo apontado na imprensa.

Entretanto, Sr. Presidente, a redução no repasse do Fundo
de Participação vem ocorrendo, o que não pode ser justificado
pelo Governo Federal como decorrente da redução da arrecadação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos, que cresceram 50%, em média, no mês de março, propiciando
uma alta de 58,13% na arrecadação federal no mês de março deste
ano, em relação a março do ano passado.

Portanto, faz-se necessária a revisão imediata da política
que vem sendo praticada pelo Governo Federal em relação ao re
passe dos recursos do Fundo de Participação, no sentido de manter
os 22,5% da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda para o
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Fundo de Participação dos Municípios e os 21,5% do IPI, Imposto
de Renda e do IR para o Fundo de Participação do Estado.

Retardar o repasse do FPM e do FPE, reduzir seu percen
tual na distribuição do IPI e IR, é política retr6grada, que pode ori
ginar graves problemas, até mesmo a deteriorização do Estado,
através do comprometimento de instituições fundamentais, como é
o caso dos municípios, que são a base do regime democrático.

Na Legislatura em que se propõem reformas na Constitui
ção, é preciso critério e bom senso na administração do fluxo de
recursos para a manutenção do Estado, sem o que a Nação não
acatará qualquer tipo de reforma, necessária e aspirada pelos mu
nicípios, onde são arrecadados os tributos e para onde tão pouco é
destinado.

Concluo, Sr. Presidente, solicitando uma maior atenção por
parte do Secretário do Tesouro Nacional, Dr. Murilo Portugal, no
repasse imediato dos tributos arrecadados, tendo em vista a proje
ção do próprio Ministério da Fazenda, para o ano de 1995, de esta
belecer para o Fundo de Participação dos Municípios um valor de
8 bilhões e 500 milhões de reais e para o Fundo de Participação do
Estado outros 8,5 bilhões de reais.

Solicito ao, Sr. Presidente que faça divulgar através de "A
Voz do Brasil" e do "Hoje na Câmara" este pronunciamento.

O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, trago
a esta Casa minha preocupação com a situação pré-falimentar do
comércio da Bahia, em função dos resultados da política econômi
ca do Governo Federal implantada recentemente. Quero chamar a
atenção da área econômica do Governo, para que reveja algumas
medidas adotadas, visando encontrar uma forma menos dramática
para a área comercial do País.

A redução do crédito e as medidas restritivas ao consumo
são apontadas como as causas que estão provocando a quebradeira
geral do comércio da Bahia.

Dados c.onsiderados alarmantes e creditados como resultado
da política econômica do Governo Federal indicam que aproxima
damente 300 estabelecimentos comerciais já fecharam suas portas
este ano na Bahia.

Sr. Presidente, para se ter uma idéia da situação, transcrevo
abaixo alguns trechos da matéria veiculada no jornal A Tarde, do
último dia 14.

"De acordo com os números apresentados pelo
Presidente da Federação dos Lojistas no Estado da Ba
hia, Nelson Dahia, dos 300 comerciantes que fecharam
seus negócios, uma parte significativa está situada no in
terior do Estado."

Uma das soluções apontadas pelo Sr. Dahia seria à abertura
de linhas de crédito especial para o setor, sob pena de uma quebra
deira geral.

Na avaliação do Presidente da Federação do Comércio, o
setor varejista apresenta hoje um índice da ordem de 30% de títu
los protestados, "porque existe uma falta de liquidez no mercado e
a concordata tem sido um recursos utilizado para a prorrogação
dos créditos não pagos".

Entre os depoimentos tomados pelo jornal A Tarde, trago o
do Presidente da Câmara de Salvador, do Clube dos Diretores Lo
jistas (CDL), Sr. Elírio Issa:

"Há uma média de 7.500 cheques devolvidos mensalmente
por falta de fundos nas contas correntes. E somente depois de nego
ciações diretas com os clientes é qne esse percentual cai para 2%.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, acredito nas mudan
ças que o Presidente Fernando Henrique Cardoso e sua equipe
econômica vem implementando em nosso País, e ao endosso, con-

tudo, julgo necessária a abertura de linhas de crédito especial ou
outras formas que venham amenizar as dificuldades dos comer
ciantes baianos e brasileiros, pois, a perdurar por mais tempo as
atuais taxas de juros e a falta de crédito na economia, como em
tudo, podemos vir a ter um caminho sem volta para os que desen
volvem atividades produtivas e comerciais.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, venho à
tribuna desta Casa para tratar de assunto de fundamental importân
cia para minha região. A cidade de Caruaru, onde consegui a
maioria dos votos para a minha eleição, sofre o crônico problema
de falta de água. Cidade com mais de 250 mil habitantes, com um
comércio pujante, um parque industrial em expansão e detentora
de inúmeros títulos, como Capital do forr6, do agreste, maior cen
tro de artes figurativas das américas, etc., está a beira de um colapso.

Desde o primeiro dia do meu mandato, priorizei· ações na
busca de solução para deste problema. Conversei diversas vezes
com o Ministro Gustavo Krause, com o Governador Miguel Ar
raes, com o<Jeneral Newton Rodrigues, Superintendente da Sude
ne e, na semana passada, com o Vice-Presidente da República, Dr.
Marco Maciel, solicitando de todos apoio para a· construção da
Barragem do Prata, obra que resolverá o problema da falta de água
por pelo menos quinze anos.

Em meio a toda esta luta, recebi uma carta que me deixou
perplexo: o êxito da Barragem do Prata está em xeque.

As duas principais nascentes que abastecem e perenizam o
rio do Prata estão fadadas a desaparecer, haja vista o irracional
desmantamento nas reservas florestais da Mata Atlântica do Enge
nho Jardim, localizadas no Município de Bonito. Conforme de
núncia a mim dirigida pelo Diretor de Meio Ambiente daquela
cidade, "dentro de aproximadamente sete meses, nada mais restará
daquela reserva".

Desta tribuna quero fazer um apelo ao presidente do lhama,
o pernambucano e meu amigo Raul Jun~ e ao também per
nambucano Ministro Krause, para que acionem seus dispositivos
de fiscalização e, em conjunto com a Prefeitura da Cidade do Bo
nito, intercedam naquele município, salvando o que resta daquela
reserva.

Trata-se de medida que visa defender toda uma região onde
centenas de pequenos proprietários rurais e trabalhadores depen
dem da perenização daquele rio. A medida também beneficiará a
cidade de Caruaru, que, esperamos, num futuro muito pr6ximo,
ver-se-á livre do angustiante problema, da falta de água.

Mais do que isso, a preservação da área permitirá o equilí
brioecol6gico da região, degradada paulatinamente, sem represá
lia dos órgãos competentes.

Esperamos que o nosso apelo seja atendiJo, tanto na cons
trução da Barragem do Prata, como na preservação dos 250 hecta
res restantes de Mata Atlântica que garantirão o suCesso de obra.

Com a palavra o Ministro Krause e o Presidente do lhama,
Raul Jungman.

O SR. cmco VIGILANTE (pT - DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, ocupo
hoje, esta tribuna, para trazer uma boa notícia aos brasilienses,
principalmente aos moradores das cidades-satélites de Taguatinga,
Ceilândia e Brazlândia.

O Distrito Federal, fmalmente, vai deixar de conviver com a
dura estatística do elevadíssimo número de acidentes de trânsito
registrado na BR-070, entre as cidades de Taguatinga, Ceilândia e
Brazlândia.

Estive, nesta terça-feira com o Ministro dos Transportes,
Odacir Klein, a quem fui levar dados sobre a dura realidade dessa
rodovia e pedir a sua duplicação.
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Entreguei ao ministro dados estatísticos do Detran sobre o
número de acidentes verificados na BR-070, no ano de 1994. Os
números são estan:ecedores. Só no ano passado, aconteceram 325
acidentes, vários deles com morte.

Mora o lado sinistro dessa estatística, vale salientar que é
nesse trecho da BR-070 que, permanentemente, há engarrafamen
tos no trânsito, complicando principalmente a vida de quem vem
trabalhar diariamente no Plano Piloto.

A boa notícia que trago, depois desta exposição de tristes
informações, é a de que o Ministro dos Transportes, Odacir Klein,
sensível ao nosso pedido, garantiu incluir na proposta orçamentá
ria de 1996, que será votada por esta Casa ainda este ano, os recur
sos para a duplicação da BR-070, a qual chamo de Rodovia da
Morte de Brasília.

A BR-070 liga Brasília a Goiás, Mato Grosso e Tocantins.
É o principal escoadouro agricola da região para Brasília, em que
pese, principalmente, a produção de grãos.

A duplicação da estrada, no ano que vem, Sr. Presidente, é
o mínimo que se pode fazer para reverter a tragédia que a cada dia
abate os que nela trafegm;n.

O SR. WILSON BRAGA (pDT - PB. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, encaminho a V. Exa o resultado do relatório
do TCU feito pelo Ministro Fernando Gonçalvez e divulgado hoje
pela imprensa, no qual é dito que o Tesouro Nacional deixou de
replll>sar aproximadamente 92 milhões de dólares arrecadados com
o Imposto de Renda de pessoas jundicas que seriam destinados ao
Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR. A descoberta foi
feita pelo Tribunal de Contas da União ao realizar uma auditoria
no Finor, a pedido da Câmara dos Deputados.

Por outro lado, Sr. Presidente, o mesmo relatório denuncia
que 457 empresas que receberam os benefícios da Sudene, através
do Finar, estão inegulares, porque receberam 532 milhões de dó
lares, não prestaram contas e continuam em atividades irregulares.

Como o relatório foi feito a pedido da Câmara dos Deputa
dos, encaminho o documento a V. Exa e peço que envie aos órgãos
competentes o convite ao Sr. Ministro do Planejamento, para que
faça com que o Superintendente da Sudene venha a esta Casa ex
plicar a aplicação dessas verbas.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Acolho o pedido
deV.Exa

•

O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (pPR - RJ. Pronuncia
o segumte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, a Se
mana do Meio Ambiente é uma época em que 'todas as pessoas, ir
manadas no espírito da conservação ecológica, buscam enxergar
maneiras de salvar o planeta Terra.

No entanto, preservar o meio ambiente não é tudo. A cons
ciência ecológica não pode vir separada do desejo de dar dignida
de ao seres humanos, que precisam de condições plenas de
sobrevivência.

EDÍIID, Sr. Presidente, é bom lembrar que, tão importante
quanto dedicar horas debatendo a preservação de árvores e ani
mais, é preciso tratar também da humanidade.

Hoje, no Município de Duque de Caxias, pessoas passam
por uma situação que, de tão absurda, chega a ser inacreditável.
Vivem a se alimentar no lixão, buscando no que outros dispensam
aquilo que para eles é essencial.

Podenamos falar da injustiça social que isso significa, as
sim como podenamos dedicar este pronunciamento a uma reflexão
sobre que significa o tenno "miserável" neste País.

No entanto, Sr. Presidente, gostaria de falar também da ver
dadeira ameaça ao meio ambiente que o lixão de Duque de Caxias
representa.

O putrefato e insalubre ambiente do lixão guarda muito
mais do que histórias de vidas destruídas e dejetos que, numa iro
nia sinistra, convivem com crianças que brincam em suas coli
nas mortas.

Lá, expostos a todo o tipo de intempéries e em constante
contato com o oxigênio, estão restos de alimentos, lixo hospitalar,
plásticos tóxicos e uma série de elementos que, combinados, for
mam as condições ideais para a proliferação de doenças e de ou
tros fatores daninhos ao meio ambiente.

Ainda causa terror aos corações a lembrança dos fatos veri
ficados no Nordeste, ano passado, quando uma mãe alimentava
suas crianças com restos de tecidos humanos encontrados num
lixo hospitalar.

Se o mortal vírus Ebola está assolando o Zaíre e ameaça
toda a humanidade, Sr. Presidente, isto se dá exatamente pela pre
cariedade das condições de higiene local, que, guardadas as devi
das proporções, bem se assemelham às encontraàas no lixão de
Duque de Caxias.

Por isso, estou fazendo indicação ao Ministro do Meio Am
biente, Gustavo Krause, para que, junto ao Prefeito César Maia, do
Rio de Janeiro, e Moacir do Carmo, de Duque de Caxias, bus
quem soluções para o lixão de Duque de Caxias.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados.

O SR. LEONEL PAVAN (pDT - SC. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, dentro em
breve estaremos ocupando a tribuna desta Casa para, no horário do
Grande Expediente, denunciar o desarranjo econômico, a inadim
plência e a situação de desespero dos pequenos e micros empresá
rios de Santa Catarina.

No entanto, hoje queremos ater-nos à grave situação em que
se encontram as empresas de calçados de São João Batista-SC e do
Vale do Tijucas, motivada pelas medidas econômicas tomadas
pelo Governo Federal.

Com uma economia baseada em 90% na indústria de calça
dos, o Município de São João Batista pede socorro, já que o au
mento brutal das taxas de juros do sistema fmanceiro causou
danos irreparáveis para os micros, pequenas e médias empresas do
setor de calçados e que já vinham trabalhando em situação insus
tentável devido à inflação galopante de anos anteriores.

Sem o desconto de duplicatas pelos agentes financeiros, as
empresas que já vinham com dificuldades acabaram de declarar
estado de insolvência, sem condições de honrar os compromissos
assumidos, tendo em vista que as linhas de crédito que sempre
existiram foram cortadas abruptamente.

Ao lado disso, o aumento das taxas de juros e a falta de li
nhas de créditos para capital de giro estão causando demissões em
massa no Município.

Importante salientar, Sr. Presidente, que o Município de
São João Batista, com uma população de 15300 habitantes, vive
essencialmente da indústria de calçados, que se traduz nas 150 em
presas do setor, instaladas no Município e que geram 8.120 empre
gos diretos e 2.950 empregos indiretos e que, em decorrência da
política econômica do Governo Federal, está caminhando para a
mais completa falência.

Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, diante do estado cala
mitoso das empresas de São João Batista e, por consequência, do
desarranjo econômico em que se encontra o Município, apelamos
ao Governo Federal para que, através de seus agentes financeiros,
abra linhas de crédito especiais para capital de giro ao setor, com
taxas de juros internacionais, viabilize a redução da carga tributá
ria e aumento do prazo para pagar os impostos.

Cabe lembrar, Sr. Presidente, que a abertura destas linhas
de crédito não se destina ao crescimento das empresas, mas, sim, à
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manutenção das mesmas, que não pretendem alcançar o estágio
dos Municípios do Rio Grande do Sul, onde as Prefeituras decreta
ram estado de calamidade pública e os desempregados estão sendo
sustentados pela mesma.

Acreditamos que estas alternativas poderão amenizar os sé
rios problemas dos calçadistas de São João Batista e permitirão re
tomada do emprego e do desenvolvimento da região do Vale do
Tijucas, em Santa Catarina.

Sr. Presid({nte, solicito a V. Ex' a incorporação ao meu pro
nunciamento de cópia de expediente que enviei ao Presidente do
Banco do Brasil relatando a situação dos micros, pequenos e mé
dios empresários de São João Batista e solicitando a abertura de li
nhas de crédito especiais para o setor calçadista.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O. ORA-
DOR:

OF/GAB. nO 711 /95 Brasília-DF, 15 de maio de 1995
lImo Sr.
Dr. Paulo César Ximenes Alves Pereira
DD. Presidente do Banco do Brasil
SBS, L. 32 - Bloco C - Ed. Sede m
70073 - 000 - Brasília - DF

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, encareço a especial

atenção de Vossa Senhoria para a grave crise porque passa o setor
calçadista do Município de São João Batista-SC, situado no vale
do rio Tijuca e o qual tenho a honra de representar no Congresso
Nacional.

Lembro a Vossa Senhoria que o setor representa 90% da
economia do município e que em decorrência das altas taxas de ju
ros do sistema fmanceiro e da inflação galopante de anos anterio
res vem passando por sérias dificuldades para honrar os
compromissos assumidos, levando à demissão centenas de trabalha
dores de micros, pequenas e médias empresas do setor de calçados.

Diante do exposto, solicito a Vossa Senhoria que determine
a abertura de linhas de crédito especiais para capital de giro ao se
tor, com taxas de juros internacionais, asseverando que se não fo
rem tomadas medidas emergenciais o setor pode entrar em
insolvência, levando consigo à falência total o município de São
João Batista.

No aguardo de uma manifestação de Vossa Senhoria, colho
do ensejo para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Atenciosamente, - Leonel Pavan.

O SR. NELSON MARCHEZAN (pPR - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, entre
aqueles que chegam e vão-se embora, hoje, somos cerca de 220
mil pessoas homenageadas em ternos Santa Maria pornosso chão.

E é essa emoção que me impulsiona a fazer, desta tribuna,
um registro da passagem dos 137 anos de fundação da cidade de
Santa Maria, nesta data, com cumprimentos extensivos ao Prefeito
José Haidar Farret, pelo plano de trabalho que vem executando.
Uma cidade de localização privilegiada no Estado do Rio Grljllde
do Sul, mas que nem por isso pode evitar adversidades em seu
crescimento para figurar, atualmente, entre os centros de desenvol
vimento do País.

Tendo na agricultura, na pecuária, no comércio e na indús
tria suas principais fontes econômicas, Santa Maria, ainda jovem,
já conquistou um espaço respeitável no ambiente cultural também.
A Universidade Federal de Santa Maria estimulou, ao seu redor, a
formação de uma nova fonte de riqueza que sustentará o avanço
da região: a fonte do conhecimento.

Somam-se a esse aspecto outros relevantes focos de desen
volvimento. Santa Maria constitui-se em um centro militar reco
nhecido nacionalmente pela qualidade de sua formação e
capacidade de seus profissionais. Neste elenco de razões positivas,
deve-se ressaltar o fato de Santa Maria ser um Município detentor
de um entroncamento ferroviário responsável pela agilidade com
que recebemos e enviamos, constantemente, mercadorias e novas
informações. .

Hoje é um dia de regozijo para os filhos da cidade, entre os
quais me incluo. Colecionamos vitórias nesse período de pouco
mais de um século. Mas é tempo também de reflexão. Ainda não
alcançamos o êxito de todos os nossos projetos prioritários para a
vida comunitária.

Para parte da população de Santa Maria é motivo de preo
cupação para todos, pois vive, dia após dia, as dificuldades conse
qüentes de um país que luta pelo desenvolvimento justo e correto
com todos os seus cidadãos. A uniãQ dos santa-maríenses, porém,
vai levar-nos a dias ainda melhores.

Parabéns, Santa Maria da Feira da Indústria, da Feira Agro
pecuária e que soube, ao lado de todos esses eventos que buscam a
sintonia com o futuro, conservar sua história através da arte do ar
quiteto Aldo Locatelli, exposta na Catedral, construída em 1910, e
da Tertúlia da Canção Nativa, que, anualmente, consagra talentos da
música regional, entre outras iniciativas que só merecem elogios.

O SR. CONFÚCIO MOURA (pMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, em 13 de
maio passado, assisti, na cidade de Machadinho do Oeste, a reu
nião de Prefeitos de três Estados vizinhos: Rondônia, Amazonas e
Mato Grosso.

Estados vizinhos e fronteiriços, que ao mesmo tempo se en
contram distanciados e isolados, pela ausência de estradas que se
interligam. São Municípios vizinhos, de grandes extensões, que
não se conhecem e que não se relacionam.

Sentaram numa mesa, pela primeira vez, graças à ação do
ExmO Sr. Govemador do Estado de Rondônia, Valdir Raupp de
Matos, os Prefeitos Francisco de Sales - Machadinho do Oeste;
Edmar Vizoli - Apuí(Amazonas); Manuel Galdino - Manicoré
(Amazonas); Joaquim Delfmo - Juína (Mato Grosso) e Alceu Ve
ronezi - Aripuanã (Mato Grosso).

Também presenciavam este momento histórico os Deputa
dos Estaduais Altair Schons, Donizete José (Rondônia) e Miguel
Sobianco do Amazonas e este Parlamentar.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, este encontro dos três
Estados de fronteira teve como objetivo a sua interligação por es
tradas, vindo a atender a inúmeras e antigas reivindicações dos ha
bitantes destas regiões. Não se trata de uma simples estrada, mas
de um amplo canal de exportação de produtos agrícolas, minerais
e extrativistas, que terão saída grandemente economizada, pelo
Porto do rio Madeira, em Porto Velho, bem como para a saída
pelo Oceano Pacífico da safra de soja de Mato Grosso e Rondônia.

A estrada da integração será, sem sombra de dúvidas, o es
coadouro natural das riquezas daqueles Municípios, incluindo o
escoamento da grande produção de café e feijão de Machadinho,
Município que é o segundo maior produtor desses gêneros.

Quando se fala nos Estados de Rondônia, do Amazonas e
do Mato Grosso, pensa-se logo que a estrada da integração defen
dida e apoiada pelo Governador Valdir Raupp seria de milhares de
quilômetros. Grande engano. Trata-se de trecho de interligação,
faltando apenas cerca de 120 quilômetros para que esses Municí
pios possam se interligar pelo comércio.

Daqui, desta Câmara dos Deputados, eu parabenizo o Pre
feito Francisco de Sales, de Machadinho, pela felicidade do encon
tro. E tenho certeza de que a estrada já é uma realidade.
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o SR. EULER RmEmO (pMDB - AM Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, no dia 3
passado fiz uma dura crltica à área econômica do Governo por
causa do Decreto n° 1.475, que impôs à Zona Franca de Manaus o
velho e ultrapassado sistema de quotas de importação.

Meu empenho permanente em defender o Amazonas e o
nosso povo, que tem na Zona Franca de Manaus o único instru
mento efetivo de desenvolvimento e de geração de mão-de-obra,
levou-me a perguntar quem de fato manda no Brasil: o Presidente
ou o Ministro do Planejamento, José Serra, notório inimigo da
Zona Franca de Manaus e reconhecidamente defensor de certos
segmentos da indústria paulista.

A pergunta era pertinente, pois há poucos dias o Presidente
da República estivera em Manaus, onde prometeu a todas as forças
vivas do Amazonas que a Zona Franca de Manaus era intocável.

O Presidente Fernando Henrique declarou, textualmente:
"Os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus estão pre

vistos na Constituição. Não há proposta, nessa matéria, de altera
ção. Nós temos que examinar com muito cuidado o que significam
esses incentivos. A Zona Franç;a gera empregos. Eu sei porque co
nheço o assunto de perto, porque debati no Senado e eu não quero
me antecipar, mas certamente uma região como a Amazônia preci
sa de incentivos para que ela possa contiJiuar crescendo".

palavras do Presidente da República.
À noite, I!.ll residência do Líder do meu partido, o PMDB, o

Presidente comentou comigo: "Soube do seu discurso. Você bateu
duro. Quem manda sou eu e vou rever o decreto".

Educadamente e com todo o respeito relembrei ao Presiden
te suas palavras em Manaus e disse que em matéria de Zona Fran
ca de Manaus eu não poderia.transigir.

Agora, novo decreto, o de nO 1.489, que todos nós esperáva
mos iria eliminar as medidas altamente danosas à Zona Franca de
Manaus contidas no decreto anterior, vem com a mesma roupagem
do contingenciamento, mas os enfeites são verdadeiras bombas de
alto poder destrutivo.

Os representantes dos diversos setores produtivos da Zona
Franca - dos trabalhadores, do comércio e da indústria, dos expor
tadores e dos importadores -, e dou destaque especial ao Prof. Sa
muel Benchimol,uma das maiores autoridades em Amawnas,
após analisarem o novo decreto, concluíram, unânimes: é pior do
que o anterior.

O novo decreto inibe a implantação de novas indústrias na
Zona Franca e como conseqüência acaba com a expectativa de
oferta de emprego; prejudica o comércio de importados e conduz à
demissão de empregados nesse segmento; reduz o faturamento e
provoca queda na arrecadação do Estado e da própria União; in
cluiu os produtos com aliquota zero, como bens de capital e insu
mos de informática, na quota global da Zona Franca, enquanto o
Brasilinteiro está livre para importá-los.

Para o comércio, o decreto é particularmente danoso, pois
75% das suas vendas dão-se no segundo semestre.

Não é possível aceitarmos, passivamente, esta brutalidade
que foi ratificada, de forma ainda pior do que o decreto anterior,
contra a Zona Franca de Manaus. É uma evidente discriminação. É
uma reiterada má-vontade. O Governo combinou uma coisa e pu
blicou outra. Realmente, não dá para acreditar no Governo. Estou
de plantão permanente para combater esta e outras medidas que
são caolhas do ponto de vista geopolitico, mas adubadas, com certeza,
por objetivos inconfessáveis, que vamos descobrir e denunciar.

O SR. LAmE ROSADO (pMDB - RN. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, um direi
to inalienável conquistado a duras penas pela classe trabalhadora é
a greve, que é exercido sempre que uma categoria profissional te-

nha a fazer reivindicações salariais ou por melhoria das condições
laborativas.

Para solução dos movimentos grevistas, é fundamental que
haja concessões de ambas as partes, sem o que qualquer concilia
ção é inviável.

Pois bem, estamos vivendo, no Brasil, uma greve dos petro
leiros que já dura mais de duas semanas.

Consoante a Federação Única dos Petroleiros, a adesão à
greve atinge 90% da categoria, que totaliza 50 mil trabalhadores.

Há poucos dias, a refinaria de Capuava, em Mauá, na região
do ABC paulista, aderiu à greve novamente, tomando mais delica
do o abastecimento de derivados do petróleo no País.

A situação vem provocando angústia e transtornos à popu
lação, pois poderá haver falta de combustíveis, e o gás de cozinha
já está sendo racionado. Em alguns lugares, só é vendido com ágio
de mais de 1OO%!

O pior, Sr. Presidente, é que não se vislumbra no horizonte
nenhuma solução para esse movimento grevista.

Os petroleiros querem o cumprimento de um acordo salarial
celebrado com o Governo, na administração do ex-Presidente lta
mar Franco.

Por outro la<to, o Tribunal Superior do Trabalho considerou a
grave abusiva, determinando que os petroleiros voltassem ao trabalho.

E o Governo, por sua vez, além de proclamar que não vai
cumprir o acordo fumado com o Governo passado, diz que só ne
gocia se os trabalhadores retomarem às suas atividades.

É um impasse dos mais graves, pois tanto trabalhadores,
que ameaçam apresentar pedido coletivo de demissão, quanto Go
verno assumiram posturas intransigentes.

Nesse contexto, temos para nós que é o momento de o Con
gresso Nacional assumir sua parcela de responsabilidade na vida
pública do País e promover a conciliação das partes.

De fato, a única saída para essa crise, de conseqüências im
previsíveis, é a atuação decisiva do Parlamento no sentido de ado
tar medidas que apazigüem a situação e harmonizem os interesses
em conflito.

Assim, para buscar a retomada do diálogo entre petroleiros
e o Governo, sugerimos ao ilustre Presidente Luís Eduardo que
adote, se julgar oportuno, medidas nesse sentido, antes que a radi
calização gere efeitos ainda mais nefastos para o País.

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

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, o Brasil
enfrenta crise social sem precedentes em toda a sua história repu
blicana.

Uma legião de mais de 30 milhões de deserdados vegeta no
País, faminta e desnutrida, formando uma população à margem da
sociedade maior que a de muitas nações.

A mesma miséria provoca o aumento, em progressão geo
métrica, dos meninos e meninas de rua, que perambulam pelas
vias públicas das cidades brasileiras sem absolutamente nenhuma
perspectiva.

Acabam sendo aliciados para a prática de infrações leves e
graves, para a prostituição (a figura cruel das meninas-prostitutas)
e para a condição de vítimas de assassinatos constantes e impunes,
com chacinas promovidas por policiais inescrupulosos e 'Justicei
ros" a mando de comerciantes.

O prognóstico não apenas para esses milhões de marginali
zados, mas para toda a sociedade brasileira, é o pior possível, pois
é absolutamente impossível o convívio pacífico entre os primeiros
e o resto da comunidade.

E o modus vivendi nas grandes metrópoles, como Rio de
Janeiro e São Paulo, já demonstra a veracidade dessa assertiva,
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pois a população tem medo de sair às ruas devido à violência urba
na provocada pela miséria.

Por isso, é absolutamente fundamental, como solução emer
gencial, a atuação do Programa Comunidade Solidária, que deve
proporcionar não apenas "assistência social", mas instrumentos
para que os que se encontram à margem da vida possam integrar
se à comunidade.

Consoante noticiário recente dos jornais, as regiões metro
politanas dos Municípios do Rio e São Paulo, que concentram
maior número de famílias carentes, serão beneficiadas pelas ações
do aludido programa.

Ao todo, 401.297 famílias (sendo 197.275 do Rio e 204.022
de São Paulo), terão acesso aos benefícios.

Haverá reforço da merenda escolar e distribuição de mate~

rial escolar e de alimentos, inclusive em assentamentos rurais.
Vários Estados do Nordeste também serão imediatamente

contemplad0s, com ações de combate à pobreza em seus bolsões
de miséria.

Trata-se de iniciativa da maior importância e que, por isso,
registramos neste pronunciamento, na expectativa de que a ação
do Programa Comunidade Solidária se estenda por todo o País.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. SANDRO MABEL (PMDB - 00. Pronuncia o se

guinte discurso. Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, o Brasil, por
sua enonne extensão territorial, apresenta vocação inata para a
agricultura. A safra de grãos vem batendo recordes de produção a
cada ano.

Entretanto, a falta de uma política de continuidade para o
setor tem levado os agricultores a uma situação extremamente de
licada.

É o caso, por exemplo, dos produtores da região de Fonnosa,
em Goiás - Estado que temos a honra de representar nestaCasa.

Cerca de 280 mil toneladas de grãos, das 400 mil produzi
das, ainda se encontram nas lavouras, pois não há onde estocá-las.
O único depósito credenciado pela Companhia de Armazéns e Si
los de Goiás (CASEOO), encontra-se abarrotado.

A solução para esse gritante problema selia o credencia
mento de emergência para depósito em armazéns particulares, com
o produto funcionando como fiel depositário da mercadoria.

Acresça-se o fato de que o graneleira credenciado para re
ceber a safra emite o certificado do Empréstimo do Governo Fede
ral (EGF), com o qual o produtor pode tomar empréstimo no
Banco do Brasil.

Assim, os agricultores goianos atualmente não podem obter
financiamento e quitar suas dúvidas, sendo obrigados a vender a
produção a preços abaixo do mercado.

Nesse momento, desta ttibuna fazemos veemente apelo ao
Sr. Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, Senador José Eduardo Andrade Vieira, para que seja en
contrada, com a máxima urgência, solução satisfatória para a ar
mazenagem das milhares de toneladas de grãos da região de
Formosa, Goiás.

Se nada for feito, a próxima safra de feijão estará compro
metida, pois sem os empréstimos bancários, os agricultores não te
rão recursos para o plantio.

Entretanto, Sr. Presidente, esse não é o único obstáculo en
frentado pelos produtores rurais. A suspensão de créditos ou sua
concessão com base no reajuste da caderneta de poupança são po
sicionamentos do Governo Federal a atonnentar aqueles que in
vestem no campo.

Aplicar a correção monetária integral sobre as prestações do
financianlento, enquanto os preços dos produtos agrícolas têm de
submeter-se ao Programa de Garantia de Preços Mínimos do Go-

vemo, sem a indexação correspondente, é, no mínimo, cruel, para
não dizer discriminatória e desestimulante.

Ainda mais quando, além desse melancólico quadro, tem-se
que lutar contra as adversidades do tempo, que, bem sabemos, po
dem destruir meses de esforço envidado nas lavouras.

Como é de supor, Sr"s e Srs. Deputados, o setor agrícola
não é o único a arcar com os prejuízos sofridos. Municípios que
dependem dessa atividade vêem o desaquecimento do comércio e
a queda na arrecadação de tributos aumentarem vertiginosamente.
de que é exemplo o próprio sudoeste goiano.

O cultivo da terra, para o Brasil, revela-se de suma impor
tância até mesmo na contenção do êxodo rural, que faz enorme
pressão sobre o já sofrido cotidiano das metrópoles.

Faz-se necessário valorizar o homem que trabalha no cam
po. Os produtores rurais estão a merecer uma atenção mais euida
da por parte das esferas governamentais.

Se o Governo cumprir o seu papel de maneira exemplar,
Sf"s e Srs. Deputados, temos a mais límpida certeza de que a agri
cultura continuará sendo, de maneira satisfatória, a mola mestra
para o crescimento econômico e o equihôrio social deste País.

O SR. SALATIEL CARVALHO (pP - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados; Ma
quiavel, em suas "Histórias Florentinas" dizia que "os servidores
fiéis serão sempre servidores, e os homens bons serão sempre po
bres. Só saem da servidão os infiéis e os audaciosos, e da pobreza
os cúpidos".

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, gostaria de aproveitar,
neste instante, o adágio do grande Nicollo Machiavelli, homem de
vários trabalhos -contraditórios alguns - sobre a natureza huma
na, para me recordar de umá figura ímpar na gestão de negócios
em meu Estado. Concordar com ele em alguns-pontos; mas discor
dar sobretudo, na essência, do que ele trata em sua frase.

E assim, lembrar-me do Dr. Valéria de Castro Rodrigues, a
quem foi entregue a Fundação Nacional de Saúde de Pernambuco.

Um homem que nasceu para SClVir - por isso abraçou a profis
são de médico e tem se mostrado até hoje, um servidor de seu povo.

Que tem, na· fidelidade a seus amigos, no apego aos crité
rios de lealdade, a sua meta de vida, o que o faz grande - e no seu'
desapego às coisas materiais, a foIjasegura de seu'caráter:

Para quem não o conhece, a simples visão de sua pessoa, e
o contato de algumas frases já o mostra como velho amigo.

De uma simplicidade sem par, mas de uma personalidade
irretorquível, o nr.Valério é dessas pessoas que, apoiadas em sua
bondade, e principalmente na sua' inabalável fé na criatura huIi:lana,
dominaram, sem o menor vislumbre de orgulho, a arte de vencer.

Elevado na capacidade de suas realizações, ele sempre se
mostrou à altura do cargo que vem ocupando.

Tanto que, nestes últimos tempos, em levantamento com~

pleto de suas atividades, ele apresenta tudo o que desenvolveu' em
nosso Estado, recentemente, e o que ainda está por realizar, num
trabalho que mostra o quanto vem fazendo em benefício, princi
palmente dos mais carentes em Pernambuco.

E o que demonstra ainda mais a grandeza de seu caráter é
que ele não chama para si a autoria das realizações.

Pelo contrário, prefere dividir com seus amigos - e nós nos
consideramos na primeira linha deles -- os bônus de tudo aquilo
que conseguiu fazer, reservando para si a maior parte dos ônus
distribuídos pelas várias etapas.

Talvez isto se deva ao fato de ter sido um dos grandes Par
lamentares e dos mais festejados realizadores já presentes nesta
Casa, e aqui, tenho certeza, ele soube cultivar a melhor forma de
exercitar o seu espírito humanitário e de solidariedade para com
seus pares.
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Talvez pelo fato de ter um coração pernambucano, e trazer
consigo aquela gana que todos nós daquela terra temos, de querer
que todos cresçam conosco para que possamos fazer, afinal de contas,
um somatório de realizações em beneficio de nossa comunidade.

De qualquer forma, eu não poderia deixar passar em branco
a oportunidade de homenagear esta figura ímpar do meu Estado.

Uma pessoa que pela sua capacidade e dinamismo deu ou
tra forma aos trabalhos de saúde em Pernambuco - um homem
que, apesar da idade, ainda mostra ao vigor de sua juventude,
acompanhando toda e qualquer atividade que se faça necessária
quandoentra emjogo a saúde do povo de sua terra.

Gente como o Dr. Valério pouco se vê, hoje, em nosso
meio. Porque os valores de cada um estão se detulpando na vora
cidadê e na ganância de alguns para suplantar seus semelhantes.
Porque já c,omeça a valer o velho adágio de Alphonse Karr, de que
"o homem tem três personalidades: a que exibe, a que possui e a
que julga 'Possuir".

felizmente, neste caso, eu posso dizer alto e bom som, as
snn como todos que conhecem o Dr. Valéria, que essa máxima
para ele não tem validade, é desmentida, pois em seu caráter, nun
ca houve lugar para falsidade.

O' conhecimentb de sua pessoa mostra que a simplicidade
vem do íntimo - aquilo que faz com que o homemseja superior: o
conhecimento de sua capacidade e de suas limitações.

cE é através disso que ele sabe como se elevar sem ter neces
sidady de se'mostrar grande.

Era o que eu ctinha a dizer, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados.

O SR. JOÃO MENDES (PTB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr, Presidynte, Srs e Srs. Deputados, encontra-se em
vigor. ne~ú:: País, ciesde 10 de maio,co novo salário minimo de
R$lOQ.PQ.. Foi um parto difícil e doloroso, para Unl recém-nascido
tão minguado e tão parco de peso. O seu anúncio foi precedido de
negociações demoradas, de cálculos cabalísticos, de vaticínios
somhrios. Os profet~s. dq caos, travestidos de economistas e de es
pecialistas em tiI;lan,çàs públicas, tentaram desesperadamente pro
var qúe qualquer elevação do salário mínimo, por ínfima que
fosse, teria o poder letal de Ílnplodir a periclitante estrutura econô
mica do Estado - embora qualquer simples mortal, dotado apenas
de bom senso, saibà que,uma vez'cO/ltida a inflação em niveis ra
ZOáV01S, 'o'aumento do salário minimo acan-eta, neÇessariamente, a
ampliação do mercado interno de consumo, eleya os índices de
produção" econômica e, no decorrer do processo, carreia novos re-
cursos para os cofres (lo Estado.' ,~ ,

Afinal de contas, Srs e Srs. Deputados, que salário minimo
mirabolante é este, que acaba de ser aumentado em30 miseráveis
reais? lnútil c,onsultar a Constituição. O 'que está lã escrito nada
tem a ver com a triste realidade de milhões e milhões de trabalha
dores brasileiros; parece mais uma piada de mau go,sto, no melhor
estilo de humór negro. Como levar a sério um mandamento consti
tucional que declara, pomposamente, que o salário inínimo é aque
le capaz de atender minimamente às necessidades básicas de
educação, moradia, alÍlnentação, vestuário, higiene, transporte, la
zer e saúde dos que, neste País de Maravilhas, têm a infelicidade
de serem rotulados de trabalhadores?

Se estabelecennos a relação entre a cesta básica e o salário
mínimo, veremos, segundo dados divulgados pelo PROCON, que
a cesta básica de 32 produtos já custava cem reais na primeira
quinzena de abril, em São Paulo. Considerando que um trabalha
dor tem. em média, de quatro a cinco dependentes, que milagre
portentoso fará com que ele e sua família sobrevivam com pouco
mais de três reais por dia? Alguém saberá dizer qual é o equiva
lente calórico da miséria? Como se quantifica a fome, Srs. Deputa-

dos? Como se mede o desespero, para que esse mostro fiqúe conti
do dentro de quatro paredes e não extravase em greves, violência e
convulsão social?

O novo salário rnlnllnO em vigor no País vale exatamente
17,7% do que valia em maio de 1940, data de sua criação; cerca de
15 milhões de trabalhadores que auferem apenas um salário míni
mo estenderão aS mãos para o recebÍD,lento desse óJ:mlo,tão gene
rosamente concedido pelo. Governo. Se a infelicidade ou o
infortúnio comPorta gradações, esses. ainda não são, os réprobos
que habitam o último dos círculos infernais. Abaixo deles, nos
subtérrâneos,da pirâmide social, estão o~ ffilase lOn;úlhões de de
sempregados de todo o País, q)le, I)'luitas, ve;z;es, lev,adQs pelo de
sespero e, pela falta, de perspectiva" apelam para a, violência e
mergulham no submundo do crime e da marginalidade social. Essa
enorme fatia da população brasileira acompanha, com olhos fa
mintos, 'a festa do novo mínimo, anunciado e come~orado pelo
Governo como um grande avanço socia,l e llpla cpnquis4L das mais
significativas para as massas trabalhado:ras.

. Triste festa, Srs. Deputados, triste ávanço esse que mal nos
distancia dó meIa:ncólico" recorde mundial de 'quesrnPps detento
res, como um dos países do mundo qUe pior,remunera ps seus tra
balhadOres. Hoje, decorridas cinco décadas e meia.4e sua criação,
o salário mínimo é, 'mais do que nunca, uma ficção cruel, uma mi
ragem no deserto, cada 'lei mais distanciado dos requisitos inseri
dos no texto constitucional. Ainda mais: 'dos 6& 'nli1hões de
homens e mulheres que compÕeni a força de trabalh~'do Brasil,
apenas 23,7 milhões têm registro em c~ira, ao pass()que 31 mi
lhões sobrevivem submersos na ecOnomia informal. '

Màshá aÍlida algo ri1àisdraniático:" esses milhõ'es ae desem
pregados e subempregádos que vàgueiain sem rumo~s criptas da
pirâmide social, ainda não são os páriaS dos párias: abaixo deles,
bem no coração da'geena; ainda Pociemcser encontrados' cerca de
25 mil brasileiros que, segUndo'as estatístiCas, sãocsubinetidos a
trabalho escravo, em várias regiões do País.

No Império Romano, o pqpulacho era mantido nç,s limites
de sua miséria com a dádiva do Pão e o divertimento sangrento
dos espetáculoscírcenses.No Brasil Imperial, o escravo recebia
apenas Qangu,p:;rra a sobrevivência é o cbtrétivo da ébibata, para
disssuasão dos arroubos libertários. No Bràsil deste fmal do século
XX, o atrativo oferecido às cmassas trabalhadoras, pelos modernos'
senhores dos engenhos industriais,' é esse infamante salário míni
mo, que mal dá para a aquisição de uma das abomináveis cestas
básicas - invenção execrável de algum palaciano niais'iinaginoso,
que estigmatiza, humilha e discrimina os trabalhadores deste País.'

Voltamos, nesse passo, à indagação inicial: Armal de con"
tas, o que é o salário minimo? Ou melhor, para que serVe o salário
mínimo, se nem minimo ele é, se não representa nenhum refer
encial de carência ou mesmo de sobrevivência? Mais do que uma
mera ficção, o salário mínimo é antes um escárnio, que nenhuma
argumentação politica explica ou justifica. num país como o nos
so, que se orgulha de ser a oitava potência econômica do mundo.

Os jornais estampam, todos os dias, notícias escandalosas
de salários microscópicos pagos por Prefeituras ou até mesmo por
Governos Estaduais a seus servidores, em flagrapte desrespeito
aos ditames constitucionais. Há casos tão incríveis que até adqui
rem contornos surrealista. Nenhum, porém, tão fantástico como o
do tratorista Azael Gomes dos Santos, funcionário da Prefeitura de
São João do Piauí, a 514 quilômetros de Terezina, cujo salário
mensal- pasmem, Srs. Deputados - é de apenas R$O,Ol (um cen
tavo). Infelizmente, aberrações como essa são mais freqüentes do
que se Ílnagina. Em Itabaiana (PB), a 80 quilômetros de João Pes
soa, o servente Eugênio Flor, com 60 anos de idade e 30 de servi
ços prestados à Prefeitura local, recebe um salário mensal de
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R$O,05 (cinco centavos). E ainda se considera um homem de sor
te, porque nunca precisou sair às mas para mendigar um prato de
comida: já velho e doente, sobrevive à custa de biscates. Em mui
tas comunidades perdidas no interior deste vasto País, principal
mente no Norte e no Nordeste, professoras, serventes, garis e
outros humildes servidores ganham salários em torno R$10,OO.

As disparidádes regiohaiS demonstram que há uma clara
correlação entre desenvo1viniento econômico e número de traba
lhadores que recebem salário mínimo: dos 21 milhões de trabalha
dores com rendimento até dois mínimos~7,6 milhões estão
concentrados Dá região Nordeste; nos estados do.Sul, esse número
cai para 3,1 milhões. Qualqúer política de desenvolvimento econô
mico s6 terá sustentação a longo prazo se tiver como fulcro e funda
mento a correção dessas anomalias, com ênfase no aspecto social.

Srs. Deputados, apresentei no plenário desta caSa, há me
nos de dois meses, um p~jeto de lei que concede um acréscimo
mensal nominaide R$5,OO (cinco ,reais) ao valor do salário mini
mo, até que este atinja o va10r nominal de R$300,OO (trezentos
reais). Esta é, ~ meu ver, uma propOsta exeqüível~ realista e res
ponsável, uma vez que 'essa elevaÇão grádual e progressiva dos~

lário propiciarã às empresa,s. e à J,>fevI,dência' Sqcial tempo
suficiente para adequação às novas regras, sem abalos ou sobres
saltos. Aliás, e~sa mesma. política de aumento gradual já foi im
plantada, com pleno SucessO:, em paíse~ cOm~Portugal e E~p'anha. .

Srs. Deputados, todos n6s estamos cansados de. saber que
salário nunca foi causa de inflação neste País: o buraco negro que
absorve as nossas reservas é o fruto incestuoso da sonegação fis
cal, da fraude, da colrupção, da iná gestão administrativl,l,.da mal
versação de reCursos e, ac~ <jllf tu'dç>: da i}npuni&~ Ço1\1 ql1e se
cometem essas vilanias. O que não se pode e não se deve é, colocar
nos ombros dos trabalhadores deste .País o ônus dos desmandos
administrativos' .e 'do desperdício despudorado. do dinheiro· dos
contribuintes.

Era o qUI1 tinha dizer.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tenho
registrado, des~ 'tij.buna, quanto me parec~auspiciosa para o futu~
ro pr6ximo dq P\lÍs 'a perspectiva de contapnos, dentro em breve,
com a aprovaçãq, ,pelo Congresso Nacional, das propostas de re
forma constitucional encaminhadas até agora pelo Poder Executi"
vo, as quais, nesta primeira·etapa, dizem ·respeito especificamente
ao capítulo da ordéill econômica.

. ' .... '

Em pronunciamento anterior, assinalei a relevância indiscu
tível dessas alterações da Carta Magna, na medida em que elas si
nalizam a abertura e a modernização de nossa economia, atraem
investimentos externos importantíssimos para o desenvolvimento
nacional e restabelecem a capacidade, governamental de investi
mento naquelas áreas prioritárias para o bem-estar geral da socie
dade, tais como· alimentação, saúde,' educação, habitação e
segurança. .

Os desafios com que o País se depara, a fim de poder estar à
altura da rápida evolução tecnol6gica do mundo de hoje, já seriam
prementes em si mesmos, tomando imperiosas e inadiáveis mu
danças fundamentais de atitudes das chamadas forças vivas da Na
ção, como a abertura de mercados e a flexibilização dos
mon0p6lios.

E uma questão ainda mais relevante corre paralela: o Go
verno precisa desvincular-se de atividades que pode transferir à in
ciativa privada, para sair do estado de esgotamento em que se
encontra sua capacidade de investimento.

São as forças democráticas do País que dão ao Governo a
determinação necessária para vencer esses enonnes desafios. Não

faltam, certamente, incompreensões, movimentos políticos articu
lados e pressões corporativistas as mais variadas.

Por outro lado, existe a evidência de uma democracia políti
ca que mais- e mais se enraíza, se consolida e adquire maturidade,
o que nos confere uma vantagem considerável com relação a paí
ses asiáticos ou do nosso próprio continente, ainda incapazes de
resolver problemas políticos estruturais.

É por isso que, a despeito das divergências, as refonnas
avançam. A flexibilização dos mon0p6lios, inclusive o petróleo, a
ampliação do leque de concessões de serviço público e a intensifi
cação do programa de privatizações vão descortinar, sem a menor
dúvida, horizontes novos para a economia brasileira, com o seu
reaquecimento, o aumento da oferta de empregos e a superação
dos agudos desníveis sociais e a inter-regionais que desfiguram o
nosso perfil de sociedade civilizada.

A Constituição vigente, promulgada um ano antes da queda do
Muro de Berlim e do desmantelamento da ex-União Soviética, que
exportara para o mundo conceitos acanhados de "nacionalismo eco
l,lômico", se deu o luxo de conceituar de tal forma a empresa nacional
que hoje nos ressentimos da enonne retração ocorrida nos investimen
tos de capital externo e de considerável defesagem em tennos de pro
gresso econômico e social.

Chegou a hora de rever tudo isso, reconceituando a empresa
nacional, no texto de nossa lei fundamental, como sendo qualquer
uma organizada no Brasil, em obediência às nossas leis tributárias,
sociais e trabalhistas, venha de onde vier seu capital. O que impor
ta é que essa empresa produza com qualidade, gere empregos, pa
que impostos e incremente o nosso PIB.

Como parecem estar ficando para uma segunda etapa as re
fonnas administrativa, fiscal, tributária e previdênciaria, é lícito
,esperar que as mudanças na ordem econômica, cujos procedimen
tos de apreciação legislativa já foram iniciados com sucesso, sejam
completadas e promulgadas no mais curto período possível.

A desestatização; urgente e necessária, da economia vai le
var a União a recompor sua capacidade de financiamento, voltan
·do a traçar, consistentemente, grandes políticas nacionais,

Mas seria uma volta ao passado o predomínio de diretrizes
nacionais sendo implementadas exclusivamente pela União. A
idéia é aprimorar o gerenciamento dos recursos públicos, estes
sim, executa,dos de forma descentralizada.

Dessa fonna, 'teremos, certamente, o Governo Federal
atuando na formulação das grandes políticas nacionais, sem deixar
de levar em conta a realidade socio-econômica regional, o que
equivale a dizer que poderemos, pouco a pouco, alcançar e assegu
rar o equilíbrio federativo, garantido, institucionalmente, por uma
União fortalecida.

Era o que tinha a dizer.

O SR. COSTA FERREIRA (pP - MA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, está a
exigir urgentes providências a questão do menor. Questão comple
xa e ClUcial para o futuro da Nação, preocupa-nos o crescimento
do número de menores abandonados que não freqüentam escolas,
obrigados a trabalhar desde tenra idade, espancados brutalmente
por pais despreparados, compelidos à violência e à criminalidade.

Não pretendemos conhecer a fundo as causas dessa situa
ção, mas é certo que a pobreza é uma das principais. E isso porque
a pobreza representa desnutrição, falta de capacidade para o traba
lho e para o aprendizado; a pobreza leva à ignorância; a ignorância
pode levar à desagregação da moral individual, desagregação essa
reforçada pelo próprio. meio social em que a sobrevivência é mais
importante que a moral e a ética. Novamente a pobreza se apresen
ta como fator primordial do que poderíamos chamar de ''paternida-
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de irresponsável" e de "maternidade despreparada", em que os fi
lhos, em sucessão imensa, vêm à luz como vontade divina, sem
qualquer cOntrole, sem qualquer planejamento, sem qualquer desejo.

Que fazer diante de uma situação de tal gravidade?
Esperar do Governo soluções a curto prazo é utopia; a ca

rência de vagas nas escolas públicas é tamanha que autoridade go
vernamental não pode sequer exigir o cumprimento do dispositivo
constitucional que obriga à escol31ização compulsória entre os
sete e·os quatorze anos.

Aponta-se aí uma falha governamental.
A faltá de inStituições de amparo especializadas no trato dos

menores (infratores ou não) é outra falha governamental.
,A internação de menores com diferentes caracterlsticas leva

à manutenção de "escolas de criminalidade", às FEBEM e suas
con.Mnetes, que fOnDa levas de infratores, transfonnando em mar
gmais menores que, antes de seus estágios nas instituições, não
apresentavam desvios de conduta. Outra falha governamental.

A desestruturação fallliliar, que não guarda relação direta
com a atUação governamental, é outro fator importantíssimo para

, .. ~ ~. ~ ~ * , " , .

o cresctnlento do número de menores abandonados; em milhões
de casos são os, próprios m~~ores que abandonam os lares, por não
supoítarem UIilll111biente hostil em que impera a discórdia, a igno
rância, a pObreza, a violência. Preferem viver à própria sorte dO
que suportarem o ambiente de uma família de laços desfeitos.

VivC?r'nas ~as leva à depaúperação da saúde, à criminalida
de, à prostituição precoce, ao abandono do estudo; viver no aban
dono compele à pobreza, ao subemprego, à desnutrição, à
execração dos' IJÓucos valores morais já adquiridos, ao vício e à
perpétuáção de uma sitUliçao, poi: todos os motivos inaceitável. .

AS,soluçôt}s. ainda estão por ser encçmtradas. Daí a necessi
dadê de um esforço governamental conclusivo, em que da realiza
ção de siíripósios. seminários e oútros tipos de debates se atinja um
consens~ P3!3; a delimítaçãoqefl'Ovidências capazes de surtir efeito;

. A priori, poderlamo.s sugerir uma maior participação da
Igreja na solução dos problemas;, os recursos necessários poderiam
ser carreados através de contribuições das comunidades e dotações
gov~tP~mentais"ao,s pou<i0s ~eixando-se órgãos como as FEBEM
ryspoJ,l~áyeis uniqllll,en~.pelo,s. c,asos de menores infratqres. Com
a extrema dissf:}minação de plll:óquias católicas por todo o País e
outras entidades envangélicas {protestantes), poder-se-ia praticar
um atendimento ,localizado, junto às próprias comunidades de
onde' são oriundos os menores,' em benefíciq dessa grande :massa
de Crlljllças que: nepessita ser ass'istida.· .

Não acreditamos que qualquer instituição religiosa se recu
sasse a esse atendimento cristão e humanitária. Pelo contrário,
têm-se colocado à disposição do Governo.

. por outro lado, sabemos que a sociedade se recusa a contri
buir espontaneamente para o,Go'lerno, por receio, até mesmo jus
tificado; de mau emprego desses recursos; mas consideramos que
a população confia em seus pregadores, nos ministros das diversas
religipes, (JS quais poderiam trabalhar dentro de diretrizes centrali
zad;ls no atendimento aos menores, com a vantagem de uma ope
racionalização descentralizada das ações de apoio.

Esse atendimento seria capaz de satisfazer a dois requisitos
básicos da dignidade humana: alimentação e instrução. Atendidas
essas carências maiores e primordiais, poder-se-ia empreender
ação relativa à profissionalização, que garantisse o preparo dos jo
vens para ocuparem postos produtivos no mercado de trabalho.

A iniciativa governamental deveria ater-se à delimitação de
diretrizes e à fiscalização, se necessária, do emprego dos recursos
públicos destinados às entidades para a educação e manutenção de
menores carentes. Tal descentralização traria a otimização do em-

prego de recursos financeiros e a adequação do tratamento às pe
culiaridades próprias de cada região.

São as sugestões que trazemos, na certeza de que o espírito
cristão saberá acolhê-las. Apelamos, pois, ao Presidente da Repú
blica, no sentido de que determine urgentes providências para o
estudo aprofundado da matéria, de molde a que as soluções pos
sam ser vislumbradas em breve, para0 bem de todos, especial
mente dos menores abandonados e carentes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WAGNER ROSSI (pMDB - SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, do sonho
solitário de um farmacêutico fez-se' cidade, e dá coragem de sua
gente fez-se realicl3.de. Monte Alto, na região norte do Estado de
São Paulo; chegou anteontem, dia 15, aos 114 anos de existência.

Desde aquela noite perdida no ano de 1879, quando Portirio
Pimentel, farmacêutico e capitão cirurgião do I:ri:J.perador, sonhou
que encontrava uma região maravilhosa e fértil, onde, mais tarde,
seria sediada a cidade de Monte Alto, muita coisa, mudou.

Monte Alto nasceu como capela e povoado de Jaboticabal
no ano de 1881. sendo que, em 1893, passOu a ser distrito policial.

"_ Devido à potencialidade natural de sua região. Monte Alto
não parou de crescer, sendo rapidamente elevada ao grau de Dis
trito de paz e Município pela Lei n° 363, de 31 agosto de 1895,
pertencendo à Câmara de Jaboticaba1 até 1928.

"O início do ano de 1929 viu Monte Alto ser elevada ao grau
de Comarca, pela Lei nO 2.281, de 13 de setembro de 1928.

A partir de então, Sr. Presidente, Monte Alto significaria
paz, trabalho, ordem e justiça. Um dos responsáveis por isso, in
clusive,fói seu primeiro Juiz, Dr. Carlos Kiellander, que inicia tra
dição jurídica que revelaria grandes nomes da Magistratura e do
Ministério Público paulistas. .

.Com isso, estava aberto o caminho do desenvolvimento, o
qual o Município trilharia pelos anos seguintes, até os dias de hoje.

O grande segredo do crescimento hannônico da comunida
de monte-altense foi a rápida disseminação da pequena proprieda-
de produtiva e com culturas diversificadas. .

Outra vertente importante de seu progresso foi a imigração.
Levas de imigrantes italianos aqui vieram ter no fInal do século,
mesma ép~ca em que meus avós se fIXaram em Guariba, cidade
vizinha. A capacidade produtiva e o conhecimento da agricultura,
rapidameJ;lte os arraigaram à terra, e ainda hoje Monte Alto vê en
tre seus fIlhos uma expressiva população de descendentes desses
pioneiros da imigração. A eles se somaram contingentes de outras
origens, como os japoneses, ainda numerosos nos campos monte
altanses.

Ao mesmo tempo Monte Alto se categorizou como um dos
centros efervescência política de nossa região. Apenas para lem
brar os mais recentes, aqui militar=, e alguns ainda pennanecem
nas lidas políticas, homens públicos de maior expressão e honra
dez, como Mazza, Júlio Raposo, Elias Badur, José Rodrigues,
João Gil, entre tantos outros, todos 31nigos que me honrou conhe
cer e admirar.

Ao saudar o Sr. Prefeito Municipal, Donizete Sartor, o seu
Vice-Prefeito e todos os Vereadores da Câmara Municipal, não
posso deixar de estender minha saudação especial aos companhei
ros que ainda uma vez, na última eleição; fizeram-me como sem
pre o Deputado mais votado da cidade: João Antônio Gil, Edson
Camargo, Júlio Raposo Neto, Marcos Gil e tantos outros a quem levo
meu abraço extensivo a todo o povo 3lllado da minha Monte Alto.

"Mons Altus Semper Altis", o lema de Monte Alto, lembra
a eterna altivez de seu povo, a grandeza desta terra, que Deus há
de abençoar para sempre.
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Que essa premissa elevada esteja sempre presente nos cora
ções dos cidadãos do Município, trazendo a lembrança da gloriosa
história de sua cidade e da sua região.

O SR. LAPROVITA VIEIRA (pP - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tenho a
grata satisfação de dirigir-me a V. Ex·s para colocar meu ponto de
vista acerca da questão da navegação de cabotagem.

A proposta de Emenda Constitucional nO 7, de 1995, traz a
possibilidade de se subtrair a prescrição conStitucional que deter
mina seja privativa de embarcações racionais a navegação de ca
botagem.

A navegação de cabotagem é o transporte efetuado por em
barcações entrepo!'í0s de uni mesmo país. Existe ainda a navega
ção de longo curso, realizada entre portos nacionais e estrangeiros.

Sabemos que desde 1891 a Constituição brasileira preserva
a navegação de cabotagem aos navios brasileiros e tripulação tam
bém brasileira.

Semelh~~e posicionamento é adotado, em geral, pelos de
mais países. Alguns deles diferem-se por prescreverem a reserva
de mercado da navegação de·cabotagem em norma·infraconstitu
cionaI.

Nos Estados Unidos por exemplo, o "Merchant Marine
ACT", de 1920, estabelece que a navegação por cabotagem so
mente pode ser' realizada por navios de propriedade de Ciclftdãos
norte-americanos e que tenham sido construídos nos Estados Unidos.

Na Alemanha, permite a legislação ordinária que navios de
bandeira estrangeira trafeguem nas águas costeiras apenas se não
houver navios 'aiemães disponíveis, ou disponíveis somente a ta
xas e condições substancialmente menos favoráveis que as de na
vios de bandeira estrangeira.

Na Argentina, o art lOdo Decreto-Lei nO 19.492, de 1944,
fixa que a navegação de cabotagem será praticada unicamente por
barcos argentinos, a não ser por circunstâncias de força maior.

No Chile, o Decreto-Lei n° 3.059, de 1979, reserva para na
vios de bandeira chilena a cabotagem, ressalvando, todavia, a hi
pótese em que a carga ultrapasse 900 toneladas métricas, situação
na qual o embarcador poder recorrer a navio estrangeiro, através
de licitação pública.

No Japão, por intermédio de legislação infraconstitucional,
também é excluído navio de bandeira estrangeira na operação de
cabotagem.

Diante disto, a prática internacional é restringir o transporte
marítimo doméstico a embarcações nacionais.

O Brasil é detentor de 7.500km de litoral e só consegue
traJisportar, por intermédio da navegação de cabotagem, apenas
17% das cargas aqui movimentadas, e ainda se ressente com os
elevados custos e a obsolescência das operações portuárias. Em
Rotterdam, se descarrega um contêiner ao custo de 120 dólares.
Em Santos o mesmo procedimento pode chegar a até 500 dólares.

A navegação de cabotagem hoje, no Brasil, não ultrapassa a
marca de transportar mais de que 21 milhões de toneladas/ano.

A prova toda dessa desarticulação é o art 178 da atual
Constituição, agora em discussão para sua modernização.

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, sob o ponto de
vista dos usuários exportadores e importadores do sistema, o art
178 é o dispositivo que determina uma reserva de carga global
para o transporte do comércio brasileiro por via marítima.

A liberalização, desregu1amentação e privatização do trans
porte representam uma tendência mundial, mesmo em países em
desenvolvimento. A progressiva diminuição de atos protecionistas
na atividade marítima vem sendo acompanhada, por outro lado,
por condições de operação mais competitivas para as empresas de
navegação. Essa é a postura dos países tradicionalmente maríti-

mos, sem embargo. eles trataram, no passado, de proteger suas
frotas mercantes. Na verdade, neste tema, muitas vezes o discurso
é diferente da ação.

Por tudo isso, Sr. Presidente, apoio plenamente a proposta
de emenda Constitucional nO 7, do Poder Executivo, especialmente
porque ela suprime o inciso II do art. 178 do texto constitucional,
no sentido de remeter o disposto no artigo para a lei ordinária, le
vantando dessa fOlma o atual impedimento constitucional de legis
lar sobre o transporte no Brasil. Trata-se de questão que deve ser
disciplinada em legislação infraconstitucional, pois na maioria dos
países do mundo, onde esta modalidade de transporte é reservada
aos armadores nacionais, a reserva de carga é disciplinada em lei.

O Governo precisa ter pulso firme para fazer as mudanças
estruturais que tanto nossa sociedade deseja. Chegou a hora de o
Governo dar um murro na mesa e fazer estas reformas, e urgente!

Não estou aqui defendendo segmento algum, e sim a socie
dade como um todo.

No entanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não pare
ce admissível na navegação de interior que se possa imaginar na
vios estrangeiros operando em nossos rios e e:rp. nossas baías e
portos. Isso já é uma questão de segurança nacional.

Assim, mantendo meu apoio à proposta de Governo, consi
dero necessário explicitar que a navegação interior seja privativa
de embarcação nacional brasileira. '

Por isso, creio adequado fazermos pequeníssima modillca
ção na proposta do relator, aglutinando parte da emenda el;1caIDÍc
nhada pelo Partido Progressista - PP.

Finalmente, gostaria de acrescentar que esse tema transcen
de o aspecto da cabotagem e abrange todos os elementos do poder
marítimo brasileiro.

Assim, vamos aguardar novas propostas para regulamenta
ção do novo art 178, que esta legislatura deverá aprimorar para o
desenvolvimento do setor marítimo nacional.

O SR. WALDORMIRO FIORAVANTE (PT- RS. Pro-'
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, quero, nesta oportunidade, deixar registrado que se encontram
nesta Capital representantes de várias entidades de classes, todas
elas ligadas ao setor agrícola, as quais buscam, junto ao Ministério
da Agricultura e demais orgãos governamentais, uma solução para
a greve que está atingindo a agricultura em nossO País.

Pude, na data de ontem, acompanhar uma Comissão de
Agricultores, quando mantidos contatos com a Assessoria do Sr.
Ministro de Agricultura, ocasião em que foi entregue documento
explicando com detalhes todo o problema vivido e enfrentado pe
los agricultores, além de vários pedidos e sugestões a serem estu
dados, principalmente com relação à correção monetária aplicada
aos financiamentos.

Informo também, que, na data de hoje, está prevista audiên~

cia com o Sr. Ministro da Agricultura, da qual também participa
rei, oportunidade em que será entregue em mãos documento o
qual contém várias reivindicações para o setor agrícola, na tentati
va de que venham a ser tomadas medidas urgentes a favor da agri
cultura, já que, neste momento, é o setor mais atingido. Basta dizer
que, no Sul do País, embora o preço mínimo do feijão esteja cota
do em aproximadamente 22 reais, os agricultores não recebem, na
venda do referido produto, valores superiores a 9 reais, além de
serem ainda descontados deste valor os impostos e demais taxas,
restando que os agricultores estão entregando toda a produção ob
tida, e ainda ficam devendo altas somas em dinheiro, correndo o
risco de verem penhorados seus bens, ou até, em alguns casos, te
rem que .se desfazer de suas propriedades. O exemplo do feijão,
que citei anteriormente, é apenas uma situação; porém situação
idêntica é enfrentada por todos os produtos agrícolas, em razão de
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os preços estarem congelados e o valor dos fmanciamentos corii
gidos em índices pr6ximos de 30%.

A simação é tão dramática, que já existem até prefeimms
decretando estado de calamidade pública, por ser a agricultura a
maior fonte da receita, e por se encontrar relegada a segundo pla
no, .semperspectivas de melhom.

A seguir faço, breve síntese das propostas a serem entre
gues ao Sr. Ministro da Agricultura:

a) Prorrogação da data do vencimento dos financiamentos,
para pequenos e médios produtores;

b) Retimda çla lR, nos contratos com vigência dumnte o
Plano Real;

c) Correção imediata dos preços mínimos oficiais;
d) Libemção de recursos para os AGF;
e) Credenciamento de novos armazéns pam o armazena

mento da safm atual e futuras;
f) Utilização dos estoques oriundos de safras passadas no

Progmma Comunidade Solidária, no combate à fome, bem como
promover leilões para o controle do preço dos produtos.

As referidas propostas, Sr. Presidente, referem-se à safra
94195, e o documento a ser entregue ao Sr. Ministro contém pro
postas para a safm seguinte, 951%, as quais entrego em anexo, ju
tamente com os demais documentos de encaminhamento, os quais
solicito a V. Ex~ que sejam transcritos na íntegra, juntamente com
este pronunciamento.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Of. nO 147/95

Brasília, 15 de maio de 1995
Excelntíssimo Senhor Ministro,
O setor agrícola bmsileiro, em especial, os pequenos produ

tores rurais, que .representam 85% da mão-de-obm existente no
campo e responsáveis pela produção de aproximadamente 70%
dos alimentos produzidos no páis, estão atravessando a mais gmve
crise da hist6ria agdcola do país. Esta, gera graves consequências
para a maioria do~ municípios que tem sua arrecadação baseada no
setor a~opecuárjo. .

E .de Vosso conhecimento, que os agricultores e suas enti
dades representativas, na tentiva de sensibilizar o Governo, estão
organizando grandes manifestações como o Dia de Alerta dos tra
balhadores Rurais, que reuniu de 40 mil produtores rurais, no Rio
Grande do. Sul, o Gdto da terra, que será realizado em junho pr6
ximo, contará com a participação de milhares de trabalhadores ru
rais em todo o pais...

Salienta-se também ao Senhor Ministro, que muitas prefei
mras que dependem do bom desempenho da agriculmra, estão de
cretando Estado de Emergência ou Calamidade Pública.

Frente a este quadro dramático, a CONTAG e a Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul - FE
TAGIRS, com seus 331 Sindicatos dos Trabalhadores Rurais filia
dos, representando os mini, pequenos e médios produtores rurais
do Estado, reunidos em Assembléia Geral, decidimm não efetuar
o pagamento dos fmanciamentos de custeio pactuados na vigência
do Plano Real, aguardando medida governamental que venha aca
bar com o presente impasse.

Também informa-se ao Senhor Ministro, que a "Bancada
Ruralista" e outras entidades que não seja a CONTAG e suas filia
das NÃO ESTÃO AUTORIZADAS a tratar de assuntos referente
aos pequenos produtores rumis bem como representá-los junto as
esferas governamentais.

Além da atimde tomada de não pagar o custeio os produo
res rnrais vem à presença de Vossa Excelência, propor e reivindi
car medidas urgentes que abaixo seguem:

PARA SAFRA 1994195

1° prorrogação do vencimento de tod~s os financiamentos
agrícolas pacmados por PEQUENOS' E MEDIOS PRODUTO
RES, até que sejam implantadas JIledidas que evitem o descaJli
menta entre os PREÇOS MINIMOS E A CORREÇAO
MONETÁRIA -lR;

2° retirada DA CORREÇÃO MONETÁRIA - TR de todos
os fmanciamentos agrícolas pacmados pelos pequenos e médios
agricultores, na vigência do Plano Real, possibilitando o pagamen
to do saldo em 2 (dois) anos;

3° devolução do valor referente à correção .monetária cobra
da nos financiamentos de custeio, bem como das parcelas vencidas
e pagas nos financiamentos de investimentos pactuados pelos pe
quenos e médios produtores na vigência do Plano Real;

4° correção dos preços mínimos oficiais;

5° imediata liberação de recursos para Aquisições do Go
verno Federal- AGF; em especial, para o feijão no Rio Grande do
Sul;

6° vedficação imediata das alíquotas, e controle rígido das
importações de produtos agrícolas, com subsídios nos países de
origem;

7° pagamento do PRÊMIO adicional de 10% para os peque
nos produtores que pactuamm fmanciamentos pelo PROVAP 
SAFRA 1994195.

8° pagamento das indenizações devidas do PROAGRO-VE
LHO, aos produtores que plantamm com recursos pr6pdos e, agi
lização no processo de secudtização das dívidas dos .produtores
que plantaram com recursos do Governo;

9° credenciamento de novos armazéns pam possibilitar o ar
mazenamento da Safra atual, bem como, das fumms;

10° utilizar estoques de alimentos das safras antedores que
estão nos armazéns da CONAB, no ''Programa Comunidade Soli
dália", no combate a fome, e, promover leilões de venda de esto
ques do governo, sobremdo dos produtos cujo o preço de mercado
estiver acima do preço mínimo oficial, como forma de abaixar o
preço dos alimentos no mercado, bem como dar condições de ar
mazenar as fumras safras.

SAFRA 1995/96
1° Criação do GRUPO DE TRABALHO TÉCNICO com

posto pela Confederação Nacional dos Tmbalhadores Rumis 
CONTAG pelo Ministério da Agriculmm, Abastecimento e Refor
ma Agrária - MAARA, para discutir a implementação e operacio
nalização da proposta de Política Agrícola diferenciada para os
pequenos e médios produtores rurais. O refeddo Gmpo, terá por
base o relatório da Comissão Técnica MAARA x CONTAG, Por
tada MAARA nO 692, de 30-11-93 e nO 42, de 24-01-94.

Na proposta a ser elaborada devem ser considemdos os se
guintes aspectos: crédito subsidiado para custeio; preços mínimos
que cubmm os custos da produção; seguro agrícola, pesquisa agro
pecuária; assistência técnica e extensão rural; progmma de estoque
reguladores e em especial a adoção de um programa de segurança
alimentar.

2° Sugere-se, inicialmente, de forma emergencial pam safra
1995/96, ,manter e ampliar o PROVAP - Progmma de Valodza
ção da Pequena Produção Rural, insti1nÍdo pela Resolução n°
2.101, de 24 agosto de 1994, do Banco Central do Brasil, de con
formidade com o porposto no anexo I.
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ANEXO I

O PROVAP deve ser ajustado nos seguintes aspectos:
1° aprovar as seguintes condições especiais de crédito ru

ral, pertinentes ao Programa de Valorização da Pequena Produção
(pROVAP), as quais devem ser aplicadas nos fmanciamentos cus
teio e investimentos;

2° taxa de juros: os financiamentos ficam sujeitos a taxa de
juros de 1% a.a. (um por cento ao ano);

3° limnites de financiamentos para custeio até 15 (quinze)
hectares;

4° equivalência-produto para os financiamentos de custeio
de algodão, arroz feijão, mandioca, milho, uva e soja, previstas na
resolução n° 2.100, de 14de agosto de 1994;

Para os demais produtos agropecuários a equivalência dev
ce ser garantida com base emum dos produtos da pauta de equiva
lência a ser convencionado entre o produtor e o agente
financiador;

5° Crédito de investimeno devem ser concedidos de forma
global para a propriedade como um todo, mediante a apresentação
de projeto técnico, priorizando a recuperação e conservação dos
solos, reforma e construção de benfeitoras, aquisição de máquinas,
equipamentos e animais, entre outros, para o bom desenvolvimen
to das atividades na propriedade familiar.

O prazo de pagamento e carência no financiamento de in
vestimentos: a) investimento fIxo: 15 anos com 3 de Carência;

b)" semi" fixo: 8 anos, com 2 de carência
6° comercialização da safra financiada através da Aquisição

do Governo Federal- AGF para a formação de estoque estratégico
do Governo.

Na aquisição da safra agrícola fmancia~,oGoverno pagará
o preço mínimo vigênte, acrescido de um PREMIO de 30% (trinta
por cento) sobre o saldo devedor de seu financiamento.

O PRÊMIO que se refere, será concedido no ato de quita
ção do financiamento junto ao Banco credor.

7° As fontes de recursos para os financiamentos acima refe
ridos serão do Tesouro Nacional.

Alberto Broch, CONTAG- Heitor Schuch, FETAG/RS.

O SR. PAULO MOURÃO (pPR - TO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, desde que
sofreu intervenção federal, há quatro meses, o BANESPA vem re
cebendo tratamento privilegiado incompatível com a anunciada
disposição do Governo de conter gastos e moralizar o Poder Públi
co. Embora atolado numa dívida de 8 bilhões e 400 milhões de
reais, o banco paulista tem tido acesso preferencial aos emprésti
mos de liquidez do Banco Central, além de receber facilidades
para o recolhimento do depósito compulsório.

Se o destino do BANESPA estivesse nas mãos do Presiden
te do Banco Central, Pérsia Arida, ele certamente seria privatizado
- solução, aliás, muito mais coerente com a política de austeridade
monetária defenida com tanto vigor pelo Governo Fernando Hen
rique Cardoso em seus pronunciamentos.

Essa alterantiva, no entanto, foi barrada graças ao cacife p0

lítico do Governador de São Paulo. Covas ganhou a queda-de-bra
ço com o dirigente do Banco Central, e agora se prepara para
receber o BANESPA de volta.

Qualquer um que examine os números do banco paulista
conclui que ele dificilmente se tomará uma instituição sólida e
competitiva - apesar de todas as facilitadades conseguidas junto
ao Banco Central.

O relatório elaborado pelos interventores federais revela
que o desempenho operacionai do BANESPA tem sido desastroso.
Das suas 611 agências, 376, registraram prejuízo entre julho e se-

tembro de 1994, informação que não chega a ser surpreendente,
quando sabemos que 62% das pequenas e médias agências do ban
co ocupam prédios próprios, muitas delas em áreas superdimen
sionadas em relação ao mercado atendido.

O uso de critérios políticos em detrimento das consideraçõ
es técnicas na condução do BANESPA é o grande responsável por
essa e outras distorções que hoje comprometem seriamente a sua
competitividade.

Nos últimos quatro anos, enquanto a maioria dos bancos
privados se preparou para enfrentar a queda das taxas de inflação,
enxugando o quadro de pessoal e otimizando os serviços ofereci
dos ao público, o BANESPA manteve a mesma estrutura pesada
ineficiente.

Hoje, o banco paulista possui um média de 56 funcionários
por agência, contra, por exemplo, 38 do Banco Itaú e 35 do BRA
DESCO. O resultado é que a receita do BANESPA com a presta
ção de serviços bancários cobre apenas 7,5% das despesas com
pessoal, contra 51,3% do Itaú e 33,8% do BRADESCO.

Agora, os interventores apontam duas alternativas para o
banco paulista. A primeitr, já posta em prática, baseia-se nesse re
lacionamento privilegiado com o Banco Central.

É um caminho reprovável, considerando-se que um banco
privado em situação semelhante já teria há muito entrado na lista
de instituições liquidadas pelo Banco Central, após a implantação
do Plano Real. Mais grave ainda, no entanto, é a alternativa que
propõe o pagamento, pelo Tesouro Nacional, das dívidas do BA
NESPA, liberando o banco para novas aventuras.

Ora, St's e Srs. Deputados, não se pode admitir que todo o
esforço do Governo para manter o equílibrio das contas públicas
seja ameaçado por esse tipo de socorro a uma instituição que já
provou não saber administrar bem os seus recursos.

Não é possível que, mais de uma vez, se pretenda fazer a
Nação pagar conta da irresponsabilidade de um banco estatal. O
BANESPA só seria efetivamente saneado caso fossem adotadas
medidas impopulares que qualquer instituição privada em dificul
dades fmanceiras não hesita em tomar - por exemplo, fechar agên
ciar pouco rentáveis e demitir funcionários.

Para isso, no entanto, é necessário que os nossos governan
tes parem, de uma vez por todas, com a prática condenável de pri
vilegiar as pressões políticas sobre os diagnósticos técnicos
quando estão emjogo o bolso - e a vida da população.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, uma
das maiores virtudes do atual Govemo é a preocupação do seu ti
tular, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, com a divulgação
de todos os atos públicos. Em verdade, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso inaugurou no Brasil uma administração com
absoluto caráter de transparência, de modo que o povo fica senhor
de todos os seus atos referentes à condução dos serviços públicos.

Agora mesmo, em data de 26 de abril de 1995, o Banco
Central do Brasil, através do seu Departamento Econômico, distri
buiu uma "Nota Para a Imprensa", sobre dados do seu desempe

. nho nos quatro primeiros meses do presente exercício, ou seja, o
primeiro quadrimestre do novo Govemo.

De início, o governo coloca a evolução dos agregados mo
netários, em março de 1995, demostrando que, naquele mês, a
evolução da base monetária foi influenciada, em grande parte, pelo
comportamento do setor externo, com retração nas posições de
ponta e de média dos saldos diários. Essa assertiva está evidencia
da em dados numéricos minunciosos, através de breve relatório e
gráficos demonstrativos. Diz, textualmente, que "o ajuste de liqui
dez foi feito na recompra líquida de títulos federais no valor total
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de R$3,2 bilhões", esclarecendo minuciosamente dados como este.
A seguir discorre sobre o "Mercado de câmbio e reservas

internacionais", começando por dizer que, em março, as contrata
ções de câmbio nos segmentos de taxas livres apresentaram déficit
superior ao de fevereiro, o superávit das operações comerciais re
traiu-se, enquanto o déficit das trasações comerciais aumentou,
acrescentando, entretanto, que a queda no superávit das contrata
ções de câmbio referentes ao comércio foi resultado do menor vo
lume de exportações e, finalmente, que o déficit das operações
finauceiras deveu-se, exclusivamente, às remessas ao exterior, que
aumentaram em março.

Continuando, discorre sobre o ''Movimento de capitais e re
servas internacionais em fevereiro", explicando que a captação ex
terna de recrusos no mês sofreu decréscimo em relação ao fluxo
observado em janeiro, e da mesma forma os investimentos em
moeda. A contratação dos fmanciamentos em fevereiro foi bastan
te superior à de janeiro.

No que tange às reservas mternacionais. situaram-se, em fe
vereiro, em US$38 bilhões, no conceito de liquidez de US$35,8
bilhões, em termos de caixa. Comparativamente ao mês de janeiro,
houve decréscimo de US$280 milhões e US$179 milhões, respec
tivamente.

Concluindo o seu demontrativo, a "Nota à Imprensa" do
Banco Central alinha uma série de explicações sobre os quadros
demonstrativos numéricos, explicando. detalhadamente, o movi
mento financeiro que passa pelo crivo das suas conclusões e apre
ciações.

Do exposto, percebe-se a transparência e o esforço do Go
verno em contornar os problemas negativos ou preocupantes, rela
tivos às fmanças públicas, com o propósito de estabelecer uma
política econômico-fmanceira consentllnea com os imperativos da
administração.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, as
sim prõcedendo, com sinceridade, lisura e transparência, o Gover
no leva ao povo a realidade nacional, promentendo. sem
demagogia, sanear as finanças para iniciar e dar continuidade às
grandes metas nacionais e conduzir o País ao pleno desenvolvi
mento.

Ninguém pode negar ao Governo a sinceridade de propósi
tos. O desbaratamento financeiro, econômico e adminstrativo a
que foi lançado o Brasil em anos anteriores deixou esta herança
penosa para os atuais adminstradores, que tudo têm feito para mo
dificar o quadro de incertezas e de desenganos em que vivia o
povo brasileiro. Temos agora uma moeda forte que o Governo está
administrando com pulso firme, porque é a partir daí que advêm
os demais benefícios que tanto se espera.

Finalizando, destaco que o Governo do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso está apenas começando e que, ao longo des
tes quatro anos de mandato, conferido pelo povo. já no primeiro
turno, haverão de ser cumpridos os compromissos fmnados em
praça pública e para isto é muito importante a parceria desta Casa,
na agilização da aprovação das emendas constitucionais e projetos
de lei. Afinal, temos o Presidente que qualquer País de Primeiro
Mundo gostaria de ter. Por que então não tirarmos proveito deste
privilégio?

Era o que tinha a dizer.

O SR. LEUR LOMANTO (Bloco/PFL - BA. Pronuncia o
seguinte dbcurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, desde
sua instituição, nos idos de 1808, o Banco do Brasil tem sido um
promotor do desenvolvimento sócio-econômico em todo o País,
desde os grandes centros industriais até seus mais remotos rincões.

De fato, entre as muitas relevantes atribuições de nossa
principal instituição financeira, estão: a aquisição e o financiamen-

to dos estoques de produção exportável; a execução da política de
preços mínimos dos produtos agropastoris; a execução do serviço
da dívida pública consolidada; a execução do serviço de compen
sação de cheques e outros papéis; o financiamento da aquisição e
intalação da pequena e média propriedade rural; o fmanciamento
das atividades rurais fi industriais e a execução da política de co
mércio exterior.

No cumprimento desse elenco de competências, o Banco do
Brasil, especialmente nos Municípios de pequeno porte, tem exer
cido função de capital importância no finaciamento às pequenas e
médias propriedades rurais, permitindo que estas funcionem e pro
duzam bens agropecuários.

Além disso, nessas mesmas comunas, não raro o estabeleci
mento oficial de crédito é a única instituição bancária instalada,
para onde são carreados, portanto, todos os depósitos e abertas to
das as contas-correntes locais.

Para nóssa perplexibilidade, entretanto, a direção do Banco
do Brasil está ultimando as providências para encerrar as ativida
des de mais de 250 agências - consideradas não rentáveis - sem
preocupar-se com as gravíssimas conseqüências que poderão advir
dessa atitude.

Aliás, o Estado da Bahia será um dos mais prejudicados
nessa iniciativa infeliz, pois lá está a maioria das agências que de
verão ser fechadas.

Perante situação tão absurda, não podemos ficar calados.
Seguramente, 'na quase totalidade dos Municípios que per

derão agências do Banco do Brasil, a população não disporará de
outro estabelecimento bancário para depositar seu dinheiro, fazer
empréstimos e outros serviços do gênero.

E, o que é pior, os pequenos agricultores não mais terão a
quem recorrer, eis que, em muitos casos, somente em locais dis
tantes haverá agências do Banco do Brasil. Isso trará como conse
qüência a falência desses rurícolas e o declínio da produção
agrícola.

Por isso, desta tribuna. dirigimos nosso mais veemente ape
lo ao Sr. Presidente da República e à presidência do Banco do
Brasil, no sentido de que não sejam fechadas as agências desse es
tabelecimento de crédito, que prestam relevantes serviços à popu
lação.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. J;>eputados, apa
rentemente a reforma da Previdência está paralisada, mas é só apa
rentemente. Na verdade, a qualquer momento a reforma voltará
com força total, após aprovadas as outras propostas de reforma do
Governo.

Por isso, é importante que os aposentados e pensionistas fi
quem alerta. Em razão disso, a Frente Parlamentar da qual faço
parte, por proposta nossa, vai instalar o ''Fórum sobre a Previdên
cia Social" no próximo dia 31 de maio.

Todas as entidades estão convidadas para, no dia 31 de
maio, às 11h, na Câmara dos Deputados, participarem do lança
mento, discutirmos juntos a Previdência Social e dizermos, juntos.
não à previdência privada.

O SR. RAUL BELÉM (Bloco/PFL - MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, nos últi
mos dias, têm-se avolumado, na imprensa e fora dela, um grande
número de comentários a propósito do processo de transferência
do ex-Presidente Itamar Franco para Lisboa como o novo Embai
xador brasileiro em Portugal. Manifestações têm extrapolado o ca
ráter político do tema, atingindo até mesmo aspectos de sua vida
pessoal.
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Nesse sentido, gostaria de fazer algumas observações, lem
brando fatos que têm sido relevados na análise do assunto.

Embora nem todos o saibam, os embaixadores designados
pelo Itamaraty contam, normalmente, com um prazo de setenta
dias para assumir seus cargos no exterior. Um prazo normal, ra
zoável, devido à natureza do cargo, e à importância e complexida
de das providências de caráter pessoal que envolvem a
transferência do diplomata e a organização de sua nova vida no
país para o qual foi designado.

Criou-se, nos meios de comunicação e junto a parcelas da
opinião pública, a expectativa de que a posse do ex-Presidente na
Embaixada brasileira em Lisboa se daria logo após a sua indica
ção, já que o Presidente Fernando Henrique Cardoso iria visitar
POltugal em maio, e, naturalmente, não o poderia fazer sem contar
com a presença do novo embaixador.

Tendo sido a viagem presidencial, devido a outras circuns
tâncias, adiada pelo Itamaraty- para o mês de julho, tornou-se des
necessária também a antecipação da ida do Dr. Itamar Franco, que
pode, desta forma, ultimar os detalhes para a sua transferência, e
aguardar, entre outros compromissos, a realização de homenagem
programada pela Assembléia Legislativa de seu Estado para a pró
xima semana.

Para colocar um ponto final nesse assunto, gostaria de in
formar à Casa, e através deste pronunciamento aos meios de co
municação, que o Dr. Itamar Franco· embarcará para Lisboa no
próximo dia 30 de maio, rigorosamentedentro do prazo usualmen
te estabelecido para os outros embaixadores.

Por uma questão de justiça, finalmente gostaria de lembrar
que não se pode negar a importância e a intensidade da contribui
ção prestada pelo ex-Presidente Itamar Franco a este País, no pe
ríodo mais recente de nossa história.

Do ponto de vista político, foi o Or. Itamar Franco que au
torizou e avalizou, na qualidade de Presidente da República, a rea
lização dos estudos relativos ao Plano de Estabilização Econômica
e à sua implementação.

Foi ele quem nomeou o atual Presidente Fernando Henrique
Cardoso, primeiro, para o Ministério das Relações Exteriores e de
pois, para o Ministério da Fazenda, prestando-lhe toda solidarieda
de e apoio naquela Pasta e, valorizando sua presença no Governo,
o fez candidato vitorioso à Presidência da República.

Para isso enfrentou o Presidente Itamar Franco circunstân
cias muitas vezes difíceis e delicadas, como foi o episódio da
substituição do Ministro Ricupero, justamente no momento em
que se iniciativa o período de implementação do Plano Real.

Ao deixar a Presidência da República, o Or. Itamar Franco
legou ao seu sucessor um País mais estável do ponto de vista eco
nômico e mais probo e organizado do ponto de vista administrati
vo, o que constitui uma herança bem diferente da que encontrou
ao fim do processo de impeachment do ex-Presidente Fernando
Collor de Mello.

O Congresso Nacional já vivenciou, em algumas oportuni
dades, o testemunho da importância dessa contribuição, como
aconteceu no episódio da própria aprovação da indicação do nome
do Presidente Itamar Franco para a Embaixada brasileira em Lis
boa, por unanimidade, pela Comissão de Relações Exteriore,s do
Senado, presidida pelo nobre Senador Antônio Carlos Magalhães.

É um erro achar que se possa criar arestas ou dificuldades
no relacionamento entre o ex-Presidente Itamar Franco e o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso.

Há entre eles não só uma grande unidade de pensamento
com relação aos grandes problemas nacionais, mas também uma
sólida e profunda amizade, alimentada permanentemente por contatos
diretos, pessoais, que dispensam qualquer tipo de intermediação.

A opinião do ex-Presidente Itamar Franco a propósito do
Presidente Fernando Henrique Cardoso e do seu Governo pode ser
resumida por declaração recentemente prestada ao jornalista Car
los Lindenbergh, do jornal belorizontino ''Hoje em dia":

"O Plano Real" - disse o Or. Itamar Franco -"e a
exemplar vida pública do meu companheiro de Governo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, os permitiram o
voto de conftança e de esperança do Povo Brasileiro que
respeita e se orgulha de ter na Presidência da República
um homem de princípios e compromissos éticos."

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (BlocolPTB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Depu
tados, a agricultura brasileira está acostumada a enfrentar percal
ços de toda ordem. Alguns, como pragas, geadas. secas ou chuvas
fora de hora, são naturais e imprevisíveis mas, com a perseverança
do produtor rural, são contornáveis. Outros, no entanto, são artift
ciais e amplamente previsíveis, mas, apesar disso, nem mesmo a mais
ferrenha disposição de luta dos produtores é capaz de enfrentá-los.

Falo, Sr. Presidente, da interferência do Governo com a po
lítica econômico-financeira que, assim como em outros setores,
está causando profundos estragos na agricultura, com daninhas
práticas de encarecimento e escassez de crédito.

Um dos exemplos mais claros dessa realidade perversa está
no caso dos produtores de arroz, feijão e soja, que, segundo previsõcs,
terão uma receita cerca de 25% menor do que a do ano passado.

Os empresários do setor agrícola brasileiro têm imensa difi
culdade em compreender as medidas anticonsumo; de fato, sequer
conseguem manter as taxas de negócios de tempos inflacionários.

Alguns comerciantes de máquinas agrícolas chegam a acu
mular recuo de 80% das vendas em relação ao ano passado, mos
trando que, se houve expansão do consumo, certamente esse setor
não a registrou.

Está mais do que na hora, Sr. Presidente, de voltarmos ao li
beralismo econômico, superando a ingerência exagerada do Go
verno adotada nos últimos anos. Esse "dirigismo" acaba por trazer
mais problemas do que soluções, como, por exemplo, a trapalhada
cambial verificada em meses passados.

Todos concordamos com a importância da defesa do real,
que precisa ser mantido fOlte e saudável, com claros reflexos na
economia. Mas utilizar taxas de agiotagem que chegam a 40, 50 e,
em alguns casos, a 70% ao ano, retirando recursos do consumo à
força para uma ruinosa alta de custos, pode servir para preservar o
real, mas liquida a agricultura.

Pintado em cores vivas, o resultado desse quadro foi uma
dramática redução nas reservas nacionais, o fechamento de gran
des empresas que não puderam aguentar a valorização (artificial)
do real e a ameaça de falência do setor agrícola brasileiro.

Creio, no entanto, que ainda resta tempo e competência ao
Governo Fernando Henrique para alterar essa realidade, dando
condições para que o curso seja acertado e o País saia do imobilis
mo estatizante para a economia realmente livre e moderna.

Nesta oportunidade, cabe-me ainda relatar problemas rela
cionados a um setor específico de nossa economia.

Recebo da Incomar - Indústria e Comércio Marques Ltda.,
veemente apelo em favor da cultura e industrialização do sisal, fi
bra que, como todos sabem, tem grande aceitação no mercado in
ternacional, gerando divisas para o País, mais empregos e
enriquecimento nas regiões produtoras.

A Incomar - Indústria e Comércio Marques Ltda., empresa
com mais de 45 anos no mercado de fibras sintéticas e naturais, es
tará representada, por sua Diretora Superintendente, Sr" Ivani Pa-
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ciulli, na Feira de Interzum, em Colônia, na Alemanha, de 19 a 23
de maio corrente. Acresce dizer que a Incomar é a única empresa
brasileira que estará participando do evento, como, produtor de si
sal, que já exporta há 15 anos, com o objetivo de diversificar o
mercado, tendo em vista que a exportação é a maneira mais efi
ci~nte de manter o equilíbrio da empresa nos momentos recessivos
do mercado interno.

A cultura do sisal, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
tanto para São Paulo como para outros Estados brasileiros, princi
palmente os do Nordeste, é de suma importância, pelos motivos já
apontados: é uma das soluções para o nosso desenvolvimento e
concorre para aumentar a entrada de divisas no País. O cultivo do
sisal constitui mais um dos requisitos de busca do desenvolvimen
to da agricultura. A meta a ser perseguida deve ser, sem dúvida, o
aumento intensivo da produção, com vistas à exportação, com a
industrialização do produto. A cultura do sisal e de todos os de
mais produtos agrícolas do Brasil deve ser o ponto de partida para
a solução dos problemas econômico-fmanceiros do País.

O momento é mais do que oportuno, porque há, por parte
do mercado externo, um grande interesse em produtos naturais e
recic1áveis, tendo em vista a substituição dos sintéticos e tóxicos.

O sisal, exportado pela Incomar, é utilizado em vários pro
dutos industrializados, como colchões, devendo-se assinalar que a
Mercedes Benz, em conjunto com a Trambusti-Naue, está desen
volvendo e aplicando a fibra nas laterais de portas de caminhões.

Cito esses exemplos para demonstrar a procedência dos
apelos formulados pelos produtores de sisal, pois o Brasil não
pode perder a ocasião de exPandir as suas- exportações, não so
mente no sentido de recolher divisas, como também de ampliar a
variedade de sua produção e a oferta de empregos.

Se, por descuido ou desinteresse das fontes governamentais,
o sisal deixar de ser produzido, o descalabro será irreparável prin
cipalmente para o Nordeste, pois, além do que já relatamos, o fato
implicaria desemprego em massa; só na Bahia e na Paraíba, que
são os centros de maior cultivo, o sisal oferece emprego para mais
de 800.000 pessoas.

O anseio pelo aumento da produção nacional, manifestado
pelos cultivadores e industriais, é gratificante para mim, pois nin
guém mais do que eu, como homem profundamente vinculado à
agricultura, tem insistido na necessidade de preocupação dos seto
res interessados do Governo e do empresariado pelo desenvolvi
mento do setor agrícola em nosso País.

Os produtores de sisal podem confiar em que me encontra
rão sempre na vanguarda dessa benfazeja, diria mesmo sagrada,
pois reputo a agropecuária como a mais importante fonte de de
senvolvimento do País, não só pela dimensão territorial do BraSil
como também pela extensão, da nossa fronteira agrícola.

Enquanto isso não for entendido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, o Brasil não poderá sonhar com o seu ingresso no Pri
meiro Mundo, pois a expansão da sua indústria depende, princi
palmente da sua força produtiva em matérias-primas. Além disso,
somos um dos componentes do Mercosul, talvez o principal, e é
com a grande produção que o Brasil poderá manter a sua liderança
perante os outros países.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. CORAUCI SOBRJNHO (Bloco/PFL - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na
Região Metropolitana de São Paulo, o centro nervoso da indústria
nacional, 2,3 milhões de pessoas vivem em condição de miséria
absoluta. São pessoas com renda mensal de 50 reais ou menos;
isto mesmo; 50 reais por mês, recursos insuficientes para refeições
diárias durante o mesmo peóodo. Essas pessoas moram em barra
cos e nãotêm emprego fixo.

Em Ribeirão.Preto, Município do interior paulista, conside
rado o principal pólo econômico e cultural de uma região apelida
da de "a Califórnia brasileira" devido à pujança de suas atividades
produtivas, há cerca de 80 mil pessoas trabalhando sem .::arteira
assinada, ou seja, sem garantia de qualquer direito trabalhista e de
assistência médica pública.

Na região de São Carlos, também no interior paulista, talvez
o mais importante centro de desenvolvimento de tecnologias de
ponta do País, ao lado da cidade de Campinas, a situação é seme
lhante. Para os 165.662 trabalhadores que labutam nas 13507 em
presas instaladas em São Carlos e em outras 27 cidades vizinhas,
há mais de 70 mil na economia informal.

Esses números recentes e até agora não contestados foram
gerados por pesquisa da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados - Seade, no caso da Grande São Paulo, e por estimativas de
Subsecretarias do Ministério do Trabalho, no caso de Ribeirão
Preto e região de São Carlos.

Se esse é o perf1l das relações trabalhistas no Estado mais
rico da Federação, imaginem o que acontece no resto do País, em
especial no Norte e no Nordeste, áreas de menor potencialidade
produtiva e onde 'se concentram os maiores bolsões de miséria.

Muita gente credita às sucessivas crises econômicas que o
Brasil enfrentou nas últimas duas décadas a culpa por esses dados
estarrecedores na convivência entre o capital e o trabalho.

Ledo engano: Tão ou mais danosa do que as crises econô
micas são os males gerados contra o trabalhador pela esclerosada
legislação trabalhista brasileira, que implantada em 1943, em ple
no Estado Novo, inspirada no regime fascista, chegou aos anos 90
com rarlssimas alterações em direção à modernidade.

Na verdade, a Legislação Trabalhista, da forma como está,
mais atrapalha do que protege os assalariados. Basta constatar que
a partir de 1970 a população economicamente ativa quase qradru
plicou, beirando hoje os 70 milhões de pessoas, e só metade desses
trabalhadores têm carteira assinada.

Não smpreende que isso ocorra, pois os .encargos com con- ..
tribuiçães de direitos trabalhistas oneram as folhas de pagamento.
das empresas em até 102%.

Não há nesta afirmativa qualquer insinuação contra os direi
tos dos trabalhadores, que devem ser mantidos e, se possivel, até
ampliados.

O que se pretende, como medida inadiável, é a modern
ização da legislação trabalhista para que, ao invés de atrapalhar,
proteja o trabalhador e deixe de ser entrave, como ocorre hoje, à
geração de novos empregos, resgatando a cidadania de milhões de
pessoas que têm seu ganha-pão na economia informal.

O seguro-desemprego, por exemplo, pouco tem ajudado os
assalariados. Pior: tem alimentado o processo que engrossa a f1la
de trabalhadores sem carteira assinada, fator que golpeia a Enfer
ma Finança da Previdência Social.

Não se trata, como já foi esclarecido, de suprir essa con
quista trabalhista, mas, sim, de aperfeiçoá-la, impossibilitando o
conluio que o seguro desemprego estimula entre empregado e em
pregador. Não é nenhum segredo que, diante de sérias dificuldades
fmanceiras, muitos trabalhadores pedem para serem demitidos e
recontratados informalmente. O empregado acha essa decisão van
tajosa porque, além de levantar seu Fundo de Garantia e obter ou
tros beneficios da indenização, recebe dois salários, o do seguro e o
informal, durante a vigência do suposto desemprego. O empregador
também aceita de bom grado a proposta do funcionário, pois se vê li
vre dos encargos trabalhistas durante o peóodo da farsa. Dessa forma,
o trabalhador fica desamparado e a Previdência arrecada menos.

Outra medida oportuna seria, após profundo estudo, basear
a contribuição do empregador ao INSS não mais sobre a folha de
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pagamento, mas sim sobre o fatuIamento das empresas, após a re
dução da carga tributária, hoje muito onerosa. Não por acaso se es
tima que, de aproximadamente 3 milhões de empresas instaladas
no Brasil, apenas 1 milhão, no máximo, cumpre suas obrigações
com a Previdência, em especial recolhimento do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço - FGTS.

Diante dessa situação caótica, o cidadão mais desavisado
pode indagar. mas a legislação não prevê punições para quem co
mete tais infrações?

Prevê; mas, acreditem se quiserem, as multas previstas são
mais vergonhosas do que a própria infração. quem não recolhe
FGTS tem uma multa de 100 UFIRs - cerca de 70 reais - e para
aquele que não registra o empregado o castigo é um pouco maior,
de 378 UFIRs, ou seja, aproximadamente 260 reais.

Como se vê, pelo meI!-0s na legislaçij:o trabalhista tupini
quim, o crime compensa. Seria cômico, não fosse trágico.

Para tornar esse quadro ainda mais caótico e prejudicial ao
trabalhador, a estrutura do Ministério do Trabalho encontra-se
completamente necrosada e sem pessoal para fiscalizar e aplicar
até mesmo as bizarras multas previstas na legislação do setor.

A Subsecretaria do Ministério instalada em Ribeirão Preto,
por exemplo, conta com apenas 16 fiscais para percorrer as empre
sas do Município e de mais 30 cidades vizinhas. Destes 16 fiscais,
4 desempenham funções internas e 3 estão afastados para trata
mento de saúde.

Restam 9 fiscais. Como cobrar resultados desse pessoal se
somente em Ribeirão Preto, minha cidade, há hoje 9.940 lojas de
comércio, 1.004 indústrias, 18.000 prestadores de serviços e 92
empresas agtfcolas? Nos 80 Municípios vizinhos há 3.250 indús
trias e mais de 20.000 comerciantes!

Para atender aos aproximadamente 250 mil trabalhadores
que a região abriga, a Subsecretaria do Ministério instalada em Ri
beirão Preto dispõe de apenas 3 linhas telefônicas e estava instala
da numa casa da qual está sendo despejada por ação judicial
movida pelo locatário. diante desse triste panorama, não é de es
tranhar o fato de que haja apenas 50 multas trabalhistas em média
por mês na região.

Como continuar convivendo com uma legislação trabalhista
que permite tantos descalabros e que não atende aos interesses
nem dos trabalhadores, nem dos empresários e, conseqüentemente,
daNação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LAEL VARELLA (BlocoIPFL - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, acabo
de participar de uma audência com o Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, Sr. Andrade Vieira, junta
mente com a delegação do SOS Fazendeiro, para relatar uma cam
panha coordenada pela TFP, que contou também com a participação
de sacercodotes, líderes, produtores e trabalhadores rurais.

Estiveram representados os Estados de Minas Gerais, Rio
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Tocantins.

Na audiência, entregamos mais de 30.000 petições conten
do apelo no sentido de que se suspendam as desapropriações de
terra para fins de reforma agrária enquanto o Governo não prestar
contas à opinião pública do que foi feito, e com que resultados, em
mais de 7 milhões de hectares de terra, desapropriados desde o ad
vento do Estatuto da Terra, em 1964, até hoje.

Já, no ano passado, apresentamos nesta Casa uma proposta
de emenda constitucional para que a reforma agrária fosse realiza
da sem desapropriações, utilizando-se terras públicas ou adquiri
das pelo Governo no mercado.

Foi com muito agrado que recebi o apoio dessa delegação
no dia de hoje. O próprio Ministro declarou-se favorável a uma
política agrária em terras públicas e manifestou-se contrário à de
sapropriação de áreas invadidas pelo MST.

Sr. Presidente, o Governo precisa compreender que só essa
política agrária dará aos produtores rurais o apoio tão necessário,
sem ameaça da indústria das invasões e dos confiscos, concorren
do assim para a paz social e para o verdadeiro progresso do País.

Tenho dito.
O SR. CUNHA BUENO (pPR - SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, entre as muitas
vocações econômicas do Brasil, a produção rural destaca-se como
uma das maiores e mais fortes. Hoje, ninguém duvida de que o
nosso desenvolvimento passa pela agropecuária, pela riqueza pro
duzida por homens e mulheres que plantam agora a semente de
um País melhor, onde todos possam ter à mesa um alimento subs
tancioso, abundante e barato. Há cinqüenta anos, porém, essa cer
teza era abalada pelo surto de industrialização que caracterizaria
os primeiros tempos do pós-guerra, quando milhões de pessoas
abandonavam o campo em busca de uma vida nova na cidade
grande. Poucos foram os brasileiros que continuaram a acreditar
na importância da terra, na fertilidade prodigiosa que faz do solo
nacional um dos mais produtivos do Planeta. entre esses, alinham
se os fundadores da Agroceres, homens que, com a sua visão de
futuro, mostraram-se à frente da sua própria época. Justificam-se,
assim, as homenagens que assinalam o meio século de uma empre
sa que, por sua tradição e por seu trabalho, bem simboliza a capa
cidade e o talento do povo brasileiro.

Como se lê no ''Relatório Institucional" que marca o cin
qüentenário da Agroceres, "a força de uma empresa não está na
memória dos seus feitos, mas nas suas ações, nos fatos que gera,
na sua habilidade de transformar competências acumuladas em
processos de constante inovação em produtos e serviços." Dessa
maneira, a repousar sobre as vitórias do passado, os que fazem a
Agroceres preferem voltar-se para o amanhã, empregando ener
gias na consecução de novas metas, na realização de novos so
nhos. Produtora do primeiro milho híbrido lançado no Brasil, a
empresa atua hoje em várias frentes do mercado de insumos agro
pecuários liderando a comercialização de híbridos, seja na área de
sementes - milho, sorgo e hortaliças -, seja no ramo de iscas for
micídas e de matrizes e reprodutores de suínos. Em setores nos
quais entrou há pouco, a Agroceres já conquistou posições compe
titivas e em franca ascendência, como na criação de matrizes para
frango de corte e produtos para a nutrição animal.

No segmento do milho híbrido, e a empresa que mais vem
lançando variedades cultivadas, com a venda recorde de 2 milhões
de sacos de sementes anuais. foram dezoito novos híbridos produ
zidos nos últimos três anos, dos quais sete somente em 1994, pre
vendo-se, para este ano a oferta de mais três cultivares. O milho da
Agroceres é exportado para diversos países da América do Sul, a
par dos contratos de lincenciamento para a produção e a comercia
lização de sementes na Bolívia e na Colômbia. No caso do frango
de corte, são produzidos anualmente 5,8 milhões de matrizes, que
tornam a empresa responsável indireta pela produção anual de
mais ou menos 900 milhões de frangos ou 2 milhões de toneladas
de carne nutritiva e saborosa. Nada menos que 35% de toda a car
ne suína produzida no Brasil têm a garantia da Agrocr;res, sinôni
mo de higidez e qualidade.

Tamanho êxito não se alcança senão com muito trabalho,
firmeza de ânimo e confiança no futuro. Entre as unidades técnico
científicas que montou em significativa parcela do território nacio
nal, a Agroceres conta hoje com laboratórios e instalações
industriais que ombreiam com os mais modernos e avançados nú-
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c1eos de pesquisa do mundo. São cinco centros de pesquisa genéti
ca e experimentação para milho e sorgo; onze estações de pesquisa
e experimentação para milho e sorgo; dois centros de pesquisa ge
nética para hortaliças; oito unidades de produção e beneficiamento
de sementes de milho híblido; duas unidades de produção e bene
ficiamento de sementes de sorgo; quatro unidades de produção e
beneficiamento de sementes de hortaliças; uma unidade industrial
para agroquímicos; dois núcleos genéticos de suínos; oito granjas
multiplicadoras de suínos; três unidades industriais de produtos
para nutrição animal; dois centros de desenvolvimento e produção
em avicultura e cinco esmtólios regionais de venda.

Mais do que o crédito que dispensa a si mesma, essa porten
tosa organização traduz a crença inabalável com que a grande fa
mília Agroceres confia no Brasil. Não por outra razão, a empresa
investe parte considerável do seu faturamento na atividade cientí
fico, no avanço tecnológico, no desenvolvimento de produtos que
tem contribuído decisivamente, para a modernização da agrope
cuália brasileira. Num país em que o progresso da ciência é tradi
cionalmente ignorado pelos detentores do Poder, a atenção
dispensada pela Agroceres à pesquisa de ponta é exemplo para o
próplio Governo, como demonstração cabal de que os nossos
cientistas e pesquisadores, desde que prestigiados, nada ficam a
dever aos colegas do Primeiro Mundo.

Onde quer que se divise a marca Agroceres, lê-se também,
em tipos menores, o lema adotado pela empresa com o objetivo
permanente: ''Tecnologia de resultado". Mercê dessa filosofia, o
grupo chega aos cinqüenta anos como líder nacional em investi
mentos tecnológicos para o melhoramento genético, orgulhoso do
compromisso que, desde a fundação, assumiu com a sociedade: a
busca da excelência, sempre.

Aos diretores e funcionários da Agroceres, na pessoa do
Presidente do Conselho Executivo, Sr. Ney Bittencourt Araújo,
nossa homenagem pelo cinqüentenário da empresa, cuja história se
confunde com o trabalho de todos os que lutam pelo desenvolvi
mento da agropecuária brasileira.

O SR. WELINTON FAGUNDES (BlocoIPL - MT. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, a recente edição da revista Veja de nO 1392, traz em sua capa
o título "Os reis do calote rural" e internamente há "A turma do ca
lote" - quem são e como vivem os fazendeiros que fazem fortuna
com o dinheiro público, não pagam o que devem e têm apoio dos
Deputados ruralistas.

O tema é palpitante sobre qualquer ângulo que se queira
analisar. Porém, precisamos deixar bem claro que uma maioria
está pagando por uma minoria. Claro, não. sobre os recursos, mas
sobre as conseqüências do desgaste pela conceituação maldosa de
que todo o ruralista seja ou é trapaceiro.

A própria matéria publicada pela Veja deixa claro que de
um total de 331 mil agricultores, 313 mil pagaram tudo em dia
(95%) e que 18 mil deixaram de cumprir os compromissos com as
agências bancárias.

A maioria correspondente aos pequenos produtores quitou
seus compromissos, mais pelo desespero sob pressão dos bancos,
venda de bens familiares enormes sacrifícios, somado à dificulda
de de buscarem assistência de advogados, como fizeram os gran
des produtores.

Precisamos esclarecer que toda operação de crédito entende
duas faces: o tomador do empréstimo, representado pelo mutuário,
e o agente. representado pelo banco. O banco analisa a proposta,
as garantias, vistorias, fiscalizações e assina também o contrato.

Assim, fica mais do que claro que a responsabilidade é de
quem toma emprestado e também de quem empresta.

Um outro aspecto que precisa ficar claro é a expressão:
"...fazendeiros que fazem fortuna com o dinheiro público não pa
gam o que devem e têm o apoio dos deputados ruralistas."

Acredito que se uma minoria dos Deputados está pendente
com os bancos, não se deve generalizar, estendendo-se à maioria
dos Deputados ou até mesmo aos chamados Deputados ruralistas.

A expressão "não pagam o que devem e têm o apoio dos
deputados..." também é inadequada ou mal interpretada porque
não há como conceber que essa maioria dos Deputados ruralistas
já não devia ou não pagava ou prestava: apoio antes mesmo das
eleições de outubro passado, ocasião em que foram eleitos..

A situação presente precisa ser urgentemente solucionada.
Os Prefeitos já decretaram emergência em muitos Municípios bra
sileiros e declararam de utilidade pública as máquinas e equipa
mentos do setor rural. E se as soluções não forem tomadas a
contento, os produtores estão dispostos a fechar as rodovias em di
versos pontos do País para alertar a autoridades responsáveis para
a adoção de sérias soluções.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (Blo

colPFL - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente.
Srs e Srs. Deputados, m~ do que irresponsável, é insensata a ati
tude dos dirigentes sindicais que desrespeitaram o julgamento fei
to pela Justiça do Trabalho sobre a greve dos petroleiros. Eles
estão transformando o movimento numa queda-de-braço entre o
sindicato e a lei. Argumentam os inconseqüentes líderes grevistas
que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ao declarar abusi
va a greve dos petroleiros e determinar a imediata volta ao traba
lho, não deve ser acatada porque é ilegítima.

Quando usam, em causa própria, o raciocínio de que só
"leis legítimas" merecem obediência e se arrogam o direito de de
cidir sobre a legitimidade ou não das leis a que estão submetidos.
esses dirigentes aventureiros revelam, além de oportunismo. um
imperdoável desconhecimento da história recente do País.

Antes da promulgação da atual Constituição, que selou um
novo pacto democrático entre o povo e o Estado brasileiros. esse
tipo de argumento fazia algum sentido. Naquela época. toda greve
era necessariamente ilegal, pois a Constituição outorgada pelo re
gime militar não reconhecia o direito de greve. É inegável, no en
tanto, que muitas paralisações realizadas naquele período não só
foram legítimas como desempenharam papel fundamental no reor
denamento jurídico-institucional do País.

Os tempos, no entanto, são outros. Felizmente, hoje temos
no Brasil um Estado de direito que pressupõe, necessariamente, o
primado da lei e o respeito às decisões do Poder Judiciário. Só os
arrogantes dirigentes sindicais que capitaneiam essa aventura gre
vista parecem ainda não ter percebido isso.

As paralisações das últimas semanas foram anunciadas
como uma greve geral de protesto contra a votação das refonnas
constitucionais. Ao verem que, com essa bandeira, o movimento
não receberia qualquer apoio da opinião pública, seus líderes cor
reram a apresentar uma lista de reivindicações salariais para justi
ficar a paralisação.

Ora, Sr"s e Srs. Deputados, não podem ser sérios dirigentes
sindicais os que acreditam na possibilidade de iludir a Justiça, o
Governo e a população com esse tipo de expediente amadorístico.

O que acontece, na realidade, é que os petroleiros têm abu
sado do fato de controlar um setor vital da economia e ficaram
mal-acostumados com a impunidade desfrutada em outras vezes
em que se valeram indevidamente do direito de greve. Demissões
de petroleiros e de outros empregados de estatais, em situações
análogas a esta, já aconteceram antes, mas a readmissão dos demi
tidos ~6i sempre negociada pela volta ao trabalho.
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Agora os grevistas estão sendo surpreendidos pela firmeza
do Governo e o acusam de intransigência e de radicalização, como
se pudesse haver radicalização maior do que desafiar a lei e a Jus
tiça, impondo graves prejuízos ao País!

Espero que desta vez o Governo não cometa o erro de ceder
às chantagens de um sindicalismo exclusivamente dedicado a de
fender seus privilégios corporativos, como o inacreditável adicio
nal de insalubridade recebido pelos burocratas da Petrobrás que
traballiam confortavelmente instalados em gabinetes de ar refrigerado.

Respaldado pela Justiça e com o apoio da opinião pública, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso tem uma ótima oportuni
dade para acabar definitivamente com esses excessos.

A greve, tal como está prevista na Constituição, é um ins
trumento de força que implica o rompimento de negociações.
Quando um sindicato convoca uma greve, apoiado pela maioria de
seus filiados, sabe que pode vencer, mas que também corre o risco
de perder.

São essas as regras do jogo, reiras que o sindicalismo sel
vagem praticado no momento pela Central Única dos Trabalhado
res não quer aceitar. Os dirigentes da CUT não percebem que, ao
desafiaram a lei, estão saindo do campo trabalhista e entrando no
perigoso terreno revolucionário.

Só que revolução nenhuma vai adiante sem a adesão das
massas, e a sociedade brasileira já deu provas suficientes de que
no momento está mais interessada em defender a estabilidade eco
nômica e institucional de que desfruta o País.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES LAN
DIM QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ POSTERIORMENTE PUBliCADO.

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

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Danilo de Castro.
O SR. DANILO DE CASTRO (pSDB - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, seria
desnecessário tecer aqui um registro mais profundo sobre o agra
vamento da miséria em nosso País. O histórico de problemas eco
nômicos gerados por conjunturas adversas ou mesmo pela má
gestão pública criou um quadro de pobreza e de graves problemas
sociais, que convivem conosco a cada instante, quer nas estatísti
cas, quer através dos meios de informação, quer ao nosso lado nas
ruas das cidades.

Esse mundo dos brasileiros que sofrem pela carência de di
nheiro, de alimento, de infra-estrutura básica, de condições míni
mas de saúde e cidadania é do conhecimento de todos nós. E nos
compete - enquanto representantes também desses concidadãos
excluídos - buscar e apoiar alternativas e proposições que ataquem
de forma incisiva as causas, bem como as conseqüências dessa
dramática realidade.

Por essa razão, é fundamental e urgente que firmemos o
nosso posicionamento quanto aos vários projetos em tramitação
nesta Casa que contribuirão para alterar toda essa situação nefasta,
atacando fortemente os vícios estruturais que mantêm a nossa so
ciedade prisioneira do subdesenvolvimento econômico e, por con
seguinte, da falência social. Precisamos responder com firmeza e
agilidade às refOJIDas de que a sociedade tanto carece e que reclama.

Inúmeras propostas e projetos foram alavancados no último
Governo, bem como novas iniciativas da maior relevância vêm
sendo tomadas pelo Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Estamos conseguindo a manutenção da estabilidade da
economia - fruto do bom gerenciamento pelo Governo Federal,
mas principalmente da participação e da responsabilidade de cada

brasileiro. Contudo, essa participação, em especial dos menos fa
vorecidos, tem significado também uma grande dose de sacrifí
cios, pelo arrocho salarial, pela alta taxa de juros e pelo
desemprego.

É claro que o plano de estabilização econômica precisa ter
todo o nosso apoio, por ser o ponto de partida para a solução dos
grandes problemas nacionais. Mas é imprescindível dar vazão
imediata a ações que permitirão a dinamização das forças produti
vas, com a geração de empregos, o fortalecimento dos pequenos
empresários e agricultores, a melhoria dos níveis salariais e, so
bretudo, a eliminação dos bolsões de pobreza. E tenho a convicção
de que esses objetivos permeiam também os propósitos de todos
os Srs. Parlamentares.

O problema da desigualdade de renda, da desigualdade de
oportunidades, é um fator crônico e de proporções alarmantes. E
que, por isso, requer de todos nós o máximo de iniciativas e ações
capazes de corresponder à altura da gravidade da questão com a
qual nos defrontamos. Ou seja, precisamos desenvolver tantas ar
mas quanto possível, e atacar em tantas frentes quanto necessárias,
para que consigamos debelar a pobreza e todas as suas mazelas.

Ao mesmo tempo conseqüência e causa dessa realidade de
violentas distorções sociais, a educação e a saúde em nosso País
vêm atingindo circunstâncias altamente preocupantes. A quantida
de de leitos hospitalares e de assentos nas escolas, principalmente
aqueles destinados à população de baixa renda, não tem acompa
nhado o forte crescimento da demanda, tomando-se algumas das
principais pontas desse grande iceberg que é o desequilíbrio social
brasileiro.

Entretanto, essas duas áreas, cada vez mais carentes, perde
ram, quatro anos atrás, uma importante fonte de recursos, que per
mitira, no período de 1975 a 1992, a construção e a restauração de
26.269 salas de aula, gerando 2 milhões de matrículas, e a criação
de 33.675 leitos hospitalares e 4.206 enfermarias. Estamos nos re
ferindo ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- o FAS.

Criado em 9 de dezembro de 1974, pela Lei nO 6.168, o
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, tinha o objeti
vo de dar suporte fmanceiro, através de fmanciamento da Caixa
Econômica Federal, a programas e projetos de caráter social, vi
sando beneficiar regiões carentes e populações de baixa renda. A
lei estabelecia também a renda líquida das loterias como sendo a
principal origem dos recursos para o FAS.

Dessa forma, enquanto esteve em funcionamentó, o FAS
permitiu a aplicação de 139,3 milhões de UPF, viabilitando muito
mais do que aqueles investimentos citados, já por si suficientes
para justificar socialmente a existência daquela linha de fmancia
mentos. Somente no segmento vital do ensino de l° Grau, o FAS
permitiu a existência de 1 milhão, 544ll1il matrículas escolares.

Porém o FAS beneficiou também outros setores fundamen
tais, como o Trabalho, o Interior, a Previdência e a Justiça. Por
exemplo, na área da Justiça, e na hoje tão problemática área de se
gurança, o FAS possibilitou o aparelhamento do Poder Público
com o fmanciamento de 735.000 metros quadrados de penitenciá
rias, gerando 6.335 vagas; viabilizou a construção de delegacias.
cadeias públicas, a aquisição de 7.398 veículos e de mais de 6 mil
aparelhos de comunicação.

No setor do Trabalho, o FAS financiou a construção de
199.640 metros quadrados de sedes sindicais, fortalecendo os ca
nais de cidadania do trabalhador brasileiro. Além de outros inves
timentos, que totalizaram quase 5 milhões de UPF.

Somente a área de educação e cultura recebeu 51.464.203
UPF. A área de saúde foi beneficiada com 38.053.844 UPF. Valo
res mais do que significativos para setores da sociedade que de-
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mandam urgentes investimentos, sob pena de comprometimento
da capacidade de progresso do nosso País.

E vale a pena também registrar que esses valores e projetos
beneficiaram de forma maciça todas as regiões do País nos dezoi
tos anos em que o FAS esteve ativo. Ele foi, portanto, um. agente
de equalização do desenvolvimento em nível nacional. E ainda
melhor, conseguindo se realimentar na medida em que foi uma li
nha de financiamentos sem inadimplência.

Entretanto, com a edição da Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991, os recursos que eram canalizados para o FAS foram redire
cionados para a Seguridade Social, provocando a virtual extinção
do programa.

No ano passado, começou a tramitar no Senado Federal
projeto do então Senador Marco Maciel, hoje vice-Presidente da
República, o Projeto de Lei do Senado nO 11, de 1994 - Comple
mentar, que "dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS" viabilizando o retorno desse
programa, que tantos benefícios poderá voltar a trazer para o de
senvolvimento social de nosso País.

Votado no Plenário do Senado em 9 de março último, o re
ferido projeto foi aprovado por maioria absoluta, cóm apenas um
voto contrário e uma abstenção, comprovando a grande relevância
de que se reveste a matéria.

Em sua redação, este novo projeto soluciona a principal fa
lha que ameaçou comprometer o FAS em sua fase inicial. A prin
cipal alteração refere-se à transferência para a Caixa Econômica
Federal da competência para a gestão da administração e operacio
nalização do Fundo. Nos últimos anos de existência do Fundo,
houve excessivas liberalidades do Conselho de Desenvolvimento
Social, órgão que deliberava e normatizava sobre o Fundo. Ocor
reu um gradativo esvaziamento de suas funções originais pela in
clusão de projetos de outras áreas que normalmente não seriam
contempladas.

O Sr. Pauderney Avelino - Nobre Deputado Danilo de
Castro, V. Ex" me permite um aparte?

O SR. DANJLO DE CASTRO - Com o máximo prazer.
O Sr. Pauderney Avelino - Sabe V. Ex" que esta Casa se

rejubila com a presença do ilustJ;e representante de Minas Gerais.
Os dados que V. Ex" traz ao conhecimento desta Casa são da mais
alta importância, haja vista V. Ex" ter presidido com tanta compe
tência a nossa Caixa Econômica Federal. Esses dados enobrecem
aquela instituição. Meu caro Deputado Danilo de Castro, acredito
que estamos inaugurando um novo tempo no Brasil, com a condu
ção frrme e ao mesmo tempo competente do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Precisamos, neste novo tempo, esquecer de
uma vez por todas o choro, não o choro musical, aquele belo ritmo
do nosso País, mas o choro pelo choro, a reclamação, aquela cultu
ra mofada que o Brasil não quer mais. O lugar a que queremos não
é tão longe quanto parece. Mas é árdua a missão de fazermos essa
revolução, de mudarmos nossa cultura neste momento. Tenho cer
teza de que com V. Ex" compondo o exército dos Parlamentares
que querem mudanças, atingiremos nossos objetivos. Partiremos
não para fazer a política do passado. Mirando-nos no passado tira
remos lições e aprenderemos com ele a política do presente e do fQtu
ro. Vamos olhar para o futuro, porque é para lá que estamos indo.

O SR. DANILO DE CASTRO - Agradeço ao Deputado
Pauderney Avelino o brilhante aparte, que veio, sem dúvida algu
ma, acrescentar muito ao meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o Deputado Severino Cavalcanti.
O Sr. Severino Cavalcanti - Aproveito o seu discurso, no

bre colega, especialmente quando se refere ao pequeno e ao micro
empresário, para solidarizar-me com V. Ex" pela procedência das
suas palavras. Aproveito também o relevante pronunciamento em

que V. Ex" traz dados que mostram sua preocupação, no desem
penho do mandato parlamentar, com os anseios do povo para dizer
da minha preocupação com as dificuldades por que o País está
passando. Não é possível dar tanta ênfase apenas ao Plano Real. É
necessário que se mude a tônica atual do Governo, para que os
pequenos e microempresários não quebrem, as indústrias pequenas
não fechem, as casas comerciais não cerrem suas portas, agravan
do as dificuldades desta Nação. Agradeço a V. Ex" a oportunidade de
fazer este desabafo do Nordeste brasileiro que estava dentro de mim.

O SR. DANILO DE CASTRO - Agradeço a V. Ex", De
putado Severino Cavalcanti, o aparte. que, na certa, enriquece ain
da mais meu pronunciamento.

Prossigo, Sr. Presidente.
Com a nova alteração, que responsabiliza a Caixa Econômi

ca Federal por toda a condução do processo, garante-se o enqua
dramento técnico dos projetos a serem fmanciados, fator essencial
para que exista o retomo do dinheiro investido para o Fundo, pro
piciando assim o efeito multiplicador no atendimento às necessi
dades básicas da população carente, e, principalmente, para que
haja um acompanhamento efetivo da sua aplicação. garantindo-se
os resultados sociais decorrentes.

Com a sua larga experiência na administração de linhas de
financiamento de cunho social, como a habitação e o saneamento e
desenvolvimento urbano, e, logicamente, o próprio FAS, a Caixa
Econômica Federal terá agora condições de transformar o progra
ma em uma operação ainda mais rentável do ponto de vista social.
A propósito, vale registrar que a reimplantação do programa não
trará nenhum impacto de custo adicional para aquela instituição,
pois ela já detém o corpo técnico especializado e o know-how ne
cessário para o gerenciamento do FAS.

É importante observar também que a retirada dos recursos
do programa implicaria uma redução de apenas 0,04% do Orça
mento da Seguridade Social, sendo portanto insignificante dentro
do leque de fontes que financia o setor. Além disso, o novo FAS
continuaria possibilitando investimentos enquadráveis no segmen
to da Seguridade Social.

A revitalização do FAS harmoniza-se de maneira profunda
com a filosofia das ações Governamentais priorizadas pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. É se casa, de maneira visceral,
com o objetivo que - tenho convicção - impulsiona esta legislatu
ra, qual seja o de legar à sociedade brasileira um manancial de
ações e decisões que retirem de vez o nosso Pais das raias do sub
desenvolvimento; que gerem empregos, riqueza para toda a Nação
e, principalmente, justiça e igualidade social.

Sr. Presidente, para que novamente as regiões sejam benefi
ciadas com financiamentos do FAS, é oportuno que seja autoriza
da a tramitação nesta Casa do Projeto de Lei do Senado nO 11, de
1994- Complementar.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tenho certeza de que a
tramitação e apro\ação desse projeto serão mais um grande passo
dado por esta Casa na definição de instrumentos legais capazes de
reverter alguns dos mais graves problemas da nossa população.
Dessa maneira, o Congresso Nacional estará demonstrando à so
ciedade que está sensível, atento e priorizando as questões urgen
tes que afetam o dia-a-dia dos brasileiros.

Durante o discurso do Sr. Danilo de Castro assu
mem sucessivamente a Presidência os Sn. Wilson Cam
pos, l° Secretário e B. Sá, § 2° do artigo 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (B. Sá) - Em face da desistência do
Deputado Davi Alves Silva, a Mesa, continuando os trabalhos do
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Grande Expediente, concede a palavra ao nobre Deputado Wilson
Campos.

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, desejo nesta opor
umidade fazer um registro, uma homenagem póstuma a um com
panheiro que pertenceu a esta Casa, ao Senado Federal, à
Assembléia Legislativa de São Paulo e ao Tribunal de Contas de
São Paulo. Refrro-me ao ex-Senador, ex-Ministro e ex-Deputado
Estadual e Federal, Orlando Zancaner. que chegou ao Senado da
República justamente ao mesmo tempo em que nós, o Senador
Jessé Freire, também de saudosa memória, e o Senador Teotônio
Vilela. Convivemos os quatro por muito tempo, quase que ocupan
do, naquela época, o mesmo gabinete de Senador da República.

Orlando Zancaner, natural de Catanduva, São Paulo, foi um
pol1tico que soube honrar as tradições do seu Estado. Grande de
fensor da democracia e verdadeiro combatente das boas causas.
Não poderia eu, sendo um daqueles quatro que conviveram diutur
namente e hoje ainda vivo, graças a Deus, deixar de prestar esta
homenagem póstuma ao ex-Senador Orlando Zancaner; Tampou
co poderia deixar de fazer referência ao convívio que tivemos com
um homem da envergadura de Teotônio Vilela. Naquela oportuni
dade, ao lado do já referido Senador Jessé Freire, formávamos um
grupo que pensava sempre na grandeza do Brasil. Hoje, aqui me
encontro fazendo este registro.

Congrat]llo-me com o atual Governador de Pernambuco,
Miguel Armes, pela atitude tomada há alguns dias, mesmo sendo
de partidos diferentes, de ideologias diferentes. Como todos sa
bem, tivemos, no passado, nossas dificuldades. Mas há mais ou
menos quinze dias. S. Ex" teve a preocupação de convidar toda a
bancada pernambucana do Congresso Nacional para ajudá-lo na
difícil missão de governar Pernambuco por mais quatro anos. Que
ro dar testemunha da harmonia que houve naquele encontro, ao
qual comparecerem quase todos os Deputados. Apenas três deixa
ram de fazê-lo, um dos quais com a justificativa de estar naquele
momento, na Comissão de Economia dando dois ou três pareceres de
interesse da Nação. Refrro-me ao nobre Deputado Roberto Fontes.

Tenho certeza de que todos que estavam naquela reunião
assumiram compromissos no sentido de fazer com que o atual Go
verno do nosso companheiro de partido, Fernando Henrique Car
doso, ache para a região. São compromissos assumidos na
campanha pol1tica, e podemos assegurar que o atual Presidente da
República, que é um dos homens de bem deste País, cumprirá a
palavra empreendida conosco e com aqueles que têm mandato
nesta Casa porque se comprometeram a apoiar o Governo que se
ria implantado. Hoje temos a felicidade de ver a bancada de Per
nambuco unida irriscando solução para as necessidades do nosso
Estado.

Está na tribuna de apartes o nobre Deputado Severino Ca
valcanti. Concederei com muita satisfação a palavra ao meu com
panheiro de longo tempo que levou as suas preocupações com sua
peculiar humildade, mas sobretudo com sabedoria, perguntando ao
Governador do nosso Estado como tratar de certos assuntos e prin
cipalmente do problema da cana-de-açúcar e do pólo sucro-alcooleiro.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado Wilson
Campos, a reunião que V. Ex" com tanta propriedade está retratan
do, mostra que nosso Estado está unido e tem um só pensamento.
Pernambuco, irmanado, procurou prestigiar a reunião feita com o
Governador, que não é do nosso partido. Discordamos de algumas
de suas posições, mas, quando se trata de defender os legítimos in
teresses de Pernambuco, não existe mais barreira partidária, não
existe mais legenda que nos afaste desse objetivo. V. Ex" estava lá,
com a sua experiência de tantos anos de mandato, sempre repre
sentando Pernambuco com dignidade e altivez, deixando de lado

as questiúnculas paroquiais para ir ao âmago da questão. Procurou
fazer com que o Governador se sentisse fortalecido pela nossaati
tude. Juntos defendemos Pernambuco, que precisa se soerguer do
caos e acabar com as dificuldades por que passam todos os micros
e pequenos empresários pernambucanos. Temos consciência da
nossa responsabilidade. V. Ex", que exerceu vários mandatos fede
rais e estaduais, foi Senador da República, procurou com seu co
nhecimento e capacidade mostrar ao Governador que todos em
Pernambuco têm um só pensamento: defender o nosso Estado e a
nossa região. Acreditamos e confiamos no Sr. Presidente da Repú
blica e a ele demos nosso voto. Assim, esperamos que S. Ex" cum
pra aquilo que prometeu durante a campanha e, pelo menos. dê
condições para que o nosso Estado e o Nordeste, possam realmen
te desenvolver um grande trabalho para o fortalecimento da irriga
ção. Tenho certeza de que o Sr. Presidente da República•. apesar
de não ter tomado até agora uma posição fITme em defesa da nossa
região, na sexta-feira, fará o prometido durante a campanha: dar
um tratamento diferenciado para o Nordeste. Portanto, espero que
sexta-feira seja um grande dia para a nossa região. Parabenizo V.
Ex", com quem estou solidário Deputado Wilson Campos.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço ao Deputado Se
verino Cavalcanti.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, vimos como se portou
a bancada pernambucana, quase na sua unanimidade, atenciosa
com a exposição do Sr. Governador. Todos assumimos um com
promisso naquele instante e tenho a certeza de que o Governador
de Pernambuco voltará satisfeito. Mais satisfeito ainda, se cumpri
das forem - tenho certeza que serão - as promessas feitas pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Vamos para a luta, porque
Pernambuco não vai se calar, não vai se humilhar, não vai somente
solicitar, mas exigir seus direitos constitucionais em favor da
sua gente.

Cluço com prazer o nobre Deputado Roberto Pontes, ex
Vice-Governador de Pernambuco, que foi meu companhei.ro na
Assembléia Legislativa e se encontra hoje aqui, dignificando II

nossa bancada.
O Sr. Roberto Fontes - Ilustre Deputado Wilson Campos.

para nós, pernambucano, é um orgulho tê-lo como companheiro e,
acima de tudo, defensor de nossa terra, do nosso Estado e de todos
os segmentos do Nordeste. Mas, nobre Deputado, faziamos, na
sexta-feira próxima passada, um pronunciamento acerca da irriga
ção, um dos compromissos assumidos pelo Exmo Sr. Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso. Dizia, S. Ex". quando vi
sitou Pernambuco, que iria irrigar, no seu primeiro ano de gover
no" cerca de 100 mil hectares. Até hoje, nobre Deputado, não
vimos ainda o primeiro hectare irrigado naquele Estado. Isto nos
leva exatamente não à descrença, mas a uma preocupação muito
grande, principalmente porque os Ministros responsáveis por esse
setor pertencem mais à área de planejamento e não de execu~'ão.

Falo a respeito do assunto porque vemos também a forma como
estão sendo tratadas a CODEVASF, o DNOCS, a SUDENE c to
dos os organismos responsáveis pela execução dos serviços de tra
balho. Infelizmente, todos esses organismos estão sucateados. c
dessa forma seu crescimento não será imediato. E a pujança pro
metida não virá, se o Ministro continuar a agir dessa forma. O Mi
nistro do Planejamento não dá prosseguimento, de forma alguma,
às obras iniciadas em nosso Estado, para as quais não abre mão de
um real sequer, quanto mais para as novas obras. Como vamos ir
rigar sem os recursos necessários? E com o sucateamento dos ór
gãos responsáveis. como a CODEVASF, não chegaremos a lugar
algum. Que essa união eonsensual que se trava, hoje, em Pernam
buco sirva de exemplo a esta Casa, que todas as bancadas do Nor
deste se unam em beneficio daquela região tão sacrificada. Não
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queremos e;;molas, nem desejamos beneplácitos. Precisamos, de
fato, de trabalho e de condições para reagir a contento e fazer com
que todo o dinheiro ali empregado seja revertido em benefício dos
aspectos econômico e social. Pernambuco, hoje, pode proclamar
nas suas bancadas a união perfeita. Conclamo, aproveitando o
aparte que V. Ex' me concede, todas as bancadas, do Ceará, Rio
Grande do Norte. Paraíba, Piauí e Bahia: vamos realizar a transpo
sição das águas do Rio São Francisco. fazendo com que seja a re
denção do Nordeste. Para isso termos de fazer a transposição de
bacias. reforçando a capacidade do rio. Nobre Deputado Wilson
Campos, Parabenizo mais uma vez pelo oportuno discurso que faz
nesta tarde e agradeço a V. Ex· pelo aparte, porque vai ao encon
tro do seu sonho, que é ver Pernambuco e o Nordeste pujantes.

O SR. WILSON CAMPOS - Ouço com muito prazer o
nobre Deputado José Genoíno que, sendo nordestino, hoje em São
Paulo. conhece tão bem quanto nós a grande dificuldade.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Deputado Wilson Campos,
agradeço a V. Ex· e o parabenizo pelo seu pronunciamento, princi
palmente ao ressalt<'IT o debate nacional que tem que ser feito sobre
o Nordeste, sobre a viabilidade ou não desse projeto, sobre o qual
estou disposto a discutir e receber informações. Mas Deputado
Wilson Campos, quero aproveitar o aparte para um registro que
considero da maior importância: a presença aqui no plenário do
ex-Senador Paulo Brossard, Ministro aposentado do Supremo Tri
bunal Federal. Um homem que, como político e como jurista, mar
cou a vida política do País, está aqui presente assistindo a nossa
sessão na Câmara dos Deputados. Não poderia deixar de fazer este
registro. aproveitando a oportunidade que V. Ex· me concede.
Muito obrigado.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Ex· e quero
também saudar a presença do ex-companheiro, hoje Ministro apo
sentado Paulo Brossard. Tenho certeza de que a presença de S. Ex·
- hoje no ócio da aposentadoria - muito dignificará nesta Casa.
Esperamos que esteja fazendo a viagem de volta.

Concedo o aparte ao Deputado Pedro Correa.
O Sr. Pedro Correa - Meu caro companheiro Deputado

Wilson Campos. V. Ex·, nesta tarde. traduz bem o que foi a reu
nião entre todos (lS companheiro da bancada federal de Pernambu
co - Deputados e Senadores -, o Governador Miguel AlTaes e sua
equipe de Seeretários. Certamente faremos novas reuniões. Porém,
hoje o dia foi U1<lIcado pela intervenção de cada um dos compa
nheiJms que manifestaranl a sua preocupação em relação ao nosso
estado e à nossa região. Sabemos das dificuldades que tem tido o
Presidente da República. o qual o nosso partido, o partido de V.
Ex". apóia nesta Casa. para manter o Plano Real, que tem também
o apoio de toda a sociedade brasileira. Porém, o Nordeste. meu
caro Deputado Wilson Campos. sempre teve um tratamento dife
renciado com reli.H;lío à política creditícia de todo o País. Esse tipo
de tratamento nada mais é do que uma preocupa~iío que sempre
têm tido os Govemos brasileiros. visando diminuir as diferenças
regionais e as desigualdades tão grandes entre os centros mais de
senvolvidos deste País e a nossa região nordestilla. Por isso apro
veitando a oportunidade de apartear o discurso que V. Ex· tão
brilhantemente faz nesta Casa. conc1amando os nordestinos, venho
também desta tribuna fazer um apelo àqueles que fazem a política
econômica deste País: é preciso revê-Ia. Recordo-me de que - e
hoje foi dito na nossa reunião, com a presença do Governador Mi
guel Arraes -. celta vez. ao nosso companheiro Roberto Campos,
quando Ministro do Planejamento no Governo do ex-Presidente
Figueiredo e se fazia urna política também procurando a estabili
dade. perguntaram o seguinte: se com a estabilidade iam aumentar
os cemitérios no nosso País. Ele respondia que, enquanto havia um
cemitério, encontrávamos várias maternidades. E neste momento a

crise é tão séria que as maternidades estão fechando e os cemité
rios aumentando. Apelo para a sensibilidade de um homem que
tem formação social-liberal e social-democrata para que, realmen
te, na sexta-feira, ao pisar o solo pernambucano, na reunião da Su
dene com todos os Governadores do Nordeste, possa anunciar
novos rumos para a nossa Região. Espero que os Governadores do
Nordeste, possa anunciar novos rumos para a nossa Região. Espe
ro que S. Ex· se preocupe, porque lá estão morrendo cada vez mais
pessoas e continua aumentando a desigualdade em relação às re
giões mais desenvolvidas do Brasil.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço ao nobre Deputa
do Pedro Correa pelas palavras, que demonstraram a esta Casa a
união dos pontos de vista da bancada pernambucana, e esperamos
que ela seja de todo o Nordeste.

Ouço com satisfação meu prezado amigo, Deputado Aclhe
mar de Barros Filho.

O Sr. Adhemar de Barros Filho - Deput{ldo Wilson Cam
pos, venho, neste momento, ao encontro de V. Ex· Já o ouvia, em
meu gabinete, quando relembrava e homenageava simultaneamen
te, figuras da história política. Registrei especialmente o nome do
ex-Senador Orlando Zancaner, que foi seu companheiro durante
certo tempo da sua vida política. Queria trazer o meu depoimento
nesse sentido. Conheci Orlando Zancaner e com ele convivi mui
tos anos, Deputado Estadual ao tempo do extinto Partido Social
Progressista, vida política intimamente ligada a este partido e à fi
gura do ex-Governador Aclhemar de Barros, marcou sempre a sua
vida por algo que é comum ao ilustre orador, Deputado Wilson
Campos: o seu espírito de luta e de trabalho, em muito assemelha
do à carreira de V. Ex· Por isso, por encontrar em Orlando Zanca
ner um lutador, um democrata convicto. um homem que bataihava
por sua região, como V. Ex· por Pemambuco, pelo Nordeste, não
podemos deixar de fazer a ele um registro e uma homenagem es
pecial da tribuna da Câmara dos Deputados. Associo-me a V. Ex·,
cumprimentando-o e, mais do que isso, colocando-me a seu lado
nas justas reivindicações que o ilustre Deputado faz para seu Esta
do, principalmente para que o Nordeste tenha um tratamento dife
renciado nesta Casa e possa levar avante sonhos que já fazem
parte da história da Região. Eis que há pouco foram abordados em
apartes a transposição do rio São Francisco e a interligação de ba
cias, enfun, a solução efetiva e definitiva do problema da água.
Este e outros problemas trataremos pessoalmente em outra oportu
nidade. Neste momento registro o nosso aplauso à justa homena
gem que V. Ex· faz a figuras desaparecidas do cenário político de
São Paulo e de outros estados, que foram seus companheiros de
Parlamento. Meus cumprimentos, Deputado Wilson Campos.

O SR. WILSON CAMPOS - Muito obrigado, Deputado
Aclhemar de Barros Filho. pela justeza do seu pronunciamento,
pela homenagem que V. Ex· ajuda a prestar àquele companheiro
que se foi para onde todos nós iremos.

Ouço com prazer o nobre Deputado Milton Temer.
O Sr. Milton Temer - Permita-me. nobre Deputado Wil

son Campos, um aparte. Quero registrar que sua homenagem aos
nomes históricos deste Congresso mostra a importância que V. Ex·
dá aos seus Pares nesta Casa e à forma sempre homosa de colabo
ração e de solidariedade que tem em relação a todos os que aqui
estão. A homenagem aos que se foram não só mantém viva a pre
sença deles, mas é também uma maneira de homenagear os pre
sentes e que, de certa forma, conduziram V. Ex' à Primeira
Secretaria desta Casa.

O SR. WILSON CAMPOS - Muito obrigado a V. Ex·
Como dizia, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, já foi anunciada
a ida do Presidente da República Femando Henrique Cardoso, ao
berço do Nordeste.
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Não ocupei a tribuna para enciumar os baianos, mas Per
nambuco - conhecido como "leão do Norte" - hospedará, a partir
de amanhã, Ministros de Estado e o Presidente da República. Todo
o Nordeste vai unir-se por meio da Sudene. É ela o berço do Nor
deste. Será na Sudene que todos iremos ouvir a palavra respeitável
do Presidente, homem que tem compromisso não só com a Nação,
mas também com o Nordeste.

Na sua plataforma de campanha, Fernando Henrique Car
doso assumiu o compromisso - endossado por todos nós - de redi
mir o Nordeste e toda a região sofrida e desassistida até então,
como é o caso do Norte, que também vem administrando através
dos séculos, a miséria, a fome, a pobreza, a desnutrição. Queremos
ter certeza de que o Senhor Presidente da República irá honrar a
sua palavra.

Aqui estão representados todos os estados ligados à Sudene,
órgão criado para ajudar o Nordeste nas suas dificuldades - para o
Norte foi criada a Sudam. Queremos mostrar, principalmente à
equipe econômica do Governo, que não estamos aqui para esmolas
ou favores. Queremos que S. &" cumpra os compromissos assu
midos durante sua campanha.

A Nossa região representa um terço da população do País e
vive a duras p~nas. Hoje, com o testemunho da bancada de Per
nambuco, o Senhor Presidente da República nos dará a certeza de
que cumprirá o prometido.

Não estamos pedindo obras novas, não estamos pedindo a
continuidade daquilo que se está transformando em um elefante
branco.

Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, o Senado Federal está
compondo hoje uma comissão - e quero homenagear, com muita
honra e satisfação, uma pessoa a quem quero bem, o Senador Car
los Wilson, porque foi sua a idéia de propor ao Senado que consti
tuísse essa comissão - que irá percorrer todo o Brasil e tentar
conscientizar o Senhor Presidente da República, seus ministros e
aqueles que ainda fazem parte desta Nação, que dizem que investir
no Norte e no Nordeste é investir a fundo perdido. Repilo esse tipo
de comentário pela dignidade daqueles que nos mandaram para cá.
É a hora da verdade, de se dizer realmente o que se vai fazer. Não
podemos viver de promessas.

Quero, mais uma vez, dizer, em nome do meu estado e do
partido ao qual tenho a honra de pertencer, o mesmo do Senhor
Presidente da República, que o Nordeste tem pressa. O sofrimento
de quinhentos anos não pode mais continuar. Temos pressa, sim,
de receber o prometido. Temos pressa de prosseguir em uma ca
minhada que poderá ser curta, média ou longa, mas que dignifique
a presença do Presidente da República em Pernambuco. Que o
povo pernambucano seja, como sempre foi, hospitaleiro com os
que nos visitam.

Esperamos que as promessas sejam cumpridas; esperamos,
sim, que seja dado a César o que é de César; esperamos que se mi
nore a situação do Nordeste, porque sofrem Pernambuco, Alagoas,
Sergipe. Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Ma
ranhão. Não queremos dividir esse sofrimento; vamos administrá
lo. O nosso sofrimento será sempre o do Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, amanhã, re
pito, com muita honra, o Nordeste receberá a visita do Senhor Pre
sidente da República que, através de Pernambuco, o meu Estado e
o de muitos aqui, abraçará o Nordeste. Tenho certeza de que o Go
verno não faltará e cumprirá as suas promessas. Não podemos
mais esperar, porque sofrem a Zona da Mata Sul, a Norte, o agres
te, o sul do Estado. Pergunto: por que padecer tanto? Por que tanto
sofrimento para uma região que deu maioria ao Senhor Presidente
da República, que o consagrou já no primeiro turno?

Não estamos aqui para esmolar, repito, mas para solicitar
justiça àqueles que carecem de justiça.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, hoje, por uma circuns
tância muito especial, encontro-me nesta tribuna como um políti
co, um ex-Senador que já foi cassado pela injustiça. Pela terceira
vez, faço parte da Mesa Diretora.

Hoje vejo um ex-companheiro chegar à presidência da mais
Alta Corte do País. Quero parabenizar José Paulo Sepúlveda Per
tence, que também sofreu, como nós, a injustiça. O Presidente Fer
nando Henrique Cardoso também passou por esses dissabores.

É em nome desse sentimento de brasilidade que clamo por
justiça, sobretudo para uma região sofredora e faminta; para a
criança desvalida que morre em cada esquina; para a mãe injusti
çada que vê o companheiro ir embora; para aqueles que, numa ci
dade linda e acolhedora, a cidade dos nossos sonhos, Recife, a
Capital do meu Estado, vêem a pobreza nas ruas; para os pequenos
e os médios empresários que choram suas mágoas últimas de juros
escorchantes. A pobreza está nas,ruas, os pequenos e médios em
presários choram as mágoas pelos juros escorchantes, as falências
batem às nossas portas, as dificuldades são inerentes ao comércio,
à indústria e à agricultura.

Vimos hoje compa$eiros do chamado Grupo da Agricultu
ra, da bancada ruralista desta Casa irem ao Presidente da Repúbli
ca pedir justiça para aqueles que acreditam na produção de
alimentos e num tratamento melhor, mais justo para aqueles que
plantam e colhem com grandes dificuldades. Essas pessoas, Sr.
Presidente conhecem muito bem a situação porque são produtores
agrícolas. Esses companheiros dignos e honestos, que não têm fal
sidade ideológica, lá foram hoje e amanhã voltarão para saber a
posição do Governo Fernando Henrique Cardoso em relação à po
lítica agrícola.

Temos certeza de que, se houver justiça, ela será feita prin
cipalmente à bancada rnralista representada nesta Casa.

Acreditamos que a próxima sexta-feira será o dia do cum
primento das promessas. Já observamos que o Sr. Presidente da
República determinou assistência melhor à Casa do povo.

O Sr. Presidente da República tem um compromisso muito
grande com a da irrigação. Durante sua campanha, disse que se
riam irrigados por ano, no Nordeste, pelo menos cem mil hectares
de terra. E asseguro que estamos encontrando dificuldades na libe
ração da ajuda governamental que possibilitará ao Nordeste produ
zir. Posso dar um depoimento. Na Região do Rio São Francisco, o
rio da unidade nacional, que nasce na Serra da Canastra; em Minas
Gerais, e chega até o berço baiano, passando por todos esses ou
tros Estados do Nordeste, consagrando a produção de cítricos, a
uva irrigada produz até três ou quatro safras por ano. E asseguro
sob a minha palavra de honra, que cinco hectares de uva irrigada
rendem o mesmo ou mais, que duzentos hectares de soja. Sr. Pre
sidente, isso significa multiplicar cinco por quarenta.

E em nome dessa região, desse povo que acreditou na plata
forma de governo de Fernando Henrique Cardoso que estou aqui
para saldar a presença de S. Ex" na presidência da reunião da Su
dene na sexta-feira.

Ouço, com satisfação, o Deputado Aldo Rebelo.
O Sr. Aldo Rebelo - Nobre Deputado Wilson Campos, V.

Ex" sabe que, pela sua experiência e pelos serviços prestados ao
Brasil, à região nordestina e, particularmente, ao seu Estado, Per
nambuco, só poderia receber a nossa solidariedade. Como a1agoa
no, meu Estado de nascimento, e como paulista, meu Estado de
adoção, mas acima de tudo como brasileiro, tenho absoluta con
vicção do que significa para nosso País o Nordeste, em especial
Pernambuco, berço da civilização brasileira, terra em que ocorre
ram, ao longo da sua história, episódios dos mais significativos da
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nacionalidade. Ao assomar à tribuna para defender, com compe
tência e ardor, os interesses de Pernambuco e do Brasil, saiba que
em São Paulo há um Deputado que se irmana a V. Exa na defesa
dos sagrados interesses desse grande Estado-membro da nossa Fe
deração. Parabéns, Deputado Wilson Campos.

O SR. wn.,SON CAMPOS - Agradeço o aparte a V. Exa,
Deputado Aldo Rebelo, nordestino de nascimento e paulista por
adoção. V. Exa, pelo seu sentimento e pela sua grandeza, é um dos
grandes representantes desta Casa.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Wilson Braga.
Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, hoje, poruma circuns

tância muito especial, encontro-me nesta tribuna como um políti
co, um ex-Senador que já foi cassado pela injustiça. Pela terceira
vez, faço parte da Mesa Diretora.

Hoje vejo um ex-companheiro chegar à presidência da mais
Alta Corte do País. Quero parabenizar José Paulo Sepúlveda Per
tence, que também sofreu, como nós, a injustiça. O Presidente Fer
nando Henrique Cardoso também passou por esses dissabores.

É em nome desse sentimento de brasilidade que clamo por
justiça, sobretudo para u,ma região sofredora e faminta; para a
criança desvalida que morre em cada esquina; para a mãe injusti
çada que vê o companheiro ir embora; para aqueles que, numa ci
dade linda e acolhedora, a cidade dos nossos sonhos, Recife, a
Capital do meu Estado, vêem a pobreza nas ruas; para os pequenos
e os médios empresários que choram suas mágoas últimas de juros
escorchantes. A pobreza está nas,ruas, os pequenos e médios em
presários choram as mágoas pelos juros escorchantes, as falências
batem às nossas portas, as dificuldades são inerentes ao comércio,
à indústria e à agricultura.

Vimos hoje companheiros do chamado Grupo da Agricultu
ra, da bancada ruralista desta Casa irem ao Presidente da Repúbli
ca pedir justiça para aqueles que acreditam na produção de
alimentos e num tratamento melhor, mais justo para aqueles que
plantam e- colhem com grandes dificuldades. Essas pessoas, Sr.
Presidente conhecem muito bem a situação porque são produtores
agricolas. Esses companheiros dignos e honestos, que não têm fal
sidade ideológica, lá foram hoje e amanhã voltarão para saber a
posição do Governo Fernando Henrique Cardoso em relação à po
litica agrícola.

Temos certeza de que, se houver justiça, ela será feita prin
cipalmente à bancada ruralista representada nesta Casa.

Acreditamos que a próxima sexta-feira será o dia do cum
primento das promessas. Já observamos que o Sr. Presidente da
República detenninou assistência melhor à Casa do povo.

O Sr. Presidente da República tem um compromisso muito
grande com a da irrigação. Durante sua campanha, disse que se
riam irrigados por ano, no Nordeste, pelo menos cem mil hectares
de terra. E asseguro que estamos encontrando dificuldades na libe
ração da ajuda governamental que possibilitará ao Nordeste produ
zir. Posso dar um depoimento. Na Região do Rio São Francisco, o
rio da unidade nacional, que nasce na Serra da Canastra; em Minas
Gerais, e chega até o berço baiano, passando por todos esses ou
tros Estados do Nordeste, consagrando a produção de cítricos, a
uva irrigada produz até três ou quatro safras por ano. E asseguro
sob a minha palavra de honra, que cinco hectares de uva irrigada
rendem o mesmo ou mais, que duzentos hectares de soja. Sr. Pre
sidente, isso significa multiplicar cinco por quarenta.

E em nome dessa região, desse povo que acreditou na plata
forma de governo de Fernando Henrique Cardoso que estou aqui
para saldar a presença de S. Exa na presidência da reunião da Su
dene na sexta-feira.

Ouço, com satisfação, o Deputado Aldo Rebelo.
O Sr. Aldo Rebelo - Nobre Deputado Wilson Campos, V.

Exa sabe que, pela sua experiência e pelos serviços prestados ao
Brasil, à região nordestina e, particularmente, ao seu Estado, Per
nambuco, só poderia receber a nossa solidariedade. Como alagoa
no, meu Estado de nascimento, e como paulista, meu Estado de
adoção, mas acima de tudo como brasileiro, tenho absoluta con
vicção do que significa para nosso País o Nordeste, em especial
Pernambuco, berç.o da civilização brasileira, terra em que ocorre
ram, ao longo da sua história, episódios dos mais significativos da
nacionalidade. Ao assomar à tribuna para defender, com compe
tência e ardor, os interesses de Pernambuco e do Brasil, saiba que
em São Paulo há um Deputado que se irmana a V. Exa na defesa
dos sagrados interesses desse grande Estado-membro da nossa Fe
deração. Parabéns, Deputado Wilson Campos.

O SR. wn.,SON CAMPOS - Agradeço o aparte a V. Exa,
Deputado Aldo Rebelo, nordestino de nascimento e paulista por
adoção. V. Exa, pelo seu sentimento e pela sua grandeza, é um dos
grandes representantes desta Casa.

Ouço, comprazer, o nobre Deputado Wilson Braga.
O Sr. Wilson Braga - Deputado Wilson Campos, esta

Casa está ouvindo com muita atenção o seu pronunciamento não
só pela experiência acumulada por V. Exa nos diversos mandatos
exercidos como Senador e Deputado Federal, como também pelo
muito que representa para Pernambuco e o Nordeste. V. Exa men
ciona assuntos importantes para aquela região. Associo-me a V.
Exanas teses que defende e requeiro que leve o apelo desta Casa a
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, no sentido de
que a visita que fará na sexta-feira a Pernambuco, amplamente
anunciada, não seja para nós uma frustração a mais, pois os diver
sos Presidentes que lá estiveram tudo prometeram e nada resolve
ram. Desejamos que Sua Excelência não se atenha a projetos
isolados, como o da Adutora do Oeste ou qualquer outro da Paraí
ba ou do Rio Grande do Norte, mas leve em sua pasta um projeto
que atenda às ansiedades nordestinas de recuperação de seu passa
do, para encontrar um caminho de desenvolvimento. Não há outro
caminho para que o Nordeste saia do atraso a não ser abastecê-lo
de água e promover a irrigação. E só teremos isso com a transposi
ção das águas do rio São Francisco para todos os Estados nordesti
nos e não para um ou dois apenas.

O SR. WILSON CAMPOS - Nobre Deputado Wilson
Braga, V. Exatem toda razão. Sua experiência como Deputado Fe
deral, Governador da Paraíba e Prefeito de João Pessoa muito nos
dignifica. Além disso, há o sentimento do homem do Nordeste que
está aqui a pedir justiça para quem clama por justiça.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira - Nobre Deputado Wilson Cam

pos, inicialmente desejo congratular-me com V. Exapela oportuni
dade deste pronunciamento, às vésperas. logicamente, da ida de
Sua Excelência o Senhor Presidente da República à região Nor
deste para participar de uma reunião da Sudene, que, quando da
sua criação, tinha como finalidade desenvolver o Nordeste. Mas,
lamentavelmente, ao longo do tempo, a Sudene tem sido um órgão
totalmente desativado em relação exatamente àquilo que deveria
exercitar em defesa dos interesses da região. Quero, como alagoa
no - meu Estado atravessa as mais diversas dificuldades - dizer a
V. Exa que o nordestino brasileiro aguarda com ansiedade a pre
sença do Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Car
doso, na região e, particularmente, no fórum dos debates dos
grandes problemas da região, que é a Sudene. Esperamos que Sua
Excelência, ao ir ao Nordeste para participar da reunião do Conse
lho Deliberativo da Sudene, leve algo que venha trazer melhorias e
benefícios para aquela região sofrida deste País. Daí, nobre Depu.
tado Wilson Campos, congratular-me com V. Exapela oportunida
de do seu extraordinário pronunciamento. Alagoas, Sergipe,
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Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Ceará, enfim, todos
os Estados nordestinos aguardam a presença do Senhor Presidente
da República com um sentimento de que, temos certeza absoluta,
algo diferente haverá de acontecer, exatamente daqui por diante,
para que aquela região possa se enquadrar, na verdade, dentro do
contexto deste País, como sendo Brasil e não um Brasil discrimi
nado. Quero congratular-me com V. Exa, mais uma vez, pelo opor
tuno pronunciamento. Muito obrigado.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exa a oportu
nidade do aparte, pois, como alagoano, também é vítima do mes
mo sofrimento que padecemos.

O Sr. Inácio Arruda - Nobre Deputado, V. Exa me permi
te um aparte?

O SR. WILSON CAMPOS - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre Deputado
Wilson Campos, pediria apenas que o aparte fosse rápido, pois o
tempo de V. Exa está esgotado.

O Sr. Inácio Arruda - Nobre Deputado Wilson Campos, o
Estado do Ceará não poderia, neste momento, deixar de prestar so
lidariedade ao pronunciamento que V. Exa faz em defesa do Bra
sil, porque defender o Nordeste é defender esta Nação.
Particularmente, porque conhecemos e sabemos da bravura desse
povo nordestino, desde a época em que o Nordeste era exatamente
o berço da economia nacional e não só da civilização brasileira.
Durante o início do Império, da vinda da Coroa portuguesa até à
independência, sabemos todos nós que era o Nordeste a fonte da
riqueza nacional. E, de lá para cá, transferida a Capital para a re
gião Sudeste, começou a haver sérias restrições à economia nor
destina, que precisa ser resgatada e só o será com a unidade de
todos os Estados nordestinos, demonstrando a coragem de Frei
Caneca e de Padre Moror6, ao enfrentarem, durante a Confedera
ção do Equador, a discriminação que acontecia naquele momento.
Por isso, solidarizo-me com V. Exa

, um bravo nordestino, asso
ciando-me, em nome do nosso Estado, o Ceará, a essa luta para de
fato integrar o Nordeste à economia nacional. Parabéns a V. Exa

pelo pronunciamento.
O SR. WILSON CAMPOS - Ouço o nobre Deputado Fer

.nando Ferro.
O Sr. Fernando Ferro - Deputado Wilson Campos. quero pa

rabenizar V. Exapelo seu pronunciamento e externar a minha solida
riedade na compreensão de que nós, do Nordeste, queremos discutir
uma inserção, com dignidade, da nossa região dentro do País, não
mendigando, não trabalhando com políticas apenas compensatórias
ou assistencialistas, e reconhecendo, acima de tudo, que os frutos da
estabilidade econômica têm de se dirigir para o conjunto do País, e
não ser privilégio apenas de uma minoria, que hoje é quem pode mui
to bem estar tranqüila com o encaminhamento da política econômica
do Governo. O Nordeste quer muito mais do que isso. Quer a digni
dade, a inserção na Nação com dignidade, de cabeça erguida. O pro
nunciamento de V. Exa contribui nessa direção.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exa o aparte.
Concluindo, Sr. Presidente, quero saudar a compreensão da

nossa bancada, do Governador Miguel Arraes, que nos convocou
para ouvir a sua preocupação em tomo da situação de Pernambu
co. O Nordeste, por inteiro, está convocado para sexta-ferra, em
Recife, estar pesente na n~uniãoda Sudene.

Obrigado, Sr. Presidente, pela atenção dispensada, pois es
tava aqui, com grande satisfação, defendendo a minha região e a
deV.Exa

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar à
apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante da Or
demdoDia.

Durante o discurso do Sr. Wilson Campos, assu
mem sucessivamente a Presidência os Srs. Wilson Bra
ga, 4° Suplente de Secretário; Ronaldo Perim, 1°
Vice-Presidente; e, Luís Eduardo, Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - BlocoIPTB; Elton Rohnelt - BlocoIPSC;
Luciano Castro - PPR; Luis Barbosa - BlocoIPTB; Moises Lipnik
- BlocdPTB; Robério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - BlocdPFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima
Pelaes - BlocdPFL; Gervásio Oliveira - BlocoIPSB; Murilo Pi
nheiro - BlocdPFL; Raquel Capiberibe - BlocoIPSB; Sérgio Bar
cellos - BlocdPFL.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gérson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra
BlocdPTB; José Priante - PMDB.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - BlocdPFL; Car
los da Carbrás - BlocoIPFL; Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé
Mestrinho - PMDB; Luiz Fernando - PMDB.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eunpedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- BlocdPL; lldemar Kussler- PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Bngido
- PMDB; João Maia - PSDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - BlocoIPFL.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Blo
cdPFL; Cesar Bandeira - BlocoIPFL; Costa Ferreira - PP; Davi
Alves Silva - BlocdPFL; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Blo
co'PFL; Jayme Santana - PSDB; José arrlos Sabóia - Bloco'PSB.

Ceará

Arribal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - BlocdPFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
Inácio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá 
PSDB; Ciro Nogueira - BlocdPFL; Felipe Mendes - PPR; Herá
clito Fortes - BlocdPFL; João Henrique - PMDB; Júlio Cesar
BlocdPFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - BlocolPFL; Betinho Rosado - Blo
cdPFL; Carlos Alberto - BlocoIPFL; Cipriano Correia - PSDB;
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Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê FelTeira - BlocdPFL;
Laire Rosado- PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - BlocdPFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
BlocdPFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - BlocolPFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lim~ - PMDB; José Alde
mir- PMDB; José Luiz Clerot- PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - BlocoIPFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - BlocoIPSB; Gonzaga Patriota - BlocoIPSB; Hum
berto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - BlocolPFL; João Colaço
BlocdPSB; José Chaves - BlocdPSB; José Jorge - Bloco/ PFL;
José Mendonça Bezerra - BlocolPFL; José Múcio Monteiro 
BlocdPFL; Wilson Campos - PSDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - BlocoIPTB; Augusto Farias - Blo
cdPSC; Benedito de Lira- BlocolPFL; Ceci Cunha- PSDB; Fer
nando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - BlocóIPMN;
Carlos Magno - BlocdPFL; Cleonâncio Fonseca - PSDB; Jerôni
mo Reis - BlocoIPMN; José Teles - PPR.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - BlocoIPFL; Benito
Gama - BlocolPFL; Beto Lelis - BlocoIPSB; Claudio Cajado 
BlocdPFL; Coriolano Sales - PDT; Dotningos Leonelli - PSDB;
Eujácio Simões - BlocoIPL; Félix Mendonça - BlocoIPTB; Fer
nando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo
Lima - PCdoB; Jaime Fernandes - BlocoIPFL; Jairo Azi - Blo
cdPFL; Jairo Carneiro - BlocoIPFL; Jaques Wagner - PT; João
Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco/
PFL; José Carlos Aleluia - BlocoIPFL; José Rocha - BlocdPFL;
José Tude - BlocoIPTB; Leur Lomanto - Bloco/ PFL; Luís Eduar
do - BlocoIPFL; Luiz Braga - BlocdPFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do ValIe - PMDB; Aracely de Paula - BlocdPFL; Armando Cos
ta - PMDB; Bonifácio de Andrada - BlocoIPTB; Carlos Melles 
BlocdPFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta - PT; Da
nilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad
PSDB; Eliseu Resende - BlocdPFL; Fernando Diniz - PMDB;
Francisco Horta - BlocolPL; Genésio Bernardino - PMDB; Her
culano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Blo
cdPFL; Humberto Souto - BlocolPFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPR;
Jair Siqueira - BlocdPFL; João Fassarella - PT; José Rezende
BlocdPTB; José Santana de Vasconcellos - BlocoIPFL; Lael Va
rella - BlocolPFL; Leopoldo Bessone - BlocolPTB; Ronaldo Pe
rim-PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocoIPSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - BlocolPL; Luiz
Durão-PDT.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timoteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Alexandre
Cardoso - BlocoIPSB; Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle-

BlocdPL; Arolde de Oliveira - BlocoIPFL; Candinho Mattos 
PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Conceição
Tavares - PT; Edson Ezequiel - PDT; Eduardo Mascarenhas 
PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando Gabeira - PV; Fernando
Gonçalves - BlocoIPTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Dor
nelles - PPR; Francisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Bal
sonaro - PPR; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes 
BlocdPTB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos Coutinho - Sem
Partido; José Carlos Lacerda - PPR; José Maurício - PDT; Lapro
vita Vieira - PP; Laura Carneiro - PP; Lima Netto - BlocolPFL.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman 
PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; AItnino Affonso - PSDB; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; An
tônio Kandir- PSDB; Arlindo Chinaglia - P'T; Arnaldo Faria de
Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres
da Cunha - BlocoIPFL; Beto Mansur - PPR; Carlos Apolinário 
PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russo
manno - PSDB; Corauci Sobrinho - BlocoIPFL; Cunha Bueno 
PPR; Cunha Lima - Sem Partido; De Velasco - Bloco/ PSD; Del
fim Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - BlocoIPTB; Edinho Araújo
- PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Mattello - PPR; Fernando
Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hé
lio Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João
Mellão Ne,to - BlocoIPFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen
- PMDB; José Aníbal- PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra
- BlocdPTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José
Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB;
Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos 
PMDB; Luiz Gushiken - PT.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas - PP; Gilney
Viana-PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene
dito Domingos - PP; atico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PP.

Paraná

Abelardo Lupion - BlocdPFL; Affonso Camargo - Blo
cdPFL; Alexandre Ceranto - BlocoIPFL; Antonio Ueno - Blo
cdPFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT; Dilceu
Sperafico - PP; Elias Abraltão - PMDB; Flávio Arns - PSDB;
Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; José
Borba - BlocolPTB; José Janene - PP; Luciano Pizzatto - Bloco/
PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Blo
cdPFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot-
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ta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car
dinal- PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Es
ther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto 
PMDB; Hugo Lagranha - BlocolPTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair
Soares - BlocoIPFL; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati - PT; Jú
lio Redecker - PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Yeda Crusius 
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 304 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar à
apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante da Or
demdoDia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI.TUIÇkO
N°7-B,DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da discussão, em plimeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 7-A, de 1995, que
altera o mtigo 178 da Constituição Federal; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade, com substitutivo, contra·os votos
dos Srs. Gilvam Freire, Jarbas Lima, Adylson Motta,
José Genoíno, Hélio Bicudo, Milton Mendes, Paulo Del
gado, Alexandre Cardoso, Aldo Arantes c, em separado,
dos Srs. Nilson Gibson, Coriolano Sales, Ênio Bacci e
Matheus Schmidt (Relator: Sr. Almino Afonso). Parecer
da Comissão Especial pela aprovação desta, das emen
das nOs 1, 2,5 e 6 na forma de substitutivo e pela rejei
ção das emendas de nOs 3 e 4, contra os votos dos Srs.
Carlos Santana, João Cóser, TeIma de Souza, Ênio Bac
ci, Magno Bacelar, Nilson Gibson e Socorro Gomes. Os
Srs. Nilson Gibson, Philemon Rodrigues, Socorro Go
mes, Ênio Bacci e, conjuntamente, os Srs. Carlos Santa
na, João Cóser e TeIma de Souza apresentavam voto em
separado (Relator: Sr. José Carlos Aleluia).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Inácio Arruda, que disporá de cinco minutos, para
discutir a matéria.

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, voltamos aos de
bates das emendas oferecidas pelo Sr. Presidente da República à
Constituição do nosso País.

No caso específico da navegação de cabotagem, da modifi
cação proposta ao art. 178, diria que, se nos déssemos ao trabalho
de ler o relatório do Deputado José Carlos Aleluia, na sua inteire
za, do começo ao fim, chegaríamos a conclusão inversa a que che
gou o Relator. Com base no depoimento de mais de quinze
representações que na Comissão estiveram e em informações da
Assessoria Legislativa, que prestou relevante serviços à Comissão,
oferecendo um relatório que dá exatamente o diagnóstico da reali
dade da navegação de cabotagem em todo o mundo - trabalho ofe
recido pelo Sr. Sérgio Porto da Luz-, se nos déssemos ao trabalho
de fazer a leitura do material, que pode ser lido por todo Parlamen
tar, se lêSsemos o trabalho do assessor legislativo, os votos em se
parado e o relatório do nobre Deputado José Carlos Aleluia, não
teríamos outro caminho a seguir, a não ser mantermos o texto
constitucional. Mas o Relator, não sei por que razão, capotou ao
final do relatório, na sua conclusão. Disse que temos que descons
titucionalizar: que essa é uma matéria que em todo canto e tratado
como infraconstitucional; que, em 1988, o Constituinte percebeu

que poderia incluir uma barreira à navegação de cahOíagem e
aproveitou para estabelecer a proteção, tendo em vista que só s~

poderia mudá-la através de emenda constitucional, que exige quo
rum qualificado.

Ora, Sr. Presidente, desde o império, desde 1816, desde a
vinda da Coroa Portuguesa para o Brasil, os governantes desta Na
ção buscam proteger a navegação de cabotagem. Quase todas as
Constituições buscaram proteger essa navegação. E não o fizeram
apenas para criar barreiras a possíveis modificações, mas para pro
teger a economia desta Nação nascente. Não havia motivação de
criar barreiras ao desenvolvimento nacional. Ao contrário. a prote
ção advinda da Constituição de 1988 e de tantas Constituições bra
sileiras tem um único objetivo: proteger a economia e ampUar a
base de emprego para milhões de brasileiros que estão deserdados
em nosso Pátda.

Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, não quero acrescentar
ao meu pronunciamento nada do que esteja escrito no texto do Re
lator. Absolutamente nada. Seria mais do que si.!ficiente ler o rela
tório para garantir a proteção da navegação de cabotagem e o texto
proposto pelos Constituintes de 1988.

Se há mito de quebrar o monopólio da navegação de cabo
tagem, após este relatório, os pronunciamentos dos convidados e a
apresentação de diversos votos em separado, quero crer que por
trás das modificações do texto constitucional não está a modern
ização do setor, a ampliação de base de emprego para o nosso
povo sem trabalho, nada disso, mas os bilhões de dólares que,
como disse o Relator, significam a atuação no setor de navegação
de cabotagem. São biliões e biliões de dólares, no mundo inteiro.
Abrir o monopólio da navegação de cabotagem é submeter nosso
País aos grandes cartéis que atuam no setor, no Brasil e no mundo.

Por isso, nós, do PCdoS, somos pela manutenção do texto
da Constituição, pela proteção do Brasil e de seus trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala-
vra, para falar a favor, ao Deputado Vicente CascÍone. -

O SR. VICENTE CASCIONE (BlocoIPTB - sr. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados. trago
uma posição e uma preocupação. A Proposta de Emenda n° 7/95 é
objeto de um destaque no sentido de que se ret.orne ao texto origi
nal do Governo. Considero a proposta do Governo superior ao
substitutivo do eminente Relator. Deputado José Carlos l\leluia.
Pela proposta original do Governo pelo menos fica preservada a
utilização exclusiva de embarcações brasileiras na navegação de
cabotagem. Já no substitutivo do Relator isso não ocorre.

Minha preocupação fundamenta-se num fato que. talvez. te
nha passado despercebido. O navio de bandeira estrangeira é, na
verdade, território estrangeiro. Ao fazer a navegação costeira ou
de cabotagem, está configurando território estrangeiro. Vale dizer,
o Brasil não tem soberania que alcance embarcações de bandeira
estrangeira, nem jurisdição sobre embarcação de bandeira estran
geira. É absoluta a soberania da embarcação quando fora do mar
territorial, e ainda que a navegação seja costeira ou de cabotagem.
o navio permanecerá em águas não territoriais. sendo territálio es
trangeiro.

Chamo a atenção de V. Exas para um aspecto que me parece
muito importante: pelas legislações internacional e hrasileir;)., se o
navio não estiver em águas territoriais brasileiras. nem al.rauv:lo no
porto. é território estrangeiro. Portanto. não está sujeito às lei:, bra
sileiras. embora no exercício de atividade eminentemente afet.ü ao
interesse da economia nacional.

Por isso, sugiro a aprovação do destaque que no~ rcmN6 fi
emenda original enviada pelo Governo. Por fundamento que não é
de natureza econômica. nem de mérito. mas é absülutament0 legal.



10310 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Maio de 1995

Do contrário, estaremos entregando a navios de bandeira estran
geira, isto é, a territórios estrangeiros, o direitqde serem absoluta
mente soberanos, infensos, insuscetíveis ,,de verem aplicada a lei
brasileira as suas relações. O dono do direito é o capitão do navio. ,
E o navio estrangeiro é absolutamente soberano, fora das águas
territoriais brasileiras.

Portanto, faço alerta no sentido de que deve prevalecer a
emenda original do Governo, que preserva esta situação, quando
estabelece que, enquanto não se editar a lei de que cuida o § 3° do
art. 178, a navegação de cabotagem. e a interior pennaneceriio privati
vas de embarcações nacionais, salvo caso de necessidade pública.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é minha manifestação,
em caráter legal e técnico, envolvendo o aspecto da soberania e da
aplicação da lei. Isto é, a lei brasileira não se aplica às embarcaçõ
es de bandeira estrangeira, porque a lei brasileira não se apli.ca em
território estrangeiro. Pela lei, a embarcação estrangeim é tenitório es
trangeiro. insuscetível de ser alcançado pela legislação do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar contra, à nobre Deputada Socorro Gomes, que dis
porá de cinco minutos.

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, permito-me
fazer um registro sobre o que o nobre Deputado Vicente Cascione,
que me antecedeu, expôs, de fonna muito clara e precisa, ao dizer
que as embarcações de bandeira estrangeira são imunes à legisla
ção brasileira, são autônomas e soberanas em nossos mares e rios.
E o que será aprovado ou derrotado hoje nesta Casa. Como que
rem o Governo e o Relator, Deputado José Carlos Aleluia, abrire
mos a navegação de cabotagem e a interior a embarcações
estrangeiras.

Em pdmeiro lugar, há uma questão de soberania sobre nos
sas águas. O Deputado Vicente Cascione disse bem: embarcação
de bandeira estrangeira é soberana aqui dentro.

Assim, a Câmara Federal irá julgar, em primeira instância,
se iremos aceitar que em nossa costa, de porto a porto, e em nos
sos rios não exerçamos nossa soberania.

A segunda questão diz respeito a essa soberania, que não é
um ente abstrato. Ela se faz do concreto, no dia-a-dia, no cotidia
no. O que se questiona é quem transporá nossos alimentos, nosso
petróleo ou qualquer outro bem de importância para o País; navios
brasileiros, sob nosso domínio, ou qualquer outro país, sejam os
Estados Unidos, seja o Japão, seja a Inglaterra. Não conhecemos
nenhuma grande nação com vocação marítima que não seja a pro
prietária de suas embarcações.

Os Estados Unidos, que hoje pressionam nosso País e ou
tros países da América Latina, de forma contundente e truculenta,
p<lIa que abram a navegação de cabotagem, exercem, do ponto de
vista da sua navegação, uma proteção rigorosa. Na reunião do
GATI, rcali7.ada no Uruguai, por exemplo, eles não aceitaram sequer
discutir sua navegação - nem a de cabotagem e nem a de longo curso.

E quanto aos prejuíws? O Governo Fernando Henlique
Cardoso tem dito que, até o final da dácada - portanto, dentro de
cinco anos - ganharemos, através do comércio com o exterior, cer
ca de 200 bilhões de dólares. Isso significa que, com a abertura da
navegação para bandeiras estrangeiras, perderemos, só com frete,
IS biUlões de dólares.

Ora. o Governo está pretendendo vender uma companhia
como a Vale do Rio Doce por 10 bilhões de dólares e está abrindo
a navegação de cabotagem consciente de que vai perder 15 bilhões
de dólares para outros países até o final desta década. É um gover
no incoerente.

Sr's e Srs. Deputados, não sei o que está por trás disso, mas
tenho certeza absoluta de que esse grande negócio é um engodo,

no qual, ao se aprovar a emenda, há apenas um perdedor, o Bmsil,
seu povo, nossa soberania, o comércio exterior e interno. Por isso,
aqui fica o clamor de uma Deputada da Amazônia, do PCdoB, as
sim como de vádos Deputados patriotas desta Casa.

Soberania não se alcança transigindo com os interesses do
País, mas votando matérias que nos dizem respeito, e não por pres
são de países desenvolvidos. Eles cuidam de seus bens, de sua na
vegação e nem sequer aceitam discutir a mesma abertura. No
entanto, pressionam-nos.

Na Comissão Especial, ouvimos armadores, empresas pri
vadas db petróleo, estivadores, grandes empresádos, repre
sentantes da iniciativa privada e do Governo. Como disse o
Deputado Inácio Arruda, o Deputado José Carlos Aleluia diz, no
final do seu relatório, que todas as grandes nações do mundo colo
cam a navegação de cabotagem como privativa. No entanto, em
seu voto indica que se deve retirar esse preceito da Constituição.
Além disso, diz que a regulamentação da matéria se dará por lei
ordinária, e não por lei complementar. Uma questão dessa enver
gadura é entendida como de somenos importância.

Por isso, nós, do PCdoB, iremos votar contra essa emenda,
resgatado a Constituição em vigor, a nossa tradição e a de países
que prezam o seu povo. Acreditamos no porvir da nossa Pátria,
acreditamos que o Brasil tem futuro. Quem vota hoje contra a so
berania, com certeza irá a julgamento pela nossa história.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar a favor, ao Deputado Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o setor da
indústria naval talvez seja o que maior crescimento deve conhecer
nos próximos anos. A frota mundial está envelhecida. A idade mé
dia dos navios que hoje atuam no comércio intemacional é de aproxi
madamente 25 anos. As novas regms de defesa do meio ambiente vão
exigir enonnes modificações nas regras da construção naval.

Estudos elaborados pela Secretaria de Comércio dos Esta
dos Unidos, demonstram que, nos próximos dez anos, 6 mil navios
deverão ser construídos no mundo. Se 4% dessas encomendas fo
rem realizadas no Brasil, poderemos construir, nos estaleiros do
Brasil, e do Rio de Janeiro, 240 navios, gerando, aproximadamen
te, 100 mil empregos em nosso território.

A proposta de emenda que está sendo votada pelo Congres
so Nacional não permite que embarcações estrangeiras façam na
vegação de cabotagem no Brasil, mesmo aquelas que pertençam a
empresas brasileiras. Ela apenas desconstitucionaliza, transferindo
por lei ordinária o exame da problemática. Dessa forma, abre-se
caminho para que seja elaborada uma política realmente profunda
de proteção à indústria naval brasileira, hoje totalmente achinca
lhada por elevadas taxas de juros e por uma política míope, cega
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.

É na votação dessa lei que vamos deixar bem clara nossa
posição no sentido de que a navegação de cabotagem no Brasil
deve ser feita por empresas brasileiras, e somente em casos excep
cionais por empresas estrangeiras.

O parecer do Deputado José Carlos Aleluia tem outro as
pecto altamente positivo. Ele abre, de imediato, a possibilidade de
que embarcações de passageiros de empresas estrangeiras, não fa
bricadas no Brasil, tragam ao País grande quantidade de tulistas,
hoje levados exclusivamente para o Caribe. A indústria de turismo
gira hoje com 300 bilhões de dólares por ano. De cada dezesseis
pessoas que trabalham no mundo, uma está ligada à indústria de
turismo. Essa abertura prevista no parecer será da maior importân
cia para o desenvolvimento da indústria de turismo no Brasil.

Na condição de Deputado Federal ligado à indústria naval
do Estado do Rio de Janeiro, entendo que o parecer do Deputado
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José Carlos Aleluia não cria dificuldades para as indústrias. Ao
contrário, abre caminho para que possamos discutir, de forma
mais ampla, a consolidação definitiva e o fortalecimento da indús
tria naval brasileira.

Por esse motivo, posiciono-me favoravelmente à Proposta
de Emenda à Constituição n° 7, de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a Mesa o
seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos, na fOlIDa do artigo 178, parágrafo 2° do Regi

mento Interno, o encerramento da discussão da PEC n° 7-B, de
1995, que altera o artigo 178 da Constituição Federal,

Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
(pFL/PTB); José Aníbal, Líder do PSDB; Francisco Dornelles,
Líder do PPR; Luis Carlos Santos, Líder do Governo.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr . Presidente, peço a pa
lavra para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduprdo) - Tem V. Ex"a palavra.
O SR. CARLOS SANTANA (pT - RI. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, ontem começamos a discutir, com menos
de vinte Deputados no plenário, essa matéria, de extrema impor
tância para nós. Durante dois meses a debatemos na Comissão. O
número de oradores presentes, ontem, era insuficiente para apro
fundar a discussão.

Esperamos qllce esse requerimento não seja votado, pois te
mos de abrir maiores discussões. Essa matéria é de grande impor
tância neste exato momento. A posição do PT é contra esse
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que aprovam o requerimento perinaneçam como se acham. (pausa.)

Aprovado.
O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será feita a verifi

cação agora mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so

licita o comparecimento de todos os Srs. Deputados ao plenário,
pois haverá votação imediatamente pelo sistema eletrônico.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. M1LTOM TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o PT vota contra o requerimento..
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL ~ PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, quanto à admissibilidade na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, todos os mem
bros daquele órgão técnico tiveram oportm:iidade de discutir esta
matéria. Em seguida, foi criada uma Comissão Especial que a dis
cutiu, no prazo regimental de trinta sessões, concluindo por um
substitutivo do ilustre Relator, Deputado José Carlos Aleluia, que
ainda hoje analisou com a bancada do PMDB o seu relatório, ten
do aquele importante partido decidido que o relatório do nobre
Deputado José Carlos Aleluia atende aos mais altos interesses do
nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, não há motivo para se preterir essa
discussão. Assim sendo, o PFL encaminha voto "sim", pelo encer
ramento da discussão e pela votação da matéria nesta tarde. Falo
em nome do Bloco PFL/PTB.

O SR. FRANCISCO SILVA (pP - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PP vota "sim" ao encerramento da dis
cussão.

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está ciente de que a matéria
traz muitas dúvidas, tanto que, hoje pela manhã, o Deputado José
Carlos Aleluia teve de se reunir com a bancada do PMDB. Assim,
podemos sentir quão importante é a discussão. O PMDB, que é o
maior partido individualmente nesta Casa, ainda tinha dúvidas.

Portanto, Sr. Presidente, votamos a favor da posição já definida
pelo Partido dos Trabalhadores, ou seja, ''não'' ao requerimento.

O SR. MARQUlNHO CHEDID (Bloco/PSD - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos pelo encerra
mento da discussão, já que esta matéria foi discutida amplamenta
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e na Comis
são de Mérito.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB tem reiteradas vezes manifestado a
posição de que o nosso interesse é de uma ampla discussão de to
das as propostas de emenda constitucional, o que tem ocorrido.
Isso não aconteceu só na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, mas nas Comissões Especiais e em inúmeras reuniões
paralelas feitas nesta Casa.

Portanto, tentar adiar a votação sobre essa matéria é chover
no molhado. O PSDB vota "sim".

O SR. ADELSON SALVADOR - (Bloco/PSB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PMN/PSB está em
obstrução.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, queremos contestar o
argumento de que houve uma ampla discussão.

Sinceramente, nenhum de nós tem qualquer elemento de
sustentação para afrrmar que esta Casa travou uma ampla discus
são em torno de qualquer dessas matérias. É surpreendente que es
tejamos votando importantíssimas emendas à Constituição, como
votamos a emenda do gás canalizado, sem discussão. E depois a
Casa voltou atrás, porque grande parte das bancadas aqui reunidas
entendeu que havia suspeita de favorecimento de uma empresa
privada, o que é um absurdo.

Sr. Presidente, não queremos adiar a discussão movidos por
um sentimento de obstrução. Queremos que a matéria seja verda
deiramente discutida. Neste plenário nada tem sido discutido. Os
oradores assomam a tribuna para discutir a matéria, e sequer têm a
atenção de seus pares. Ao se completar o discurso do décimo ora
dor inscrito, é encerrada a discussão.

Sr. Presidente, será que podemos continuar votando emen
das constitucionais com a discussão conduzida apenas por dez
Parlamentares em plenário? Onde está nossa consciência? Temos
de apelar para o sentido do Parlamento. Estamos aqui para ganhar
ou perder, mas, acima de tudo, para defender nossas convicções, a
fim de que cada um revele o que considera melhor para o País.

Desta forma, mantemos nossa posição favorável ao adia
mento da discussão. O PDT vota ''não''.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, essa matéria já é de conhecimento dos
Srs. Parlamentares. O nosso partido deseja deliberar, assim como a
maioria dos partidos da Casa. O PPR vota' 'sim" , pelo encerramen
to da discussão.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB não tinha dúvidas sobre essa
matéria. O PMDB tem discutido internamente todas as propostas
de reforma constitucional. Ainda hoje, pela manhã, convidamos o
Presidente de nosso partido, Deputado Alberto Silva, e o Relator,
José Carlos Aleluia, para um debate com a bancada, e o PMDB fi-
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cou suficientemente esclarecido. Temos tomado essa cautela de
discutir internamente. Quando é preciso pôr um freio nas refor
mas, isso tem sido feito, Sr. Presidente.

Mas, no momento, a questão é acelerar. Por esta razão, o
PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim
de que se inicie a votação pelo sistema eletrônico - e há lugares
vazios no plenário.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar seus códigos de votação e selecionar seus votos. Os Srs.
Deputàdos que se encontram nas bancadas queiram acionar o bo
tão preto do painel até que as luzes do posto se apaguem. Os que
ainda não registraram seus votos queiram fazê-Io nos postos avul
sos.

O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES (PDT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PDT vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a Liderança do PP vota "sim".

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a Liderança do PT vota ''não''.

O SR. JOSE MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Darei preferência
às Lideranças que quiserem anunciar, para os Deputados que ago
ra estão chegando ao plenário, as suas posições.

Não havendo nenhum Líder que se queira pronunciar, con
cederei com muito prazer, a palavra a V. Ex'

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, lembro aos Deputados do PPR
que estão chegando que a Liderança do partido pede o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista pede a sua bancada
que vote "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, por tudo que já foi exposto o PDT enca
minha o voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocofPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB encaminha
o voto "sim.

O SR. JOSÉ MACHADO (pT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. JURANDYR PAIXÃo (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco'PSB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PSBfPMN vota
''não''.

O SR. SYLVIO LOPES (pSDB - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. E'f' a pa
lavra.

O SR. ANTÔNIO GERALDO (Bloco'PFL - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidnete, amanhã estará viajando ao Nor
deste, para fazer parte da reunião da Sudene, que acontecerá na
sexta-feira, SExo o Presidente da República. O professor Fernan
do Henrique Cardoso esteve recentemente visitando Caruaru e a
região do Agreste, onde teve a oportunidade de assistir ao maior

espetáculo ao ar livre do mundo, o drama da Paixão de Cristo.
Sensibilizado com os problemas cruciantes que nos afligem. S. Ex'
buscou informações através deste Deputado e de outros da região,
sobre o problema do abastecimento de água de Caruaru e ~idades
circunvizinhas.

Como o Sr. Presidente pretende anunciar algumas obras em
tennos de recursos hídricos para Pernambuco e os demais Estados
do Nordeste, reforço o apelo, que já faço há mais de quatro anos,
para que S. Ex' anuncie que o Governo dará prioridade à constru
ção da barragem de Jucazinho. Ela resolverá defmitivamente o
nosso problema de abastecimento de água, como também de toda
a região. Além de revitalizar o rio Capiberibe, proporcionará a irri
gação de 1.250 hectares, liberando também a barragem de conten
ção de cheias para o abastecimento de água do Recife.

É um projeto defendido por toda a bancada de Pernambuco,
porque soluciona os nossos problemas de abastecimento de água,
de desemprego na região agreste, além de dar solução para o abas
tecimento de água da capital.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' pela atenção e espero que
o Sr. Presidente da República dê esse presente a Caruaru, que
amanhã estará completando 188 anos de emancipação política.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, infonno aos Srs. Deputados que após o en
cerramento da Ordem do Dia participaremos de uma reunião sobre
a Ação Parlamentar do Brasil Soberano, no Espaço Cultural da
Câmara dos Deputados, a fim de discutir a questão do petróleo e
das telecomunicações do ponto de vista das forças democráticas e
progressistas com a presença do companheiro Luiz Inácio Lula da
Silva e a do ex-Governador Leonel Brizola.

O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. CONFÚCIO MOURA (pMDB - RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ontem, fomos ao sepultamento do ex
Senador Ronaldo Aragão, Presidente do PMDB em âmbito regio
nal, na cidade de Cacoal, no Estado de Rondônia. Levamos,
naquele triste momento, as mensagens de solidariedade de todos
os Parlamentares e de todos os companheiros do PMDB do Estado
de Rondônia à família daquela pessoa histórica do partido.

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco'PFL - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, comunico aos Srs. Deputados que,
neste momento, o Ministro Sepúlveda Pertence toma posse como
Presidente do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente não pode
mos estar presentes na solenidade de posse, pois estamos aqui
cumprindo com a nossa obrigação e com o nosso dever de votar.
Faço votos que S. Ex' obtenha sucesso nesse cargo tão importante
para a estabilidade democrática da Nação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTÔNIO CARLOS P~NUNZIO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO (pSDB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, é com grande
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honra que venho à tribuna para congratular-me com o Supremo
Tribunal Federal, em função da posse, na data de hoje, do novo
Presidente, Exmo Sr. Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, e do
Vice-Presidente, Exmo Sr. Ministro José Celso de Melo Filho, na
quela Máxima Corte de Justiça.

Como Parlamentar por São Paulo, atuando particulannente
na Região Sudoeste, é com muita alegria que vejo um fIlho emi
nente da região, o ExmOSr. Ministro José Çelso de Mello Filho,
natural de Tabuí, jurista de renome, de invejável capacidade e in
contestável saber, atingir, por esforço próprio, o mais elevado pa
tamar a que pode chegar um magistrado.

Registro o meu reconhecimento, e tenho certeza de que sou
porta-voz dos sentimentos dos meus nobres pares, a S. Ex' pela
magnitude dos trabalhos desenvolvidos, bem como a importância
institucional do Supremo Tribunal Federal, como sustentáculo da
democracia.

Certamente a instituição está acima dos homens que a com
põem, mas sem dúvida o caráter, a sabedoria e a isenção de seus
dirigentes máximos, os Exmos Srs. Ministros José Celso de Mello
Filho e José Panlo Sepúlveda Pertence, contribuem muito para es
tabelecer um plano de confiança mútua entre os Poderes da Repú
blica e fortalecer a certeza da ação onipresente da Corte Suprema
na defesa permanente da Constituição e conseqüentemente dos ci
dadãos brasileiros.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, convido todos os Parlamentares presen
tes a participarem da reunião que se realizará amanhã, às 10 horas,
na Liderança do PCdoB, para discutir a questão das greves em
curso no País. O objetivo dessa discussão é acabar com o impasse
existente.

Inf011ll0 ainda que nosso companheiro Luiz Inácio Lula da
Silva encontrou-se com alguns Deputados, com os companheiros
petroleiros, comigo e com vários Senadores - saliento a presença
do ex-Presidente da República, Senador José Sarney -, para tentar
solucionar o problema.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. RICARDO BARROS (Bloco/PFL - PRo Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar um manifesto do
Comércio e da Indústria das regiões norte. noroeste e sudoeste do
Paraná.

A situação das empresas paranaenses é muito difícil. As
medidas na área da agricultura têm afetado em muito o poder aqui
sitivo da nossa população. Entidades paranaenses, entre elas a Fe
deração das Associações Comerciais, Industriais e Agrícolas 
FACIAP, cujo Presidente é o Sr. Farage Khoury, reuniram-se em
Maringá e elaboraram um documento pedindo:

''Flexibilização das medidas restritivas ao crédito, possibili
tando o fmanciamento seletivo da produção; ampliação de isençõ
es tributárias sobre bens de capital nacionais e importados
destinados a investimentos naqueles setores com maior risco de
desequilíbrio entre oferta e demanda; adoção de medidas para faci
litação do crédito a curto prazo com juros mais razoáveis para o fI
nanciamento da produção já vendida (desconto de duplicatas), o
que evitaria o financiamento de eventuais estoques especulativos;
facilitação do refinanciamento das dívidas contraídas após a ado-

ção do Plano Real, pois elas, na sua imensa maioria, decorrem do
agravamento da situação fmanceira das empresas pela queda nas
vendas; e, ainda, liberação urgente de recursos para a comerciali
zação da safra agrícola e das últimas parcelas do custeio da safra
1994/95, para minimizar a situação angustiante dos pequenos e
médios agricultores."

Quero registrar ainda, Sr. Presidente, a posse hoje do Sr.
Brasílio de Araújo Neto na Presidência do INCRA. Paranaense, S.
S' já foi Presidente da Sociedade Rural do Paraná, da CONAB e
também Secretário de Agricultura do Estado do Paraná. Um com
panheiro que merece confiança. Está sendo caluniado e difamado
por meio de info11llações que não correspondem à verdade. É uma
pessoa, tenho certeza, capaz de cumprir o programa do Presidente
Fernando Henrique na área da agricultura.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro-
clamar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM-338
NÃO-UI
ABSTENÇÃO - 7
TOTAL-456
Foi aprovado o Requerimento solicitando o encerramento

da discussão da PEC nO 7-B/95
Está encerrada a discussão.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPU
TADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Luís Barbosa - Bloco PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
Gervásio Oliveira- Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim.

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
José Priante - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
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Ubaldo Corrêa- PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Pauderney Avelino - PPR - Sim.

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
lldemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PP - Sim.

Acre

Carlos Airton - PPR - Sim
Célia Mendes - PPR - Sim
Chicão Brígido - PMDB - Não
João Maia - PSDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - PSD - Sim
Zila Bezerra - PMDB - Sim.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Sim
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Melquiades Neto - Bloco - PMN - Sim
Osvaldo Reis - PP - Sim
Paulo Mourão - PPR - Sim.

Maranhão

AlliéricoFilho-PMDB-Sim
Antônio Joa~imAraújo - Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar- PDT - Não
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Abstenção
Nan Souza - PP - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Remi Trinta - PMDB - Abstenção
Roberto Rocha - PMDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra- PSDB - Sim
Edson Queiroz - PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Inácio Arruda - PCdoB - Não

Jackson Pereira - PSDB - Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim .
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim.

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPR - Sim
B.Sá-PSDB-Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPR - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
fuãoHenri~e-PMDB-Sim

Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB- Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Annando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Abstenção
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir- PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Ricardo Rique - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Não.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - Bloco - PSB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Não
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PP - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
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Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Vicente André Gomes - PDT - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô- PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Cleonâncio Fonseca - PPR - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Não
José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes-PMDB-Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
João Almeida- PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PP - Sim
MmoNe~omoote-~DB-Sim

Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro Irujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPR - Abstenção
Roberto Santos - ~DB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
SÍmara Ellery - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim

Antônio Aureliano - PSDB - Sim
AntôniodoVille-PMDB-Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - ~DB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Sim
Thrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santana de Vasconcellos- Bloco- pFL- Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Sim
Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mauricio Campos - Bloco - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Não
Odelmo Leão - PP - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - S/P - Sim
Roberto Brant - Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Vittorio Medioli - ~DB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa- PSDB - Sim
João Coser- PT - Não
Jorge Anders - ~DB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Roberto Valadão-PMDB-Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timoteo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não



10316 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Maio de 1995

Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Val1e - Bloco - PL - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPR - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT- Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Itamar Cerpa- PDT - Não
Jair Balsonaro - PPR - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho- S/P - Sim
José Carlos Lacerda - PPR - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Abstenção
Paulo Feijá - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPR - Não
Roberto Jefferson - Bloco -.PTB - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP - Sim
Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Madeira- PSDB - Sim
Ary Kara - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur- PPR - Sim
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauei Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - PDT - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPR - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não

Franco Montora - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT- Não
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José GenoÍDo - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - PMDB - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu Iha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Toma - Bloco - PL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Gilney Viana - PT - Não
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano:-' Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP - Sim.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal - PMDB - Sim
Lídia Quinan -PMD - Não
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Marconi Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPR - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flãvio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Sim
Saulo Queiroz - PSDB - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco ~ PFL - SIM- Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Deno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
Chico da Princesa - PDT - Não
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flãvio Aros - PSDB - Sim
Hennes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PP - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - PMDB - Não
Max Rosenmann - PDT - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer- PP - Sim
Odílio Balbinotti - PDT - Não
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PP - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PP - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan- PDT - Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim

Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR - Sim
Airton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Abstenção
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacei - PDT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Gennano Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPR - Sim
Júlio Redecker - PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt- PDT - Não·
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Ritzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst - PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se

guinte requerimento:
Sr. Presidente,

''Requeiro, nos tennos regimentais, 6 adiamenteo
da votação, por cinco sessões, da PEC nO 7"B, de 1995."

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995.
Assina o Deputado Miro Teixeira, Líder do

PDT.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco encaminha o voto
"não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re
querimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (pausa.)

Rejeitado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Fica prejudicado o

seguinte requerimento, com o mesmo teor, assinado pelo Deputa
do Milton Temer:

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais o

adiamento da votação da PEC nO 7/95, constante da pauta da ses
são de hoje, por duas sessões.

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995. - Deputado ]\;ililton
Temer, Vice-Líder do PT.
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o SR. TlLDEN SANTIAGO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

o SR. TlLDEN SANTIAGO (pT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na última votação, o meu voto foi ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência
lembra aos Srs. Deputados que teremos, dentro de muito pouco
tempo, votação nominal de emenda à Constituição e, posterior
mente, de alguns destaques de votação em seParado.

Temos obtido quorum elevado na votação das emendas e
quorum baixo na votação dos destaques.

Portanto, solicito aos Srs. Deputados que pennaneçam em
plenário.

O SR. ÉMERSON OLAVO PIRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. ÉMERSON OLAVO PIRES (pSDB - RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação o meu voto
foi "sim". .

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR~PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".

O SR. JOSÉ DE ABREU - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. JOSÉ DE ABREU (pSDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para encaminhar contra, ao nobre Deputado Aldo Rebelo, que
disporá de cinco minutos.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, cabe inicialmente
o registro das condições do encaminhamento da votação de maté
ria constitucional e, por ser constitucional, não é necessário acres
centar, da mais alta relevância para esta Casa e para o País.

Sr. Presidente, a discussão dessa matéria foi iniciada na noi
te de ontem, quando esta Casa, quase completamente vazia, não
contava, em plenário, com duas dezenas de Deputados para acom
panharem o debate em torno da alteração do texto constitucional
que defme as atribuições da navegação de cabotagem e do interior.
E lamentável.

Ora, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, se discutíssemos
navegação de cabotagem e de interior em algum pequeno país,
desprovido da larga fronteira oceânica, diferente do território desta
imensa Nação que habitamos; se discutíssemos navegação de ca
botagem e de interior em um pequeno país desertificado, marcado
pela ausência de cursos d'água navegáveis, mesmo assim, essa
discussão e essa definição não deixariam de ter a relevância para
esse país e para a sua gente. No entanto, discutimos a matéria num
país que soma mais de uma dezena de milhar de milhas navegá
veis nos cursos dos seus rios, que conta com milhares de milhas
navegáveis na sua costa oceânica. Discutimos navegação num país
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cuja natureza se confunde com as riquezas das suas águas oceâni
cas e de interior.

Sr. Presidente, registro aqui, para que os senhores tenham
consciência, o significado das águas para o nosso País.

Nos idos de 1961, quando renunciou à Presidência da Re
pública o então Presidente Jânio Quadros, ouvido pela imprensa
nacional sobre esse episódio, o então Primeiro-Ministro de Israel,
Ben Gurion, fez o seguinte comentário: "Como pode um Presiden
te renunciar num país que tem tanta água? .

Hoje, Sr. Presidente, estamos na ante-sala ou na antevéspera
de uma renúncia muito mais grave. Não a renúncia de um Presi
dente da República que mal assumiu o seu mandato. Tratamos, na
tarde de hoje, de uma proposta do Poder Executivo do nosso País
que renuncia à soberania, que renuncia à sua capacidade de usar,
nos interesses do País e do povo, essa verdadeira riqueza material
e potencial que é a navegação de cabotagem e de interior.

Como um raio que cai de céu azul, sem que, anteriormente,
em nenhum momento, essa discussão tenha sido realizada, baixa
sobre o Congresso a proposta do Poder Executivo para que o Bra
sil, diferentemente do que fazem quase todas as nações do planeta,
abra sua navegação, fundamentalmente, ao grande capitalinterna
cional, que sabe, este sim, a utilidade presente e a utilidade futura,
que assegura aos países e às nações os navios com sua própria
bandeira na navegação de cabotagem e de interior.

O Partido Comunista do Brasil, Sr. Presidente, já apresen
tou na Comissão que tratou do assunto, pelo voto da Deputada So
corro Gomes, a sua posição de critica, de protesto e de denúncia
diante da atitude do Poder Executivo, que pode, lamentavelmente,
ser chancelada, talvez por desconhecimento ou por ignorância,
pela maioria da Câmara dos Deputados.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur, 2°
Vice-Presidente.

O SR. CARLOS APOLINÁRIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Exa a pala-
vra.

O SR. CARLOS APOLINÁRIO (pMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exa que registre o
meu voto "sim", porque votei e não apareceu no painel.

O SR. CUNHA BUENO (pPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, ou falhou o painel ou falhei eu. Acho que
fui eu: o meu voto é "sim" na votação anterior.

A SRA. ESTHER GROSSI (pT - RS. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

A SRA. ZULAIÊ COBRA (pSDB - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. RUBENS COSAC (pMDB - 00. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. RICARDO HERÁCLIO (BlocolPMN - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao Deputado Francisco Dornelles para falar a favor da PEC n°
7/95.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, antes do encerramento das discus
sões, tive a oportunidade de vir à tribuna falar sobre a importância
da votação da emenda de autoria do Deputado José Carlos Aleluia.
Disse que ela não cria qualquer problema para a nossa indústria de
construção naval, pelo contrário, abre caminho para que, através
de uma lei ordinária, possamos votar as linhas gerais dessa política
da maior importância para o crescimento econômico do País.
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Por esses motivos, Sr. Presidente, considero que já usei as
palavras e assim encerro o meu pronunciamento favorável à apro
vação da Emenda do Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
à Deputada TeIma de Souza para falar contra a Emenda nO 7/95.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, gostaria que a Mesa me assegurasse o
silêncio do Plenário. Já que não tenho o tempo nem a possibilida
de de aprofundar esta discussão, que pelo menos as condições de
trabalho me sejam asseguradas.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Mesa solicita o
silêncio do Plenário para ouvirmos a nobre Deputada TeIma de
Souza, que está na tribuna.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, estamos hoje possivelmente discutindo uma das maté
rias mais importantes para o futuro do nosso Paíll, desconhecida
do conjunto de Deputados e Deputadas, até pelo seu próprio nome.
Há menos de dois meses convivemos com a palavra cabotagem,
que para aqueles que moram no interior do País a relação é longín
qua e desprovida de conteúdo.

Depois de dois meses de discussões na Comissão Especial,
pelo menos duas dezenas de expositores foram unânimes ym con
siderar esta matéria, se desconstitucionalizada, altamente lesiva à
soberania e aos interesses do Brasil. Antes de mais nada, sabemos
que cabotagem é o transporte aquático de carga de porto a porto,
no interior de um país. .

Para aqueles que não têm conhecimento do assunto, quero,
de início, informar que pelo menos 77% desse transporte é consti
tuído de granel líquido, ou seja, de petr6leo, o que significa que in
diretamente estamos votando na PEC nO 7/95, sobre navegação de
cabotagem, interesses do monopólio do petr6leo e principalmente
interesses que, com certeza, significam mandar divisas brasileiras,
para outros países sem o pagamento de royalties.

Digo mais ainda: ao denubarmos na votação como se pre
tende, um substitutivo que não complementa sequer a nossa posi
ção, apontando a lei complementar como aquela que poderia, de
alguma maneira, controlar os apetites vorazes de empresas estran
geiras ao transporte de petr6leo brasileiro, estaremos empurrando
esta Nação para um dumping na questão do transporte. Como dis
se ontem a duas dezenas de Deputados interessados, lamentavel
mente não poderemos - pois não temos uma economia poderosa,
apenas emergente, pelo menos com relação à Fronap - duelar com
uma megatransportadora como a Hamburg Süd, que possui pelo
menos o dobro de navios.

Abrimos de uma s6 vez o monopólio do petr6leo; não ga
rantimos dois terços dos tripulantes brasileiros; abrimos para po
pulações de Terceiro ou Quarto Mundo, que trabalharão por um
prato de comida: fazemos com que nossa incipiente indústria naval
não tenha possibilidades de se criar; e, mais ainda, abatemos os ar
madores brasileiros, que querem dizer que estou, por pertencer ao
Partido dos Trabalhadores, apenas defendendo, e com razão, os
trabalhadores portuários e os dos navios.

Por isso, Sr. Presidente, quando estamos às voltas com um
substitutivo votando sem quorum na Comissão, quero chamar a
atenção das Sr"s e Srs. Deputados para o erro que estamos come
tendo. Não tendo a pos3ibilidade de discutir a fundo o assunto, va
mos exercer um golpe contra a soberania nacional. Não sou
daquelas que não desejam reformas para o nosso País. Como o
Partido dos Trabalhadores, queremos reformas sim, mas as essen
ciais. As reformas agrária, tributária e não as que visem abalar a já
combalida soberania do nosso País.

Conclamo os colegas da Câmara dos Deputados a votarem
contra esse dispositivo, que denuba a nossa soberania, que agride

a nossa incipiente indústria naval, que tripudia sobre os tripulantes
dos navios, sobre a nossa marinha mercante e sobre os armadores
nacionais, principalmente contra tudo aquilo que entendemos
como modernidade. Uma modernidade que coloque o Brasil ao
lado de países de Primeiro Mundo não s6 por extensão territorial,
mas pela extensão de sua costa. Essa matéria merecia, sim, mais
estudos, porque atinge diretamente a Lei nO 8.630, de modern
ização dos portos, e o Governo sabe disso. Como o Governo tem
conhecimento disso; instituiu um grupo especial para estudar a
questão dos portos. E isso que estamos votando.

Em nome da soberania do nosso País, peço a V. Ex"s que
votem contra esse substitutivo, para que amanhã o nosso patrimô
nio não sejá dilapidado. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra,
para falar a favor, ao Deputado Leônidas Cristino, que disporá de
cinco minutos para o seu pronunciamento.

O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a intenção do
Governo, sem dúvida nenhuma, é a de meniorar " sistema de
transporte do Brasil. E no momento em que dermos condições de
melhoria ao sistema de transporte marítimo, melhoraremos todo o
sistema viário nacional.

O Governo está propondo a esta Casa retirar da Constitui
ção essas amarras que dificultam em muito a refOrma do sistema
de navegação de cabotagem.

A nobre Deputada Telma de Souza, que faz parte da Comis
são Especial e estudou profundamente o assunto - convém salien
tar -, sabe que várias autoridades foram à Comissão e debat.eram
amplamente o problema dos transportes aquático, marítimo e de
interior. Por isso queremos dizer a todo o Plenário que, no mo
mento em que retirarmos isso da Constituição - e é esta a iutenção
do Governo, do PSDB, desta Casa e de todo o País -, elaborare
mos u~ lei que, sem dúvida, melhorará o sistema de transporte
do Brasil. Demos um importante passo no momento em que libe
ramos o transporte turístico na costa brasileira. Há muito o Brasil
precisava que os navios estrangeiros viessem aportar em nossa
costa para deixar dinheiro no Brasil, principalmente na região
Nordeste.

Por isso, entendemos ser de suma importância votarmos fa
voravelmente ao parecer do nobre Deputado José Carlos Aleluia.
Assim, vamos reformular e melhorar, sem sombra de dúvida, o
sistema viário nacional. Isso é importante.

No momento em que transportarmos as nossas riquezas,
através da navegação de cabotagem, iremos desafogar o sistema
rodoviário brasileiro, hoje totalmente destruído. Há excesso de
cargas, não há manutenção preventiva nem corretiva das nossas
rodovias. Também o sistema ferroviário está entregue a muitas di
ficuldades.

Temos de votar favoravelmente ao relat6rio do Deputado
José Carlos Aleluia, porque s6 assim iremos melhorar em muito o
sistema viário nacional.

O Sr. Beto Mansur. 2° Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita aos Srs. Deputados a presença no plenário, pois dentro de
pouquíssimos minutos iniciaremos o processo de votação nominal
de emenda à Constituição.

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia,
Relator.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (BlocoIPFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
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esta emenda diz respeito à navegação aquática no Brasil. Demos o
nome de Emenda da Cabotagem porque é exatamente na área da
cabotagem que se propõe alteração no texto constitucional de ma
neira mais profunda. Para que todos votemos com conhecimento
de causa, é necessário que se tenha em mente que esta emenda
também altera o inciso TI do art. 178, que fala em predominância
da armação nacional no longo curso, predominância esta que de
1988 para cá só tem feito com que a participação da Bandeira bra
sileira no longo curso tenha descrescido. Portanto, é uma predomi
nância de papel porque, de fato, não existe.

Temos de mudar as falsas afirmações da Constituição brasi
leira, acabar com as reservas que estimulam a ineficiência e' im
plantarmos uma política de incentivo à armação nacional e à
construção naval brasileira.

Esta emenda, associada à implantação real da lei de mod~

ernização dQs popos, foi um subsídio decorrente dos trabalhos de
senvolvidos na Comissão que lfstrutura o assunto.

Quando iniciamos os trabalhos, fomos - eu, o Presidente
Alberto Silva e outros membros da Comissão - procurar os Minis
tros da área econômica, da Marinha, dos Transportes e o Chefe da
Casá Civil para cobrar de S.Ex·s ação real pata a implantação da
Lei dos Portos~ Certamente esta mudança na Constituição tàmará
a nossa armação mais'competitiva e os nossos portos mais ativos.
E fará também com que a participação do modal transporte aquáti
co no. transporte global de mercadorias internas do Brasil possa
sair dos míseros 17% para algo em tomo de 34 a 35%. Esta sim
ples variação pode dobrar o movimento global do faturamento da
armação brasileira, saindo de ~OO milhões de dólares para algo em
tomo de 600 milhões de dólares por ano. Esperamos que essa dife
rença entre em operação dentro de, aproximadamente, quatro ou
cIDcoanos.

Hoje, as mercadorias estão sendo transportadas por rodovia,
que é o grande moda! do transpÓrte de carga brasileira. Retirando
esta parcela. dá rodovia, essas mercadorias poderiam ser transpor
tadas com economia de 300 milhões de dólares por ano. E atual
mente é feita por, no mínimo, vinte vezes mais, ou seja, 6 bilhões
de dólares por ano.

Se implantarmos uma política de eficiência nos portos e na
navegação de cabotagem, poderemos afirmar, sem dúvida, que a
redução do custo no Brasilnãdserá inferior a 5,7 bilhões de dóla
res por ano. Somente isso já justificaria a emenda e que todosvo
tássemos com a consciência tranqüila.

Mas isso não é tudo; levamos em consideração emendas· de
autoria de vários Deputados, quv foram unificadas no substitutivo
que ora apresentamos. Foram as emendas dos Deputados Phile
mon Rodrigues, Prisco Viana - que conseguiu com sua emenda
uma grande síntese -, Edinho Araújo e Marcelo Teixeira. O nosso
trabalho restringiu-se apenas em unificar el'sas emendas, que, de
pronto, permitiam que a navegação marítima de passageiros, parti
cularmente de turistas, pudesse ser feita por barcos estrangeiros.

Ao longo dos depoimentos, nem um só .empresário ou sin
dicalista mencionou que tivesse sequer a intenção de construir ou de
fretar uma embarcação de turismo para explorar a costa brasileira.

Quantos aqui sabem da importância de"8e trazer mais na
vios para o Brasil, inserindo o nosso País no mercado mundial.
Apenas o Caribe movimenta 5 bilhões de pessoas por ano.

Mas a discussão não acaba aí, Sr"s e Srs. Deputados. Não
podemos participar do Mercosul com uma Constituição que im
pede acordos na área de transporte. Todos argumentam que os
países se protegem, mas a União Européia hoje também se une

a favor da navegação. Não pretendemos com o nosso substitutivo
abrir, escancarar definitivamente a cabotagemno Brasil. Permiti
remos tão-somente emcondições quemelhoratendamaos interes
ses da economia e do povo brasileiros e na forma que o Congresso
Nacionalvier a estabelecer, a presençade embarcações brasileiras
semprede forma suplementar; nuncadeformapredominante.

Estamos, portallto, Sr"s e Srs. Deputad~s, apresentando
um texto que, com certeza, se bem aplicado, se transformado
em política, não só aumentará a eficiência global da economia
brasileira - neste momento, quero dirigir-me aos Parlamentares
do Rio de Janeiro - como trará, no meu entendimento, com fa
cilidade, um acréscimo da ordem de 100% dentro de 4 a 5 anos
para a cabotagem brasileira, que, conseqüentemente, resultará
em aumento de encomendas dos estaleiros brasileiros. Não me
oponho a empresário nenhum. Tenho de reconhecer: o empre
sariado que atua nessa área no Brasil está sentado comodamen
te em reservas. Ele se assemelha aos usineiros do Nordeste: são
acomodados, querem viver protegidos e que não querem tomar
suas empresas modernas e competitivas. Srs. Deputados, tenho
convicção de que os trinta membros da Comissão votaram
conscientemente. ,Os que se opuseram, e foram poucos, o fize
ram por questões de princípios: Mas tenho certeza de que mes
mo esses reconhecem que essa emenda é melhor para a
armação e para a indústria naval brasileira, para a economia
brasil~iràdo qué a própria proposta dó Governo. E melhor tam
bém do 'que o texto'atual, que estabelece uma reserva que nada
acrescentou à nossa economia, nem propiciou o desenvolvi
mento tão desejado da armação brasileira.

Nenhum país pode prescindir de uma armação e de uma in
dústria naval eficientes. A Câmara dos Deputados saberá estabele
cer uma ~líticade incentivo a esses setores brasileiros. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa
os seguintes

REQUEREMENTOSDEDESTAQUES

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais,

destaque para votação em separado, da Emenda nO 1195, de autoria
do Deputado Prisco Viana, apresentando a Proposta de Emenda à
Constituição n° 7, de 1995, que altera o artigo 178 da Constituição
Federal.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. - Deputado Milton
Temer - Vice-Líder em exercício do PT; Deputado Aldo Rebelo
- Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I, e do art. 162,

inciso V, destaque para votação em separado da Emenda nO 1195
de autoria do Deputado Prisco Viana, à PEC nO 7, de 1995.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995. - Miro Teixeira, Lí
der do PDT - Ubaldino Júnior, Vice-Líder do Bloco PSB/PMN
Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Sérgio Carneiro, Vice-Líder do
PDT - Milton Temer, Vice-Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do art. 161 do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda nO 1 à
PEC nO 7/95, de autoria do Deputado Prisco Viana.

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995. - Aldo Rebelo, Lí
der do PCdoB - Milton Temer, Vice-Líder do PT.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA A VOTAÇÃO EM SEPARADO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I, e do art. 162,

inciso V, destaque para votação em separado do caput do art. 178
com a redação dada pelo artigo único da Emenda nO 1I95.de auto~

ria do Deputado PriscoViana, aPEC n° 7, de 1995.
Sala das Sessões, de maio de 1995. - Miro Teixeira, Lí

der do PDT - Ubaldino Júnior, Vice-Lí!ier do Bloco PSBIPMN,
Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Sérgiq Carneiro, Vice-Líder do
PDT, Milton Temer:, Vic;e-Líder dq PT.

Senhor PJ;esidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do art. 161 do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emendft nO 2 à
PEC nO 7/95, de autoria do Deimta40 P4iIem,on.Rodrigues.

Sala das ~essõe~, 17 4e :Qlaio, de. 1995. - Aldo Rebelo, Lí
der do PCdoB - Milt!lB Temer, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos ;t Vossa Excelência, nos termos .regimentais,

destaque para votação em separado, da Emenda n° 3/95, apresenta
da à Propos4t de Emenda à Constituição nO 7, de 1995, que altera o
artigo 178 da Constituição FedeJ:liI.. .

Sala das Sessões, 16 de ~io, dd~Q5. - Deputado Milton
Temer, Vice-Líderem exe;rciçíodo PT -:- Deputado Aldo Rebelo,
Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃOEMSEPA,RADO

Sr. Presidenie,' '
Requeremos, nos' termos' do art. 161, inciso I, e do árt. 162,

inciso V, destaqUe para votação. em separàdodá Emenda nO 3195
de autoria da Bancada do Partido Progressista, assinada pelo, Líder
Deputado OdeImo Leão, à PEC nO 7,de 1995. .

Sala das Sessões, de maio de 1995. - Miro Teixeira, Lí-
der do PDT, Ubaldino Júnior, Vice-Líder do Bloco PSBIPMN 
Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Sérgio Carneiro, Vice-Líder do
PDT-Milton Temer, Vice-Líderdo PT, '

REQUEIUMENTO'

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, ,requeremos oDestaqu~ e votação

em separado do parágrafo 2°do artigo 178, com aredação que lhe
deu a Emenda nO 3/95, apresentada pelo Partido Progressista à
PEC n° 7/95, para adicional ao artigo 178, com a redação dada
pelo substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, 16 de maIo de 1995. -Deputado Milton
Temer, Vice-Líder do PT em exercício - Aldo Arantes, Vice-Lí
der do PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais,

destaque para votação em separado, da Emenda nO 5/95, de autoria
do Deputado Edinho Araújo, apresentada à Proposta de Emenda à
CC'llstituição n° 7, de 1995, que altera do artigo 178, da Constitui
ção Federal.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. - Deputado Milton
Temer, Vice-Líder em exercício do PT, - Deputado Aldo Rebelo,
Líder do PCdoB.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para votação

em separado da Emenda nO 6/95, de autoria do Deputado Marcelo
Teixeira, àPEC nO 7, de 1995.

Sala das Sessões, de maio de 1995.:'" Miro Teixeira, Lí-
der do PDT - Ubaldino Júnior, Vice-Líder do Bloco PSBIPMN
Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Sérgio Carneiro, Vice-Líderdo
PDT - Milton Temer, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos regimentais, destaque de votação

da Emenda n° 6/95 de autoria do Deputado Mercelo Teixeira,
apresentada à PEC n° 7/95.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. -Depiltado Milton
Temer, Vice-Líder do PT em exerCício.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Exçelência, nos termos regimentais,

destaque, para votação em separado, do artigo 29 da Proposta 9Y
Emenda à Constituição n° 7, de 1995, com a redação que lhe deu a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

. Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. - Deputado Milton
Temer, Vice-Líder em exercício do PT - Deputado Aldo Rebelo,
Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeremos o destaque de votação

em separado, do artigo 2° da redação original da PEC n° 7/95, párá
adicioná~lo no substitutivo da ComissãoEspeciál. ' .,

. Sala das Sessões, 16 de maio de 1995, '7' Deputado Milton
Temer, Vice-Líder do PT em exercício - Aldo Arailtes, Vice-Lí
der do PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais,

destaque para votação em separado, da expressão "Lei Comple
mentar", constante da nova redação dada ao artigo 178 da CF pela
Emenda nO 1195, à PEC nO 7/95, para substituir a expressão "lei"
constante do mesmo artigo 178, com a redação que lhe deu o subs
titutivo aprovado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. - Gilney Viana,
Vice-Líder do PT - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EMSEPARADO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para votação

em separado da expressão "lei complementar" do caput do art.
178 com a redação dada pelo artigo único da Emenda nO 001195,
de autoria do Deputado Prisco Vianna, à PEC n° 7, de 1995, para
ser incluída em substituição à expressão "lei" do substitutivo da
Comissão Especial.

Sala das Sessões, de maio de 1995. - Miro Teixeira, Lí
der do PT - Ubaldino Júnior, Vice-Líder do Bloco PSBIPMN 
Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Sérgio Carneiro, Vice-Líder do
PDT - Milton Temer, Vice-Líder do PT.



REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeremos o destaque de votação

em separado do parágrafo 3° do artigo 178, com a redação que lhe
deu a Emenda nO 3/95, apresentada pelo Partido Progressista à
PEC nO 7/95, para adicioná-Io ao artigo 178, com a redação dada
pelo substitutivo da Comissão Especial.

. Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. - Deputado Milton
Temer, Vice-Líder do PT em exercício - Aldo Arantes, Vice-Lí
derPCdoB.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais splicitamos destaque para votação

em separado da expressão abaixo, constante do substitutivo do Re
lator à proposta de Emenda à Constituição n° 7B/95:

"Art. 2° Acrescente-se um art. 74 ao Ato das DiSpOsições
Çonstitucionais Transitórias com a seguinte redação: "Art. 74.
K .." e "dos artigos da Constituição cuja redação tenha sido altera
<;la por :r:n,eio de emenda promulgada a partir de 1995"."

Em consequência remanesce do art. 2° a expressão "vedada'
a adoção de Medida Provisória na regulamentação". que passa a
integrar o parágrafo único do artigo 10 •

.Sala das Sessões, ,',.,.. Jair Soares, Vice-Líder do
Bloco PFL/PTB - Inocêncio Oliveira, Líder do BIQCO PFL/PTB.

,REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais rt)queiemo.s .o Destaque de Votação

em ~eparado, do parágrafo.4°.dQ artigo 178, çom a.redação que
lhe deu li- fimen<;la n° 03/95; apresentada pelo Partido Progressista
à PEC n°7/95, para, adicioná-lo ao artigo 178, coma redação.dada
pelo substitutivo da Comissão ESpllCial.
. Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. - Deputado Milton

Tçmer, Vice-Líderdo PT em exercício - Aldo A-rantes, Vice-Lí
der do pCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Comissão Espe
cial, ao apreciar o projeto, pfereceu ao mesmo e vou submeter a
votos o seguinte: . .

SUBSTIfUTIVO, ressalvadas os destaques: As Mesas da
Câmara 4<Js ,Deputadosedo Senado Federal promulgam a seguin
te emenc4t ao tex.to constitucional, nos termos do art. 60 da Consti
tuição Federal: .

Art. 1°Éconferida nova redação ao art. 178da Constituição:
"Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos

transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à
. ordenação do ~porte internacional, observar os acotdos
, fmnados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

Parágrafo único. Na ordenação do transporte
aquático, a lei estabelecerá as condições em que o trans
~rte de mercadorias na cabotagem e a navegação jnte
nor poderão ser feitos por embarcações estrangeiras.",

Art. 2° Acrescente-se um art. 74 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias com a seguinte redação:

"Art. 74. É vedada a adoçio de Medida Provisória
na regulamentação dos artigos da Constituição cuja re
dação tenha sido alterada por meio de emenda promul
gada a partir de 1995."

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os

REQUERIMENJO DE DESTAQUE
PARAVOTAÇAOEMSEPARADO

Sr. Presidente,
.Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I, e do art. 162 in

ciso V, destaque para votação em separado do parágrafo único~ ilrl.
178 com a redação dada pelo artigo único da Emenda nO 001/95 de
autoria do Deputado Prisco Vianna~ à PEC nO 7, de 1995.

Sala das Sessões, de maio de 1995. - Miro Teixeira, 'LÍ
der do PDT - Ubaldino 'Júnior, Vice-Líder do Bloco do
PSBIPMN- Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Sérgio CáI'neirÍ)
Vice-Líder do PDT - Milton Temer, Vice"Líder do PT. ~

REQUEIUMENTO.

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos· regimentais, destaque de votação

em separado, nos parágrafos 1°, 2° 3° e 4° do artigo 178. da CF,
com a redação que lhe deu a emenda do Partido Progressista, n°·
3/95, à PEC nO 7/95, para substituir o parágrafo único do!Ut. Í78,
com a redação dada pelo Substitutivo da Comissão Especial•...

.Sala das Sessões, 16 ~ roaiode 1995. - Deputado Milton Te
mer, Vice-Líder do PT em exercício- Aldo RebeJo, Líder doPCdoB.

Senhor Presidente, . . . .
Reque.iro, nos termos do inciso I do art..161 do Regimep.to,

Interno, destaque para votação em separado de .parte <;la Emenda n°.
3 à PEC 7/95, referente à redação propostaparil os' plÍcigrafos I?,
2~ e 3° do art. 178, em substituição ao parágrafp único do mesmo
art. 178 do substitutivo da Comissão Especial. '

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995. -;. Aldo Rebel~;.Lí
der do PCdoB - Milton Temer, Vice-Líder doPT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, meiso I, e do art. 162

inciso V, destaque para votação em separado' dos parágrafos 3°, 4~
e 5°~ Emenda nO 3, de autoria da Bancada do Partido Progressis
ta, assmada pelo Líder Odelmo Leão, à PEC nO 7, de 1995. '. ,

Sala das Sessões, de maio de 1995. ..é. -Miro Teixeira, I :
der do PDT - Ubaldino Júnior, Vice-Líder do Bloco PSBIPMN
Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Sérgio Carneiro, Vice-Líder do
PDT - Milton Temer, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeremos o destaque de votação

em separado do parágrafo do 5° do artigo 178, com a redação que
lhe deu a Emenda n° 3/95, apresentada pelo Partido Progressista à
PEC n° 7/95, para adicioná-lo ao artigo 178, com a redação dada
pelo substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995, - Deputado Milton
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE Temer, Vice-Líder do PT em exercício - Aldo Arantes, Vice-Lí-
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO derdoPCdoB.

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para votação

em separado da expressão "maútimo" da PEC n° 7, de 1995, para
substituir a expressão "aquático" do caput do art. 178 na redação
dada pelo art. IOdo substitutivo da Comissão Especial, à PEC nO 7,
de 1995.

Sala das Sessões, de maio de 1995. - Miro Teixeira, Lí
der do PDT - Ubaldino Júnior, Vice-Líder do Bloco (pSBIPMN)
- Aldo Rebelo, Líder do PCdóB - Sérgio Carneiro, Vice-Líder
do PDT- Milton Temer, Vice-Líder do PT.
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Srs. Líderes?
Como vota o PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, V. Exa permite

que eu encaminhe como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Permito, mas o

tempo é limitado.
Tem V. Exa a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, adverte-me o Presi~

dente que o tempo é limitado, e o faz gentilmente. É o que temos
dito a todo tempo. O nosso tempo de discussão tem sido'limitado.
Aliás, S. Exa está sendo generoso, permitindo o encaminhamento
deste Líder, tendo acesso à tribuna, quando, pelo Regimento Inter
no, eu deveria dizer apenas "sim" ou "não". ReCOMeço isso. La
mento que a discussão esteja sendo travada, nesses 'termOs, pois
acabo de ouvir várias razões do Relator com as quaís Dão concor
do e não teMO comodiscutir,

Pelo discurso do Relator, p:u:ece que o mundo inteiro está
aberto a navios de todas as bandeiras. Isso é falso. Nos Estados
Unidos, a navegaçãb de cabotagem é privativa de navios de ban
deira americana; os navios têm de' ser construídos naquele 'país'e' a
tripulação tem de ser norte-americana.A Argentinà,o Chile, o Ja
pão, a Alemanha, todos os países, vedam a navios de bandeira es
trangeira a navegação de cabotagem e de interior. Vedam!
permitem apenas, em casds excepcionalíssimos, a convócação de
navios de bandeira estrangeira.

A oposição não está defendendo interesses de dez ou quinze
donos de empresas. Estamos defendendo o Brasil. E esta Casa tem
conseguido o privilégio, o prodígio de produzir,emendas cónstitu
cionaispiores do que as que o GovernÓenviou. No caso da nave
gação, o substitutivo do Deputado' José, Carlos l Aleluia 'não' é
apenas pior, mas muito pior do que' o projeto do Govérho, que fai
ressalvas, que abre apenas à navegação :i:l1ai.1tiina: O· substitUtivo
do Relator abre à navegação àquática!

Os rios brasileiros~ as entranhas do Brasil estarão abertas a
partir da aprovação do substitutivo. Não podemos éIi~eutit com se
renidade essa questão. Navegação interior não quer dizer navega
ção em rio. Não sou um especialista na matélia, mas fui ouvir os
especialistas. A navegação de rebocadores éci>nsideradanavega
ção interior dos portos. Ela é maxítima e é de interior! Aqui Se abre
à navegação aquática!

Estamos conformados ao nosso destino, de perder. Talvez
estejanios aqui para perder, porque é coerente com o nosso pensa
mento, mas ficará o registro sobre a maneira de como essas emen
das constitucionais estão sendo discutidas e votadas: A última
coisa que estamos 'levando em conta é o interesse do Brasil. Ne
nhum de nós aqui está defendendo qualquer espéCie de interesse
privado, mas é inadmissível que os Srs.'Parlamentares retirem da
Carta Magna um dispositivo que está, rias 'nossas' Constituições
desde a Proclamação da República. E nãomedigam que é apenas
para desconstitucionalizar, não! Se está aberto, como querem
abrir, esperamos, porque a lei consagrará esse pensamento de que
o Brasil tem de ser uma economia complemeiltardos países do
Primeiro Mundo.

Mantemos a nossa coerência. Vamos perder, porque consi
deramos que, neste momento, estaremos perdendo em boa compa
nhia; estaremos perdendo com o no~so País e com os interesses
nacionais.

Sr. Presidente, lamento que o Governo não teMa força se
quer para impor o seu projeto diante do substitutivo do Relator.

O nosso voto é "não" ao substitutivo.
O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores quer deixar re-

gistrada a sua perplexidade - meço bem a palavra - com o que
está acontecendo neste plenário.

A Deputada TeIma de Souza chamou a atenção para um
dado fundamental: o que discutimos aqui em relação à navegação
de cabotagem é o transporte de 77% em granel líquido, ou seja, de
petróleo.

Mais do que isso: quero louvar também o Líder do PDT. A
preocupação de que se tomou este Plenário em ampliar a área de
ação do capital estrangeiro nesta questão estratégica, estendendo
da navegação marítima para a fluvial- está no substitutivo do Re
lator - a liberação para bandeira estrangeira, faz-nos ficar pelo me
nos perplexos com o que está acontecendo entre o envio da
mensagem do Presidente da República e a decisão dos relatores,
que, em todas as áreas, estão estendendo de maneira absolutamen
te desmesurada a proposta de desconstitucionalização que o pró
prio Executivo encaminhou a esta Casa. Alguma coisa está
acontecendo neste Plenário e isso já foi denunciado pela forma
como se desenrolou a votação da emenda do gás canalizado. Essa
questão pode não ser deslindada agora, mas pode deixar 'de ser
perplexidade a partir de uma investigação profunda e se transfor~

mar emindignação cívica em futuro não distante.
Alguma coisa ocorre e faz.com que esta Casa não s6coo

n~ste propostas \levianas, sem fundamento, do Executivo, como
mais do que isso, as amplie para o limite em que escapam ao inte
resse público e começa-se por suspensão sobre os interesses priva
dos emjogo nas emendas que aqui estão sendo aprovadas.

Dentro desse quadro, o PT registra com indignação o voto
"não", a sua posição contrária a esse substitutivo. '

O SR. ROMEL ANÍZIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista, pela unanimidade de
seus membros, fechou questão favorável à referida matéria e fai
aqui uma'exposição.

oPartido Progressista apresentou substitutivo à PEC nO 7 e
apóia o parecer do relator, considerando que o Deputado José Car
los Aleluia, primeiro, contemplou parte da emenda do PP ao in
cluir em seu substitutivo que a lei disporá sobre a ordenação do
transporte internacional; segundo, incluiu a eménda do PaItido
Progressista que previa o incentivo ao turismo, importante e ne
cessário ao País. O partido também foi contemplado com a inclu
são pelo relator da expressão "transporte aquático", que dá sentidó
amplo' ao transporte de embarcações nacionais e estrangeiras, cu
jas condições serãO estabelecidas em lei.

O substitutivo do relator, ao manter o princípio da recipro
cidade, também atendeu à proposição do PP.

Sr. Presidente, o Partido Progressista, que nesta Casa votará
sempre favoravelmente às emendas que realmente visam modern
izaro nosso País, vota "sim" ao substitutivo.

, A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA. Sem revisãà
dá oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB não pode, de forma algu
ma, votar a favor de uma emenda que significa a renúncia da sobe
rania do nosso País sobre nossas águas. Isso foi discutido várias
vezes na Comissão. Está claro para os que participaram dessa dis
cussão que neMuma grande nação abriu a sua navegação de cabo
tagem interior. Ora, se isso desse lucro para qualquer Nação, os
Estados Unidos já o teriam feito.

Dessa forma, Sr. Presidente, a Liderança do PCdoB vota
contra esta emenda por entender que ela é altamente lesiva, não s6
à soberania do nosso País, mas também aos nossos interesses eco
nômicos, porque perderemos com ela 15 bilhões de dólares apenas
em afretamento de embarcações estrangeiras. A Liderança do
PCdoB vota, contra a emenda e a favor da Constituição Brasileira.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RI. Sem
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revisão do orador.) - Sr. Presidente, deixo claro para o Plenário
que não estamos votando a futura lei que regulará a navegação de
cabotagem, não estamos decidindo como regulamentar por lei a
navegação de cabotagem no nosso País.

De 1988 para cá, o mundo mudou muito e aceleradamente,
Sr. Presidente. Se há uma palavra que caracteriza profundamente
este governo, está palavra é "flexibilização" que implica desconsti
tucionalização para poder devolver ao Congresso Nacional a sobe
rl\lJÍa de legislar junto com a sociedade sem estar engessado por
medidas constitucionais.

Estamos devolvendo essa prerrogativa à sociedade, ao elei
tor brasileiro, na escolha de seus representantes, e ao Congresso
Nacional para que, soberanamente, sem mordaças, sem a cristali
zação constitucional, sem açodamento, sem pressa, possa discutir
a regulamentação da nossa futura lei de cabotagem.

Por isso, o PSDB vota favoravelmente.
O S~. MARQUINHO CHEDm (BlocoIPSDB - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, existe algum pedido de desta
que em seguida?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sim, existem pedi
dos de destaque.

. 0 $. MARQUINHO CHEDID- Sr•. Presidente, o Bloco
PLIPSCIPSD encaminha favoravelmente ao relatório do Deputado
José Carlos Aleluia.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi
sã() do orador.) - Sr. Presidente, entendo que anossa navegação de
cabotagem como ocorre nos Estados Unidos e em todos os países'
mencionados, deve ser exercida por empresas e embarcações na
cionais.

Por este motivo, votaremos "sim" ao parecer do J)eputado
José Garlos Aleluia. S. Exa não trata dessa matéria, mas a, transfe"
re para a lei desconstitucionalizando o problema.

Estou certo de que, no momento da votação da lei crÍare- .
mos condições para o fortalecimento da indústria naval do País, o
que é de fundamental importância para o nosso crescimento eco
nômico.

O PPR vota "sim".
O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr .Presidente, o PSB ;vota contra porque o
transporte que hoje é feito através dos nossos navios ve~ dando
certo. Não adianta permitirmos que bandeiras estrangeiras nave
guem em nossas águas.

Votamos "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bl~IPFL- PE. Sem,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o ilustre Deputado José Car
los Aleluia tirou todas as dúvidas existentes neste Plenário a res
peito da matéria. Em primeiro lugar, o Relator mostrou que não há
qualquer desnacionalização com aprovação do·seu substitutivo, já
aprovado na Comissão Especial. Segundo, que desconstitucionali
za a matéria fazendo com que uma futura leia ser feita. por este
Pqder determine as condições em que deve funcionar o transporte
de cabotagem em nosso País.

Além do mais, o transporte do interior, somente em condi
ções excepcionais, a serem definidas também pela lei, poderá ser
utilizado por navios de bandeira estrangeira. Pai: exemplo, nmitas ve
zes, o País perde uma grande safra de soja por falta de transporte.

Assim sendo, o Bloco PFLI.PTB sente-se honrado pelo tra
balho desenvolvido pelo ilustre Relator, Deputado José Carlos
Aleluia, que mostrou conhecimento do assunto, que estudou, e de
monstrou aos seus pares que negociou com tod()S os partidos polí
ticos que quiseram ouvir sua explanação e convenceu a todos de que
o seu relatório é o que melhor atende aos interesses do nosso País.

Por isso, Sr. Presidente, com muita honra, o Bloco

PFIJPTB, visando no mais alto interesse do País, vota "sim" à
emenda sobre navegação de cabota,gem.

O SR. JURANDIR PAIXAO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB votará "sim". A emenda do
Deputado José Carlos Aleluia é bem clara e leva para a lei ser ana
lisada futuramente pelo Congresso a tão falada discussão sobre so
berania nacional. Não estamos aqui de maneira alguma vulnerando
a nossa soberania. Aliás, Sr. Presidente, a emenda do Deputado
José Carlos Aleluia teve o amparo de emendas do PMDB. Na área
do turismo, é consenso nesta Casa que se haveria de fazer a aber
tura, e a emenda do Deputado Edinho Araújo foi acolhida no pare
cer do Relator.

Portanto, Sr. Presidente, o PMDB votará "sim", e .espera
mos, no futuro, quando estivermos aqui reunidos para discutir a
futura lei, aí sim, votar as salvaguardas necessárias a indústria na
val nacional e à navegação fluvial, para que não tenhamos, como
dizem alguns partidos, atingida a soberania nacional. O PMDB
vota "sim".

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, toda
Constituição trata de organização do Estado, dos PodC1res, da or
dem social, dos direitos e garantias individuais. Não existe Consti
tuição no mundo que tenha reserva para a cabotagem. Nenhuma.
O que faz o Relator? Tira da Constituição essa matéria, que passa
a ser infraconstitucional como acontece em todos os países do
mundo. O substitutivo do nobre Relator José Carlos Aleluia possi
bilita que ingressem em águas brasileiras navios com frnalidade de
turismo. Não houve sequer um argumento contra. Até parece que
essa reserva de mercado em relação à cabotagem serviu muito ao
País, servin muito à indústria naval, que está falida. Mas não ser
viu em nada.

Portanto, tratando do assunto em lei ordinária, o Brasil, que
é a única exceção do mundo, vai se posicionar no mesmo nível
dos outros países.

Quero repetir~ a defmição de empresa brasileira e a reserva
de mercado em relação ao gás, à cabotagem, ao petróleo, e às tele
comunicações, setor em que há uma demanda reprimida de 8 mi
lhões de terminais, em nada serviram ao Brasil.

Vamosmarroarparaam~rndadeenos~ocarmos~

sintonia com o mundo civilizado, que funciona e é eficiente. (pal
mas.)

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nesse caso, o PPS vota contra o Relator.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, o PDT vota ''não''. .

O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PT vota ''não''.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB.- RI. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "não".

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. ROMEL ANízIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota "sim".

O SR. MARQUINHO CHEDm (BlocoIPSD - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocoIPLIPSDIPSC vota
"si.t:i1".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ''não''.

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR .EDUARDO MASCARENHAS (PMDB - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. INOCtNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
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revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB. vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência
lembra aos Srs. Deputados que, ap6s esta votação, teremos desta
ques de votação em separado o que requer votação nominal

A SRA. JANDIRA FEGALI - Sr .Presidente; peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

A SRA. JANDIRA FEGALI (pCdoB - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, desejo a atenção da Casa, n~ste, mo
mento da votação, porque tenho em mãos uma notícia publicada
hoje no Jornal do Brasil, que considero de extrema gravidade.

Trata-se de matéria sobre a apreensão de caminhone~ ,da
Rede Globo de Televisão, próxima a refmaria de São Jqsé dos
Campos, cheia de material explosivo e inflamável, como p6lv.ora,
benzina e condal, para dinamitar sabe-se lá o quê. Essa caminho
nete foi apreendida no Vale do Paraíba pela Polícia Rodoviária Fe
deral. A razão inicial da apreensão era a alta velocidade com que a
caminhonete era conduzida; mais de 120km/h. Ao ser encontrado
o referido material, a camiiJhonete foi retida.' .

Informo a esta Casa que a notícia já foi confirmada pela
própria Polícia Federal e, até esse momento, a emissoranãodeu
nenhuJ1!ll explicação.para o fato. ,

Chamo a atenção da Casa, porquetodos.sabem que está em
curso uma greve de petroleiros, numa situação de absoluto impas
se e com a ocupação de várias refmarias, greve essa que está numa
linha de confronto, em que os ânimos já estão exaltados.

Ora, Sr. Presidente, se em uma silllaÇ'ão dessas acontece ex~

plosão em alguma refmaria, gostarlamos de saber quem seria o
responsável. A denúncia é grave,·a sitllação·é gravíssima e, neste
momento, estamos encaminhando o assunto à Polícia Federal, exi
gindo que ela investigue não apenas a origem, mas a destinação do
material explosivo; para que não recaia sobre os petroleiros qual
quer tipo de suspeita quanto à possível agressão ao patrimônio pú
blico.

Queremos saber também qual o envolvíInento da emissora
citada e por que um veículo de suá propriedade estava com éxplo
sivos nas proximidades de uma refmaria no momento de uma gre.
ve sem solução até o momento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Siso DepUtados,
vou dar uma oportllnidade aos Líderes de orientarem aos Srs. De
putadós que chegaram atrasàdosà votação.

O SR.PAUDERNEY AVELINO (pPR..:..AMSemrevi-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim". ,

O SR. INOC"tNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim".

O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocoII'SB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não".

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. ROMEL ANízIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP vota "sim".

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ''não''.

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "não".

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota ''não''.

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PLIPSDIPSC vota
"sim".

O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ausentei
me desta Casa, no dia de ontem, porque acompanhava o
Governador do Estado do Amazonas em viagem que reputo histó
rica à calha do Vale do Rio Juruá, onde foram visitados seis muni
cípios, ocasião em que se deu início a um grande programa de
desenvolvimento do Estado.

O Governo do Amazonas está investindo, só naquela re
gião, mais de 9 milhões de reais, para ativar a produção de grãos
nas várzeas, algo que nunca foi feito até então. Além disso, serão
desenvolvidos programas de melhoria na infra-estrulllra desses
Municípios, tais como a construção de aeroportos, sistema viário etc.

Portanto, deu~se início a um grande trabalho de reconstru
ção do Estado do Amazonas.

O SR. LIMA NETTO - Sr. Presidente, peço a pàlavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
laVra.

O SR. LIMA NETTO (BlocoIPFL - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero registrar minhas congrallllações ao
Sr; Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, pela
maneira frrme e competente com que S. Exa vem enfrentando a
greve dos petroleiros, demitindo quem tem de ser demitido, de '
modo que essa greve não se repita anualmente e o povo brasileiro
não se tome vítima dessa chantagem.

O SR. JURANDYR PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardó) - Tem V. Exa a pa
lavra:.

O SR. JURANDYR PAIXÃo (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

, A SRA. CIDINHA CAMPOS - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa-
lavra. .

A SRA. CIDINHA CAMPOS (pDT - RJ. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, só quero denunciar aqui neste plenário
o comportamento desrespeitoso e anticonstilllcional do Sr. Minis
tro da Previdência Social.

Fiz um requerimento de informações - e como todos sa
bem, um requerimento de informações não é aprovado pelo desejo
do Deputado, mas, sim, pela Câmara dos Deputados - e um asses
sor do Sr. Ministro mandou-me um recado nos seguintes termos:

''É importante notar que o atendimento ao presente requeri
mento de informaçãó provocou sérios prejuízos aos serviços admi
nistrativos desta inspetoria geral, com engajamento de pessoal, na
compilação das informações solicitadas e o conseqüente desvio
dos mesmos de suas atividades de rotina, além do dispêndio de
material com a reprodução de cópias de documentos."

Quero dizer a V. Exa que maior prejuízo dá o Ministro da
Previdência Social quando cria uma assessoria, contrata irregular
mente mil pessoas, cujos documentos comprovam que a única
quàlidade exigida é o QI, isto é, "quem indicou", que vem acima
de cada documento. Entre as pessoas que indicaram funcionários,
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para contratação estão por exemplo, Valed Peny, um fraudador
que o destino, graças a Deus, já levou, e o Conselheiro Paulo Ri
beiro, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Por isso, eu queria
esses documentos e por esta razão, o assessor do Ministro da Pre
vidência se recusa a entregá-los.

Não sou eu que estou dando prejuízo à Previdência Social.
Quem está dando prejuízo é o Ministro da Previdência, que criou
esse Conselho irregulannente para transfollllá-lo em cabide de
empregos no Rio de Janeiro. (palmas.)

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas para contestar a preocupação
de uma Deputada e informar que, em 1989 e 1994, atores, atrizes,
cantores e profIssionais da Rede Globo fIzeram campanha para
Lula. Conseqüentemente, estão afInados com os petroleiros, não
com o Dr. Roberto Marinho.

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tém V. Ex· a pala-
vra.

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para in
formar à Casa que ontem, em debate na Comissão de Economia do
Senado Federal sobre a venda da Vale do Rio Doce, estando pre
sente o Presidente do BNDES, Dr. Edmar Bacha, foi argüido por
esta Deputada qual seria o preço da Vale e como se quantillca
riam, em valores, as minas, as jazidas em nosso País sob a respon
sabilidade da Vale, porque vários geólogos, departamentos e
institutos têm estimado que só o Projeto Carajás tem em tomo de
350 bilhões de dólares em minérios.

Para minha surpresa, o responsável pela venda da Vale, o
Dr. Edmar Rocha, respondeu-me que as minas não valiam nada.
Valiam zero. Causa-me espanto isto.

Gostaria, então, que esta Casa tomasse conhecimento da de
claração dada pelo representante do Governo brasileiro, responsá
vel por vender a Vale - contra a nossa opinião, é claro - uma
empresa rentável, maior exploradora e exportadora de minério do
mundo. Sabemos, Sr. Presidente, que nenhuma empresa comprará
apenas máquinas, mas também as minas, pelo valor que têm. E o
vendedor diz que a nossa mercadoria, os nossos minérios não va
lem nada. Portanto, convido a todos para um exercício intelectual,
como gosta de dizer o Dr. Edmar Bacha, para cha.mannos a aten
ção desta Casa, no sentido de questionarmos o seguinte: qual o va-
lor que ele dá ao nosso patrimônio? .

Era o que tinha a dizer.
O SR. NESTOR DUARTE - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. NESTOR DUARTE (pMDB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade para
congratular-me com o Ministro Sepúlveda Pertence, pela sua as
sunção à Presidência do Supremo Tribunal Federal. O Ministro
Sepúlveda honra aquela Casa, pois tem um sentido jurldico da
convivência civil e o espírito de independência e renúncia ineren
tes à condição de Ministro do Supremo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. INOCf:NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Inocên

cio Oliveira, desejo esclarecer, em primeiro lugar, que vou encer
rar a votação. Os Srs. Deputados que tiverem outros assuntos, que
aguardem o encerramento da votação e a proclamação do devido
resultado, pois ainda temos para votar onze destaques de votações
em separado.

Tem a palavra o nobre Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. INOCf:NCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho dois assuntos para tra
tar. O primeiro é um apelo aos Srs. Deputado para que fiquem em
plenário, porque depois desta votação teremos várias outras e pre
cisamos concluir, ainda, nesta tarde, a votação em Primeiro Turno. .

Eni segundo lugar, Sr. Presidente, rebato, veementemente
as acusações, sem nenhuma prova, contra a Rede Globo. Trata-se
de uma empresa séria, que não seria capaz de cometer qualquer
ato dessa natureza. Acho que vincular uma notícia dessa a um pos
sível atentado da Rede Globo é, pelo menos, irresponsabilidade.

, Por isso, protesto pela maneira como são feitas as acusaçõ
es. E preciso, numa denúncia séria dessa natureza, ter provas para
que se possa veicular, através da mais alta tribuna do País, uma
acusação leviana como esta. Por isso, repilo veementemente tal
notícia, até que provem o contrário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. Deputados,
ainda teremos uma sessão muito longa.

Pergunto se todos já votaram, pois encerrarei a votação.
O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, junto a minha preocupação à de
tantos outros em relação à rapidez e até a um certo açodamento na
discussão da matéria constitucional. Embora tenha acompanhado e
apoiado o Governo em todas as outras propostas, a minha bancada
não discutiu esta matéria e não consegui me convencer pelo debate
na Casa, já que ele foi interrompido. Senti como única alternativa,
para um voto consciente, o uso do voto da abstenção.

A SRA. MARIA LAURA - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, quero apenas registrar o meu voto ''não''
pela seguinte: aqui na bancada aparecem como voto inválido, voto
duplicado. Então quero registrar o voto "não", porque não sei o
que vai sair.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Eduardo) - O voto
de V. Ex· deve estar registrado no painel.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a
votação. Vamos ao resultado.

O SR. PRESIDENTE (Lufu Eduardo) - A Mesa vai pro-
clamar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM-359
NÃO-110
ABSTENÇÃO - 6
TOTAL-475

Foi aprovado o Substitutivo da Comissão Especial à PEC n°
7-B/95, ressalvados os destaques.
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Prejudicados: A Proposição inicial (Proposta de Emenda à
Constituição n° 7-B/95); o Substitutivo da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação; e as emendas apresentadas na Comis
são Especial, ressalvados os destaques.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Abstenção
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
OIávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Paudemey Avelino - PPR - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Euúpedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
lldemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvemani Santos - PP - Sim

Acre

Chicão Brígido - PMDB - Não

Ronivon Santiago - PSD - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Sim
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PP - Sim
Paulo Mourão - PPR - Sim
UdsonBande~-PMDB-Sim

Maranhão

Costa Ferreira - PP - Sim
César Bandeira - PP - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlo~ Sab6ia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar- PDT - Não
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - PP - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Remi Trinta- PMDB - Sim
Roberto Rocha-PMDB-Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balbmann PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz- PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
!nacio Arruda - PCdoB - Não
Jackson Pereira - PSDB - Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - PMDB - Abstenção
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
PinhmoLandim-PMDB-Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPR - Sim
B.Sá-PSDB-Sim
Ciro Nogue~ - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes -PPR - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - PMDB - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim- Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
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Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álv~oGaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sin1
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandm Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir- PMDB - Sim
José Luiz Clerot- PMDB - Sim
Ricardo Rique - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Nãó

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - Bloco - PSB - Sim
José Chaves - Bloco - PSB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa- Bloco- PFL- Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PP - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Vicente André Gomes - PDT - Não
Wolney Queiroz - PDT- Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PP - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB ~ Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPR - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Não
José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PMDB - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Abstenção
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT - Não
João Almeida - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco:- PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Trl.de - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL'- Abstenç~o
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim. .
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PP - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro Irnjo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigue - Bloco - PL - Sim
Sérgío Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Nã<
Simara Ellery - PMDB - Sin:
Ubaldino Junior - Bloco - KB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco~ i 'FL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio d0 Valle- PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
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João Fassarella - PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santana.de Vasconcellos - Bloco - PFL - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo - PP - Sim
Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mauricio Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Não
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PP - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT- Não
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Sem Partido - Sim
Roberto Brant - Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PP - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT- Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser- PT- Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata- PMDB - Sim
Roberto Valadão- PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timoteo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valie - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPR - Sim
Fernando Gabeira - PV - Abstenção
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Jair Balsonaro - PPR - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim

Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho - PDT - Sim
José Carlos Lacerda - PPR - Sim
José Maurício - PDT- Não
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP- Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Panlo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPR - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo" - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara- PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - PPR - Sim
CarwsApolmmo-PMDB-Sim
CarwsNclson-PMDB-Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPR - Sim
Cunha Lima - PDT - Sim
De Velasco - PPR - Sim
Delfim Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo .... PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPR - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pmotti - PMDB - Abstenção
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
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Koyu Iha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
MauócÍo Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - Bloco - PL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
TeIma de Souza - PT- Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Gilney Viana - PT - Não
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Aguelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP - Síni

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal- PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPR - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim

Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Sim
Saulo Queiroz - PSDB - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrabão - PMDB - Sim
Flávio Aros - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Ogníoo - PMDB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PP - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL- Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer- PP - Sim
Odílio Balbinotti - PDT - Não
Padre Roque - PT- Sim
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PP - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
R~ardoGomyde-~doB-Não

Valdomiro Meger - PP - Sim
V~sonSantini - Bloco - PTB - sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB -'" Sim
Edison Andrinô - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzblatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer- PPR - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR - Sim
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
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Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Gennano Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco- PFL- Sim
Jarbas Lima - PPR - Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst- PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT- Não
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Sim

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. PADRE ROQUE (PT-PR. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o painel regista o meu voto como "sim" e é ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será registrado em
ata, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está prejudicado o
seguinte destaque para votação em separado:

''Requeremos a V. Ex·, nos termos regimentais,
destaque para votação em separado da Emenda nO 01, de
1995, de autoria do Deputado Prisco Viana, apresentada
à Proposta de Emenda à Constituição n° 07, de 1995,
que altera o art. 178 da Constituição Federal."

Assinam o Deputado Milton Temer, Líder em exercício do
PT, bem como o Deputado Aldo Rebelo, pelo PedoB.

Está prejudicado, no mesmo sentido, um destaque assinado
pela Liderança do PDT, PSB, PCdoB e PT. No mesmo sentido,
também, um outro assinado pelo PCdoB.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, não entendi o esclarecimento. Por que estão
prejudicados?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Porque são idênti
cos,Sr.Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Estão também pre
judicados o destaque assinado pelo Deputado Miro Teixeira, pelos
Lideres do PSB, PCdoB e PT, relativo ao caput do art. 178, e um
outro, do PCdoB, relativo à Emenda n° 02. Há ainda outro desta
que prejudicado, reativo à Emenda nO 03, assinado pelo Deputado
Milton Temer. O DVS n° 03, também assinado pelo Deputado
Miro Teixeira, está igualmente prejudicado.

O DVS do parágrafo 2° da Emenda nO 03, apresentado pelo

Deputado Milton Temer, também está prejudicado. O relativo à
Emenda nO OS, assinado pelo Deputado Milton Témer, idem; a
Emenda nO 06, de autoria do Deputado Miro Teixeira, também
prejudicado, assim como o assinado pelo Deputado Milton Temer.
O do art. 2° da proposta original, assinado pelo Líder Milton Te
mer, está prejudicado também.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex·, a pa-
lavra. .

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o último destaque a que V. Ex· se referiu é o
relativo ao § 2° da emenda do Governo?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não, é do art. 2°,
da Proposta de Emenda à Constituição n° 7.

O SR. MILTON TEMER - Por que está prejudicado, Sr.
Presidente? Trata-se de uma complementação. Não existe prejuízo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex" está con
fundindo os textos. Esse texto já caiu. Existe um outro, de autoria
de V. Ex·, que não está prejudicado. para adicionar, há outro DVS
apresentado por V. Ex·, que também está prejudicado; é o referen
te ao art. 2°.

O SR. CIPRIANO CORREIA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. CIPRIANO CORREIA (pSDB - RN. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero declarar meu voto "sim", que
não apareceu no painel.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento:

''Requeremos a V. Ex", nos termos regimentais,
destaque para votação em separado da expressão "lei
complementar", constante da nova redação dada ao art.
178 da Constituição Federal pela Emenda n° 1, de 1995,
à PEC n° 7, de 1995, para substituir a expressão "lei"
constante no mesmo art. 178, com a redação que lhe deu
o substitutivo aprovado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995.
Assinam os Deputados, Gilney Vi~na, Vice-Lí

der do PT, e Aldo Rebelo, Líder do PC do B."

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, peço a
palavra, para encaminhar a votação pela Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com a atenção que
sempre procuro ter, ouvi os argumentos daqueles representantes
de outros partidos nesta Casa que se manifestaram em favor do
substitutivo proposto pelo Relator, dizendo da necessidade da des
constitucionalização da matéria e de resgate da competência do
Poder Legislativo para futuramente, em lei ordinária, regulamentá
la.

Pelo respeito que devo a esses colegas, quero lembrar que a
idéia de desconstitucionalização nasceu na revisão constitucional e
foi uma das principais armas dos defensores da introdução do pro
jeto neoliberal em nosso País, que trabalhavam ora com a descons
titucionalização, ora com a constitucionalização dos preceitos
consagradores de seus interesses.

O eminente Deputado Francisco Dornelles, defendendo a
desconstitucionalização de matérias como o monopólio de petró
leo e das telecomunicações, chamava atenção para a necessidade
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de constitucionalizar as regras do sistema tributário e a participa- O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
ção de competênciÇls entre a União, os Estados e os Municípios. revisão do orador.) - Sr. Presidente, começa a surgir, em determi-

Obviamente, todos querem constitucionalizar os p~ares bá- nados setores deste Parlamento, a idéia da fragilidade dos níveis
sicos dos interesses gerais que defendem. E mais no atual processo infraconstitucionais e, no seu bojo, o conceito de que é frágil a le
de revisão constitucional, o Governo, que também aparece com a gislação ordinária. Mas foi exatamente uma lei ordinária - a Lei na
tese da desconstitucionalização não quer desconstitucionalizar a Infonnática - que fez atrasar por uma década o desenvolvimento
Previdência. Por exemplo, para acabar com a aposentadoria espe- do País, sem falar nos trinta anos perdidos com a Lei dos Portos, o
cial dos professores, bastaria S. Exa

, o Sr. Presidente da República, que revela a força das leis ordinárias. Precisamos agilizar e flexibi
propor a supressão da aposentadoria do texto constitucional. Mas lizar o País, tomá-lo sensível, a cada momento, aos reclamos do
não o faz; prefere incluir ali o seguinte: "É vedada a concessão de mundo e dos interesses nacionais.
aposentadoria especial para os professores. "Por quê, Srs. Parla- O PSDB vota ''não''.
mentares? Exatamente porque S. Exa quer resguardar de lei ordi- A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA. Sem revisão
nária a matéria, para que não se venha, com quorum comum. da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "sim".
modificar depois aquilo que é, hoje, a visão governamental. O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco/PSB-ES. Sem re-

Embora tenha votado ''não'', faço minhas as palavras de visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB e o PMN são siguatários
quantos foram à tribuna para proclamar que este Poder Legislativo desse destaque; votamos "sim".
deve poder legislar com fIrmeza, para defender os interesses do O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB - SP. Sem revisão
nosso País na legislação infraconstitucional. Mas faço-o nos ter- do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.
mos judiciosos empregados pelo Deputado Prisco Viana, ao pro- O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente. peço a palavra
por que só a lei complementar, cuja aprovação requer quorum pela ordem.
qualificado e, portanto, não estará ao sabor de minorias eventuais, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa-
possa tratar de assunto de tamanha relevância para o nosso País. lavra.

Parto sempre do pressuposto de que houve e há boa inten- O SR. PRISCO VIANA (pPR - BA. Sem revisão do ora-
ção por parte daqueles que, ao manifestarem seu voto, expressam dor.) - Sr. Presidente, mesmo não tendo a titularidade de Líder,
seu desejo de defender os interesses do nosso País. Por isso, peço desejo, por ser o autor da emenda sobre a qual incidem o destaque
que os meus nobres pares, de todos os partidos, que acabaram de e a discussão, tecer alguns comentários, com muita tranqüilidade,
votar pela desconstitucionalização, sigam esse destaque e votem porque acabo de dar, com o meu voto, apoio à desconstitucionali
pela lei complementar. zação pretendida. Entretanto, essa matéria mexe tanto com os inte-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra resses do País, envolve tanto a nossa soberania e fere tanto nossa
ao Deputado Sérgio Carneiro, pelo PDT. tradição constitucional que não devemos regulamentá-la por lei or-

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do dinária.
orador.) - Sr. Presidente, antes de encaminhar, peço um esclareci- Respondo ao Líder do PSDB quanto ao nosso receio em
mento a V. Exa• N6s, do PDT, encaminhamos, conjuntamente com face da lei ordinária. Ela é realmente fráfil, no processo legislati
o PSB, o PCdoB e o PT, destaque para votação em separado da vo. Quem está nesta Casa há mais tempo sabe disso. Uma lei ordi
expressão "lei complementar". Tenho em vista que não foi esse o nária, às vezes, é votada com a presença de cinqüenta, ou
destaque lido por V. Exa indago se o que foi lido faz referência à quarenta, ou trinta Deputados em plenário. Além disso, matéria re
expressão "lei complementar". Pelo que depreendi do encaminha- gulada por lei ordinária pode ser objeto de medida provisória.
mento da Deputada Sandra Starling, o objetivo é o mesmo. Remetermos à lei complementar não contraria o objetivo do

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O DVS proposto Governo, pois já está feita a desconstitucionalização, e garante a
pelo PDT é idêntico, s6 que o do PT chegou primeiro à Mesa. Por este Congresso um poder maior de participação, e à Nação a segu
isso, tem precedência. rança de que matéria dessa natureza seja votada com a declaração

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Agradeço a V. Exa o es- expressa de cada Parlamentar, com extrema responsabilidade, ao
clarecimento. proferir decisão sobre matéria tão grave e importante. (palmas.)

Coerentemente com o discurso feito pelo Líder da nossa O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência s6
bancada, Deputado Miro Teixeira, o PDT tenta melhorar o texto permitira, em se tratando de destaques, que os Líderes indiquem o
aqui aprovado e encaminha o voto "sim" a esse destaque, propon- voto. Não lhes cabe encaminhar a votação.
do que a regulamentação seja feita por lei complementar. Apoia- Como votam os demais Líderes?
mos a feliz idéia do Deputado Prisco Viana quando apresentou O SR. INOC"ftNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem
essa emenda na Comissão. revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve um acordo entre os Lí-

O SR. MAURíCIO REQUIÃO - Sr. Presidente, peço a deres de todos os partidos que compõem a base do Governo no
palavra pela ordem. sentido de que, em todas as PECs relacionadas à Ordem Econômi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra ca, não se adotaria medida provis6ria para regulamentar a matéria,
a V. Exa nem se utilizaria lei complementar.

O SR. MAuRíCIO REQUIÃO (PMDB - PRo Sem revi- Se assim fIzéssemos, votaúamos quatro vezes: duas vezes
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "não", mas meu voto não foi a emenda, e duas vezes a lei complementar.
registrado no painel. Ora, Sr. Presidente, se a emenda constitucional requer tra-

O SR. MAX ROSENMANN (PDT - PRo Sem revisão do mitação especial, com o exame de admissibilidade pela Comissão
orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exa que faça constar meu voto de Constituição e Justiça e de Redação, com o parecer da Comis
"não", na votação anterior. são Especial que, em trinta sessões, discute e vota a matéria, com

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os votos de V. o pronunciamento do plenário, em dois turnos de votação, seria
Exa serão registrados em ata. um absurdo se ainda utilizássemos lei complementar para regula-

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o des- mentar o assunto.
taque. Como vota o PSDB? Por isso, Sr. Presidente, na certeza de que essa emenda e to-
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das as outras relativas à Ordem Econômica são fundamentais para
a modernidade do País, o Partido da Frente Liberal vota ''não''.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, como bem anunciou o Líder Ino
cêncio Oliveira, em todos os projetos de ordem econômica
prevaleceu a idéia de que a matéria seria regulamentada por lei or
dinária, mas trantando-se de destaque proposto por um ilustre
membro do PPR, o Deputado Prisco Viana,·o voto, para os nossos
liderados, está em aberto.

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSD vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP vota ''não''.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. SÉRGIO CARNEmO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT voia "sim".

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

A SRA. JANDffiA FEGHALI (pCdoB - RI. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "sim".

O SR•. ANTÔNIO GERALDO (BlocolPFL-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota "não".

O SR. ROMEL ANÍZIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota ''não'' e pede aos
Srs. Deputados de seu partido que permaneçam em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Estamos em pro
cesso de votação.

A Mesa solicita aos Srs. Deputados que indiquem seus có
digos, para que se proceda à votação da matéria.

Peço aos Srs. Deputados que não se ausentem do plenário,
pois temos vários destaques a apreciar. Não seria justo com aque
les que estão neste recinto se ficássemos esperando pelos ausentes,
formando fIlas e, conseqüentemente, atrasando o processo de vota
ção.

A SRA. JANDffiA FEGHALI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

A SRA. JANDffiA FEGHALI (pCdoB - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, quero apenas repelir qualquer tenta
tiva de tachar de leviana minha atuação. O que trouxe a este plená
rio foi uma nota, já pública, veiculada pelo Jornal do Brasil, um
meio de comunicação sério, que traz denúncia gravíssima. Nin
guém precisa correr para defender a Rede Globo, porque não fiz
acusação alguma, apenas, noticiei a apreensão de explosivos des
cobertos em uma caminhonete daquela empresa, estacionada pró
xima à refinaria de São José dos Campos, fato confumado pela
Polícia Rodoviária Federal de São Paulo. Por isso, repilo qualquer
tentativa de se tachar de leviana uma atitude tão séria e responsá
vel como a que tive aqui.

Sei que o Deputado Inocêncio Oliveira tem preocupações
sérias e está buscando soluções para a negociação dessa greve.
Não é aceitável que esse Líder, tão respeitado por todos n6s, con
sidere leviana uma atitude séria e responsável como a que tomei
ao dar a necessária repercussão a essa nota. O que se exige é a in
vestigação desse fato, a partir da Polícia Federal, para que se co
nheça a origem e a destinação desse material explosivo num
momento comI.' este.

Não houve aqui leviandade nem acusações. Apenas fiz re
percutir uma pequena nota publicada no Jornal do Brasil, em

face da gravidade do assunto em pauta. Não é aceitável que trate
mos de tal forma esses assuntos. Portanto, deixo registrado meu
protesto pela forma como o referido Líder reagiu à divulgação
dessa notícia.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente; deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Robson Tuma, 10
Suplente de Secretário.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS )PSDB - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex" a pa-
lavra. •

O SR. INOCitNCIO OLIVEIRA) (BlocolPFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste momento, busca-se o
entendimento para resolver a greve dos petroleiros. Este Líder tem
sido uma das pêssoas que mais têm atuado, juntamente com os Lí
deres do PMDB, do PSDB e do Governo, no sentido de que possa
mos encontrar uma solução para este caso. Não é possível que
haja, neste plenário, repercussão de uma notícia sobre fato não
comprovado. Não houve ainda o entendimento; existe apenas uma
notícia criada para permitir insinuações de qualquer natureza. Não
me vou estender sobre o assunto, mas não é justo dizerem que sou
leviano, porque nunca o fui; essa pecha eu transfrro para o outro
lado. Sou um homem sério e positivo. Não aceito que se divul
guem aqui notícias sem base, sem investigação, sem prova, pois
esta é a tribuna mais alta do País. Ora, mais tarde, em qualquer rin
cão deste País, podem dizer que a Rede Globo está sendo investi
gada por um possível atentado a qualquer ref~a! Sr. Presidente,
é preciso ter responsabilidade, neste momento. E preciso ter cons
ciência do momento em que vivemos e, sobretudo, amor a este
País, para que possamos vencer as difIculdades, sem qualquer co
notação co-partidária, ideol6gica ou de qualquer outra ordem.

O Líder do Partido da Frente Liberal e do Bloco PFIJFrrB
chama à responsabilidade aqueles que representam o povo brasi
leiro nesta Casa e nos mais diferentes rincões deste País.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Como votam os
Srs. Líderes?

A SRA. ZULAÊ COBRA (psDB - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB está votando "não".

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. GIOVANNI QUEffiOZ (pDT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, louvamos o Deputado Prisco Viana
pela iniciativa de, com essa emenda, transferir para a lei comple
mentar a regulamentação dessa matéria. Por isso, recomendamos
aos nossos companheiros o voto "sim". A proposta do Deputado
Prisco Viana, sem dúvida alguma, dá maior responsabilidade a
esta Casa na votação de matéria tão importante.

O SR. INOCitNCIO OLIVEffiA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFIJFrrB recomenda
o voto "não".

O SR. DOMINGOS DUTRA (pT - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota ''não''.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (BlocoIPSB - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PSBIPMN vota
"sim".



O SR REGIS DE OLIVEIRA (pSDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em nome da Liderança do PMDB,

o Sr. Robson Tuma, 1° Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr
Luís Eduardo, Presidente.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PSDB vota
"não" e pede aos seus liderados que pennaneçam no plenário por
que há vários destaques a serem votados. Confiamos na serenidade
e na responsabilidade do Congresso Nacional, e acreditamos na lei
ordinária.

O SR. ARMANDO COSTA (PMDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, queremos ratificar nosso voto. Vota-

o mos ''não''.
O SR. INOC1l:NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. INOC1l:NCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, para orientar os membros do
Bloco PFLIPTB que estão chegando, infonno que o voto é "não".

Em nome do Partido da Frente Liberal e do Bloco
PFIJPTB, congratulo-me com os Ministros Sepúlveda Pertence e
Celso de Mello Filho pela posse, respectivamente, na Presidência
e na Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal, dois brasilei
ros ilustres, com relevantes serviços prestados ao, Poder Judiciário
do nosso País, que hoje galgam aos mais altos postos daquele Po
der. Em nome do nosso Bloco, desejamos que S. Ex"s tenham um
profícuo trabalho à frente daquela instituição.

Ao mesmo tempo, não posso deixar de registrar"a passa
gem, pela Presidência daquele Tribunal, do Ministro Octávio Gal
lotti, com quem tive a houra de conviver durante os dois anos em
que ocupei a Presidência desta instituição. Posso dizer do seu alto
espírito público, da sua grandeza, da sua simplicidade, dos seus
conhecimentos jurldicos e da sua grande força nos momentos mais
difíceis que vivemos naquele período.

Portanto, Sr. Presidente, solicito fique registrado nos Anais
desta Casa o nosso reconhecimento ao Ministro Octávio GalIotti
pelo seu brilhante trabalho à frente da presidência do Supremo
Tribunal Federal.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.
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O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do cio Lula da Silva, em um momento dramático da história política
orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim". do nosso País, quando o regime militar quis puni-lo; portanto, Sr.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pÇdoB - RJ. Sem revisão Presidente, é motivo de muita alegria para a sociedade brasileira,
da oradora.) - Sr. Presidente, o PC-do-B vota "sim". Informo ao para o Judiciário, para aqueles que, como eu, militam na advoca
Plenário que a notícia publicada no Jornal do Brasil foi confrrma- cia, assistir à posse desse ilustre homem público na Presidência do
da pela Polícia Federal. Supremo Tribnnal Federal.

O SR. MELQuíADES NETO - Sr. Presidente, peço a pa- Faço uso da palavra para, em meu nome pessoal e em nome
lavra pela ordem. do Partido dos Trabalhadores, prestar a nossa homenagem ao Mi-

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex· a pa- nistro Sepúlveda Pertence e cumprimentar também o Supremo
Tribunal Federal pela assunção desse ilustre homem público à sualavra. A •

O SR. MELQUÍADES NETO (BlocoIPMN - TO. Sem PresidênCia.
Era o que tinha a dizer.revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto

"sim" não apareceu no painel., e não houve tempo de corrigi-lo.
O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, enquanto se processa a votação, quero
fazer aqui um registro; Confesso que, a esta altura, desejaria, com
um ardor cívico, estar no Supremo Tribunal Federal cumprimen
tando um grande homem público, o Ministro Sepúlveda Pertence,
que neste momento toma posse como Presidente do Supremo Tri
bunal Federal. Lamentavelmente, os compromissos que todos as
sumimos aqui, com relação às refonnas conrtitucionais,
impedem-nos de levar a S. Ex· o nosso cumprimento, o nosso
abraço - e não apenas o abraço do amigo, mas o abraço de quem,
como brasileiro, vê na figura do novo Presidente do Supremo Tri
bunal Federal uma pessoa totalmente sintonizada com os tempos
modernos, com os tempos do desenvolvimento e da democracia.

S. Ex· vem da nobre classe dos advogados e foi militante da
Ordem dos Advogados do Brasil- OAB, um militante que carre
gava e empunhava as bandeiras mais progressistas do País. Suas
decisões, sempre pautadas pela ordem constitucional, invariavel
mente contemplam a justiça e respeitam os critérios democráticos
e participativos que sempre nortearam a vida desse grande brasi
leiro.

Em meu nome, no da bancada do PMDB e no de muitos
companheiros que gostariam de estar lá para abraçá-lo, quero re
gistrar publicamente este abraço cívico, nesta Casa do Congresso
Nacional. Aqui deixo os nossos cumprimentos a esse homem que
vai engrandecer ainda mais a Presidência daquela egrégia Corte.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, também queremos deixar registrada a nossa
alegria e satisfação, como advogado e na condição de Vice-Líder
do Partido dos Trabalhadores, pela posse, hoje, do Ministro Sepúl
veda Pertence na Presidência do mais alto Tribunal deste País.

Sem dúvida alguma, as palavras aqui pronunciadas pelo
ilustre Líder do PMDB retratam comjustiça o perfil do magistrado
que ora assume a Suprema Corte deste País. Sepúlveda Pertence é
um homem cujas posições, como advogado, enobreceram a histó
ria da OAB e da categoria, é um cidadão que teve e tem o mais
alto compromisso com a liberdade e com a democracia; sempre
em defesa da democracia, manteve-se ao lado dos perseguidos, da
queles cujos direitos eram agredidos pela ditadura militar que en
tão vigia em nossa Pátria; em momento algum teve qualquer
dúvida com relação ao lugar que deveria ocupar; defendeu presos
políticos, e fez a defesa do Presidente do nosso Partido, Luiz Jná-
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deixo consignado o nosso regozijo pela posse, no dia de hoje, dos
ilustres Ministros Sepúlveda Pertence, na Presidência do Supremo
TriOOnal Federal, e Celso de Mello Filho, na Vice-Presidência da
quela instituição. São dois homens do mais alto gabarito, de eleva
do padrão moml e cultura invejável. Sem dúvida alguma, saberão
conduzir o Poder Judiciário nesta difícil caminhada que o País faz,
na retomada do seu crescimento e da sua regularidade democráti
ca.

É esta a saudação que faço em nome do PSDB.

O SR. JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOSÉ BORBA (BlocdPTB - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero ratificar o meu voto, que é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será registrado em
ata.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro-
clamar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM-162
NÃO-271
ABSlENÇÃO - 5
TOTAL-438

O DESTAQUEFOI REJEITADO.
Fica prejudicado destaque idêntico, assinado pelo Dep.

Miro Teixeira, Uder do PDT e outros líderes.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Moisés Lipnik - Bloco - PTB - Não
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cmz - Bloco - PFL - Não

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB ~ Não
Eraldo Trindade - PPR - Não .
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
GelVásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Não

Pará

Anivaldo Vale - PPR - Não
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

~urVirgílio Neto - PSDB - Não
Atila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Não
rlU,ldemey Avelino - PPR - Não

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Não
Confúcio Moura - PMDB - Sim
Emípedes Miranda - PDT- Sim
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
Marinha Raupp- PSDB - Não
Silvemani Santos - PP - Não

Acre

Carlos Airton - PPR - Não
Célia Mendes - PPR - Não
Chicão Brígido - PMDB - Sim
João Maia-PSDB-Não
Mauri Sérgio - PMDB - Não
Zila Bezerra - PMDB - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquiades Neto - PPR - Não
Osvaldo Reis - PP - Não
Udson Bandeira - PMDB - Sim

Maranhão

NbéricoFilho-PMDB-Não
Costa Ferreira - PP - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Davi Nves Silva - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT- Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Sim
Magno Bacelar- PDT - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Não
Nan Souza - PP - Não
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta- PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balbmann PSDB - Não
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz - PP - Não
Firmo de Castro - fSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Inácio Arruda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira- PSDB - Não
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José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
NelsonOtoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Püili~oLmdim-PMDB-Não

Rooo~P~roa-BI~-Pa-Nw

Rommel Feij6 - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Anuda - PSDB - Não

Piauí

AlooIto Silva - PMDB - Não
B.Sá-PSDB-Nw
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL :... Não
João Henrique - PMDB - Não
Júlio C~ar - Bloco~ PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Nw
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Aloorto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia- PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Nw
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Riooiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Não
Ricardo Rique- PMDB - Não
Wilron Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim .
Humoorto Costa - PT - Sim
fuoc~cioOweira-Bloco-PFL-Nw

João Colaço - Bloco - PSB - Não
José Chaves - Bloco - PSB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
JoséM~do~aB~e~-Bloco-PFL-Nw

José Múcio Mooteiro - Bloco - PFL - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson C'ribson - Bloco - PMN - Não
Pedro Corroa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Rooorto Fontes - Bloco - PFL - Não
Rooorto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Nw
SérgioGu~ - Bloco - PSB - Sim

Severino Cavalcmti - Bloco - pa- Sim.
Vicente André Gomes - PDT - Sim
WoIney Queiroz - PDT- Sim

Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Augusto Farias - Bloco - PSC - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PMDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Callieiros - PMDB - Não
Talvme Albuquerque - PP - Não

Sergipe

AdclronRiooiro-PMDB-Nw
Bosco França - Bloco - PMN - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PPR - Sim.
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Sim
José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PMDB - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim.
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bl~ - PTB - Não
F~doGomes-PMDB-Nw

Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Jaime Fernmdes - Bloco - pa- Nw
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bl~ - PFL - Não
Jaques Wagner- PT - Sim
João Almeida- PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não
MmoNegromoote-PSDB-Nw
Nestor Duarte - PMDB - Não
Pedro Irujo - PMDB - Não
Prisco Vima - PPR - Sim
Rooorto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim.
Simara Ellery - PMDB - Não
Ubaldino Júnior - Bloco - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não
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Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio do Valle- PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Herculano Angbinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Não
Marcos Lima - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Não
Mauricio Campos - PL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Panlo Heslander - Blobo PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Sem Partido - Não
Roberto Brant - Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - PP - Não
Silas Brasileiro - PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Zaire Rezende - PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
FeuRosa-PSDB-Não
João Coser- PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorlco Ferraço - Bloco - PTB - Não

Rio de Janeiro

Agnaldo Timoteo - PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim

Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro Valle - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Candinho Mattos - PMDB - Não
Carlos Santana - PT - Sim
CidhiliaCampos-PDT-Sim
Conceição Tavares - PT - Sim
Edson Ezequiel- PDT- Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Não
Jandira Fegbali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira- PMDB - Sim
Paulo Feij6 - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur- PPR - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Sim
Cunha Lima - PDT - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Delfim Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
EdinhoAroop-PMDB-Não
Eduardo Jorge - PT - Sim
Fausto Martello - PPR - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
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Hélio Rosas - PMDB - Abstenção
Ivan Valente-PT-Sim
Jair Meneguelli - PT- Sim
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - Pf - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu Tha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
M&ccloB&meri-PMDB-Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer-PMDB -Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Absteilção
Robson Tuma - Bloco - JPL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio TOlTes - PSDB - Não
TeIma de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Não
Vadão Gomes - PP - Não
Va1dem& Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano -- PPR - Abstenção
WeIson Gasp&ini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim
Gilney Viana - PT - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - P1'B - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Não

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto CarvaTho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - PP - Não
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PP - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lídia Quinan - PMDB - Sim
Marcani Perillo - PP - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim

Orcino Gonçalves - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Pedro Wilson- PT - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Não
Dilso Sperafico - PMDB - Não
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
OsC& Goldoni - PDT - Não
Saulo Queiroz - PSDB - Não

Paraná

Basílio Villani - PPR - Absténção
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio AroS-..- PSDB - Não
.Hermes Parcianello - PMDB - Não
Homero Oguido - PMDB,- Não·
José Borba -; Bloco - PTB - Sim
José Janene - PP - Não
Mauricio Requião - PMDB - Sim
Max Roserimann~ PDT - Sim .

, Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer- PP - Não
Odílio Balbinotti - PDT - Sim
Padre R<XJ1ie - PT :... Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bl~ "- PTB- Não
Renato Johnsson - PP '- Não .
Ricárdo Gomyde - PCdoB - Sm
Valdomiro Meger - PP - Não
'vilson Santini .....: Bloco - PTB - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Não
Edison Andrino - PMDB ~ Sim .
Joãó Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
JoSé Fritséh":' PT -'Sim
Leonel Pavan - PDT- Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bornhausen- Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
Serafrin Venzon- PDT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Sim
Aírton Dipp - PDT - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Sim
D&císio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Germano Rigotto - PMDB - Não
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Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima- PPR - Sim
José Fortunati - Pf - Sim
Júlio Redecker - PPR - Não
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - Pf - Sim
Matheus Scbmidt- PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PPR - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT- Sim
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Yeda Crosius - PSDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requêrimento:

''Requeremos, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado da expressão 'marltimo' do
Projeto de Emenda Constitucional n° 7, de 1995, para
substituir a expressão 'aquático' do caput do art. 178 na
redação dada pelo art. lOdo substitutivo da Comissão
Especial à PEC nO 7, de 1995."

Assinam os Deputados Miro Teixeira, Líder do PDT; Ubal
dino Júnior, Líder do Bloco Parlamentar (PSBIPMN); Aldo Rebe
lo, Líder do PCdoB; Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT; e
Milton Temer, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o des
taque. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (l>DT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, obviamente, tratando-se de destaque
apresentado pelo meu partido, o PDT, recomendo o voto "sim",
dada a importância da matéria.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

A SRA. SOCORRO GOMES (pcdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "sim", porque com a
expressão "aquático" amplia-se demais o alcance da regra; até os
nossos rios ficam sob o domínio de bandeira estrangeira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota "não".

O SR. MARCELO DEDA (Pf - CE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a intenção do Governo, em alguns momen
tos, aparenta não ser sequer de abertura, mas de arrombamento,
porque com a expressão "aquático", utilizada no substitutivo apre
sentado pelo Relator, abre-se exageradamente a navegação de ca
botagem, inclusive nos rios, nos cursos d'água internos do País.

Nesse sentido e levando em consideração que experimenta
mos um momento positivo neste debate, com mais Deputados se
apercebendo da gravidade dos temas que aqui estão sendo debati
dos, como indica o alentador recado dado pelo painel eletrônico
aos Deputados que têm enfrentado o debate, a bancada do Partido
dos Trabalhadores recomenda o voto "sim" à matéria destacada, a
fim de que a expressão "marítimo" substitua a expressão "aquáti
co".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista recomenda o voto
"não".

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. MARQUlNHO CHEDID (BlocoIPSD - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PL/PSC/PSD vota
''não''.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "não".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PSB/PMN vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim
de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar seus códigos de votação.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa-
lavra. •

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em função da importância do tema
que vai ser votado agora, é preciso deixar claro que utilizar a ex
pressão "marltimo" em lugar de "aquático" faz enorme diferença
no contexto desse projeto de lei.

Por isso, votar "sim" agora, para que se substitua a expres
são "aquático" por "marltimo", é proteger a Nação brasileira nas
suas entranhas, que serão amanhã arrombadas e arrebentadas.

O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao PT para
retirar esse destaque, mesmo porque se ele fJZer essa substituição o
transporte aquático ficará fora da regulamentação de qualquer lei.
Acho que não é isso o que o Partido dos Trabalhadores deseja.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
demais Líderes?

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto
''não''.

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. Deputados,
queiram selecionar os seus votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
acionar o botão preto do painel até que as luzes se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram os seus votas quei
ram fazê-Io nos postos avulsos.

Lembro aos Srs. Parlamentares que ainda teremos votações
nominais nesta noite.

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (pPR - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de retificar o meu voto,
que foi "não" na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será registrado em
ata, Deputado.

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. WOLNEY QUEffiOZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lembrar aos Deputados do
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PDT que estão chegando ao plenáP-o que a recomendação da lide
rança é o voto pela ap'rovação. Voto "sim".

O SR. INOC.tNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lembrar aos mem
bros do Bloco PFUPTB que o voto é ''não''.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Propessista vota ''não''.

O SR• .}URANDYR PAIXAO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "sim".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, permita-me, enquanto se processa
a votação, cumprimentar o Ministro Sepúlveda Pertence por sua
posse na Presidência do Supremo Tribunal Federal. Em razão das
votações continuadas, não teremos a oportunidade de cumprimen
tar S. Ex' pessoalmente, bem assim o Ministro José Celso de Mel
lo, que assume a Vice-Presidência daquele mesmo órgão.

, Portanto, é o registro que queremos fazer,-na certeza de que
o Poder Judiciário estará muito bem representado;

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Informo aos Srs.
Deputados que à esquerda da mesa há um posto avulso vazio.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS':'" Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.. .

O SR. PRESIDENTE (LUÍs Eduardo) -Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto ''não''.

O SR. ANTÔNIO GERALDO (Bloco'PFL - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP enCaminha o voto "não".

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sém revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "sim".

O SR. oSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (LUÍs Eduardo) -. Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (pSD~ -;-MG. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, na votação !\llterior meu voto foi "não".

O SR. ELIAS MURAD (pSDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Isso constará em ata.
O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (BlocüIPSB - AP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco P'sBIPMN. encami-
nha o vpto "sim". -

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (LUÍs Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (pDT -PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, queríamos apenas registrar um fato.

Tivemos hoje um encontro com o Presidente da República.
Lá estiveram seis coordenadores da Frente Parlamentar de Agri
cultura, alertando S. Ex' para a grave crise que 0- setor tem enfren
tado no momento.

Entre outras questões discutidas com o Senhor Presidente,

.
queríamos, mais uma vez, chamar a atenção do Plenário, já com
testemunho de vários Parlamentares desta Casa, para o fato de que
máquinas agrícolas já fecham agências bancárias no interior do
Brasil. Elas estão sendo depositadas nos pátios das prefeituras e as
chaves entregues aos gerentes de bancos.

Sr. Presidente, não aceitamos afrrmações como as feitas
pela revista Veja de que estamos aqui para proteger caloteiros e
até pedimos ao Sr. Presidente da República, em nome do setor ru
ral brasileiro, que mande apurar imediatamente de quem é a res
ponsabilidade no caso do empréstimo de 50 milhões de dólares
noticiado' pela referida revista. Se o gerente do banco empresta a
caloteiro, deve ser penalizado por isso.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço aos Srs. De

putados que estão fora do plenário que para aqui acorram e votem
nas respectivas bancadas.

Há muitas votações e evidentemente aqueles que se ausen
tam do plenário atrasam o processo. A Mesa não pode esperar ad
etemum.

O SR. JOSÉ UNHARES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOSÉ UNHARES (pP - CE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria dé justificar que, na votação ante
rior, meu voto foi ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será registrado em
ata.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma comunicação de Liderança, pelo PP.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Marconi Perillo para uma comunicação de Li
derança, pelo Partido Progressista.

O SR. MARCONI PERILLO (pP - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, manifesto o júbilo do PP pela posse do
Ministro Sepúlveda Pertence no cargo de Presidente do Supremo
Tribunal Federal.

Assim nos manifestamos em virtude das grandes' qualidades
do referido Ministro.

O SR, PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a
votação.

O SR. FRANCISCO SILVA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (LUÍs Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. FRANCISCO SILVA (pP - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o Governador do
Rio de Janeiro, Marcello Alencar, por ter nomeado nosso colega,
Gen. Nilton Cerqueira, para o cargo de Secretário de Segurança.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro-
clamar o resultado da votação.

VOTARAM:

SIM-75

NÃO-291
ABSlENÇÃO - 3
TOTAL-369

O DESTAQUE FOI REJEITADO.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
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Luciano Castro - PPR - Não
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Moisés Lipnik - Bloco - PTB - Não
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPR - Não
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
GelVásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Não

Pará

Anivaldo Vale - PPR - Não
Benedito Guimarães - PPR - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Giovanni Queiroz -'PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - PMDB - Não
Olávio Rocha - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Correa- PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho- PMDB - Não
Luis Fernando - PMDB - Não
Paudemey Avelino - PPR - Não

Rondônia

Confúcio Moura - PMDB - Não
Eurlpedes Miranda - PDT - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim

Acre

Chicão Brígido - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquíades Neto - Bloco - PMN - Não

Maranhão

Alberico Filho - PMDB - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - PP - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - pFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar- PDT - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Não
Nan Souza - PP - Não
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta- PMDB - Não

Roberto Rocha - PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Antônio BaIhmann - PSDB - Não
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Be:?erra '- PSDB - Não
Edson QUeiroz - PP - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares - PP - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Paes de Andrade - PMDB - Sim
Pimentel Gomes:.... PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Anuda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não
B. Sá-PSDB- Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heráclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique-PMDB-Não
Júlio César - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemir- PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Ricardo Rique - PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - Bloco - PSB - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - pFL - Não
João Colaço - Bloco - PSB - Não
José Chaves - Bloco-PSB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
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Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclito - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Não
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Alberico Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Ceci Cunha- PSDB - Sim
José Thomaz NonÔ - PMDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Não
Talvane Albuquerque - PP - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PPR - Não
José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PT - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Cláudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT- Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - PMDB - Não
Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luis Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Símara Ellery - PMDB - Não
Ubaldino Júnior - Bloco - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio do Valle- PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - PMDB - Não

Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Danilo de Castro T PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Herculano Anguinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João FassareUa - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não
Lael VareUa - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Não
Marcos Lima - PMDB - Sim
MauJÍcio Campos - Bloco - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - S/P - Não
Roberto Brant - Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Não
Silvio Abreu - PDT - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa- PSDB - Não
João Coser- PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim •
Nilton Baiano - PMDB - Não
Rita Camata - PMDB - Não
Theodorico Ferraco - Bloco - PTB - Não

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Candinho Mattos - PMDB - Não
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Não
Jair Bolsonaro - PPR - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Carlos Coutinho - S/P - Não
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José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Alberto Goldrnan - PMDB - Não
Almino Affonw - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara-'PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelwn - PMDB - Não
Celw Daniel- PT - Sim
Celw Ruswmano - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Não
Cunha Lima - PDT - Não
De Velasoo - Bloco - PSD - Não
Delflm Netto - PPR - Não
Duílio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jorge- PT - Sim
Fausto Martello - PPR - Não
Fernando Zuppo PDT - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - PMDB - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mndalen- PMDB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu lha"':' PSDB - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marquinho Chedid- Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Regis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Não
Robwn Tuma - Bloco - PL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não

Silvio Torres - PSDB - Não
TeIma de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Não
Vadão Gomes - PP - Não
Wagner Rossi - PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim
Augustinho Freitas - PP - Não
Gilney Viana - PT- Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Não
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Benedito DoJ'ningos - PP - Não
Jofran Frejat - PP - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PP - Não

Goiás

Jovair Arantes - PSDB - Não
Lídia Quinan - PMDB - Não
Marconi Perillo - PP - Não
Nair Xavier Lobo - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB- Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Roberto Balestra - PPR - Não
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - PMDB - Não
DilwSpermoo-PMDB-Não
Flávio Derzi - PP - Não
Marisa Serrano - PMDB - Não
Oscar Goldoni - PDT - Não
Saulo Queiroz - PSDB - Abstenção

Paraná

Basílio Villani - PPR - Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hennes Parcianello - PMDB - Não
Homero Oguido - PMDB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janene - PP - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Mauricio Requião - PMDB - Sim
Max Rosenmann - PDT - Não
Nedson Micheleti - PT- Sim
Nelson Meurer- PP - Não
Odílio Balbinotti - PDT - Sim
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
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Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - PP - Não
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Não
Edison Andrino - PMDB - Não
João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Caval1azzi - PPR - Abstenção
Milton Mendes - PT- Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Não.
Airton Dipp - PDT - Sim
CarillsCardinal-PDT-Sim
Ênio Bacci - PDT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPR - Não
Júlio Redecker - PPR - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Nelson Marchezan - PPR - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Ritzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Telmo kirst- PPR - Não
Wilson Branco - PMDB - Não
Yeda Crusius - PSDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento:

Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I, e do
art. 162, inciso V, destaque para votação em separado do
Parágrafo Único doart. 178, com a redação dada pelo
artigo único da Emenda n° I, de 1995, de autoria do De
putado Prisco Viana, à PEC n° 7, de 1995.

Assinam - Miro Tdxeira - Líder do PDT; Ubaldi.
no Júnior, Vice-Líder do Bloco Parlamentar (PSDBlPMN);
Aldo Rebelo, Líder do PCdoB; Sérgio Carneiro, Vice
Líder do PDT; e Milton Temer, Vice-Líder do PT.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. PAULO LIMA (BlocdPFL - SP. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, meu voto é ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, peço a gentileza de me informar que
matéria está em processo de votação. Foi muito rápido.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação em sepa
rado do parágrafo único do art. 178, com a redação dada pelo arti
go único da Emenda nO I, de 1995, de autoria do Deputado Prisco
Viana, à PEC nO 7/95. É DVS. O parágrafo da emenda para substi
tuir o texto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o des
taque. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - O Partido Progressista vota "não", Sr. Presidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, com o 6bvio sentido de tentar fazer cair a
sessão, o que é uma possibilidade remotíssima, o PDT declara-se
em obstrução.

A SRA. SANDRA STARLING (pT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obslr)Ição.

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB também está em obstrução.

O SR INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLlPTB encaminha
o voto "não", para mantero texto do ilustre Relator.

O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB voto "não".

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "não".

O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocoIPSB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB orienta seus Parlamenta
res a não votar e a peImanecer em obstrução, por enquanto.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PT está em obstrução. É apenas um
lembrete para os nobres Deputados que estão chegando.

O SR.· SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em obstrução.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. PAULO PAIM (PT- RS. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em obstrução.

O SR. INOCt:NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo aos membros
do Bloco PFLIPTB para que venham ao plenário. Os Srs. Deputa
dos que estejam nas diferentes dependências desta Casa compare
çam imediatamente ao plenário, pois estamos em pleno período de
votação nominal, pelo sistema eletrônico, de matéria importante, a
fim de que possamos concluir a votação desta emenda hoje.

Primeiro Turno: cabotagem. Trata-se de uma matéria im
portante que precisamos decidir.

Portanto, como vários partido de oposição se manifestaram



Ex·.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra V.

O SR. INOCÊNCIO OLlVElRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que esta votação de
monstra a necessidade de os Srs. Deputados da base de sustenta
ção do Governo, do Bloco PFLIPTB, do PMDB, do PSDB, do PP,
do PL, do PPR, de todos, enfim, permanecerem em plenário para
que possamos concluir a votação nesta noite. Trata-se de emenda
importante e, portanto, para o Legislativo é fundamental concluir
esta votação.

Sr. Presidente, V. Ex· tem sido muito correto nas suas deci
sões. Compete ao Presidente zelar pelo quorum da Casa. O Presi
dente é responsável pelo nível de votação. Então, V. Ex· tem o
dever, como está fazendo, de zelar pelo quorum. Não procede ne-
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em obstrução, há necessidade de os Srs. Deputados dos partidos da O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V:Ex·a palavra.
base de sustentação do Governo comparecerem imediatamente ao O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do
plenário para que possamos concluir esta votação. orador.) - Sr. Presidente, apenas para esclarecer o Plenário, gosta-

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, peço a ria que V. Ex· informasse quantas votações ainda estão previstas
palavra pela ordem. para a sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Entre cinco e seis
lavra. votações.

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem revisão da O SR. ERALDO TRlNDADE - Agradeço a informação,
oradora.) - Sr. Presidente, comunico aos Deputados do Partido dos Sr. Presidente.
Trabalhadores que estamos em obstrução. Portanto não assinalem O SR. JURANDYR PAIXÃo - Sr. Presidente, peço a pa-
o voto. lavra pela ordem.

O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC-RR. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
do orador.) - Sr. Presidente, o PL, o PSC e o PSD votam "não". lavra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem revisão O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, informo aos' nossos companheiros do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não'' e solicita a pre-
Deputados que não votem, pois o PDT está em obstrução. sença dos Srs. Deputados em plenário.

O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB - SP. Sem revisão O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RI. Sem
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não" e solicita aos Srs. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não" e solicita
Deputados que permaneçam no plenário para a manutenção do a todos os Deputados do partido que não se encontram em plená
quorum necessário. rio que se dirijam imediatamente para cá, a fim de ·que não deixe-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL .:. PE. Sem mos cair o quorum.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL/PTB encaminha ovoto O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. sem revisãO do ora-
"não". dor.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, o Partido.dos Trabalha-

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora- dores orienta a sua balÍcada a votar "sim".
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista convoca sua bancada O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
ao plenário. O voto e "não". orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PDT encaminha o voto

O SR. EDUARDO MASCARENHAS {pSDB - RI. Sem "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca os Deputa- O SR. UBALDlNO JÚNIOR (BlocolPSB '"- BA. Sem re
dos ao plenário, a flID. de que não deixemos cair o quorum. O visão do orador.) - Sr. Presidente. O PSB orienta'os seus Parla-
voto é ''não''. mentares a votarem "sim".

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - ,BA. Sem revisão O SR.~TON BAIANO - Sr. Presidente, 'peço a palavra
da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB continua ym obstrução. pela ordem.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
orador.) - Sr. Presidente, o PPR solicita aos .Deputados que por- lavra.
ventura estejam fora do plenário que se dirijam, imediatamente, a ' O SR. NILTON BAIANO (PMDB - ES. Sem revisão do
este local, a fim de que possamos continuar a vótação' prevista orador.) - Sr. Presidente, gostaria de retificar meu voto. votei
para hoje. "sim", mas meu voto é "não".

Nesta matéria, o PPR vota "não". O SR PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência nobre Deputado.

pede aos Srs. Deputados que não se ausenteni. do p1enárió. pois te- " O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente,
remos, ainda, outras votações. peço a palavra pela ordem.

O SR. GIOVANNI QUElROZ - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
palavra pela ordem. lavra.

o, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V~ Ex· a pa- O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi-
'lavra. são'do orador.) - Sr:Presidente. o PPR solicita a sua bancada que

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (pDT - PA. Sem revisão permaneça em plenário. pois deveremos votar, ainda, seis desta
do orador.) - Sr. Presidente, acho qiIe todos os Deputados já vota- ques.
ram e seria o momento de encerrar a votação; já que não há mais
Deputados nas bancadas próprias de votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa saberá o
momento de encerrar, Deputado Giovanni Queiroz..

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar a esta Casa o faleci
mento da esposa do Prefeito de Amanã, Analice Soares, esta ma
nhã, naquela cidade de Goiás.

À família ficam os pêsames da bancada do PSDB do Estado
de Goiás.

O SR. ERALDO TRlNDADE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.
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Roraima

Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL- Não
Euler Flbeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - FMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Não
Panderney Avelino - PPR - Não.

Rondônia

Confúcio Moura - PMDB - Não
Euripedes Miranda - PDT- Sim
Marinha Raupp - PSDB - Não.

Acre .

Chicão Brígido - PMDB - Sim.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR~ Não
Dolores Nunes - PP- Não .
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquíades Neto - Bloco - PMN - Não·
Osvaldo Reis - PP - Não.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - PP - Não,
Davi Alves Silva - Bloco - PFL - Não
Eliseu Moora - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar- PDT - Sim .
Mauro Fecmy - Bloco - PFL - Não
Nan Souza- PP - Não
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta - PMDB - Não
RobemR~a-PMDB-Não

Sarney Filho - Bloco - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balbmann - PSDB - Não
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz - PP - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares ~ PP - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Robem Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não.

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não

o SR. UBALDINO JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. UBALDlNO JÚNIOR (Bloco/PSB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luí:; Eduardo) - Está encerrada a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência vai
proclamar o resultado dá votação.

VOTARAM:

SIM 63
NÃO 308
ABSTENÇÃO 5
TOTAL 376

O DESTAQUE FOI REJEITADO.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Luciano Castro - PPR - Não
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Não
Robérlo Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPR - Não
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Não.

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Gerson Peres - PPR - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - PMDB - Não
Olávio Rocha - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Não

nhuma critica a V. Ex" quando apela para que o quorum seja alto,
e as decisões desta Casa sejam referendadas pela grande maioria
do nosso Poder. Portanto, compete ao Presidente - eu já fui Presi
dente desta instituição, e fazia o que V. Ex" faz, aliás, VExa com
muito.mais eficiência - diligenciar para que o quorum seja alto, e
decidamos representando a vontade da maioria da nossa institui
ção.
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B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não.

Rio Grande do Norte'

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL ..... Não
Carlos Alberto - Bloco """7 PFL -,Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves- PMDB - Não"
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto.,... Bloco '-: PFL.,... Não, '
Armando Abílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFLo- Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não'
Gilvan Freire - PMDB - Abstenção'
Ivandro Cunha Lima - PMDB ~ Sim
José Aldemir- PMDB ..... Não,
José Luiz Clerot - PMDB - Sim:
Ricardo Rique - PMDB ,- ~ijo.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco:";PFL -Não
Fernando Lyra - Bloco - PSB ~ Siní
Humberto Costa - PT-Sim
Inocêncio Oliveira -'Bloco ~ PFL "-'Não
José Chaves - Bloco - PSB 1- Não"
José Jorge - Bloco - PFL.,.; Não'
José Mendonça Bezerra - BlOco - FFL - Não'
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Mendonça Filho - Bloco ~·PFL -'- Não
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Rbstehção" .
Pedro Correa - Bloco - PF.L - .Não
Roberto Fontes - Bloco-PFL~Não'
Roberto Magalhães - Bloco·- PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Nãq
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Wilson Campos - PSDB :.... Não'
Wolney Queiroz - PDT - Sim.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB -Não'
Augusto Farias - Bloco- PSC .... Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL -.Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PMDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Não
Olavo Calheiros - PMDB - Não
Talvane Albuquerque - PP - Não.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PPR - Não
José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PT - Sim

Wilson Cunha - Bloco - PMDB - Não.

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - P.FL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Niio
Fernando Gomes - Pf"IDB - Não
Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL ~ Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
JoooAmeim-PMDB-Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não'
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PMDB - Não
Pedro lrujo - PMDB - Não
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Simara Ellery - PMDB - Não
Ubaldino Junior - Bloco - PSB -"Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Aracely de Paula- Bloco - PFL - Não
Armando Costa - P:MDB - Não
Bonifácio de Andram - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
ftrnandoDíniz-PMDB-Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino -lPfvIDB - Não
Herculano Anghinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL -:- Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Márcio Reinaldo - PP - Não
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Marcos Lima - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Não
Maurício Campos - Bloco - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Sem Partido - Não
Roberto Brant- Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim - PMDB"""" Não
Sandra Starling - PT-Sim
Silas Brasileiro - PMDB'- Não
Tilden Santiago - PT - Sim
Zaire Rezende - PMI?B - Sim.

Espírito Santo

Adeison Salvador "":i31oco- PSB - Sim
Feu.RQsa -PSDB 7" Nã9'
Jorge Anders - PSDB.. Não
LÍJIi Btiàiz - Bloco - PL - Não
LuIZ DurãQ - PDí - SiID .
Nilton Baiano - PMDJ3 - Sim

Rio de Janeiro'

A,gnaldg ,TiIp.óteo -PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Santos -; PSDB - Não .
Álvaro Valie - Bloco - PL - Não
CandIDhoMa~s-PMDB-Nw

C~néeiçãoTavares - PT - Sim
Edson Ezequiel- PDT~ Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Fernando Gabeira~PV.- Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB ~ Não
FemandqLopes:- PDT-,Sim
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP "Nã,o
Ja'ir Balsonaro - PPR - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Nw
JorgyWilson-PMDB-Não ,
José,Ca,rlos CoutIDho- Sem Partido - Não
José,Maurício- Pp'T- Sim
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Cameiro- PP - Sim
L~àNetto - Bloco - PFL - Não
Márcia Cibilis Viana:"" PDT - Sim
Miro Teixeira - PDT.. Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Abstenção
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim .
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB - Não

Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara- PMDB - Nw
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur- PPR - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci SobrIDho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Nw
Cunha Lima - PDT;- Não
De Velasco - Bloco.,.. PSD - Não
Delfim Netto - PPR - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PSB - Não
EdIDho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jor&e- PT - Sim
Fausto Martello - PPR - Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim '
Hélio Rosas - PMDB - Não
João Mellão Neto - Bloco'- PFL - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim ., .
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu Tha - PSDB - Não
Luiz Carlos Santos -PMDB - Não
Luiz Gushiken- PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não .
Régis de Oliveira-PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Não
Robson Tuma - Bloco - PL- Mio
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Vadão Gomes - PP - Não
Wagner Rossi - PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gaspariní - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim
AugustIDho Freitas - PP - Não
Gilney Viana - PT - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Não.

Distrito Federal

Bened;~"Domingos - PP - Não



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l) Quinta-feira 18 10349

Jofran Frejat - PP - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PP - Não.

Goiás

Barbosa Neto - PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quiuan - PMDB - Não
Marconi Perillo - PP - Não
Maria Valadão - PPR - Não
Nair Xavier Lobo - PMDB - Não
O~iuoGon~N~-PMDB-Não

Pedriuho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco '-- PFL - Não.

Mato Grosso do Sul

Andre Pucciuelli - PMDB - Não
Dil~o Sperafico - PMDB - Não
Flávio Derzi - PP - Não
Marisa Serrano- PMDB .,.:.Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Oscar Goldoni - PDT - Não
Saulo Queiroz - PSDB ~ Não.·

Paraná

Basílio Villani - PPR - Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Aros - PSDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Não
José Borba- Bloco-PTB.,-- Não,
José Janene - PP - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Mauricio Requião - PMDB - Abstenção
Max Rosenmann - PDT - Sim
Nedson Micheleti - PT - Sin;l
Nelson Meurer- PP -:- Não
Odílio Balbiuotti - PDT - Sim .
Paulo Bernardo - PT -Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - ~ão

Renato Johnsson - PP - Não
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não.

Santa Catarina

Ediuho Bez - PMDB - Não
Edison Andriuo - PMDB - Não
João Pizzolatti - PPR - Não
Leonel Pavan- PDT - Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Não
Carlos Cardiual- PDT - Sim

Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPR - Não
Júlio Redecker - PPR - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Nelson Marchezan - PPR - Não
Paulo Paim - PT- Sim
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre ~ mesa o se-
guiute requerimento: . .

''Requeremos, nos termos regimentais, destaque para a vo
tação em separado dos §§ 1°, 2°, 3" e 4° do art. 178 da ~onsti!nição

Federal, com a redação que lhe deu a Emenda do Partido Progres
sista n° 3/95 à PEC n° 7/95, para substituir o parágrafo único do
art. 178, com a redação dada pelo substitutivo da Comissão Espe-
ial "c .

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. Assinam: Deputado
Milton Temer, Líder do PT em exercício; e Aldo Rebelo, Líder
doPCdoB.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peÇo apalavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
aV.Ex". . ..

O SR. PAULO ROCHA (pT'- PA. Sem 'revisão' do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero registat meU voto na votação anterior.

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o des
taque. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ''não'' e pede
aos seus Parlamentares que peImaneçam e~ plenário, porque aiu-
da teremos várias votações. .. .

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB também é signatário deste
destaque. Entendemos que ele não altera substancialmente ~ pr~

posta. No entanto, garante que a navegação de cabotagem seJ~ pn
vativa de embarcações nacionais, salvo caso de necessidade
pública, segundo dispuser a lei; E o § 2° diz o que seria nayegação
brasileira, empresa brasileira. E por isso que chamamos a atenção
para a votação desta emenda.

O PCdoB vota "sim, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente, peço a

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

lavra.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (BlocoIPFL - SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o meu
voto é ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) .,-- Justificativa de
votação s6 depois de os Líderes encamIDharem.

Com a palavra o nobre Deputado Wolney Queiroz.
O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
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revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB encaminha
o voto ''não''.

O SR. GERSON PERES (pPR - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PPR vota "não".

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, são importantes as votações da refonna.
Nós,' da OpOsição; estamos tentando restaurar neste momento o
texto original do Governo. Por isso, faço urn apelo para que os go
vernistas atendam ao espírito da emenda assinada pelo eminente
Senhor Presidente da República.

O nosso voto'é "sim", Sr. Presidente.
O SR. ELTON ROHNELT (BlocoIPSC - RR. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PL, PSC e PSB vota
"não". .

O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco'PSB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PMNIPSB vota
"sim".

O, SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não". .

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista entende que já está
atendida parcialmente a sua emenda e vai discutir na lei ordinária
a outra posição do partido. .

O voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so

licita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares a fnn
de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Tomem os seus lugares, Srs. Deputados.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram

registrar os seus códigos de votação.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
, , O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa-
lavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex".a pa
lavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora-
dor.) - Sr. Presidente, este é o último destaque? .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há mais cinco.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados

que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto no
painel até que as luzes do posto se apaguem. ' ,

Os Srs. Deputados que não registraram seus votos queiram
fazê-Io nos postos avulsos.

Com a palavra o nobre Deputado Eduardo Mascarenhas.
O SR. EDUARDO MARCARENHAS (pSDB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora

dor.).- Sr. Presidente, o PP vota "não".
O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, lembro o voto "sim" a esta matéria.
O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.
A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (BlocoIPFL - SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB encaminha
o voto "não".

O SR. RICARDO HERÁCLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. Ex" a palavra.

.
O SR. RICARDO HERÁCLIO (BlocdPMN - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto
foi "sim".

O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. ARMANDO COSTA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa-
lavra. '

O SR. ARMANDO COSTA (pMDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto
''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerrada a vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência vai
proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM 64
NÃO 303
ABSTENÇÃO 3
TOTAL 370

O DESTAQUE FOI REJEITADO.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSç -,Não
Luciano Castro - PPR - Não
Luís Barbosa - Bloco - PTB - Não
Moisés Lipnik - Bloco-PTB - Não
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPR - Não
Fátima,Pelaes - Bloco-PFL - Não
Gervásio Oliveira - Bloco-PSB - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco-PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco-PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Não

Pará

Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Gérson Peres - PPR - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário CoitD.bra - Bloco-PTB - Não
José Priante:'- PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT- Sim
Paulo Titan - PMDB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Correa- PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco-PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não



Maio de 1995
"\'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 18 1035.1

Átila I.iDi - Bloco-PFL - Não
C~ills~Camr~-Bloco-PFL-Não

João Thoblé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Não
PaudemeY Avelino - PPR - Não

Rondônia

Confúcio Moura - PMDB - Não
Euripedes Miranda- PDT - Sim
Mírinha Raupp - PSDB - Não

Acre

C~losAirton- PPR - Não
Célia Mendes - PPR - Não
João Maia - PSDB - Não
Mauri Sérgio - PMDB - Não
Zila Bezerra - PMDB - Não

Tocantins

Antônio Jorge ....,PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco-PFL - Não
Melquíades Neto - Bloco-PMN - Não
Osvaldo Reis - PP - Não

Maranhão

Alberico Filho - PMDB - Não
César Bandeira - Bloco-PFL - Não
Costa Ferreira - PP - Não
Davi Alves Silva - Bloco-PFL - Não
Eliseu Moura - Bloco-PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacem- PDT - Sim
Mauro Fecury - Bloco-PFL - Não
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta - PMDB - Não
Roberto Rocha - PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco-PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Aníbal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balhmann PSDB - Não
Antônio dos Santos - Bloco-PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz - PP - Não
Firmo de Castro- PSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares - PP - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco-PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Agui~ - PSDB - Não
Vicente AmIda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não
B. Sá- PSDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco-PFL - Não

Felipe Mendes - PPR - Não
Heráclito Fortes - Bloco-PFL - .Não
Júlio César - Bloco-PFL - Não
Mussa Demes - Bloco-PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco-PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco-PFL - Não
C~los Alberto - Bloco-PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
HenriqueEdu~doAlves - PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco-PFL - Não

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco-PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Não .
C~sio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco-PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemir - PMDB - Não '
Ricardo Rique - PMDB - Não

.Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Fernando Lyra - Bloco-PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco-PFL - Não
José Chaves - Bloco-PSB - Não
José Jorge - Bloco-PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco-PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não

,Mendonça Filho - Bloco-PFL - Não
Nilson Gibson - Bloco-PMN- Sim
Pedro Correa - Bloco-PFL - Não
Ric~doHeráclio - Bloco-PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco-PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco-PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Não
Sérgio Guerra - Bloco-PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco-PFL - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco-PTB - Não
Augusto Farias - Bloco-PSC - Não
Benedito de Lira - Bloco-PFL - Não'
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PMDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Não
Olavo Calheiros - PMDB - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Não
C~los Magno - Bloco-PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PPR - Não
José Teles - PPR - Não
Wilson Cunha - Bloco-PFL - Não

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco-PFL - Não
Benito Gama - Bloco-PFL - Não
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Beto Lelis - Bloco-PSB - Sim
Cláudio Cajado - Bloco-PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco-PL - Não
Félix Mendonça - Bloco-PTB - Não
Fernando Gomes - PMDB - Não
Geddel Vieira Lima;- PMDB - Não
Jaime Fernandes - Bloco-PFL - Não
Jairo Azi - Bloco-PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco-PFL - Não
João Almeida- PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas- Bloco-PFL - Não
José Carlos Aleluia ~.:BlocO'-PFL - Não
José Rocha- Bloco-PFL- Não
José Tude - Bloco-PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco-PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco-PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco-PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco-PFL - Não
Manoel Castro - Bloco-PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não
Mário Negromonte- PSDB - Não
Nestor Duarte - PMDB - Nã()
Pedro Irujo - PMDB - Não
Prisco Viana - PPR - Não
Roberto Santos ~ PSDB -Não
Roland Lavigne - Bl~P~ - Não
Sérgio Carneiro - PDT.,... Sim
Severiano Alves - PDT,- Sim
Simara Ellery - PMDB - Não
Ubaldino Júnior - Bloco-PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco-PFL - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB .,... Não
Antônio do Valie - PMDB - Não
Aracely de Paula - Blocó-PFL - Não
Bonifácio de Andrada - Bl6co-PTB - Não
Carlos Melles - Bloco-PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Danilo de Castro - PSDB- Não
Eduardo Barbosa - PSDB- Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB...:. Não
Francisco Horta - Bloco :.... PL - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Blçx:o- PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Não
Jair Siqueira- Bloco- PFL- Não
João Fassarella - PT - Si.in
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Não
Marcos Lima - PMDB - Sim
Maurício Campos - Bloco-PL - Não
Mauro Lopes - Bloco-PFL - Não
Odelmo Leão - PP - Não

Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco-PTB - Não
Raul Belém- SIP - Não
Roberto Brant- Bloco-PTB - Não
Romel Anizio - PP - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Não
Tilden Santiago - PT - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloci.>-PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser- PT - Sim
Luiz Buaiz - Bloco-PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Não
Rita Camata- PMDB - Não

Rio de Janeiro

Agnaldo Tim6teo - PPR - Não
Alcione Athayde -'PP - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro Valie - Bloco-PL - Não
Arolde de Oliveira - Bloco-PFL - Não
CandinhoMa~s-PMDB-Não

Conceição Tavares - PT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sini
Eduardo Mascarenhas - PSOB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloeo-PTB - Não
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Não
Jair Bolsonaro - PPR - Não
João Mendes - Bloco-PTB - Não
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Carlos Coutinho - SIP - Não
José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Cameiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco-PFL - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feij6 - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Rubem Medina - Bloco-PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim- PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

SâoPaulo

Alberto Goldman- PMDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara- PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco-PFL - Não
CarillsApolinário-PMDB-Não
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Carlos Nelson - PMDB - Não
Celso Daniel':" PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco-PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Não
Cunha Lima - PDT - Não
De Velasco - Bloco-PSD - Não
DelfIm Netto - PPR - Não
Duílio Pisaneschi - Bloco-PTB - Não
EilinhoMoop-PMDB-Não
Eduardo Jorge - PT- Sim
Fausto Martello - PPR -'- Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco-PFL - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB- Não
José Coimbra - Bloco-PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - silD.
Jurandyr Paixão - PMDB ~ Não
Koyu Tha - PSDB - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB'- Não
Luiz Gushiken - PT~ Sini
Maluly N~tto - Bloco..:PFL ...:. Não . .
Mauricio Najar - Bloco-PFL - Não
Michel Temer- PMDB'- Não
Nelson Marquezelli - Bloco-PTB - Não
Paulo Lima - Bloco-PFL - Não '
Régis de Oliveira - PSDB.- Ábst~D,ção _
Ricardo Izar - PPR - Não - ,
Robson Tuma.- Bloc(r-PL...,. Nã~
Salvador Z~baldi':'"PSDB ":"Nãó
Sílvio Torres - PSDB - Não .
Tuga Angerami - PSDB - Não
Vadão Gomes - PP - Não.
Wagner Rossi - PMDB -Não
Wagner Salustiano -PPR - Não
Nelson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - N~o

Mato Grosso'

Antônio Joaquim - PDT- Sim
Gilney Viana - PT :... Sim
Roberto Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Não

Distrito Federal

Augusto CaIValho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Não
Jofrau Frejat - PP - Não
Wigberto Tartuce - PP - Não

Goiás

Jovair Mames - PSDB - Não
Lídia Quinan - PMDB - Não
Marconi Perillo - PP - Não
Maria Valadão - PPR - Não
NairXavierLobo-PMDB -Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Não
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco-PFL - Não

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - PMDB - Não
Dilso Sperafico - PMDB - Não
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco-PFL - Ab31:enção
Marisa Serrano- PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco-PTB - Não
Oscar Goldoni - PDT - Não
Saulo Queiroz - PSDB - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco-PFL - Não
Affonso Camargo - Bloco-PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco-PFL - Não
Antônio Deno - Bloco-PFL - Não
Basílio Villani - PPR - Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio AIDs - PSDB - Não
Hermes P~~ello- PMDB- Não.
Homero Oguldo - PMDB - Não
José Borba - Bl~PTB - Não
José Janene - PP - Não
Luciano Pizzatto - Bloco-PFL -'- Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Mauricio Requião - PMDB - Sim
Max Rosemnann - PDT - Não
Nelson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer- PP - Não
Odílio Balbinotti - PDT - Sim
PauwCardeiro-Bloco-PTB-Não
RenatO Johnsson - PP - Não
Ricardo Barros - Bloco-PFL -'- Não
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco-PTB - Não
Wemer Wanderer - Bloco-PFL - Não

Santa Catar,ma

Edison Andrino - PMDB - Não
João Pizzolatti - PPR - Não '
José Carlos Vieira - Bloco-PFL - Não
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco-PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco-PFL- Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
Seraínn Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande dó Sul

Adylson Motta - PPR - Não
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Enio Bacci - PDT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco-PTB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco-PFL - Não
Jarbas Lima - PPR - Não
Júlio Redecker - PPR - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
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Nelson Marchezan - PPR - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Ritze1- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
,yeda Crusius ~ PSDB - Não

o SR. cmcÃo BRÍGIDO - Sr. Presidente, peço a pala-
vm~laocoom '

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
lavm.' .

, O SR. cmcÃo BRíGIDO (pMDB - AC. Sem revisão do
omdor.) -: Sr. Presioonte, gostaria de registmr o meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se- .
guinte requerimento:

''Requeiro, nos termos do incisO I do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para a votação em separe
do de parté da Emenda nO 3 ao ProjetO de Emenda à.
Constituição n° 7, de 199,5, referente (redação da pro:.
Posta dos §§ 1°,2° e3° do art. 178, em substituição ao "
parágrafo único do mesmo art. 178 do .substitutivo da
Comissão Especial."

Sala das Sessões, 17 00 maio de 1995.
Está prejudicado o destaque, assinado ~lo Líder do

PCdoB, Deputado Aldo Rebelo; e ~lo Vice-Líder do PT, Deputa
do Milton Temer.

O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a palavra
~laoroom .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavm.

" O SR. HÉLIO ROSAS (pMDB-SP.Semrevisão do ora-
dor.) ~ Sr. Pre:;idente, solicito a V. Ex· seja registmdo meuvotó .
"não", pois não saiu no painel. .

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento:

''Requeremos, nqs tennos do art. 161, inciso I, e
do art. 162, inciso V, destaque pare a 'votação em sepa
rado dos §§ 3°, 4°, 5° da 'Emenda nO 3,' deautoria,dà: ban
cada do Partido Progressista, assinada ~lo' Líder
Odelmo Leão, à PEC:ri° 7, de 1995~" - ,

Assinado: Deputado Miro Teixeira, Lioor. do PDT; Ubaldi
no Júnior, Vice-Lioor do Bloco Parlamentar (psBIPMN); Aldo
Rebelo, Lioor do PCdoB; Sérgió Carneiro, Vice-Líder do PDT; e
Milton Temer, Vice-Líder doPT.·,

O SR. INOCftNCIO OLIVEIRA - SI': Presidente, peço a
palavm ~la oroom

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -Tem V. Ex· a pa-
lavm. 'l

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE.' Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que este oostaque está
prejudicado, porque apreciamos esses três parágrafos quando vota
mos o destaque anterior. Em duas votações anteriores, nós vota
mos esses mesmos três parágrafos.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) "':Está prejudicado
em relação ao 3° e ao 4°, mas o 5° tem validade.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) .:. A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de
ter inicio a votação pelo sistema eletrônico. "

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Em votação o des
taque. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB ':"SP. Sem revisão
do orador.)'- Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, ~la mesma nobre razão oomocrática, o
PDT faz obsllUção. .

O SR.INOCftNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFL!PTB encaminha
o voto ''não''.

O SR. JURANDYR PAlXÃo (PMDB - SP. Sem revisão
do omdor.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

O SR. ELTON ROHNELT (BlocoIPSC - RR. Sém revi
são do orador.) - Sr. Presidente, PL, PSC e PSD vótam "não".

O SR. GERSON PERES (pPR - PA. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, o PPR vota ''não''.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, o PT declam-se em obstrução.

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB- PA. Sem revisão
da oradom.) - Sr. Presidente, o PCdoB declara~se'emobstrução.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Presidente, .
peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. Ex" a pa-
lavra.' '. '

. O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RI. Sem
revisão do 'orador.) - SI': Presioonte, 6 PSDB convoca os Parla
mentares pata que afluam ao plenário, a fun de não deixar cair o
quorUm.' , '

A SRA. RAQUEL CAPmERlBE - Sr. PresiclCnte. oeco a
palavm,~la ocoom·

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -.: Tem V. Ex" a pa-
lavra.' .,'"

A SRA. RAQUEL CAPmERIB,E (Blpeq/PSB - AP. Sem
revisão 'da' ocadom.) - SI': Ptesidimte, ó PSB e O' PMN estão em
obstrução.

. O SR. PRESIDENTE (LuiS Eduardo) - Os Srs. Deputados
que se ehcontratn nas bancadas queiram registrar seus códigos de
votação. Selecionem seus vetos e acionem o botão preto do pamel
até que as luzes do posto Se apaguem

Os Srs. Deputados que não registraràmseus votos queiram
fazê-Io nos postos avulsos, "

O SR. MILTON TEME~-Sr. Presidente, peço a palavra
~láordem .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - TetnV. Ex" ápa-
lavra. -. . . . . , ,

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, quero fazer dois registros. Foi dado como
prejudicado destaque solicitado ~la Lioorança do Partido dos Tm
balhadores que pretendia recuperar - veja que ironia! - proposta
de emenda constituciónal enviada pelo Governo, no seu art. 2°,
que tomava o seguinte cuidado: ''Enquanto não se editar a lei de
que cuida o parágrafo único do art. 178, a navegação 00 cabota
gem e a- de interior ~nnanecerão privativas de embarcações na
cionais, salvo caso 00 necessidade pública".

Pretendíamos aditar este parágrafo ao art. 74, tal como redi
gida no seu parágrafo único ~lo Relatoc, que objetivamente dis
~nsa esse cuidado. Não há razão pare estar prejudicado o
destaque, até porque entendemos que esse adiamento considemdo
pelo Governo nos faz refletir sobre a idéia de que essa lei, sem de
cisão, permitirá vácuos, através dos quais negócios já poderão ser
feitos na contmtação de empresas estrangeims ailtes que a regula
mentação tenha sido feita. Peço a V. Ex" que esse breve comentá
rio seja consignado em ata.

O segundo registro, em continuidade a essa observação que
faço, é que, neste momento, está acontecendo a realização do ''Ato
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pelo B:rasil Sobe1.1UlO", que reúne, no Espaço Cultural, ampla rep
resentação social. Temos a presença do Governador Miguel Ar
raes, do ex-Govel")llldor Leonel Bówla e do Presidente do Partido
dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, marcando, posição
de luta que, como nas campanhas das diretas-já e impeachment
de Collor, haverá, de mobilizar a sociedade a fIm de despertar este
Congresso para,:o destino histórico de proteger o patómônio, ga
rantir o controle social e a democratização do poder.

Era o,que tinha a dizer, Sr. Presidente; ,
O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Presidente,

peço a wlavra pela ordem. ,
O SR~ PRESIDENTE (Luís Edu~do)'Tem V.Ex· a pala

vra.
O SR. EDUARDO MASCA,RENHAS,(PSDB .... RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não"., ' ,
O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE, (Luís. Eduardo) -,Tem V: Ex~ a pa

lavra
O SR. AGNALDO TiMÓTEO (pPR-- RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o Congresso Nacional; ,no exercício
de 1990 a 1994, já foi por demais impiedoso com o ex-Presidente,
Collor. É preciso queag~ra o libere~,de determjnadascríticas co
vardes que nada têm a ver C9Jll Q litual Govemo..Espero'que,não',
voltem a citaro'nome do ex-Presidente Collor de maneira covarde.
O movimento' não deu nenhum direito de defesa ao e~-Presidente:
O,llor. Portanto, não o citemmais. Ele já foi víti.ma, da covardia de
algumas centenas de Parlamentares. Por favor, esqueçam a des
lealdade que fizl1ram com. es~e homem. .

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a pala~a.

pe~a ordem. . , .
O SR. PRESIDE,NTE (Luís E!fuaf\l9) - J'em,V•.Ex·,a,pll:-.

lavra.
O SR. MILTON,TEMER reT-.RJ. Sem revisão do ora

dor:):- Sr. PJ;es,dente, tendo em vista o ato importante- que'se reali
za no inteJ.'ior desta Casa, em nome da Liderança do pt,. não
queremos deixar de estender a V. Ex' o.cO)lvitl1 para qu~ lá .compa-,
reça, caso julgue convenie~te.. . ,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduàrdo),..- .Àgr~e~' ao De-
putado Milton Temer o convite. . .

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente, peçpa,pa-
lavra pela ordem. ., _

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR, WOLNEY QUEIROZ .(pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, exigindo quorum, o PDJ' v,ota "sim':.

O SR. MILTON TEMER(P"r:- N ..Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, atingindo o quorum,oPT vota ~'sim'~.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT -.RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

A SRA. RAQUEL CAPmERmE (Bloc~JPSB- AP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSB e. oPMN votam
"sim".

O SR. ELTON ROHNELT (BlocoIPSC - RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PL, o PSC votam "não".

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto
"não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita aos nobres Deputados que permaneçam em plenáóo, pois te
remos no mínimo mais duas votações.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ROBSON TUMA (BlocolPL - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, se os Srs. Deputados votassem, permane
cessem em plenáóo e, logo que fosse iniciado o próximo processo
de votação, fossem as bancadas para novamente fazer uso do seu
direito de voto, poderíamos terminar as votações em um, tempo
muito mais curto.

Então, faço um apelo aos Srs. Deputados para que fiquem
em plenáóo, a fim de que possamos, em tempo bem curto, tenni
nar o processo de votação.

O SR. JOSÉ ANÍBAL - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' li pa
lavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ome

dor.) - Sr. Presidente, solidarizo-me com o apelo de V. Ex" e peço
aos Deputados do PSDB que permaneçam em plenáóo.

Anúncio que está aqui, entre nós, o ex-Senador e Governa
dor de São Panlo Máóo Covas.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a
votação.', . , :

O SR. PRESIpENTE (LUís Eduardo) - A, Presidência vai
proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:

SIM 55
NÃO '316
ABSTENÇÃO 2
TOTAL 373

O DESTAQUE FOI REJEITADO.
Prejudicado o destaque para o § 5° do art. 178, de âutoóa

dos Deputados Milton Temer, Vice"Líder do PT; e Aldo Arantes,
Vice-Líder do PCdoB.

VOTARAlIiOS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima
, ,

Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Luciano Castro - PPR - Não' .

.Luís Barbos'a: - Bloco - PTB - Não
Moisés LipJillc - Blocó - PTB- Não
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Ciuz- Bloco - PFL - Não

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Tóndade - PPR - Não,
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Raquel Capibeóbe - Bloco - PSB - Sim
,Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Não

Pará

Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hiláóo Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante~ PMDB - Não
Olávio Rocha- PMDB - Não
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Paulo Titan - PMDB - Não
Raimundo Smtos - PPR - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Corrêa- PMDB - Não
Víc Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgllio Neto - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Não
Paudemey Avelino - PPR - Não

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Não
Confúcio Moura - PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
EUlÍpedes Mirmda - PDT- Sim
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
lldemar Kussler - PSDB - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Silvemmi Smtos - PP - Não

Acre

Carlos Airton - PPR - Não
Célia Mendes - PPR - Não
O1icão Brígido - PMDB - Sim
João Maia - PP - Não
Mauri Sérgio - PMDB - Não
Zila Bezerra- PMDB -Não

Tocantins

Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Nâo
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquíades Neto - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Reis - PP - Não .

Maraílhão

Albérico Filho - PMDB- Não
César Bmdeira - Bloco -PFL - Não
Costa Ferreira - PP - Não
Davi Alve~ Silva - Bloco - PFL - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar- PDT - Sim .
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Não
Nm Souza - PP - Não
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta - PMDB - Não
RobertoR~a-PMDB-Não

Sarney Filho - Bloco ~ PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balhmann PSDB - Não
Antônio dos Smtos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra- PSDB - Não
Edson Queiroz - PP - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Jackson Pereira - PSDB - Não

José Linhares - PP - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
~~oLmilim-PMDB-Não

Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Anuda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heráclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - PMDB - Não
Júlio Cesar- Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL ~ Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL -' Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Iberê Ferreira- Bloco - PFL - Não
Laíre Rosado - PMDB - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
EDivaldo Ribeiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivmdro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemir- PMDB - Não
Ricardo Rique - PMDB - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José O1aves - Bloco - PSB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Mt1cio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvallio - PP - Não
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim
Severino Cavalcmti - Bloco - PFL - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PrB - Não
Augusto Farias - Bloco - PSC - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
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Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PMDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Não
Olavo Calheiros - PMDB - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PPR - Não
José Teles - PPR - Não
Wilson Cunha - Bloco"': PFL - Não

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL:"" Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Coriolano Sales - PDT- Sim
Eujácio Simões - Bloeo- PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes ~ PMDB ~ Não
Geddel Vieira Lima -.PMDB - Não
Jaime Fernandes- Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL -Não
Jairo Carneiro - Bl0c6- PFL - Não
JoooA~ei&-PMDB-Não

JoooLeão-PSDB- Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Thde- Bloco - PTB - Não ,
Leur Lomanto - Bloco - PFL -;- Não.
Luís Eduardo - Bloco "7 PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não·
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - pp":' Não
Mário Negromonte - PSDB -,Não
NestorDuarte-PMDB-Não,
Pedro Irujo - PMDB - Não '
Prisco Viana - PPR - Não
Roberto Santos,-PSPJ3 - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Simara Ellery - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

, Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio do Valle- PMDB - Não .
Aracely de Paula - Bloccl- PFL - Não
Armando Costa - PMDB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad- PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues & Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não

Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
J000 Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Não
Marcos Lima - PMDB - Sim
Mauticio Campos - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Sem Partido - Não
Roberto Brant- Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim

Espírito Sa.nto

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Não
Jooo Coser- PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Não
RitaCamata-PMDB-Não
Roberto Valadão - PMDB - Não

Rio de Janeiro

Aguinaldo Timoteo - PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Candinho Mattos - PMDB - Não
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Não
Jair Bolsonaro - PPR - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Carlos Coutinho - Sem Partido - Não
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT- Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB -'- Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
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Van.essa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Paununzio - PSDB - Não
Antônio Kandir- PSDB - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara -PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
CarIDsA~fullirio-PMDB-Não

Carlos Nelson - PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomauno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Não
Cunha Lima - PDT - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Delflm Netto - PPR - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - N;ão
Edinho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jorge- PT- Sim
Hélio Bicudo - PT- Sim
Hélio Rosas - PMDB - Não
Ivan Valente - PT - Sim
João MeMo Neto - Bloco - PFL - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu Tha - PSDB - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Mauócio Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR -·Não
Robson Tuma - Bloco - PL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
TeIma de Souza- PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não
Vadão Gomes - PP - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Rossi - PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim
Augustinho Freitas - PP - Não
Gilney Viana - PT- Sim
Rogério Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Não
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Não

Distrito Federal

Benedito Domingos - PP - Não
Jofran Frejat - PP - Não

Goiás

Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan- PMDB - Não
Marconi Perillo - PP - Não
Maria Valadão - PPR - Não
Nair Xavier Lobo - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Wilson -- PT - Sim
Roberto Balestra - PPR - Não
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

DilsoSpermco-PMDB-Não
Flávio Derzi - PP - Não
Marilu Gulltlarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Sanlo Queiroz - PSDB - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Antonio Veno - Bloco - PFL - Não
Basílio Villani - PPR - Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão -PMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
Hennes Parcianello - PMDB - Não
Homero Oguido - PMDB - Não
José Borba- Bloco - PTB - Não
José Jan.ene - PP - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não

. Mauócio Requião - PMDB - Abstenção
Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer- PP - Não
Odílio Balbinotti - PDT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

Edison Andrino - PMDB - Não
Hugo Biehl- PPR - Não
João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL -Não
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT- Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
Serafim Venzon - PDT - Sim



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 18 lG359

Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Não
~dylsonMotta - PPR - Não
I.ÍrtOn Dipp - PDT - Sim
.:nio Bacci - PDT - Sim
;;zídio Pinheiro - PSDB - Não
:3ermano Rigotto - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPR - Não
Júlio Redecker - PPR - Não
Nelson Marchezan - PPR - Não
Paulo Paim - PT- Sim
Paulo Rítzel - PMDB - Não
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto "sim".
A SRA. CONCEIÇÃO TAVARES (PT - RI. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto "sim".
A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem revisão da ora

dora.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto "sim".
O SR. BETO MANSUR (pPR - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto ''não''.
O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto "sim".
O SR. JOSÉ DE ABREU (pSDB - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto ''não''.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço aos Srs. De

putados pennissão para ler requerimento de destaque:

"Nos tennos regimentais, requeremos destaque
para votação em separado do § 3° do art. 178, com a re
dação que lhe deu a Emenda n° 3, de 1995, apresentada
pelo Partido Progressista à PEC nO 7, de 1995, para adi
cioná-lo ao art. 178, com a redação dada pelo substituti
vo da Comissão Especial".

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. Assinam:
Milton Temer, vice-Líder do PT; e Aldo Arantes, vice
Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o des
.taque. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. GERSON PERES (pPR - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PPR vota "não".

O SR. FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra..

O SR. FERNANDO ZUPPO (pDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".

O SR. OSMÂNIO PERElRA (pSDB - MG. Sem revisão
do orador.) -.sr. Presidente, quero registrar que, na votação ante
rior, o meu voto é ''não''.

O SR:ÁNTÔNIO AURELIANO (pSDB - MG. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, na votação anterioc, meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
demais Líderes?

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não" e pede
aos seus Parlamentares que pennaneçam em plenário.

O SR. MlLTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente), o PT está em obstrução.

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota "não"
e pede aos seus membros que fiquem em plenário para que possa
mos concluir a votação desta emenda.

O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC - RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PL-PSC-PSD vota ''não''.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em obstrução.

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota ''não''. .

A SRA. RAQUEL CAPffiERffiE (Bloco/PSB - AP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco PSB-PMN está em
oostrução. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a flID
de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus votos..
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram

acionar o botão preto do painel até que as luzes do posto se apa
guem.

Os Srs. Deputados que não registraram os seus votos quei
ram fazê-lo nos postos avulsos.

Lembro ao Plenário que aiuda teremos, no mínimo, mais
uma votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
demais Líderes?

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. I)em
revisão do orador~) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco/PFIJPTB encaminha
o voto "não".

O SR. INÁCIO ARRUDA (pcdoB-CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está em obstrução.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em obstrução.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto
''não'' e pede aos seus Deputados que pennaneçam em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência
lembra ao Plenário que ainda teremos, no mínimo, mais uma vota
ção.

O SR. WOLNEY QUElROZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, o PDT vota "sim".

O SR. ANTÔNIO GERALDO (BlocdPFL-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o BlocdPFLIPTB vota "não".

A SRA. RAQUEL CAPffiERffiE (Bloco/PSB-AP. Sem
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revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSB/PMN votam "sim".
O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".
O SR. MILTON'TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, atingindo o quorum, os Deputados do PT
estão liberados para o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou encerrar a vo
tação.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MlRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quantos destaques ainda temos?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Temos mais um,
pois o outro já foi retirado.

O SR. MlRO TEIXEIRA - Sr .Presidente. para estabele
cer um clima de entendimento que nos permita manter no texto
constitucional o monopólio do petróleo e das telecomunicações,
retiro o destaque. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Infelizmente, o
destaque não é de sua autoria, Deputado Miro Teixeira. O desta
que é de autoria do Deputado Milton Temer.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sein revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, retiro o destaque. (palmas).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A.Presidênda vai
proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM 56
NÃO 317
ABSTENÇÃO 7
TOTAL 380

O DESTAQUE FOI REJEITADO.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco -,PSC - Não
Luciano Castro - PPR - Não
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Não
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - P~ - Não

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPR - Não
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Não.

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Gerson Peres - PPR - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim

Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - PMDB - Não
Olávio Rocha - PMDB - Não
Paulo Titan- PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não
Átila LiDs - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco~ PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não '
João Thomé Mestrinbo - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Não
Paudemey Avelino - PPR - Não.

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Não
Confi1cio Moura - PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Euópedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
lldemar Kussler - PSDB - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Silvernani Santos - PP - Não. '

Acre

Carlos Airton - PPR - Não
Célia Mendes - PPR - Não
Chicão Brígido - PMDB - Sim
João Maia - PP - Não
Mauri Sérgio - PMDB - Não
Zila Bezerra - PMDB - Não.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquíades Neto - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Reis - PP - Não
Paulo Mourão - PPR - Não.

Maranhão

Alberico Filho - PMDB - Não
César Bandeira- Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - PP - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT -'Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar- PDT- Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Não
Nan Souza - PP - Não
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta - PMDB - Não
Roberto Rocha - PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Ba1hmaun - PSDB - Não
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Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Arnon Bezerra- PSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares - PP - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda- PSDB - Não.

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heraclito Fortes~ Bloco - PFL - Não
João Henrique -- PMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
BetinhoRosado-Bloco-PFL-Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
EDivaldo Ribeiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemir - PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Não
Ricardo Rique - PMDB - Não.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Chaves - Bloco - PSB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Abstenção
Pedro Correa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco ~ PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Não
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PI'B - Não
Augusto Farias - Bloco - PSC - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PMDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Não
Olavo Calheiros - PMDB - Não
Talvane Albuquerque - PP - Não.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PPR - Não
José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PI' - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não.

Bahia

Alcides Modesto - PT- Sim
Aroldo Cedra.z - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis -Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco -, PI'B - Não
Fernando Gomes - PMDB - Não
Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
João Almeida - PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não
Nestor Duarte - PMDB - Não
Pedro hujo - PMDB - Não
Prisco Viana - PPR - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Simara Ellery - PMDB - Não
Ursicino Queiroz- Bloco - PFL - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle- PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PI'B - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
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Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Não
Marcos Lima - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Não
Mauricio Campos - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL·- Não
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Sem Partido - Não
Roberto Brant- Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa- PSDB - Não
João Coser- PT- Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Não
Rita Camata - PMDB - Não
Roberto Valadão-PMDB-Não.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL Abstenção
CandinhoMattos-PMDB-Não
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT- Sim
Francisco Dornelles - PPR - Não
Jair Balsonaro - PPR - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Jorge Wilson - PMDB - Não
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP - Sim
LimaNetto-Bloco-PFL-Não
Miro Teixeira - PDT - Sim

Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feij6 - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não.

São Paulo

Aloysio Nunes Ferreira ~ PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PMDB - Não
Ayresda Cunha - Bloco - PFL - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Não
Cunha Lima - PDT - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Delfim Netto - PPR - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jorge- PT - Sim
Fernando Zuppp - PDT - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - PMDB - Abstenção
Ivan Valente - PT - Abstenção
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu ~ PSDB - Não
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Luiz Gushiken - PT- Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Não
Robson Tuma - Bloco - PL - Não
SalwdorZimbalm-PSDB-Não
Silvio Torres - PSDB - Não
TeIma de Souza- PT- Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não
Vadão Gomes - PP - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Rossi - PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não.
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Mato Grosso

Augustinho Freitas - PP - Não
Rogério Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Não
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Não.

Distrito Federal

AugustO Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - NãO
Jofran Frejat - PP - Não
Maria Laura - PI' - Sim.

Goiás

Barbosa Neto - PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - PMDB - Não
Marconi Perillo - PP - Não
Maria Valadão - PPR - Não
Nair Xavier Lobo - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PI'B - Não
Pedro Wilson - PI' - Sim
Roberto Balestra - PPR - Não
Rube~Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Não
Dilso Sperafico - PMDB - Não
Flávio Derzi - PP - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PI'B - Não
Saulo Queiroz - PSDB - Não.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Basílio Villani - PPR - Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Nã6
Hermes Parcianello - PMDB - Não
Homero Oguido - PMDB - Não
José Borba - Bloco - PI'B - Não
José Janene - PP - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hanly - PSDB - Não
Mauúcjo Requião - PMDB - Abstenção
Nedson Micheleti - PT- Sim
Nelson Meurer- PP - Não
Panlo Bernardo - PT - Sim
Panlo Cordeiro - Bloco - PI'B - Não
Renato Johnsson - PP - Não
RkardoBarros-Bloco-PFL-Não
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco - PIB - Não
Werner Wanderer- Bloco - PFL - Não.

Santa Catarina

Edison Andrino - PMDB - Não

João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PI - Sim
Panlo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
SeraflID Venzon- PDT - Não
Valdir Colatto - PMDB - Abstenção.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Não
Aírton Dipp - PDT - Sim
Enio Bacci - PDT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PI'B - Não
Ivo MainFi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima- PPR - Não
Júlio Redecker - PPR - Não
Nelson Marchezan - PPR - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Yeda Crusius - PSDB - Não.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A matéria retoma

rá à Comissão Especial para elaboração da redação do segundo
turno.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex& a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PI' - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para convidar os
Deputados presentes, estendendo o convite a V. Ex& a comparece
rem ao Espaço Cultural a flID de participar do ato democrático e
patri6tico que recuperará a campanha pelas diretas e pelo im
peachment do Presidente Collor na defesa do monop6lio estatal
do petr6leo e das telec.()municações.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa
as seguintes

DECLARAÇÓESDEVOTO
Senhor Presidente,
Declaro que o meu voto na última votação de destaque refe

rente à PEC 7/95, foi Sim conforme orientação da Liderança do
PDT.

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995. - Coriolano Sales.

Senhor Presidente,
Declaro, para todos os efeitos, que o meu voto, conforme

orientação do Bloco Parlamentar PFLlPI'B, foi Não na última vo
tação daPEC 7/95.

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995. - Jairo Carneiro.

Senhor Presidente,
Declaro que o meu voto, conforme orientação da Bancada

do PI para a última votação da PEC 7/95, foi Sim.
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Sala das Sessões, 17 de maio de 1995. - Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apresentação de

Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen

tar poderão fazê-Io.
Apresentam proposições os Senhores:
NILSON GmSON - Indicação ao Poder Executivo, por in

termédio do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Aniazônia Legal, de reativação da construção do Açude Serri
nha, localizado o rio Pajeú, Município de Serra Talhada, Estado de
Pernambuco.

SANDRO MABEL - Indicação ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação e do Desporto, do exame da
oportunidade e conveniência de implantação do programa "Ajude
uma Escola".

Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Previdência e Assistência Social, do, exame da oportunidade e
conveniência de pagamento do benefício do auxílio-funeral aos fa
miliares de pensionista viúvo que venha a falecer.

FERNANDO FERRO - Requerimento de informações ao
Ministério da Justiça a respeito das providências tomadas para a
solução da questão de demarcação de terra dos índios Xukuru.

SEVERINO CAVALCANTI - Projeto de lei que exclui o
limite referente a gastos com educação no cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física.

, SÉRGIO CARNEIRO - Indicação ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, de exclusão dos aquecedo
res solares de água e outros, códigos 8419.19.10 e 8419.19.90, do
anexo ao Decreto nO 1.427, de 29 de março de 1995.

Projeto de lei que regula o disposto no inciso TI do art. 20
da Constituição Federal, dispondo sobre as terras devolutas sob
domínio da União.

JOSÉ CARLOS LACERDA - Indicação ao Poder Executi
vo, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, de união de esforços com as Pre
feituras dos Municípios do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, no
sentido de buscar soluções para os problemas do lixão localizado
em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

ARMANDO ABÍLIO - Indicação ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Educação e do Desporto, do exame da
oportunidade e conveniência de criação de uma Escola Técnica
Federal em Esperança, Estado da Paraíba, destinada à formação de
técnicos de nível médio.

CÁSSIO CUNHA LIMA - Projeto de lei que dA nova reda
ção ao art. 104, caput e §§ 1° e 2° do Código Eleitoral (Lei nO
4.737, de 15 de julho de 1965).

ROMMEL FEDÓ - Indicação ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério das Comunicações, do exame da oportuni
dade e conveniência da criação de Sistema TELEPORTO no País.

LAPROVITA VIEIRA - Projeto de lei que veda o comér
cio de bebidas alcoólicas às margens das rodovias integrantes do
Sistema Rodoviário Federal.

Projeto de lei que disciplina a exibição de programas e fll
mes com cenas de sexo pelas emissoras de televisão.

VIC PIRES FRANCO - Projeto de resolução que cria curso
de aperfeiçoamento legislativo para Deputados de primeiro man
dato, versando sobre o processo legislativo, o funcionamento do
Congresso Nacional e as normas éticas e decoro parlamentar.

Projeto de lei que obriga a instalação de gerador de energia
elétrica, com sistema automático de acionamento, em todas as sa
las de cirurgia dos hospitais ou clínicas do serviço de saúde no
País.

Projeto de lei que estabelece critério de proteção e de inte-

gração social das pessoas portadoras de deficiência fisica, e dA ou
tras providências.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da indica
ção do número telefônico e do endereço do PROCON, por parte
dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.

Projeto de lei que determina a prestação dos serviços conce
didos de transporte rodoviário de passageiros e dA outras provi
dências.

ANA JÚLIA - Requerimento de informações ao Ministério
da Fazenda, por intermédio do Banco do Brasil, acerca do socorro
fmanceiro concedido ao Banco do Estado de São Paulo.

Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
Público Federal, acerca da Medida Provisória n° 932, de 1° de
março de 1995, que trata do reajuste das mensalidades escolares.

MARQUlNHO CHEDID - Projeto de lei que dispõe sobre
veicula~o de propaganda visual, e dA outras providências.

ruuo REDECKER E oumos - Proposta de emenda à
Constituição que altera o § 3° e acrescenta novo parágrafo ao art.
176.

ALOYSIO NUNES FERREIRA - Requerimento ao Presi
dente daC~ dos Deputados de desarquivamento da proposta
de emenda à Constituição nO 11, de 1991, de autoria do ex-Deputa
do Valter Pereira.

JOSÉ MACHADO - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Saúde sobre as obras do Hospital Regional de Sumaré,
Estado de São Paulo.

EXPEDITO JÚNIOR - Requerimento de informações ao
Governo do Estado de Rondônia sobre os contratos de aeronaves
que prestam serviços ao Govemo daquele Estado.

UBALDINO JUNIOR - Requerimento de informações ao
Ministério da Saúde sobre recursos destinados à saúde, decorren
tes da arrecadação do Fundo Social de Emergência.

UBALDINO JUNIOR E oumos - Requerimento ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados de instauração de Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar irregularidades no Sis
tema Único de Saúde - SUS.

ABELARDO LUPION - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de retirada do projeto de lei complementar
que dispõe sobre os Fundos de Investimentos em commodities, al
tera a legislação tributária federal, institui o Fundo de Desenvolvi
mento Tecnológico Rural, Fundo de Apoio à Agroindústria e à
Fruticultura, e dá outras providências, apresentado pelo requerente
na sessão ordinária da Câmara dos Deputados do dia 16 de maio
de 1995.

CUNHA BUENO - Requerimento de informações ao Mi
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da.Amazônia
Legal sobre invasão de área do Jardim Botânico, no Rio de Janei
ro, Estado do Rio de Janeiro.

Requerimento de informações ao Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre desapropriações
realizadas pelo Incra.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda so
bre processo fiscal, na Secretaria da Receita Federal, envolvendo a
firma Wyeth-Whitehall.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda so
bre processo envolvendo a firma Wyeth-Whitehall.

Requerimento de informações ao Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo sobre processo envolvendo a frrma·
Wyeth-Whitehall.

Requerimento de informações ao Ministério, da"Fãzenda so
bre processo envolvendo a frrma Wyeth-Whitehall no âmbito do
Banco Central do Brasil.

ELCIONE BARBALHO E oumos - Proposta de emen-
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da à Constituição que altera a redação do art. 179.
FERNANDO GABElRA - Requerimento de infonnaçães

ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal sobre a estrutura e pessoal do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Estado
do Rio de Janeiro.

ALEXANDRE CERANTO - Projeto de lei que altera a re
dação do item V do caput do 3rt. 2° da Lei nO 8.742, de 7 de dezem
bro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social.

Projeto de lei que estabelece medidas de proteção ao traba
lho do menor, e dá outras providências.

WELINTON FAGUNDES - Projeto de decreto legislativo
que autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a convocar plebiscito
com vistas a aferir a opinião do eleitorado sobre a conveniência ou
não da instituição da pena de prisão perpétua no texto da Consti
tuição, nos casos que especifica.

ALBERTO GOLDMAN - Requerimento de infonnações
ao Ministério da Fazenda sobre Imposto de Importação - Petr61eo.

FRANCISCO HORTA E OUTROS - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio da Presidência da República, de revisão
da atual política econômica, com a redução das taxas de juros.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Antes de encerrar
a sessão, lembro aos Srs. Deputados que amanhã, às 10 horas, ha
verá Sessão Solene destinada a homenagear os 100 anos da morte
do grande her6i cubano, José Marti, por sua luta pela integração
da América Latina.

VII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada mais haven

do a tratar, vou encerrar a Sessão.

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Amapá

Valdenor Guedes - PP.

Pará

Olávio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan
PMDB; Raimundo Santos - PPR; Socorro Gomes - PCdoB; Ubal
do Corrêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Paudemey Avelino - PPR.

Rondônia

Marinha Ranpp - PSDB; Silvemani Santos - PP.

Acre

Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - PSD; Zila Be
zerra - PMDB.

Tocantins

Melquiades Neto - Bloco - PMN; Osvaldo Reis - PP; Pau
lo Mourão - PPR; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão

Magno Bacelar - PDT; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Nan
Souza - PP; Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB; Ro
berto Rocha - PMDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Ma
deira - PSDB.

Ceará

Marcelo Teixeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de
Andrade - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim
PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB;
Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Ricardo Rique - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco 
PMN; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco 
PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto Fontes - Bloco
PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PP;
Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco 
PFL; Vicente André Gomes - PDT; Wolney Queiroz- PDT.

Alagoas

Moacyr Andrade - PPR; Olavo Calheiros - PMDB; Talva
ne Albuquerque - PP.

Sergipe

Marcelo Deda - PT; Wilson Cunha - Bloco - PMDB.

Bahia

Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco 
PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - PMDB; pédro !rujo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Ro
berto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Car
neiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery - PMDB;
Ubaldino Júnior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Márcio Reinaldo - PP; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvi
ra - PMDB; Maurício Campos - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL;
Newton Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda - PT; OdeJmo Leão
- PP; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Hes
lander - Blobo PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul
Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Aní
zio - PP; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio
Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB;
Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli 
PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto
Valadão - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Márcia Cibilis Viana - PDT; Milton Temer - PT; Miro Tei
xeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; Noel de Oliveira 
PMDB; Paulo Feij6 - PSDB; Roberto Campos - PPR; Roberto
Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio
Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes - PSDB; Va
nessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - PMDB;
Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício
Najar - Bloco - PFL; Michel Temer - PMDB; Nelson Marquezel
li - Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira
PSDB; Ricardo Izar - PPR; Robson Tuma - Bloco - PL; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT;
Tuga Angerami - PSDB; Usbitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão
Gomes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascio
ne - Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano
PPR; Welson Gasparini - PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Roberto Fnmça- PSDB; R<:xlri~es Palma- Bloco - PTB;Ro~
Silva- PPR; Tetê Bezerra- PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.
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Distrito Federal
Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigber

to Tartuce- PP.
Goiás

Marconi Perillo - PP; Maria Valadão - PPR; Nair Xavier
Lobo - PMDB; Orcino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão 
Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT;
Roberto Balestra - PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel
PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul
Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano 

PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PDT; Saulo
Queiroz - PSDB.

Paraná
Mauricio Requião - PMDB; Max Rosenmann - PDT; Ned

son Micheleti - PT; Nelson Meurer - PP; Odilio Balbinotti - PDT;
Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco
- PTB; Renato Johnsson ~ PP; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ri
cardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PP; Vilson Santini
Bloco - PTB; Werner Wanderer- Bloco - PFL.

Santa Catarina
Luiz Henrique - PMDB; Mário Cavallazzi - PPR; Milton

Mendes - PT; Paulo Bauer - PPR; Paulo Bornhausen - Bloco 
PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Se
raflDl Venzon - PDT; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul
Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Ros

setto - PT; Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Bloco
PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - PMDB; Renan Kurtz -

PDT; Telmo Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson
Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB.

DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD.

Pará
Nicias Ribeiro - PMDB.

Amazonas
Alzira Éwerton - PPR.

Acre
Francisco Diógenes - PMDB.

Maranhão
Márcia Marinho - PSDB.

Ceará
Zé Gerardo - PSDB.

Pernambuco
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB.

Minas Gerais
Jaime Martins - Bloco - PFL; Mário de Oliveira - PP.

Rio de Janeiro
José Egydio - Bloco - PL; Lindberg Farias - PCdoB; Mar

eio Fortes - PSDB.

Goiás

Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Paraná

João Iensen- Bloco - PTB



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 18 10367

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

RITO ESPECIAl,

(Art. 202. elr: art. 191, do Regimento Interno)

Discussão
1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIIUIÇÃO N° 5-C. DE 1995
(DO PODER ~cunvO)

Discussão,emsegundotumo.&PropostadeEmendaàConstitnição
n°S-B. de 1995, que altera o inciso IX do artigo 170, o artigo 171 e o § l°
doartigo 176 daCoostituiçãoFederal; tendo parecerdaComissãoEspecial.
pela aprovação (Relator: Sr. Ney Lopes).

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

I-Emendas
1

PROJEfO DE RESOLUÇÃO N° 30. DE 1995
(DO SR. FEU ROSA)

Introduz alterações no artigo 7° do Regimento Interno. sobre
eleição da Mesa.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § l°. do Regi
mento Interno):

2° dia: 18-5-95
Último dia: 23-5-95

2
PROJEfO DE RESOLUÇÃO N° 36, DE 1995

(DO SR. JACKSON PEREIRA)
i' f T \

Altera os artigos 24, 46, 117 e 256 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, para dispor sobre o requerimento dos Ministros
de Estado e outras autoridades.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § l°, do Regi-
mento Interno):

2° dia: 18-5-95
Último dia: 23-5-95
11- Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMIS.
SÃO - ART. 24, 11 PRAZO PARA Aj'RESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58. § 2" INTERPOSIÇAO DE RECURSO: 58, § 3°
combinado com Art. 132. § 2°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS'

PROJETOS DE LEI:

N° 2A90-CJ92 (DO PODER EXECUTIVO)- Concede pensão
especial a Ayres Câmara Cunha, por seus relevantes serviços prestados
à causa indígena brasileira.

Prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 2.744-Cm (poDER EXECUTIVO) - Dá nova:redação aos

artigos 1°.2". 7De 2D. e revoga0 art. 6°da Lein07.l02. de 2D dejuOOode 1983.
Prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 3.523·BI93 (PODER EXECUTIVO) - Reajusta pensão

especial concedida pela Lei nO 3.233. de 29 de julho de 1957,& Rosália
Maria de Almeida da Conceição. viúva do ex-servidor federal Vital da
Conceição.

Prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 57-Cl91 (NILSON GmSON) - Dispõe sobre o transporte de

empregados. fornecido pelo empregador, ao local de serviço.
Prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 5.999·AI9O (SENADO FEDERAL) - Regulamenta o inciso

LXXVll do arL 5° da Coostituição. dispondo sobre a gratuidade dos atos
necessários ao exercício da cidadania.

- Apensos a este os PLs noS 1.313. de 1988; 1.719,2335,2.595
e 3310. de 1989; 174.948 e 2.066. de 1991 (ver 1.2)

Prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 4.10S.c193 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre o Con

selho Nacional de Ciência e Tecnologia.
Prazo - 2" dia: 18-5-95
Último dia: 23-5-95

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 302-MJ3 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Caparaó Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência rnllCiulada, na cidade de Carangola.
Estado de Minas Gerais.

prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 318-MJ3 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Treze de Junho SIA. atualmente denomi
nada Rádio Treze de Junho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sooora em onda média, na cidade de Mantena. Estado de Minas Gerais.

Prazo-
Último dia: 18-5-95
NO 359-AJJ3 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
coocessão outorgada à TV do Amazonas S/A para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão). na cidade de Macapá. Estado
do Amapá.

Prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 380-MJ3 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão da Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Llda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade
de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 17·MJ5 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
coocessão outorgada à Rádio Educadora de Ipiaú Ltda.. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ooda média, na cidade de Ipiaú.
Estado da Bahia.

Prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 21·MJ5 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova
permissão à Rádio Emissora Fandango Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade de Cachoeira
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 24·MJ5 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
coocessão outorgada à Televisão Cruz Alta Ltda.• para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão). na cidade Cruz Alta.
Estado do Rio do Sul.
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prazo-
Último dia: 18-5-95

. N° 28-AI95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Televisão Itapoan S/A para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, De cidade de Salvador, Estado da Bahia.

Prazo-
Último dia: 18-5-95

N° 453-A195 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Canavial Ltda., para explorar serviço de Radio
difusão sonoraemfreqüência modulada. na cidade de Redenção. Estado
do Ceará.

prazo-
Último dia: 18-5-95

1.2 COM PARECERES QUANfQ AO MÉRITO. CONTRÁRIOS
(An.133)

PROJETOS DE LEI:
N° 1.313188 (DASO COIMBRA) - Regulamenta o disposto no

inciso Lxxvn do 3rt. 5° da Constituição. - Apenso ao PL nO 5.999/90
(ver l.1)

prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 1.719189 (GEOVANI BORGES) - Regula a gratuidade de

ações previstas no inciso LXXVII do art. 5° da Constituição. - Apenso
ao PL nO 5.999190 (ver 1.1) .

prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 2.335189 (FREIRE JÚNIOR) - Regulamenta o inciso

LXXVlI do art. 5°da Constituição. dispondo sobre gralUidade de custas
judiciais para o habeas corpus e habeas data. - Apenso ao PL n°
5.999/90 (ver 1.1)

Prazo-
Último dia: 18-5-95
N°2.595189 (JUAREZ MARQUES BATISTA)-Regulamenta

a gratuidade das ações estabelecidas no inciso LXXVlI do ar!. 5° da
Constituição Federal. - Apenso ao PL nO 5.999/90 (ver 1.1)

Prazo-
Últimodia: 18-5-95
N° 3.310189 (COSTA FERREIRA) - Regulamenta o inciso

LXXVlIdo art. 5° da Constituição Federal. - Apenso ao PL nO 5 .999/90
(ver 1.1)

Prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 174191 (COSTA FERREIRA) - Regulamenta· o inciso

I,.XXVlI do art. 5°da Constituição Federal. - Apenso aoPL nO 5.999/90
(ver 1.1) .

prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 948.191 (MATEUS IENSEN) - Dispõe sobre a gratuidade

dos atos necessários ao exercício da cidadania. - Apenso ao PL n°
5.999/90 (ver 1.1)

. Prazo-
Último dia: 18-5-95
N° 2.066191 (VIRMONDES CRUVINEL) - Regulamenta o

inciso LXXVII do art. 5° da Constituição Federal, dispondo sobre as
ações judiciais gratuitas e dá outras providências. - Apenso ao PL nO
5.999/90 (ver 1.1)

prazo-
Último dia: 18-5-95

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO
- ART. 54 (SUJEITAS A DELmERAçÁO 00 PLENÁRIO EM
APRECIAÇÁp PRELIMINAR, NOS TERMOS 00 ART. 144. § l°)
PRAZO PÁRA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS: ART. 58, § la

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58. § 3° combinado com AIt
132, § 2° .

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO MÊs DE MAIO

Data Dia Hora Nome

18 5a-feira 15:00 Coriolano Sales
15:25 Humberto Costa

19 6"-feira 10:00 Francisco Rodrigues
10:25 FeuRosa
10:50 Cunha Lima
11:15 Osvaldo Reis
11:40 José Chaves
12:05 Marta Suplicy
12:30 Ubaldino Júnior
12:55 Fernando Ferro
13:20 Arlindo Chinaglia

22 2"-feir~ 15:00 Jackson Pereira
15:25 Welson Gasparini
15:50 Wigberto Tartuce
16:15 Nilton Cerqueira
16:40 Arnaldo Madeira
17:05 Antônio Brasil
17:30 Theodorico Ferraço
17:55 Hugo Biehl
18:20 Socorro Gomes

23 3"-feira 15:00 Adylson Motta
15:25 Marcelo Barbieri

24 4a-feira 15:00 José Fritsch
15:25 José Genoíno

25 5"-feira 15:00 Luiz Carlos Hanly
15:25 Tete Bezerra

26 6"-feira 10:00 João Leão
10:25 Augusto Carvalho
10:50 Valdenor Guedes
11: 15 Edinho Bez
11:40 Ricardo Barros
12:05 Nelson Marchezan
12:30 Fernando Torres
12:55 Roberto Valadão
13:20 Paulo Cordeiro

29 2"-feira 15:00 Sandra Starling
15:25 José Priante
15:50 Confúcio Moura
16:15 LeonelPavan
16:40 Jaime Martins
17:05 Rommel Feij6
17:30 Manoel Castro
17:55 Gilney Viana
18:20 lldemar Kussler

30 3a-feira 15:00 Wagner Rossi
15:25 Adhemar de Barros Filho

31 4"-feira 15:00 Helio Rosas
15:25 Carlos Mosconi
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSOES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário da Comissão, sala 20, Bloco das Lideranças
Horário: 10 horas

TEMA:

- Proposta de Lei de Proteção de Cultivares - Importância e implicações políticas.

EXPOSITORES:

- Or. Márcio de Miranda Santos
Chefe do Centro Nacional de Pesquisas e Recursos Genéticos e Biotecnologia
- CENARGEM/EMBRAPA.

- Or. Carlos Jorge Rosseto
Pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas.

- Or. Nelson Trombeta
Assessor Técnico do Departamento de Tecnologia de Produção Vegetal da
Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura, Abasteci
mento e Reforma Agrária.
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A V I S O N° 14/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 17/05/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 343/95 - da Sra. Ana JúJia - que "Dá nova redação ao
parágrafo 4°, inciso IV, do artigo 9°, da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, que 'dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais
relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII~ da
Constituição Federal"'.
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

2 - PROJETO DE tEI N° 361/95 ~ do Sr. Ivo Mainardi - que "Altera o artigo 16,
da lei n° 4.11'1, (18 "15 de seiembro de 1965, que 'institui o novo Código
Florestal'".
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO

3 - PROJETO DE LEI N° 381/95 - do Sr. Rivaldo Macari - que "Institui normas
sanitárias para animais comercializados em leilões rurais".
RELATOR: Oeputado ELIAS MURAD

A V ~ S O N° 15/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS P...O SUBSTITUTIVO

Início.:18/05/95
Horário.:9 às 12 e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 257/95 - do Sr. José Fritsch e outros 6 - que "Corrige
distorções na correção dos financiamentos passados, regula suas
execuções e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETO LÉUS
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COMISSÃO DE CONSTITUlçAa) ~-REDAÇAO

j\UDIÊNCIA PÚBl~Ci~

Local: Sala 1, Anexo 11
Horário: 9 horas

TEMA: .

Sal~ "I ,Anexo I!

Discussão acerca da Proposta de Emenda à ConstituirAo nO 176/93, que
visa a suprimir a imunidade tributária dos templos de qualquer culto; do
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos; de livros, jornais,
periódicos e o papel destinado a sua impressão.

CONVIDADOS:

-Deputado EDUARDO JORGE, autor da Proposta;
-Deputado LUIZ CARLOS SANTOS, Líder do Governo na Câmara dos
Deputados;

-Sr. FERNANDO ERNESTO CORRÊA, Diretor do Comitê de Assuntos
Jurídicos e Relações Governamentais da Associação Nacional ele Jornais;

-Irmã ROZITA MILESI da CNBB
-Pastor NILSON DO AMARAL FANINI

A V I S O N° 17/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 11.05.95
Horário.: 9 às 'j2 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 512 Sess@o

A • Análise da Constitucionalidade, Juridicid@1d(~ í~ M~~li"ito

1 - PROJETO DE LEI N° 4.018-AJ93 - do Senado Federal (PLS nO 78/92) 
que "dispõe sobre a arbitragem"
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
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A V I S O N° 18/95

Maio de 1995

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 11.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

A· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

1 - PROJETO DE LEI N° 4.865/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
1.134/94) - que "dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça
Federal de primeiro e segundo graus".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

A V I S O N° 19/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 16.05.95
. Horáriq.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO. . ,

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 4.324-A/93 - Do Sr. Odelmo Leão - que "acrescenta
.incisos ao art. 30 da L~i nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
"dispõe sobre a política agrícola".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário nO 14, Anexo 11
Horário: 1O:OOh '

TEMAS:

a) as razões da paralisação do processo de demarcação das áreas
indígenas devidamente autorizado pelo então Ministro da Justiça, Dr.
Maurício Corrêa:
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b) as razões da Polícia Federal não ter oferecido as garantias necessárias
às empresas legalmente contratadas para proceder as demarcações das
áreas indígenas - Arara do Rio Branco (Aripuanã-MT), Marãiwtsede

(Suiá-Missú, Municípios de Alta Boa Vista e São Félix do Araguaia - MT),
Raposa/Serra do Sol dos Macuxi, Taurepany, Igarico, Wapixana, em
Roraima, e Cricatí, no Maranhão;
c) as iniciativas ,do Ministério da Justiça no sentido de evitar grandes
conflitos, principalmente armados, entre índios e não índios nas referidas
áreas;
d) as conseqüências sociais e ambientais decorrentes da construção da
usina na área de Raposa Serra do Sol (RR); e .
e) quais os procedimentos legais que foram tomados pelo Ministro para
garantir os direitos dos povos indígenas em questão.

EXPOSITOR:

- Dr. NELSON JOBIM, Ministro de Estado da Justiça.

CONVIDADOS:

-Deputado Luís EDUARDO, Presidente da Câmara dos Deputados;
-Senador JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal;
-Dr. ARISTIDES JUNQUEIRA DE ALVARENGA, Procurador-Geral da

República;
-Dom LUCIANO MENDES DE ALMEIDA, Presidente da Confederação

Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB;

-Dr. JOÃO PACHECO DE OLIVEIRA FILHO, Presidente da Associação

Brasileira de Antropologia;
-Ora. MARIA JOSÉ JAYME, Coordenadora do Instituto de Estudos

Sócio-Econômicos - INESC;
-Ora. MÁRCIO SANTILLI, Presidente do Instituto Sócio Ambiental - ISA;
-Dr. VICENTE CHELLOTII, Diretor do Departamento de Polícia Federal do
Ministério da Justiça;
-Dr. DINARTE NOBRE MADEIRO, Presidente da Fundação Nacional do
índio - FUNAI;
- Organizações Não Governamentais Indígenas.

A V I S O N° 16/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 11/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 319/91 - do Sr. Fábio Feldmann - que "disciplina a
prestação alternativa de serviços pelos que se eximirem da obrigação da
prestação de serviço militar, por motivo de convicção religiosa, filosófica ou
política, nos termos do inciso VIII do artigo 5° da Constituição
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

A V I S O N° 17/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 16/05/95 Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.160/92 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe sobre
a obrigatoriedade de realização de auditorias ambientais nàs instituições
cujas atividades causem impacto ambiental."
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO

A V I S O N° 18/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 16/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 3 Sessões
Decurso: 2a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO. .

1 - PROJETO DE LEI N° 5.673-A/90 - do Sr. Fábio Feldmann - que "cria o
Parque Nacional Marinho dos Alcatrazes"
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala 16-A, Anexo \I

A V I S O N° 10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 12.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão
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1 - PROJETO DE LEI N° 4.259/93 - do Poder Executivo - MSG N° 743/93 - que
"Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição
nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAS NONO

2 - PROJETO DE LEI N° 328/95 - do Sr. Eduardo Mascarenhas - que "dispõe
sobre a instituição, nos Estados federados e no Distrito Federal, sob a
égide do artigo 144 da Constituição Federal, de Fundos Privados de Auxílio
ao Combate à Criminal idade, destinados à melhoria do exercício da
atividade policial, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Local: Plenário nO 11 - Anexo 11
Horário: 10 horas

PAU T A N° 20/95
AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: Atuação e perspectivas de envolvimento do Ministério dos
Transportes em questões específicas de desenvolvimento
regional.

EXPOSITOR: Deputado ODACYR KLEIN - Ministro dos Transportes.

A V I S O N° 4/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 17.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.685/94 - do Sr. Telmo Kirst - que "concede redução
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para estabelecimentos
industriais, por sua localização e criação de empregos".
RELATORA: Deputada SIMARA ELLERY
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE TURISMO
Sala 19 - Bloco das Lideranças

PAUTA N° 01/95

Horário: 10 h

A - Assuntos Internos

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-8, Anexo "

Local: Plenário nO 10, Anexo 11
Data: 18/05/95
Horário: 1Oh

PAU T A N° 13/95

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: 1,'Prestará esclarecimentos atinentes à sua pasta
ministerial".

CONVIDADO: Dr. EDSON ARANTES DO NASCIMENTO, Ministro
Extraordinário dos Esportes.

A V I S O N° 23/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 15/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A PROPOSiÇÃO ÂBAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 173/95 - do Sr. Fernando Diniz - que "torna
obrigatória a realização de exame de acuidade visual nos pré-escolares e
escolares de 2 (dois) a 12 (doze) anos".
RELATORA: Deputada Lydia Quinan
PARECER: favorável, com substitutivo
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A V I S O N° 24/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 16/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 21 Sessão

A PROPOSIÇÃOABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 197/95 - do Sr. Roberto Rocha - que "determina a
inclusão, no currículo pleno dos estabelecimentos de 1° e 2° graus, da
disciplina "Introdução às Normas de Trânsito".
RELATOR: Deputado Augusto Nardes
PARECER: favorável, com substitutivo

A V I S O N° 25/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 18/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTA
DOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.631/93- do Sr. Jackson Pereira - que "determina a
veiculação, pelas emissoras de radiodifusão de sons e imagens,
semanalmente, de um filme longa metragem e, trimestralmente, de um filme
inédito, ambos de produção nacional".
RELATOR: Deputado Carlos Alberto
PARECER: favorável

2 - PROJETO DE LEI N° 4.809/94 - do Sr. Max Rosenmann - que "dá a
denomianção de 'Aeroporto Internacional de São José dos Pinhais' ao
aeroporto localizado no Município de São José dos Pinhais, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado Ricardo Barros
PARECER: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala 361, Anexo"

SUBCOMISSÃO DE ANÁLISE E PROPOSTAS DE
REFORMA TRIBUTÁRIA

Horário: 9:00 h
Local: Sala de reuniões do Espaço Cultural
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Yem~: Impostos Sobre Consumo
Canvid01dos: Senhores Fernando Rezende, Presidente do IPEA, Maria
Sílvia Bastos Marques, Secretária de Finanças do Município do Rio de
Janeiro e Roberto Brant, Deputado Federal.

/J-~ ~ S O M~o 819@
REC~~~riY~(2f~10 DE tErinEi\JDAS

Início.: 15/05/95
Horário.: 9 às 1211 e ~14 às 1811

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A ~ ADlECllU{2\(idACJ ~~b,1fi~~'BC~I~L~ ~ ORÇAMENTAR~A: .

1 - PROJETO DE lEI í~~O 4.:383-AJ94 - do Poder Executivo (MSG nr! <1.080/93) 
que autoriza <D Poder E;{ecutivo a conceder 'pensão '. (~spciai .a LÜCIA DE
OliVEIRA ME~\jEZES, tetraneta de Joaquim José da Silva }(13vfer,' o
Tiradentes".
RELATOR Dí3!putado PEDRO ['~OVAIS

2 - DE lEI ~j@ 4.4(EY~ -A/94 - do Sr. Felipe M@nd~8 = qUI1:l 'iinstitui o
Plano Dire;~!iJr para \) Desenvolvimento do Vaie do Pamafba 
PLANDEPAR".
RELArOR: Deputado MUSSA DEMES

3 - PROJETO DE LEI i\~O 2S0-AJ95 - do Poder Executivo. (MSG n(l 399/95) ~ que
"cria cargos çle p~g0nieS\ Penitenciários na Carreir~ Policial Civil elo Distrito

Fedenai'".
RELfl~TOft Deputado OSÓRIO ADRIANO

la.. IDn~~~10:

4 - PROJETO DE lEi I\jO 2.546-A/92 - do Senado Federal (PlS n@ 225/91) 
que "altera a redação do § 2° do art. 5° da Lei nO 7.797, de 10 de julho de'
1989, que cri81 !iJ Fundo i~acional de Meio Arnbieníe e dá outras
providêncit2J§t.
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

5 - PROJETO DE LEI N° 4.20S-A/93 - do Sr. Ubiratan Aguiar e outros 13 - que
"altera o artigo 5° da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que
restabelece princípios da Lei nO 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o
Programa ~~acional de Apoio à Cultura - PROt-JAC, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAC~(SOI\! PEREIRA
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíliA
Sala 103 B - Anexo 11

A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 12/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.879/93 - dos Srs. Paulo Rocha e Aloízio
Mercadante - que "altera dispositivos da Lei 11° 7.998, de 11 de janeiro de
1990, para ampliar o período de concessão do seguro-desemprego e
reduzir o tempo de exercício de atividade necessário para obtê-lo".
RELATOR: Deputado JOSÉ A.UGUSTO

2 - PROJETO DE LEI N° 133-A/95 - do Sr. Elias Murad - que "institui a
obrigatoriedade da instalação de fornos crematórios em centros urbanos
com população superior a um milhão de habitantes e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

3 - PROJETO DE LEI N° 348/95 - da sra. Ana Júlia - que "altera a redação do
"caput" do;srtigo 5°, da Lei nO 6.168, de 9 de dezembro de 1974, que "cria o
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

4 - PROJETO DE LEI N° 4.916/95 - do Sr. Pauderney Avelino' - que "institui o
Programa Habitacional para o idoso e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

A V I S O N° 13/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 12/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 2.147/91 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a redação
do parágrafo 4° do artigo 41 da Lei de Benefício e Custeio da Previdência".
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA
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2 - PROJETO DE LEI N° 3.065/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "assegura às
'pessoas portadoras de deficiência física locomotora o direito de receber do
Governo cadeira de rodas".
~EI;.ATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

3 - PROJETO DE LEI N° 131.195 - das Sr's. Maria Laura e Marta Suplicy - que
"dispõe sobre a indenização à concubina, no caso de acidente do trabalho
~o ç;0rt:lpanheiro.
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO .

Sala 13-B - Anexo 11

A V I S O N° 15/95
l~EÇE~IM.E~frq,bE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 16/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso:'28 sessão

'À-!=>ROPOSIÇÃO'ABAIXO SQMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
-MEMBROS DESTA' COMISSÃO

1 - PROJETO"'oE LEI N° 54/95 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta
parágrafos ao artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e determina
ou~ras p~ovidências".
.RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

A V I S O N°'16/95
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 18/05/95. .

Horário: 9 às 12h e 14·às 18h .
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 251/91 - do Sr. Chico Vigilante - que "proíbe o regime
de trabalho temporário instituído pela Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de
1974".
RELATOR: Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA

2 - PROJETO DE LEI N° 3.931/93 - do Sr. Genésio Bernardino - que "institui o
Plano Básico de Assistência Médica a toda população brasileira e dispõe
sobre o atendimento à saúde dos acidentados do trabalho e das vítimas de
doenças profissionais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
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3 - PROJETO DE LEI N° 4.161/93 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - [PL's nOs
4.388/94, 6/95 e 220/95 (227/95 e 246/95), apensados], que altera a lei nO
8.666, de 21 de junho de 1993, que "regulamenta o artigo 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências".
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR

4 - PROJETO DE lEI N° 315/95 - do Sr. Átila lins - que "dispõe sobre a
instituição do Vale-Medicamento e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

.5 ~ .PROJETO DE LEI N° 329/95 - do Sr. Eduardo Mascarenhas - que "dispõe
sobre a designação e o exercício da profissão de Conselheiro em
Dependência Química e determina outras providências".
RELATOR: Deputado AGNElO QUEIROZ

6 - PROJETO DE lEI N° 355/95 - do Sr. Paulo Bauer - que "dispõe sobre a
prestação de serviços comunitários pelos trabalhadores beneficiários do
seguro-desemprego, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEl

7 - PROJETO DE LEI N° 356/95 - do Sr. Inácio Arruda - que "dispõe sobre a
publicação no Diário Oficial da União da relação mensal dos veículos
apreendidos pelos órgãos federais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO VIGilANTE

8 - PROJETO DE LEI N° 357/95 - do Sr. Udson Bandeira - que altera
dispositivos do Decreto-lei nO 972, de 17 de outubro de 1969, que "dispõe
sobre o exercício da profissão de jornalista".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)

9 - PROJETO DE lEI N° 360/95 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade do uso de colete à prova de bala por profissionais
nas condições que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR BOlSONARO

10 - PROJETO DE lEI N° 365/95 - do Sr. José Chaves - que "dispõe sobre a
profissão de cobrador e despachante ou controlador de tráfego nas
empresas de transporte coletivo urbano, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELlI

11 - PROJETO DE lEI N° 367/95 - do Sr. Paulo Paim - que altera a lei nO
8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MICHEL TEMER
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12 - PROJETO DE LEI N° 373/95 - do 'Sr. Inocêncio de Oliveira - que "autoriza o
parcelamento de recolhimento de' contribuições previdenciárias devidas
pelas empresas concessionárias de serviço público federal e a transação e
remissão de débitos, ·na forma que especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

13 - PROJETO DE LEI N° 375/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "regula o exercício
da profissão de massagista".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL·

14- PROJETO DE LEI N° 376/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre o
exercíCio' da profissão de Estatístico e de Técnico em Estatística e
determina outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

15 ~ PROJETO DE LEI N° 380/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre
anistia das faltas de serviço na Administração Pública Federal, no período
que menciona, e dá outras providênc:ias".'
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

16 -pROJETO DE LEI N° 389/95- da Sra. Vanessa Felippe - que "altera a
redação do § 1°, do art. 389, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL'

COMISSÃO DE -VlAÇÃOE·TRANSPORTES

Sala 122-A ;,. Anexo 1/

A V I S'O N°8/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 17/05/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 18 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 311/95 - do- Sr. Gonzaga Patriota - que "inclui no
PlanoN~cional de Viação, aprovado pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro
de 1973, a ligação' rodoviária que especifica".
RELATOR: Deputado JAIRO AZI

2 - PROJETO DE LEI N° 370/95 - do Sr. Beto Mansur - que "revoga a Lei nO
7.700, de 21 de dezembro de 1988, que "cria o Adicional de Tarifa
Portuária - ATP", e dá outras providências".
RELATOR: Deputado THEODORICO FERRAÇO
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11 - COMISSOES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
Legislação Eleitoral-Partidária

Salas 124A - Anexo II

PAUTA N° 14/95
Discussão da Proposta de Consolidação que dispõe sobre partidos
politicos.
Horário: 14h.
Local: Plenário 15, Anexo 11
RELATOR: Deputado JOÃO A'-MEIDA

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 155/93· - Imunidade Parlamentar

Sala 124A - Anexo 11

PAUTA N° 02/95
Reunião destinada a assuntos internos
Horário: 14h
Local: Plenário 16, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
Jogos e Cassinos

Salas 124A - Anexo II

PAUTA N° 01/95
Reunião destinada a definição do roteiro de trabalho
Horário: 14h
Local: Plenário 14, Anexo 11

(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 57 minutos.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAES
LANDIM NO PERÍODO DESTINADO AO GRANDE EXPE
DIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA cÂMARA DOS DEPUTA
DOS REALIZADA NO DIA 5 DE MAIO DE 1995, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Convido o
nobre DePutado Paes Landim, do Bloco/PFL do Piauí, a ocupar a
tribuna; S. Ex" dispõe de 25 minutos.

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI) - Sr. Presidente,
a edição francesa "Albion Michael" publicou livro de C. L. Sulz
berg sob o título em francês 'VEre de La Médiocrité" (Memórias
1%5·1972). O famoso jornalista americano reporta a sua conversa
com estadistas de todos os portes, do mundo inteiro, reflexões cap~ .
tadas de homens do DÍvel de Dean Acheson. O ex-Secretário de
Estado 'norte-americano' recebeu Sulzberg em sua fazenda no Ma
rylaíldem' 1970;um ano antes de sua morte. Acheson se encontra
va pessimista: ''Em nossa época os medíocres estão por toda parte.
As pessoas têm opinião, mas nenhum conhecimento, e os líderes
são a imagem das massas. A democracia só é tolerável porque não
existe nenhum outro sistema de Governo".

Num jantar com Maulraux em 1969, o grande escritor lhe
declarou que o novo Governo francês, que sucedera De Gaulle. era
''um triomphe de la médiocrité", e segundo ele essa era uma, te~
dêJicia' universal. Em outra oportunidade, em 1972, André Maul
raux evocava que Churchil, De Gaulle e Mao-Tse-Tung eram
verdadeiros gigantes do século, acrescentando que Stalin havia
sido ''nn grand démon".

Nessa mesma conversa o extraordinário ex-ministro de, De
Gaullé se lanienta'va. É uma época de uma triste esterilidade; não
há grandes homens em nenhum domíl1io político, artes; literatura,
etc.· Nem na América nem na Europa. Não há Hemin~ay,nem
Kipling~nem Tolstoi". , . . '.

" Conversas com De Gaulle, Adenauer, Tito e os maIS emI-
nentes lídéres 'n1undiais do seu tempo levaram Sulzberger a uma
constatação: ''Mesmo na minhaprófissão de jornalista o ~e exis~e

é a influência mveladora da mediocridade... O preconceIto substi
tui ''la fierté" enquanto inspiração, o sentimeJito substitui a inteli-
gência e a paixão à'ho~estidade". , ..

Sr. Presidente, nesse livro de memórias o grande'JornalIstá
já previa á níorte das ideologias, relatando a esse re~peito'reflexõ
es de personalidades de vários matizes com as qUaiS ele conver- ,
sou, 'inclusive com Milovan Djilas; recentemente falecido,' que,
apesar de ateu, lhe disse na prisãqem 17 de maio de 1968: "Nós
caminhàrilós para 'a morte de todas as ideologias; não aquela das
idéias, mas das ideologias".

Faço essas considerações prelinlinares, Sr. Presidente, por
que sempre fui admirador da Gazeta Mercantil, umjomal que é o
orgulho do Brasil e da América Latina, no mesmo nível do Finan
tial Times e do Wall Street JournaI. A Gazeta Mercantil é um

.jornal das idéias, dos debates nacionais e int~~cionais" qu~ di~

riamente oferece aos seus leitores, com o maiS alto grau de inteli
gência' e de responsabilidade, emprestando densidade às suas
análises e informações.

Essa observação me veio sobretudo em função da recente
pesquisa conduzida pelo Prof. Walder de Góes, que dirige o Insti
tuto de Estudos Políticos, quando constatou na Câmara dos Depu
tados a importância atribuída pelos Parlamentares ao papel
desempenhado pela Gazeta Mercantil.

Walder de Góes é um apaixonado pela pesquisa e ciência
políticas; somos contemporâneos na Universidade de Brasília, e
mesmo no regime autoritário sempre foi muito otimista com as
suas pesquisas. Achava que o regime autoritário não tinha condi-

ções de impedir a torrente de idéias, a torrente de inspirações de
mocráticas que as suas pesquisas, mesmo silenciosas, deteetavam.
A pesquisa de Walder de Góes veio confnmar a im~cia desse
jornal na vida da elite econômica e política do Brasil. E uma Bí
blia do liberalismo, com o seu espaço analítico e informativo sem
preconceito e sem paixão. Serenidade é a tônica da Gazeta Mer
cantil. Sua posição coerente em favor da iniciativa privada mostra
a grande contribuição que São Paulo tem dado ao PàÍs ao longo
desses três quartos de século em termos de pensamento, de exem
plo de produção e de trabalho, espelhados nas páginas da Gazeta
Mercantil.

Era essa, Sr. Presidente, a modesta homenagem que eu de
sejava prestar aos 75 anos da Gazeta Mercantil.

, Sr. Presidente, também hoje desejo aqui, mais uma vez, já
que falei de CL Sulzberger, em seu livro "A Era da Medi~da
de", dizer que em matéria educacional o mundo, de modo particu
lar a América Latina, e especialmente o Brasil, sofre as suas
conseqüências desastrosas. A deterioração da escola pública em
nosso País, a confusão das políticas públicas no campo educacio
nal, traçadas pelos Governos Federais, .tem levado, n?s últim~ 2?
anos, a uma decadência bem clara do SIstema educaCIOnal brasIleI-
ro, sobretudo do ensino público. .

. Por várias VeZeS desta tribuna tenho lamentado que, en
quanto, as autoridades governamentais e as liderança:> políticas e
estudantis se preocupam com o problema das mensalidades esco
lares - e tivemos nos últimos vinte anos cerca de quarenta disposi
tivos legais sobre mensalidades -, o PàÍs se esquece do essencial,
que é obrigar o Governo a oferecer escolas públicas em quantida
de e qualidade. O grande dranIa hoje da classe média pobre deste
PàÍs é que ela sonha ter seus fIlhos em boas escolas, mas não e~

contra vagas nas escolas públicas, porque não existem'em quanti
dade suficiente e, quando as. encontra, sobretudo de primeiro e
segundo graus, não oferecem,estas ,ensino qualitativo correspon
dente aos anseios, aos sonhos dos pais. O ensino é fraco, até por
que, tendo professores com remuneração medíocre, o resultado é
ensino medíocre, desordem na condução disciplinar da escola, gre
vis'mo, indiferença das autoridades governamentais. O maior
exemplo é o Estado de São Paulo, resultado das próprias distorçõ
es da estrutura constitucional brasileira - que não é cumprida: in
vestem-se mais de 70% dos recursos no ensino superior e
esquece-se doensino básico. Quando se vê um Estado como Sã?
Paulo pagar menos de dois salários míl1imos a uma professora pn
mária, Sr. Presidente, um Estado do porte de São Paulo, por àÍ se '
tem o quadro real do desastre que é o ensino neste PàÍs. A elite
brasileira não entendeu, ainda que só chegaremos ao próximo sé-
culo com projeção mundial se investirmos na educação. '

O Ministro José Serrá, há poucos dias, com muita proprie
dade e com muita inteligência - que lhe são peculiares - dizia,
num debate nesta Casa, que a mais valia do trabalho está superada
pela experiência econômica há muitos anos. O importante é a mais
valia do conhecimento, e o Brasil, efetivamente, deste aspecto não
está cuidando.

Sr. Presidente, estou fazendo essa modesta descrição apenas
para mostrar a diferença entre o investimento direcionado para a
escola pública e o direcionado para a escola privada. Temos os re
cursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A
Nação inteira conhece os desperdícios da aplicação desses fundos,
quando Brasília concentra a burocracia na Capital Federal, a solu
ção e a decisão da aplicação desses recursos, sem o poder de fisca
lização na comunidade.

Nesse sentido, vou fazer justiça ao Prof. Paulo Renato Sou
za, que está procurando mecanismos que facilitem a transparência
do "oceano" de desperdício que tem sido a aplicação dos recursos
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do FNDE em nosso País, quando o Prefeito se preocupa mais com A Fundação vem investindo na especialização de jovens
a amostragem de obras, às vezes superfaturadas, do que investir (cerca de 30 mil em 1994), com vistas à absorção no mercado de
nos recursos humanos e na pobre professOra primária, que vai cui- trabalho, a curto prazo, através de cursos de capacitação em artes
dar do ser mais importante da fOlmação humana; a criança. Muni- gráficas, digitação, manutenção de máquinas de escritório, siste
cípios que pagam 10 reais por mês a uma professora, Sr. mas elétricos, datilografia, tapeçaria e inseminação artificial.
Presidente, não poderiam merecer nenhum recurso do FNDE. Aliás, é preciso destacar que, neste campo de iIlseminação

Ou a elite brasileira concentra-se nessa responsabilidade em artificial, o Bradesco vem colaborando de forma acentUada com,o
relação ao magistério, às escolas de 1° e 2° graus, sobretudo às es- desenvolvimento da pecuária, com marcaute atuação nas áreas de
colas que cuidam de crianças, ou seremós,no próximo século, am- produção, importação e exportação de sêmen e embriões bovinos
da um país a reboque das rápidas decisões, do rápido das principais raças, contribuindo para aumentar a prçxlução de
conhecimento e difusão tecnológica, que alteram cada vez mais as carne e leite no País. I

verdades científicas, o conhecimento, e provocam mudanças revo- Voltando à ação social, registre-se o, fato de que o custeio
lucionárias na economia, no progresso e nó bem-estar das pessoas. dos programas da Fundação Bradesco (61 milhões e 245 mil reais

Quando, ao invés de pagar o salário-educação, algumas em- em 1994 e previsão de 61 milhões e 717 mil reais para 1995) é fei- ,
presas investem diretamente na formação de recursos humanos ou to com recursos provenientes de receitas próprias, além de doaç~' .
no preparo de alunos, os resultados são diferentes. Fiz essas obser- es de empresas da Organização Bradesco, e, do Top C1u~
vações de perto, agora, no dia 30 de abril, quando me encontrava Bradesco.
em São Raimundo Nonato, minha região, no Piauí. No Hotel Serra Cabe ressaltar que este magnífico trabalho não se destina
da Capivara (nome do Parque Nacional situado naquela localida- apenas a funcionários e filhos dos. funcionários da, Orga.nizllção,
de), encontravam-se cerca de 80 alunos da Fundação Bradesco do Bradesco; muito pelo contrário, 88% dos alJInos em ,19~4eramfi·, ,
Piauí, visitando exatamente o Parque Nacional da Serra da Capi- lhos de não-funcionários. ,
vara. Em um dia e meio no hotel, o que mais me impressionou foi Em 1995, com o aumento da capacidade com que atuou em·
o respeito, a educação. Ébein verdade quê o hotel não comportava 1994, serão 95 mil alunos a usufruírem destes programas educa- .
todos os alunos do Bradesco, mas as refeições eram feitas lá. Ha- cionais, prioritariamente instalados em regiões ,de acentuaçlasca;-
via uma parte hospedada na casa ,do Sr. Bispo D. Cândido, por rências socioeconômicas. ,
uma deferência toda especial. Mas me espantei, pois, durante a É de se destacar, portanto, a ação da Org~çãoBradesca.
noite e o dia, com 80 alunos, o silêncio não era perturbado, havia Neste País, em que se fala tanto em social, em que os partidos bri
disciplina, um certd respeito. Perglintei à gerente se ela teria cora- gam tanto pela sigla social, esquece-se de que o social se faz.atra
gem de ceder seu hotel aSO·alunos que p0rVentura fossem de uma vés da geração de riquezas ou de investiJpeJ;l1() na, equcação, 'W'
escola pública. Ela disse que pensaria mil vezes para'fazer isso. saúde e no saneamento básico. . .. ".,..'

Vejam que é exatamente a desmotivação do professor, a in- São exemplos como este que deveriam nortear as ações do '
justiça, o absurdo de seu salário quefilZ pérder a vontade de cui-·' Poder Público em nosso País. O Bradesco, atendendo à imensa·de
dar da criança,-dosalunos do pré-primário, do l°e do 2° graus.. manda, à pressão por vagas em todos os locais onde atua, foi obri
Quando uma entidade particular, uma empresa privada da grande- . gado a desenvolver três turnos, até porque o, ideal no, ensin().
za do Bradesco, investe em educação básica, os resultados são oU- educacional, sobretudo no 1° grau, seria deixar o jqvem aluno o
troso' Senti, por parte daqueles jovens alunos de um bairro pobre de dia inteiro no ambiente escolar. Mas, com a pressão de vagas pelas
Teresina, um certo orgulho de estudar IlÍl Fundação Bradesco. Tra- camadas pobres de Teresina - no caso do Piauí tenho exemplos
ta-se de alunos respeitosos,interessados em aprender, em crescer, concretos -, não se encontram vagas nas escolas.públicasl e !IS fa:-.
em se desenvolver. mílias carentes não podem pagar escolas particulart(S Parl\ ~e~s fi-

Esse é o papel da Fundação Bradesco; e eu não poderia dei- lhos. Quando as escolas públicas têm vagas, () grevismo QU a.
xar, no meio da mediocridade geral do ensino brasileiro, de destÍl- desmotivação dos professores faz com que as mães pobres procu- ,
car esses pequenos oásís. que ainda circundam o panorama da rem escolas. particulares gratuitas como as do Bradesco. Nesse .
educação brasileira. A Fundação Bradesco foi· inspiração de um caso, a grande demanda pela Escola da Fundação· Bradesco,· em· .
grande brasileiro, Sr. Amador Aguiar, um self·made mau, pelo Teresina, fez com que se desenvolvessem três, tut;nOS para atende!;
trabalho e competência, que teve dificuldades na vida, pois era um à classe pobre da Capital do meu Estado.
modesto boy do Banco Noroeste, no interior de São Paulo, mas Esta é a grande função social da empresa, Sr. Presidente.
ao morrer era Presidente da maiOr Organização bancária do País. O Este o grande exemplo do sistema educacional que se deveria im- ,
Sr. Amador Aguiar deve ter sentido no seu 'íntimo a importância plantar no País: ensino sério, com professores motivadosl mas, so
da educação como instrumento de ascensão e crescimento sociais. bretudo, educando os jovens com comportamento, eX,emp'ar., Aí"
Deve ter percebido que as suas dificuldades e o seu próprio esfor- sim, a verdadeira cidadania, não os slogans da retórica, mas do, ,
ço educacional o levaram a granjear o lugar mais respeitado no pa- exemplo da vida prática, com professores conscientes de seu pa
norama do sistema fInanceiro privado deste País. . pe!. O exemplo da Organização Bradesco norteia o.comportamen-

A Fundação Bradesco é o principal eixo da ação social da to dos alunos, até porque as escolas do Bradesco jamais aceitariam
Organização Bradesco. alunos que não se comportassem à altura do legado de Amador

Presente em 22 dos 26 Estados brasileiros, a Fundação pro- Aguiar: disciplina e força de vontade, como os grandes alimentos
porciona ensino gratuito a mais de 92 mil anos. para uma vida responsável e digna.

Os alunos dos cursos pré-escolar, 1° e 2° graus (quase 43 Por isso, Sr. Presidente, lendo o livro doSulzberger, "L'Em
mil) recebem, também, gratuitamente, alimentação, material esco- de La Médiocrité", notamos que, com exemplos como estes, da
lar e assistência médico-odontológica. Gazeta Mercantil e da "Fundação Bradesco", todos inspirados no

As aulas ministradas englobam matérias peculiares a cada liberalismo, na iniciativa privada, no respeito às idéias, na credibi
região, favorecendo a fIxação do aluno à sua localidade de origem, lidade dos seus atos, é que temos confiança de que nos novos va
onde, depois de fonnado, poderá contribuir para o progresso da lores, novos princípios e, por que não dizer, outros grandes
comunidade em que vive. homens haverão de sacudir não só o mundo, mas sobretudo o nos-
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so País, e, ao contIário do que receava o grande jornalista america
no, os medíocres não herdarão a Terra.

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, 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 IL da Lei nO 8.112, de li de dezembro
de 1990, a GLÓRIA REGINA FONTES RODRIGUES PANE
RAI, ponto nO 11071, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-ll, do Quadro Pennanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 17 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de jun40 de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o art. 3'5, item IL da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a JOSÉ HAMILTON MESQUITA BEZERRA, ponto nO
10987, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do
Quadro Pennanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Ga
binete do Primeiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 17 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item r. 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, resolve nomear, na fonna do art. 9°. item n, da
Lei nO 8.112, citada, ABADIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA
CUNHA para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Penna
nente da Câmara dos Deputados, nos tennos do art. 1° do Ato da
Mesa nO 5, de 16 de fevereiro de 1995, combinado com o art. lOdo
Ato da Mesa nO 10, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 17 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, 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, resolve nomear, na fonna do art. 9°, item n, da
Lei n 8.112, citada, GLÓRIA REGINA FONTES RODRIGUES
PANERAI para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13 , do Quadro
Pennanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 3°
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. 3° do Ato da Mesa nO 47, de 7 de
outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 17 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo go,
item lI, da Lei n° 8.112, citada, JOSÉ HAMILTON MESQUITA
BEZERRA para exercer, no Gabinete do Primeiro Secretário, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE - 11, do Quadro

Pennanente da Câmara dos Deputados, transfonnado pelo artigo
3° do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova
denominação dada pelo artigo 1° da Resolução nO 4, de 13 de ju
nho de 1991, combinada com o artigo 3° do Ato da Mesa nO 47, de
7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 17 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo go,
item n, da Lei nO 8.112, citada, MARIA ANTÔNIA BARBOSA
DE FRANÇA para exercer, no Gabinete do Líder do Governo no
Congresso Nacional, o cargo de Assessor Técnico, CNE - 14, do
Quadro Pennanente da Câmara dos Deputados, nos tennos do Ato
da Mesa nO 5, de 16 de fevereiro de 1995, combinado com o Ato
da Mesa nO 14, de 3 de maio de 1995.

Câmara dos ,Deputados, 17 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo go,
item lI, da Lei n° 8.112, citada, MARIA DE FÁTIMA ANDRA
DE SANDOVAL SANTANA ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Adjunta Parlamen
tar, Padrão 30, ponto n° 4662, para exercer no Gabinete do Líder
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de As-

. ~essorTéCnicó, CNE- í4, do QuadroPennanente da Câmara dos
'Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato, da Mesa nO 8, de 29 de
março de 1995~

Câmara dos Deputados, 17 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo go,
item lI; da 'Lei n° 8.112, citada, MARIA LÚCIA DIAS DE PAI
VA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legis
lativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto n° 4749
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico, CNE - 14, do
Quadro Pennanente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo
1° do Ato da Mesa nO 8, de 29 de março de 1995. - Câmara dos
Deputados, 17 de maio de 1995. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1° item 1°, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo 9°, parágrafo único da Lei n° 8.112, de 1990, combinado
com artigo 13 da Resolução nO 21, de-4 de novembro de 1992,
EDUARDO BAUMGRATZ vrOTTI, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Assistente
Técnico, Padrão 36, para exercer, a partir de 2 de maio do corrente
ano, na Assessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a função
comissionada de Assessor Legislativo - Área nove, FC-07, do
Quadro Pennanente da Câmara dos Deputados, transfonnada pela



MESA

20" Reunião da Mesa, realizada em 8-2-94

10" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura

20" Reunião da Mesa, realizada em 8-2-94.
Onde se lê:

ANO XLIX - SUPLEMENTO AO N° 03, QUINTA-FEIRA, 13
DE JANEIRO DE 1994, BRASILlA-DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS

138 Reunião da Mesa, Extraordinária, realizada em 12-1-94

MESA

39 Sessão Lesgislativa da 498 Legislatura
138 Reunião Extraordinária, realizada em 12-1-94

Leia-se:

ANO XLIX - SUPLEMENTO AO N° 03, QUINTA FEIRA, 13
DE JANEIRO DE 1994, BRASILIA-DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS

139 Reunião da Mesa, Extrordinária, Realizada em 12-1-94

MESA

10" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura.
138 Reunião Extraordinária, realizada em 12-1-94
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Resolução n° 43, de 30 de junho de 1973 distribuída pelo Ato da ANO XLIX - SUPLEMENTO AO N° 17 QUARTA-FEIRA, 9
Mesa nO 16, de 13 de junho de 1991, e alterada pelo artigo 55 da DE FEVEREIRO DE 1994 BRASÍLIA-DF.
mencionada Resolução n° 21, de 1992, vaga em virtude da aposen- CÂMARA DOS DEPUTADOS
tadoria de Adriano Benaynon do Amaral, publicada no Diário Ofi
cial de 21 de junho de 1993.

Câmara dos Deputados 17 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1° item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na f011l1a,
do artigo 9° , item n, da Lei n° 8.112, de 1990, combinado com o
artigo 13 da Resolução nO 21 de 1992. MARGARIDA MARIA
MACIEL MARINHO ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão
30, ponto n° 497-1; para exercer, a partir de 4 de maio do corrente
ano, no Gabinete do Primeiro Secretário, a função comissionada
de Assistente de Gabinete, FC-5, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, criada pelo artigo IOdo Ato da Mesa n° 16, de 3
de maio de 1995.

Câmara dos Deputados 17 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente. '

ERRATA

SEÇÃO DE ATAS

,Ondeselê:

ANO XLIX - SUPLEMENTO AO N° 17, QUARTA-FEIRA, 9
DE FEVEREIRO DE 1994- BRASILÍA - DF.

cÂMARA DOS DEPUTADOS

20" Reunião da Mesa, realizada em 8-2-94

MESA

39 Sessão Legislativa da 499 Legislatura
20" Reunião da Mesa, realizada em 8-2-94

Leia-se:

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 353, DE 1995

Solicita informações do Senhor Ministro de
Estado do Exército, sobre a exigência de exame de
sorologia para HIV - para realização de inscrição
para o concurso de admissão de sargentos, cujas ins
crições se encontram abertas.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa excelêucia, com fulcro no art. 50, § 2° da

Constituição, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que sejam solicitadas ao excelentíssimo se
nhor Ministro de Estado do Exército as seguintes informações:

I - Se o Exército exige dos candidatos ao concurso para sar
gento, o exame de sorologia para HIV, como condição para a rea
lização de inscrição dos interessados em concorrer ao aludido
certame;

n - Se o Exército exige a realização do exame de sorologia
para HIV dos candidatos aprovados em concursos para provimen
to de cargos no âmbito dessa instituição, especialmente, se exigirá
para os candidatos a sargento, cujas inscrições se encontram abertas?

Justificação

Tivemos notícias de que o Exército vem exigindo dos can
didatos a concursos para provimento de cargos efetivos, a realiza
ção de exame de sorologia para HIV, como condição para que os
interessados efetivem as inscrições para concursos no âmbito des
sa instituição.

Da nossa parte, vimos com estranheza que tal prática venha
sendo perpetrada por uma instituição de respeitabilidade do Exér
cito Brasileiro. Entretanto, nas circunstâncias em que tomamos co
nhecimento, temos que admitir a hipótese, a nosso ver, ainda que
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remota. séria uma prática que, a nosso juízo, revelaria~~cri.mi
nação inconcebível e ilegal, que esperamos não esteja ocorrendo.

Brasília, 24 de abril de 1995. - Deputado Ubaldino Júnior

I - Relatório

O Senhor Deputado Ubaldino Júnior dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro do Exército, a fIm de que sejam presta
das as seguintes infonnações:

''I - Se o Exército exige dos candidatos ao concurso para
sargento, o exame de sorologia para HIV, como condição para a
realização de inscrição dos interesses em concorrer ao aludido cer
tame;

fi - Se o Exército exige a realização do exame de sorologia
para HIV dos candidatos aprovados em concursos para provimen
tó de cargos no âmbito dessa instituição, especialmente, se exigirá
para os candidatos a sargento, cujas inscrições se encontram aber
tas?"

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nODnaS
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infODnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 5 de maio de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 354, DE 1995

Solicita informações do Senhor Ministro de Estado da
Marinha, sobre a exigência de exame de sorologia pàra HIV 
para realização de inscrição para o concurso de admissão de
sargentos, cujas as inscrições se encontram abertas.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa excelência, com fulcro no art. 50, pará

grafo 2° da Constituição, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, que sejam solicitadas ao
excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Marinha as' seguintes
inforniaçOes:

, I - Se a Marinha exige dos candidatos ao concurso para sár
gento; o exame de sorologia para HIV, como condição para a rea
lização de inscrição dos interessados em concorrer ao aludido
certame:

fi - Se a Marinha exige a realização do exame de sorologia
para HIV dos candidatos aprovados em concursos para provimen
to de cargos no âmbito dessa instituição, especialmente, se exigirá
para os candidatos a sargento, cujas inscrições se encontram aber
tas?

Justificação

Tivemos notícias de que a Marinha vem exigindo dos can
didatos a concursos para provimento de cargos efetivos, a realiza
ção de exame de sorologia para HIV, como condição para que os
interessados efetivem as inscrições para concursos no âmbito des
sa instituição.

Da nossa parte, vimos com estranheza que tal prática venha
sendo perpetrada por uma instituição da respeitabilidade da Mari
nha Brasileira. Entretanto, nas circunstâncias em que tomamos c0

nhecimento, temos que admitir a hipótese, a nosso ver, é remota.
Seria uma prática que, a nosso ver, revelariá uma discriminação
inconcebível e ilegal, que esperamos não esteja ocorrendo.

Brasília, 24 de abril de 1995. - Deputado Ubaldino Júnior.

I - Relatório

O Senhor Deputado Ubaldino Júnior dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Marinha, a fIm de que sejam presta
das as seguintes infODnações:

''I - Se a Marinha exige dos candidatos ao con
curso para sargento, o exame de sorologia para HIV,
como condição para a realização de inscrição dos inte
ressados em concorrer ao aludido certame:

fi - Se a Marinha exige a realização do exame de
sorologia para HIV dos candidatos aprovados em con
cursos para provimentos de cargos no âmbito dessa ins
tituição, especialmente, se exigirá para os candidatos a

, sargento, cujas inscrições se encontram abertas?"
E o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nODnaS
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts, 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo encami
nhamento das infODnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Rcfuniões, em 5 de maio de 1995. - Deputado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum·
Em 17-5-95 - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 355, DE 1995

Solicita informações a Sr". Ministra da Indústria, do Co
mércio e do Turismo sobre usinas de cana-de-açúcar e destila
rias de álcooL

Senhor Presidente,
Requeiro a V. E", com base no art. 50, § 2°, da Constituição

Federal e na forma do art. 116 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, sejam. solicitados a Sr". Dorothea Fonseca Fur
quim Werneck, Ministra da Indústria, do Comércio e do Turismo,
as seguintes infODnações:

1) Quantas usinas de cana-de-aç6car e destilarias de álcool
estão cadastradas junto ao Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo? Encaminhar relação nominal, descrição da capacida
de produtiva e Estado na qual estão instaladas.

2) Quantas e quais usinas de cana-de-aç6car e destilarias de
álcool apresentaram, em 1994, os Planos de Aplicação de Verbas
Sociais, conforme estipula o art. 36 da Lei n° 4.870, de 1965? Es
tes planos foram analisados pelo Ministério?

Se positivo suas aplicações sofreram fIscalização?
3) Quantas e quais usinas de cana-de-aç6car e destilarias de

álcool devem apresentar, em 1995, os Planos de Aplicação de Ver
bas Sociais, conforme estipula o art. 34 da Lei nO 4.870, de 1965?

4) Quais as usinas de cana-de-aç6car e os seus respectivos
valores de depósito, que cumpram, durante o ano de 1994, com o
disposto no § 2° do art.36 da Lei nO 4.870, de 1965?

Sala das Sessões, 24 de abril de 1995. - Deputado José
Machado

I - Relatório

O Senhor Deputado José Machado dirige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo, a fIm.
de que sejam prestados as seguintes infODnações:

"1) Quantas usinas de cana-de-aç6ca e destilarias de álcool
estão cadastradas junto ao Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo? Encaminhar relação nominal, descrição da capacida
de produtiva e Estado na qual estão instaladas.
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2) Quantas e quais usinas de cana-de-açúcar e destilarias de
álcool apresentam, em 1994, os Planos de Aplicação de Verbas
Sociais, conforme estipula o art.36 da Lei nO 4.870, de 1965? Estes
planos foram anaIisados pelo Ministério? Se positivo suas aplica
ções sofreram fIscalização?

3) Quantas e quais usinas de eana-de-açúcar e destilarias de
álcool devem àpresentat,'ein 1995, os Planos de Aplicação de Ver
bàs Sociais, conforine estipula.o art. 36 da Lei n° 4.870, de 1965?

4) Quais aS usinas de cana-de"açúcar e os seus respectivos
valores de dep6sitos, que cumpriram, durante o ano de 1994, com
o disposto no § 2° do art. 36 da Lei n° 4.870, de 1965"?

,É o relatório

rr"- V~to do'Relator,

Considerando que se encontram de acordo com as normas
discipIinares da matéria (art. 50, § 2°. da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Intemo da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, em5de maio de 1995.- Deputado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Ap~ovoAd referendum.
Em 17-5"95; - Luís Eduardo, Presidente,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 359, DE 1995
,.' ,. '. , '

Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo presente, nos
termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e do art. 115, inci
so I, do RegitJlento Interno, requerer seja informada quais os car
gos exercidos, os períodos trabalhados e as formas de investidura
dos'servidores'abàixo relaciOlllidos,'para os quais requer, também,
cóPia da fé de, ofício e dos assentamentos funcionais ede possíveis
procedimentos discipIinares e administrativos, relacionados com
os servidores listados. As informações devem abranger todos os
6rgãos e empresas ligadas áO Ministério.

Servidores:
RuyLóurenço Martins
Raul Lourenço Martins
Flávio Lourenço Martins
Luiz Carlos Guimarães (Filho de: João Guimarães e Maria

de Lourdes Guimarães)

Justificação

A requerente" visando reunir elementos acerca das ativida
des dos servidores listados, nos váriQs 6rgãos aonde foram lotados
e np ex.ercício dojus inspectionesé que busca as presentes infor
mações.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1995.- Deputada Cidinha
Campos.

I - Relatório

A Senl:\,ora Deputada Cidinha Campos dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor, Ministro dos Transportes, a fIm de ser informada
sobre "quais os cargos exercidos, os períodos trabalhados e as for
mas de investidura dos servidores abaixo relacionados, para os
quais requer, também, cópia da fé de oficio e dos assentamentos
funcionais e de possíveis procedimentos disciplinares e adminis
trativos, relacionados com os servidores listados. As informações
devem abranger todos os órgãos e empresas ligados ao Ministério.

Servidores:
Ruy Lourenço Martins
Raul Lourenço Martins
Flávio Lourenço Martins
Luiz Carlos Guimarães (Filho de: João Guimarães e Maria

de Lourdes Guimarães)"

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 5 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERlMENTO DE INFORMAÇÕES N° 360, DE 1995

Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo presente, nos
termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e do art. 115, inci
so I, do Regimento Interno, requerer seja informada quais os car
gos exercidos, os períodos trabalhados e as formas de investidura
dos servidores abàixo relacionados, para os quàis requer, também,
cópia da fé de ofício e dos assentamentos funcionais e de possíveis
procedimentos discipIinares e administrativos, relacionados com
os servidores listados. As informações devem abranger todos os
6rgãos e empresas ligadas ao Ministério.

Servidores:
Ruy Lourenço Martins
Raul Lourenço Martins
Flávio Lourenço Martins
Luiz Carlos Guimarães (Filho de: João Guimarães e Maria

de Lourdes Guimarães) ,

Justificação

, A requerente, visando reunir elementos acerca das ativida
des dos servidores listados, nos vários 6rgãos aonde foram lotados
e no exercício do jus inspectiones é que busca as presentes infor
mações.,

Sala das Sessões, 25 de abril de 1995. - Deputadp. Ci~inha
Campos.

I - Relatório

A Senhora Deputada Cidinha Campos dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Educação, a fIm de ser informada
sobre "quais os cargos exercidos, os períodos trabalhados e as for
mas de investidura dos servidores abaixo relacionados, para os
quais requer, também, cópia da fé de oficio e dos assentamentos
funcionais e de possíveis procedimentos disciplinares e adminis
trativos, relacionados com os servidores listados. As informações
devem abranger todos os órgãos e empresas ligados ao Ministério.

Servidores: '
Ruy Lourenço Martins
Raul Lourenço Martins
Flávio Lourenço Martins
Luiz Carlos Guimarães (Filho de: João Guimarães e Maria

de Lourdes Guimarães)"
É o relatório. '

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 5 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice,-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 17-5-95.-Luís Eduardo, Presidente.



11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

GABINEIE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENIE

I - Relatório

O Senhor Deputado Newton Cardoso dirige-se à mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, a
fim de que sejam prestadas as seguintes informações:

"1. Quais os critérios utilizados pelo INSS para efetuar os
reajustes das aposentadorias e pensões, sempre em valores inferio
res aos pactuados na data de sua concessão?

2. É pensamento do Ministério da Previdência e Assistência
Social recalcular o valor das aposentadorias e pensões, visando
restabelecer o seu valor real?

3. Quantas ações judiciais estão em tramitação na Justiça
Federal, em todo o País, contra o INSS - Instituto Nacional de Se
guro Social, movidas por aposentados e pensionistas, que estão
pleiteando o restabelecimento do valor real dos seus benefícios,
conforme determinam o art. 201 da Constituição Federal e o item I
do art. 41 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991?

4. Quantas ações o INSS já perdeu na Justiça Federal para
os aposl}ntados e pensionistas, em virtude do não cumprimento da lei?"

E o relatório.

Justificação

I - Relatório

11 - Voto do Relator

A requerente, visando reunir elementos acerca das ativida
des dos servidores listados, nos vários órgãos aonde foram lotados
e no exercício do jus inspectiones é que busca as presentes infor
mações.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1995. - Deputada Cidinha
Campos.

A Senhora Deputada Cidinha Campos dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, a fIm de ser informada sobre "quais os cargos
exercidos, os períodos trabalhados e as formas de investidura dos
servidores abaixo relacionados, para os quais requer, também. có
pia da fé de oficio e dos assentamentos funcionais e de possíveis
procedimentos disciplinares e administrativos, relacionados com
os servidores listados. As informações devem abranger todos os
órgãos e empresas ligados ao Ministério.

Servidores:
Ruy Lourenço Martins
Raul Lourenço Martins
Flávio Lourenço Martins
Luiz Carlos Guimarães (Filho de: João Guimarães e Maria

de Lourdes Guimarães)"
É o relatório.

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50; §·2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regunento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 5 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum".
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 371, DE 1995

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, sejam fornecidas pelo

Poder Executivo, através do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a esta Casa do Congresso Nacional, as seguintes infonnações:

1. Quais os critérios utilizados pelo INSS para
efetuar os reajustes das aposentadorias e pensões, sem
pre em valores inferiores aos pactuados na data de sua
concessão?
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 361~ DE 1995 2. É pensamento do Ministério da Previdência e
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo presente, nos Assistência Social recalcular o valor das aposentadorias

termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e do art. 115, inci- e pensões, visando restabelecer o seu valor real?
so I, do Regimento Interno, requerer seja informada quais os car- 3. Quantas ações judiciais estão em tramitação na
gos exercidos, os períodos trabalhados e as formas de investidura Justiça Federal, em todo o Pais, contra o INSS - Institu-
dos servidores abaixo relacionados, para os quais requer, também. to Nacional de Seguro Social, movidas por aposentados
cópia da fé de ofício e dos assentamentos funcionais e de possíveis e pensionistas, que estão pleiteando o restabelecimento
procedimentos disciplinares e administrativos, relacionados com do valor real dos seus benefícios, conforme determinam
os servidores listados. As informações devem abranger todos os o art. 201 da Constituição Federal e o item I do art. 41
órgãos e empresas ligadas ao Ministério. da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991?

Servidores: 4. Quantas ações o INSS já perdeu na Justiça Fe-
Ruy Lourenço Martins deral para os aposentados e pensionistas, em virtude do
Raul Lourenço Martins não cumprimento da lei?

Flávio Lourenço Martins Justificação
Luiz Carlos Guimarães (Filho de: João Guimarães e Maria

de Lourdes Guimarães) Quase diariamente, a Justiça Federal vem recebendo grande
volume de petições de segurados que, inconformados com a defa
sagem em suas aposentadorias e com a teimosia do INSS em não
lhes pagar o valor real dos seus benefícios, reclamam, através de
Ações Ordinárias, os seus legítimos direitos. Inegavelmente, a Pre
vidência Social contribui para o grande acúmulo de serviços na
Justiça Federal. Os juízes, mesmo atarefados com esse gigantesco
trabalho, vêm se desdobrando para julgar os processos em tempo
hábil, resultando sempre na condenação do INSS. Entendemos que
o Ministério da Previdência e Assistência Social, para desafogar o
Judiciário de tantas ações e fazer justiça aos segurados tem o dever
de recalcular o valor das aposentadorias, acabando com as perdas
e restabelecendo o seu valor reaL Somente cumprindo a lei, o
INSS evitará novos procedimentos judiciais.

Por conseguinte, estamos certos de que o Ministério da Pre
vidência Social detenninará ao INSS que faça imediatamente os
novos cálculos, antes mesmo do reajuste linear de 42 por cento, de
todas as aposentadorias no Pais, para restabelecer o valor real,
cumprindo, assim, os dispositivos constitucionais e legais.

Daí, as razões do presente requerimento.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1995. - Deputado Newton

Cardoso.
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arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 5 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 372, DE 1995

Solicita ao Ministério da Justiça informações
sobre o processo de demarcação das áreas indígenas
no Estado do Ceará.

Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Fede:ra1, apen
sado com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno, requeiro o en
vio de oficio solicitando ao ExmO Sr. Ministro da Justiça as
seguintes informações:

1. Como se encontra o processo de demarcação
das terras indígenas dos Tremembé, Tapeba, Pitaguary e
Genipapo-Kanindé, Kalabaça, Kariri, Potyguara e Tupi
nambá, localizados no Estado do Ceará?

2. Quais as providências adotadas com relação às
denúncias, feitas pelas lideranças indígenas, de agressõ
es sofridas, tais como: invasões, espancamentos e soer
guimento de cercas nas áreas indígenas.

Justificação

Os povos indígenas do Ceará lutam, há muito tempo, pela
demarcação de suas terras. Seus direitos são reconhecidos pela
Constituição de 1988, onde afrrma em seu art. 231: são reconheci
dos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos orginários, sobre as terras que tradicional
mente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens. ,

Cabe lembrar que a própria Fundação Nacional do Indio já
identificou as áreas indígenas dos Tapeba e Tremembé, faltando
na época somente assinatura do Ministro da Justiça.

Tal requerimento tem por objetivo obter informações neces
sárias sobre o atual estágio do processo de demarcação das áreas
indígenas no Ceará.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1995. - Deputado Inácio
Arruda.

I - Relatório

O Senhor Deputado Inácio Anuda dirige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro da Justiça, a 11m de que sejam prestadas as se
guintes informações:

"I. Como se encontra o processo de demarcação das terras
indigenas dos Tremembé, Tapeba, Pitaguary e Genipapo-Kanindé,
Kalabaça, Kariri, Potyguara e Tupinambá, localizados no Estado
do Ceará?

2. Quais as providências adotadas com relação às denún
cias, feitas pelas lideranças indígenas, de agressões sofridas, tais
como: invasões, espancamentos e soerguimento de cercas nas
áreas indígenas."

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

o Sala de Reuniões, 5 de maio de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 17-5-95.- Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 375, DE 1995

Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo presente, nos
te:tmos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e do art. 115, inci
so I, do Regimento Interno, requer seja informada quais os cargos
exercidos, os penados trabalhados e as fonnas de investidura do
servidor Ruy Lourenço Martins, para o qual requer, também, cópia
da fé de oficio e dos assentamentos funcionais. As informações
devem abranger todos os órgãos e empresas ligados ao Ministério.

Justificação

Nos trabalhos da CPI criada pela Resolução n° 46/93 da Câ
mara dos Deputados, da qual foi relatora a requerente, o servidor
acima apareceu relacionado com o então investigado César de La
Cruz Mendonza Arrieta.

Visando aprofundar o conhecimento das atividades que o
servidor teria prestado ao então investigado e no exercicio do jus
inspectiones é que se faz o presente requerimento.

Sala das Sessões, 27 de abril de 1995. - Deputada Cidinha
Campos.

I - Relatório

A Senhora Deputada Cidinha Campos dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, a
f1Ill de ser informada sobre "quais os cargos exercidos, os perlodos
trabalhados e as fonnas de investidura do servidor Ruy Lourenço
Martins, para os quais requer, também, cópia da fé de ofício e dos
assentamentos funcionais. As informações devem abranger todos
os órgãos e empresas ligadas ao Ministério".

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 5 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 377, DE 1995

Requer informações à Funai sobre situação
das nações indígenas em Goiás.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex·, com bases no art. 50, da ConstitUição

Federal, e art. 116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicita9as ao Exmo Sr. Presidente da FUNAl- Funda
ção Nacional do Indio, o fumO Sr. Dinarte Nobre de Madeiro,
sobre a real situação das nações indígenas em Goiás, a saber as co
munidades Xavante, Tapuia, Karajá e Avá-Canoeiro.

Justificação

Comemorou-se recentemente o Dia do Índio e, infelizmen
te, a situação é que não há muito o que se comemorar, uma vez
que as terras indigenas não foram ainda totalmente demarcadas e
continuam cotidianamente sendo dizimadas. Em Goiás, a situação
é ainda mais dramática, pois lá, como se sabe, restaram uns pou
cos Xavante, Tapuia, Karajá e Avã-Canoeiro.

Embora a Constituição de 1988 tenha lavrado os direitos in
dígenas no sentido de respeitar a diversidade cultural e garantir a



10392 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1995

permanência dos povos indígenas em suas terras, o prazo para a
demarcação não foi cumprido. O Estatuto das Sociedades Indíge
nas ainda não foi aprovado pelo Senado, e assim por diante. Todos
sabemos das dificuldades da Funai, sejam em relação aos recursos
materiais e humanos. Entretanto, é necessário, para nós, enquanto
Nação soberana, chegar ao próximo milênio com o respeito às di
versidades culturais e sociais das comunidades indígenas e garan
tir os direitos humanos de todos, negros, índios, mulheres,
crianças e adolescentes, deficientes IlSicos, idosos etc.

Sala das Sessões, 27 de abril de 1995. - Deputado Pedro
Wilson Guimarães.

I - Relatório

O Senhor Deputado Pedro Wilson dirige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro da Justiça, a fim de ser informado, no âmbito
da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, sobre a ''real situação
das nações indígenas em Goiás, a saber as comunidades Xavante,
Tapuia, Karajá e Avá-Canoeiro".

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considemndo que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 5 de maio de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 380, DE 1995.

Solicita informação ao Sr. Ministro de Minas e
Energia e ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os recur·
sos arrecadados pela União, relativamente ao impos
to de importação de petróleo.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal,.e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a V. Ex· seja encaminhado ao Sr. Ministro de Minas e
Energia e ao Sr. Ministro da Fazenda, o seguinte pedido de infor
mações:

- quanto foi o total de recursos arrecadados, de
1°-1-95 até 31-3-95, pela União, relativamente ao im
posto de importação de petróleo que, por decisão admi
nistrativa (vinculação informal) deve ser repassado ao
Ministério dos Transportes?

- quanto, desses recursos arrecadados, foi efetiva
mente transferido ao Ministério dos Transportes, no
mesmo período?

Justificação

O setor de transportes vem, notoriamente sofrendo pela es
cassez e quase inexistência de recursos neste início do Governo. O
próprio Ministro Odacir Klein afirmou na Comissão de Viação e
Transportes, que os recursos transferidos ao Ministério têm sido
insuficientes para as mais elementares tarefas da pasta. Como, por
outro lado, existe um entendimento na área administrativa federal
de que a totalidade dos recursos auferidos com o imposto sobre a
importação de petróleo deve ser repassado ao Ministério dos
Transportes, é importante ter as informações sobre a transferência
de tais recursos ou, em caso de não transferêIicia, as justificativas
para esta situação. Ressalto que o imposto sobre a importação do

petróleo foi criado especialmente para este fim.
Sala de Sessões, em 27 de abril de 1995. - Paulo Gouvêa;

Deputado.

I - Relatório

O Senhor Deputado Paulo Gouvêa dirige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento

. aos Senhores Ministros de Minas e Energia e da Fazenda, a fun de
obter as seguintes infOlIDações:

" quanto foi o total de recursos arrecadados, de 1°-1-95 até
31-3-95, pela União, relativamente ao imposto de importação de
petróleo que, por decisão administrativa (vinculação informal)
deve ser repassado ao Ministério dos TransPorte?

- quanto, desses recursos arrecadados, foi efetivamente
transfeJjdo ao Ministério dos Transportes, no mesmo período?"

E o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobreAutor.

Sala das Reuniões, em 5 de maio de 1995. - Deputado Ro·
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente .

Aprovo"ad referendum"
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 385 DE 1995

Solicita informações complementares aoMi·
nistério de Minas e Energia sobre ajuda financeira
concedida pela Petrobrás para a rdmagem de "Car
lota Joaquina Princesa do Brazil" •

Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição. Federal e na
forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa, e sob as penas previstas nos citados dispositivos, requeiro
sejam solicitadas informações ao Sr. \1inistro de Minas e Energia
para que, no âmbito da Petrobrás e tendo em vista o contido no
Aviso nO 167/95-GMlMNE, de 7-4-"5, em resposta ao Requeri
mento de Informações n° 015, de 1':,-2-95, sejam esclarecidos os
seguintes pontos adicionais:

1) Por que não foram fornecidos, conforme solicitado no
nosso Requerimento de Informações n° 15/95, "cópia dos recibos
comprobatórios" dos desembolsos relativo] à ajuda financeira da
Petrobrás à produção do filme em apreço~ Reitero o fornecimento
dessas cópias.

2) Os patrocínios da espécie são deferidos pela Diretoria da
Petrobrás ou apenas por um Diretor ou pelo Presidente? Qual a al
çada para tanto?

3) Por que para esse e para outros tipos de patrocínio não é
realizada licitação pública? Qual a previsão legal e qual a posição
do Tribunal de Contas e dos setor de controle interno do Ministé
rio das Minas e Energia a respeito?

4) Por que a Petrobrás ''pequena relação custo-benefício"
para negar patrocínios para os fIlmes ''Formigas e Tao", "O Ho
mem Nú", ''Programas de TV sobre a Amazônia" e outros"quando
havia verbas para o Direção Segura e o Uso de Droga e Alcool",
'745 - Uma onda no Ar", INPA - 40 Anós", "O Guarani" e "Bra
sil-China',? Quais foram as datas, em ordem cronológica, dos pe
didos de patrocínio de todos esses fIlmes e qual o critério para
concessão ou não do patrocíno solicitado? Como é calculada essa
relação custo-benefício, para cada caso dos citados?

5) Qual foi o lucro/prejuízo da Petrobrás no exercício de
1993 e 1994?
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6) Enviar cópia dos estatutos da instituição.
Sala das Sessões, 2 de maio de 1995.. - Deputado Cunha

Bueno.

I - Relatório

O Senhor Deputado Cunha Bueno. dirige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro de Minas e Energia, a fIm de que, no âmbito
da Petrobrás e tendo em vista o contido no Aviso n° 167/95
GMlMNE, de '7.4.95, em resposta ao Requenm.ento de Informação
n° 15, de 16.295, sejam esclarecidos os seguintes pontos adicio
nais:

1) Por que não foram fornecidos, confOlDle solicitando no
nosso Requerimento de InfOlDlação n° 15/95, "cópia dos recibos
comprobatórios" dos desembolsos relativos à ajuda fJlUlJ1ceira da
Petrobrás à produção do fIlme em apreço? Reitero o fornecimento
dessas cópias.

2) Os patrocínios da espécie são deferidos pela Diretoria da
Petrobrás ou apenas por um Diretor ou pelo Presidente? Qual a al
çada para tanto?

3) Por que para esse e para outros tipos de patrocínio não é
realizada licitação pública? Qual a previsão legal e qual a posição
do Tribunal de Contas e do setor de controle interno do Ministério
de Minas e Energia a respeito?

4) Por que a Petrobrás alega ''pequena relação eusto-~nefi

cio" para negm; patrocínios para os fllmes "Formigas e Tao", "O
Homem Nó", ''Programas de TV sobre a Amazônia" e outros,
quando havia verbas para o ''Direção Segura e o Uso de Droga e
Alcool", ''745 - Uma Onda no M', "lNPA- 40 Anos", "O Gua
rani" e "Brasil-China',? Quais foram as datas, em ordem cronol6
gica, dos pedidos de patrocínio de todos esses fJ1m.es e qual o
critério para concessão ou não do patrocínio solicitado? Como é
calculada essa relação custo-beneficio, para cada caso dos citados?

5) Qual foi o lucro/prejuízo da Petrobrás no exercício de
1993 e 1994?

6) Enviar cópia dos estatutos da instituição.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nOlDlaS
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 155 e 116do Regimento Interno da Casa), Voto pelo encami
nhamento das infOlDlaçõeS requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 5 de maio de 1995. - Deputado Ronaldo
Perlm, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo"ad referendum"
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 387, DE 1995

Solicita informações complementares ao Mi·
nistro da Fazenda sobre intervenções realizadas em
instituições financeiras.

Nos tennos do 3rt 50, § 2°, da Constituição Federal e na
forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa, e sob as penas previstas nos citados dispositivos, requeiro
sejam solicitadas infOlDlações ao Sr. Ministro da Fazenda para
que, no âmbito do Banco Central do Brasil e tendo em vista o con
tido no Aviso nO 2271MF, de 6-4-95, em resposta ao Requerimento
de InfOlDlações nO 12, de 16-2-95, sejam esclarecidos os seguintes
pontos adicionais:

1) Dos regimes especiais em andamento (intervenção, liqui
dação extrajudicial e administração especial temporária), quais os

que têm perspectivas de encerramento mais próximos? Em relação
aos que não tem perspectivas para encerramento no curto prazo, o
que tem sido feito nesse sentido?

2) Nos casos de liquidação extrajudicial, quais instituições
possuem patrimônio para pagar total ou parcialmente aos credo
res? Quais já publicaram e por que não o fIzeram ainda? Fornecer
cópia das lÍltimas demonstrações fmanceiras das instituições em 1i
quidação, do último relat6rio do liquídante e do resumo do quadro
geral de credores, infonnando sobre a situação geral da liquidação.

3) Há prazo legal para venda dos bens, publicação do qua
dro geral de credores e pagamento a esses? Caso positivo, quais as
instituições que cumpriram esses prazos e quais as que não cum.
priram e por que não fIzeram ainda?

4) O Banco Central costuma flScalizar as intervenções?
Com que periodicidade e de que fOlDla? Que providências toma
emrelação aos resultados dessas flScalizações?

5) O que tem feito o Banco Central para celerar o processo
das intervenções e os respectivos encerramentos?

6) Como pode um lÍnico interventor ou liquidante adminis
trar, no lugar de todos os ex-administradores da instituição, diver
sas intervenções e liquidações ao mesmo tempo, inclusive com
endereços distin~s em alguns casos, confonne informação do pr6
prio Banco Central:

Interventorlliquidez Número de Instituições
Antônio Roberto Nóbrega 6
José ALberto Veiga de Alencar 5
José Rubens de Oliveira 4
José Vieira Assumpção 7
LlÍcia Castro B. Ludolf 5
Luiz Fernando M. Neiva 4
Luiz Zanotto 5
Marcos José Telles M. 4
Nelson Rodrigues O. 5
Ney Coelho 6
Vanderlei Lopes Correa 4
Wilson Januário Leno 4
7) Por que no caso das liquidações do Banco do Estado do

Rio Grande do Norte, da Bandem Créd. Finan. e Invest. e da Ban
dem Crédito Imobiliário, o Liquidante Nelson Rodrigues de Oli
veira (responsável por quatro liquidações) não conseguiu, desde
24-9-90, portanto há mais de quatro anos, publicar o quadro geral
de credores defmitivo?

8) Como pode, segundo a infonnação prestada pelo Banco
Central, terem sido· pagos os credores do Banco de Crédito Co
mercial, da Coroa Adro. Part. e da Coroa DTVM, uma vez que não
houve publicação do quadro geral de credores (confOlDle consta
do Anexo 5 à infonnação do Banco Central)?

9) Por que, nos casos da Bell Empreendimentos e Parto e da
Florin DTVM, por exemplo, os Liquidantes levaram mais de dois
anos para publicar o quadro geral de credores defmitivo?

10) Por que no caso do Banco Nacional Brasileiro de Inves
timentos não houve publicação do quadro geral de crrdores?

11) Por que não foi publicado ainda o quadro geral de cre
dores da Sul Brasileiro Participações, liquidada em agosto de
1986, portanto há mais de oito anos, sendo que o atual liquidante,
por exemplo, assumiu em fevereiro de 1993, pOrtanft) há mais de
dois anos?

12) Por que o quadro geral de credores da Sul Brasileiro SP
- cred. Imob. levou de cinco anos para ser publicado (liquidação
em fevereiro de 198 e publicação do quadro em setembro de 1985
e publicação do quadro em setembro de 1990)?

13) Por que o quadro geral de credores da Apesp Assoc.
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Poupo Empre. SP levou mais de quatro anos para ser publicado?
14) Por que o quadro geral de credores da Beta CCVM, li

quidada em junho de 1989, não foi publicado até hoje, passados
quase seis anos?

15) Por que esse mesmo quadro, no caso da Capitânea
DTVM, levou quase cinco anos para ser publicado?

16) Idem., relativamente à Cooplan - Coop. Créd. Planto
Cana de PE, liquidada em junho de 1991, portanto há mais de três
ànos?

17) Idem., em relação à Itapemirim Empr. Cons., liquidada
em dezembro de 1991?

18) Idem, quanto à TEC - Invest. DTVM, Liquidada em
agosto de 1989, portanto há mais de cinco anos?

19) Como pode o liquidante Antônio Roberto Nóbrega ad
ministrar seis diferentes liquidações em quatro diferentes endere
ços: Rua Rodrigo Silva, 26 - 8° Andar; Av. Nilo Peçanha, 26 - 2°
Andar; Av. Rio Branco, 126 - 6° e 16° andares; e Rua da Quitan
da, 19 - 9° andar? Isso tudo para ganhar apenas R$1.184,81 por
mês? Qual o seu horário de expediente e como divide ele esse ho
rário entre os quatro diferentes escritórios?

20) Idem, relativamente ao liquidante José Viveira Assump
ção, responsável por sete liquidações, nos seguintes quatro dife
rentes endereços: Av. Almirante Barroso, 52 - 26° Andar; Rua
sete de setembro, 112 - 3° e 4° andares; Rua Sete de Setembro, 66
- sala 602; e Rua São Jorge, 20 - 20° e 21° Andares. Qual o horá
rio de expediente do liquidante e como divide ele o seu horário
dentre esses diversos endereços?

21) Por que o liquidante Algedas Antonio Sinckevicius, ga
nha R$ 2.534,08 por apenas uma liquidação? E Hélio Barreto, R$
2.604,98, também somente por uma liquidação, a APesp, liquida
da em maio de 1984 (há quase onze anos) sem que tenha pago um
centavo sequer aos credores?

22) Por que o liquidante Luiz Zanotto ganha, por mês R$
4.297,01 (equivalente a U$ 4,780.00 ou quase sessenta e dois salá
rios-mínimos)?

23) A liquidante Lúcia Castro B. Ludolf ganha por mês R$
700,00 por cinco liquidações de que é responsavel, em dois dife
rentes endereços (Av. Nilo Peçanha, 26 - 2° Andar e Av. Rio
Branco, 14 - 200 Andar) e o liquidante Roberto Formiga, R$
400,00 por quatro instituições. Qual o motivo desses dois liqui
dantes ganharem tão menos em relação aos demais (dois salários
mínimos no primeiro caso e menos de um salário-mínimo e meio
no segundo caso, em média por liquidação)?

24) Há quanto tempo o liquidante Roberto Formiga está
frente à das liquidações do Grupo Nacional Brasileiro e por que
essa infolTIlação não constou da resposta ao primeiro Requerimen
to de Informações?

25) Qual o critério, enfim fIXado pelo Banco Central para
determinar a remuneração dos interventores e liquidantes, se há
tantas disparidades? Informar a remuneração mensal brutal (hono
°rários de interventor ou liquidante, mais salário bruto no Banco
Central ou na entidade de origem, mais remuneração bruta como
aposentado etc., conforme cada caso) de todos os interventores, li
quidantes e responsáveis pelas administrações especiais temporá
rias.

26) Por que o liquidante Carlos Aloysio Perez, no cargo de
liquidante dos Bancos Columbia e Columbia de Investimentos há
mais de quatro anos, recebendo remuneração mensal de
R$2.747,21 ( equivalente a quase quarenta salários-mínimos),
além da sua aposentadoria, não conseguiu até hoje encerrar esses
processos liquidatórios? Não seria o caso de se designar outro li
quicWnte capaz de acelerar e ultimar essas liquidações?

27) Idem., em relação ao liquidante José Alberto Veiga de

Alencar, no cargo desde abril de 1991 (portanto há quatro anos),
responsável pela liquidação de empresas do Grupo Lojicred, liqui
dado em junho de 1987 (há quase oito anos), com remuneração
mensal, por essas liquidações, equivalente a dezessete salários-mí
nimos, além da sua aposentadoria.

28) Idem, quanto ao liquidante José Rubens de Oliveira, li
quidante da LOR DTVM desde maio de 1991 e do Banco Regio
nal e da Capitmea DTVM desde julho de 1992, ganhando ao todo
R$3.843,93 (quase cinqüenta e cinco salários-mínimos), sem que
se encerre as liquidações.

29) Quais desses interventores, inclusive nos casos de ad
ministração especial temporária, utilizam beneficios além dos ho
norários mensais pelo cargo, tais como cartões de crédito em nome
da empresa, viagens aéreas de primeira classe, planos privados de
assistência médica, carros com motorista, inclusive para desloca
mentos da e para a residência, participações nos resultados, outras
gratificações que não as doze remunerações mensais, prêmios, se
guros de vida etc.? Informar quem e quais os tipos de benefícios.

30) Qual a remuneração mensal bruta de cada um dos ftm
cionários do Banco Central, inclusive aposentados, que atuam nos
regimes de administração especial temporária? Considerar as re
munerações mensais recebidas do Banco Central, inclusive apo
sentadol1as, e as recebidas na instituição sob intervenção.

31) Quem são os advogados que tratam das questões judi
ciais envolvendo as instituições atualmente sob intervenção do
Banco Central, quantas e que tipo de ações cuidam e quanto rece
bem, a título de honorários, por esse trabalho?

32) No Anexo 04 a resposta do Banco Central ao Requeri
mento de Informações nOl2, de 16-2-95, de início citado, foram in
dicados acionistas pessoas jurídicas das instituições sob
intervenção. Solicito indicar, até o nível de pessoa física, quais ou
principais acionistas dessas instituições.

33) No Banco Central do Brasil qual o setor responsável
pelo acompanhamento dessas intervenções e quem é o funcionário
titular desse setor? Qual a experiência desse fimcionário em rela
ção as intervenções?

34) Houve algum caso, que seja do conhecimento do Banco
Central do Brasil, de ex-liquidante ou interventor que, após o tér
mino no regime especial, passou a trabalhar para os ex-acionistas
da empresa em que atuou ou para outras empresas desses mesmos
acionistas? Quem?

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

O Senhor Cunha Bueno dirige-se à Mesa da Cfu1Iara dos
Deputados solicitando o envio do presente requerimento ao Se
nhor Ministro da Fazenda, a fun de que, no âmbito do Banco Cen
tral do Brasil e tendo em vista o contido no Aviso nO 227/MF, de
6-4-95, em resposta ao Requerimento de Informação nO 012, de
16-2-95, sejam esclarecidos os pontos adicionais constantes do ex
pediente em anexo.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 9 de maio de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.



n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, §2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 5 de maio de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 396, DE 1995

Solicita informações ao Ministro das Comuni·
cações sobre complemento de aposentadoria a em·
pregados da Embratel.

Nos termos constitucionais do art. 50, § 2°, e na fonna pre
vista pelos arts. '115 e 116 do Regimento Interno da Casa, sob as
penas previstas nesses dispositivos, requeiro sejam solicitadas ao
Sr. Ministro das Comunicações infonnações sobre quantos empre
gados da Embratel recebem complementação de aposentadoria
paga pelo fundo de-previdência complementar privada TELOS,
enviando-se relação nominal dos beneficiados e o valor de cada
uma dessas complementações, nos meses de janeiro, fevereiro e
março de 1995.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

O Senhor Deputado Cunha Bueno dírige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requedmento
ao Senhor Ministro das Comunicações, a fim de que sejam presta
das "informações sobre quantos empregados da Embratel recebem
complementação de aposentadoria, paga pelo fundo de previdên
cia complementar privada TELOS, enviando-se relação nominal
dos beneficiados e o valor de cada uma dessas complementações,
nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1995".

É o relatório

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 5 de março de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum" •
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 400, DE 1995

Solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre intervenções realizadas em seguradoras, enti·
dades de previdência privada e sociedades de capita.
lização.

Nos tennos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal e na
forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa, e sob as penas previstas nos citados dispositivos, requeiro
sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Fazenda para
que, no âmbito da Superintendência de Seguros Privados, sejam
esclarecidos os seguintes pontos:

1) Quais os critérios para que haja intervenções da Superin
tendência de Seguros Privados em sociedades que fiscaliza? Quais

I - Relatório

O Senhor DepItado Cunha Bueno, dírige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, a fun de
que sejam prestadas "infonnações sobre quantos empregados da
Dataprev recebem complementação de aposentadoria, paga pelo
fundo de previdência complementar privata - Prestada, enviando
se relação nominal dos beneficiados e o valor de cada uma dessas
complementações, nos meses de janeiro, fevereiro e março de
1995."

É o relatório.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 391 DE 1995 meses de janeiro, fevereiro e março de 1995."
É o relatório.

Solicita informações ao Ministro da PreVidên.
cia e Assistência Social sobre complemento de apo·
sentadoria a empregados da Dataprev.

Nos termos constitucionais do art. 50, § 2°, e na fOlma pre
vista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa, sob as
penas previstas nesses dispositivos, requeiro sejam solicitadas ao
Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social infonnações so
bre quantos empregados da Dataprev recebem complementação de
aposentadoria, paga pelo fundo de previdência complementar pri
vada - Prestada, enviando-se relação nominal dos beneficiados e o
valor de cada uma dessas complementações, nos meses de janeiro,
fevereiro e março de 1995.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, §2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 5 de maio de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" .
Em 17-5-95.- Luís Eduardo Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 393, DE 1995

Solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre complemento de aposentadoria a empregados
doBasa.

Nos termos constitucionais do art. 50, §2°, e na forma pre
vista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa, sob as
penas previstas nesses dispositivos, requeiro sejam solicitadas ao
Sr. Ministro da Fazenda informações sobre quantos empregados
do Basa recebem complementação de aposentadoria, paga pelo
fundo de previdência complementar privada - Capaf, enviando-se
relação nominal dos beneficiados e o valor de cada uma dessas
complementações, nos meses de janeiro, fevereiro e março de
1995.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

O Senhor DepItado Cunha Bueno, dirige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro da Fazenda, a fun de que sejam prestadas "in
formações sobre quantos empregados do Basa recebem comple
mentação de aposentadoria, paga pelo fundo de previdência
complementar privada - Capaf, enviando-se relação nominal dos
beneficiados e o valor de cada uma dessas complementações, nos
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são os tipos de intelVenções possíveis e quais os respectivos pra
ros? Épossível pronugá-los? Até quantas vezes e por quanto tempo?

2) Quais as intelVenções. de todos os tipos, que estão em vi
gor atualmente? Indicar o nome da instituição, a data inicial da in
telVenção, o nome dos anteriores e atuais interventores e quais as
perspectivas para encerramento da intervenção, fornecendo cópia
do último relatório do intelVentor.

3) A Superintendência costuma fIscalizar as intelVenções?
Com que periodicidade e de que forma? Que providências toma
emrelação aos resultados dessas fIscalizações?

4) O que tem feito a Superintendência para acelerar o pro
cesso da intelVenção e seu encerramento?

5) Qual o critério, indicando os prê-requisitos básicos, para
a indicação dos intelVentores? Qual a remuneração brota que per
cebe cada um dos atuais intelVentores? Qual a remuneração bruta
que esses mesmos intelVentores recebem das suas entidades de
origem (indicar qual), inclusive a título de aposentadoria?

6) Das liquidações em curso, quais já IXIblicaram os qua
dros de credores e quais já fIZeram pagamentos a estes últimos?
As que não o fIZeram, qual o motivo para tal e que providências
vêm sendo tomadas nesses sentidos?7) Qual a situação patrimonial
e fmanceira das atuais instituições sob intervenção da Superinten
dência? Dispõem elas de quanto em bens para pagar as dívidas
com os credores? Fornecer cópia da última demonstração fmancei
ra atualizada.

8) Quem são os advogados que tratam das questões judi
ciais envolvendo as instituições sob intervenção, quantas e que
tipo de ações cuidam e quanto recebem, a título de honorários, por
esse trabalho?

9) Quem são os acionistas (pessoas f'lSicas ou jurídicas)
com mais de 5% do capital das instituições sob intervenção? No
caso de pessoas jurldicas (holdings, por exemplo), indicar a pes
soa f'lSica controladora.

.10) Na Superintendência, qual o setor responsável pelo
acompanhamento das intervenções e quem é o funcionário titular
desse setor? Qual a experiência desse funcionário em relação a in
telVenções?

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995. - Deputado Ricardo
Herádio.

I - Relatório

O .Senhor DeIXItado Ricanlo Heráclio dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Fazenda, a ftm de que, no âmbito da
Superintendência de Seguros Privados, sejam esclarecidas as inda
gações constantes do expediente em anexo, referentes a intelVen
ções realizadas em seguradoras, entidades de previdência privada
e sociedade de capitalização.
. É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 5 de maio de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice - Presidente.

Aprovo" ad referendum" •
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 404, DE 1995

Solicita informações ao Ministro da Educação
acerca do Processo nO 23999.000436194.16.

Sr. Presidente,
Requeiro com base no art. 61, § 2° do Regimento Interno,

que seja encaminhado pedido de informações ao Ministro da Edu
cação. Exmo Sr. Paulo Renato de Souza, acerca da Comissão de
Sindicância proposta pelo Ofício nO 3.059/941MEC/SEMfEC/AS
SEJUR, que deveria ter sido composta para apuração das denún
cias de irregularidades na ETFPa, apuradas pelo Processo nO
23999.000436/94, solicitando os seguintes elementos:

a) composição da Comissão;
b) data de sua instalação e ténnino de seus trabalhos;
c) relatório da referida comissão;
d) cópia do Processo nO 23999.000436194.
Sala de Sessões, 3 de maio de 1995. - Deputada Ana J6lia

Carepa.

I - Relatório

A Senhora Deputada Ana Júlia dirige-se à Mesa da Câmara
dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento ao
Senhor Ministro da Educação e do Desporto, a ftm de ,obter as in
formações abaixo acerca "da Comissão de Sindicância, proposta
pelo Ofício nO 3.059/941NEC/SEMfEC/ASSEJUR, que deveria
ter sido composta para apuração das denúncias de irregularidades
na EIFPa, apuradas pelo Processo n° 23999.000436/94:

a) composição da Comissão;
b) data de sua instalação e ténnino de seus trabalhos;
c) relatório da referida comissão;
d) cópia do Processo n° 23999.000436194' I.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum"•
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 405, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do 3rt. 50, § 2° da Constituição Federal, e na

forma do disposto no 3rt. 116 do Regimento Interno; requeiro a
Vossa Excelência sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda informações relativas ao funciona
mento da Loteria Esportiva, no ano de 1994:

a) relação dos clubes (brasileiros e eslrangeiros) incluídos
nos testes, assim como o número de participações de cada um de
les no penodo mencionado;

b) montante recebido por cada clube em decorrência de sua
participação nos concursos no período acima citado;

c) total da arrecadação em cada unidade da Federação du
rante o ano de 1994;

d) total dos recursos transferidos para a Fundesp em 1994,
conforme 3rt. 43 da Lei nO 8.672, de 6 de julho de 1993.

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995. - Deputado Giovanni
Queiroz.

I - Relatório

O Senhor Deputado Giovanni Queiroz dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Fazenda, a ftm de que, relativamente
ao funcionamento da Loteria Esportiva no ano de 1994, sejam
prestados os seguintes esclarecimentos:
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a) relação dos clubes (brasileiros e estrangeiros) incluídos
nos testes, assim como o número de participações de cada um de
les no período mencionado;

b) montante recebido por cada clube em decorrência de sua
.participação nos concursos no período acima citado;

c) total da arrecadação em cada unidade da Federação du
rante o ano de 1994;

d) total dos recursos transferidos para a Fundesp em 1994,
conforme art. 43 da Lei nO 8.672, de 6 de julho de 1993.

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considernndo que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 406, DE 1995

Solicita informações complementares ao Mi·
nistro da Saúde sobre registro de medicamentos e
domissanitários.

Nos teImOS do art. 50, § 2°, da Constituição Federal e na
forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa, e sob as penas previstas nos citados dispositivos, requeiro
sejam solicitadas infonnações ao Sr. Ministro da Saúde para que,
tendo em vista o contido no Aviso nO 343/GM, de 12-4-95, em res
posta ao Requerimento de InfOImaÇões nO 78, de 14-3-95, sejam
esclarecidos os seguintes pontos adicionais:

1) Que providências está tomando o Ministério da Saúde
para que haja controle efetivo sobre os 1.090 processos relativos a
pedidos de registro e/ou outros de produtos saneantesldomissanitá
rios, bem como para o estabelecimento de normas e procedimen
tos técnicos para atendimento aos pedidos de registro, além da
agilização nos trâmites desses processos?

2) Os processos recebidos via ofício das Vigilâncias Esta
duais também obedecem a ordem de entrada, para efeito de exa
me?

3) Como eram, ou são, estabelecidas as prioridades para
exame? Havia, ou há, critérios objetivos? Quais?

4) Desde o ano passado até agora quais os processos que fo
ram examinados prioritariamente, fora da ordem de entrada (infor
mar dados básicos do processo, tais como nome do interessado,
data de entrada, solicitação, destinação do produto etc.)? Quais os
motivos que ensejaram essas prioridades? Quem decidiu cada uma
dessas prioridades? Qual o resultado dos exames em cada caso?

5) Quando assumiu a atual Direção da Secretaria de Vigi
lância Sanitária e do DETEN? Quem são os titulares e qual a sua
especialização e experiência?

6) Quantas diligências às empresas solicitantes foram reali
zadas desde o ano passado até agora, em que empresas e a propó
sito de que produtos (indicar a fmalidade desses produtos, a data
de entrada do pedido, a data de realização da diligência e a situa
ção atual do processo)?

7) Quantos processos foram examinados no ano passado e
nesse ano? Quantos foram aprovados e quantos não?

8) Qual a denominação completa, a que órgão se vincula e
quais as atribuições da CONS?

9) Por que a CONS fica com o processo de registro em seu
poder por um período considerável, até a fmal publicação? Qual é

o tempo médio que cada processo fica na CONS? Qual o critério
empregado para as publicações?

10) Quem é o responsável atual pela CONS, qual a sua es
pecialização e experiência para execução das atribuições que lhe
são afetas? Quantos funcionários tem a CONS?

11) De que fonna a DIMED controla e examina, atualmen
te, os pedidos de autorização para que laboratórios possam fazer
experiências de novos medicamentos em seres humanos? Quais os
pedidos hoje existentes?

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

O Senhor Deputado Cunha Bueno dirige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro da Saúde, a fim de que, ''tendo em vista o con
tido no Aviso nO 343/GM, de 12-4-95, em resposta ao Requeri
mento de InfoImações n° 78, de 14-3-95, sejam esclarecidos os
pontos adicionais", constantes do expediente em anexo.

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •
Em 17-5-95.- Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 407, DE 1995

Solicita informações complementares ao Mi·
nistro da Fazenda sobre critérios para credencia·
mento junto ao Banco Central do Brasil de "dealers"
no mercado de câmbio.

Nos teImOS do art. 50, § 2°, da Constituição Federal e na
fonna prevista pelos arts. 115 do Regimento Interno da Casa, e
sob as penas previstas nos citados dispositivos, requeiro sejam so
licitadas infOImaÇões ao Sr. Ministro da Fazenda para que, no âm
bito do Banco Central do Brasil e tendo em vista o contido no
Aviso nO 2731MF, de 24-4-95, em resposta ao Requerimento de In.
formações n° 73, de 14-3-95, sejam esclarecidos os seguintes pon
tos adicionais:

1) Como se estrutura a fórmula e como são feitos os cálcu
los para credenciamento de dealers junto ao Banco Central do
Brasil, conforme as variáveis "média ponderada de volume de
operações de câmbio (com clientes) com maior peso", idem "no
mercado interbancário", "patrimônio líquido" e "acesso a linhas de
crédito externas compatíveis com a função de dealer?

2) Quais são os tipos de ''restrições ou ressalvas" junto ao
Banco Central do Brasil que devem inexistir para que uma institui
ção fmanceira possa vir a ser credenciada para a fmalidade em
apreço?

3) Enviar as planilhas de cálculos, referentes à aplicação da
fórmula para credenciamento, e os respectivos atos de aprova
ção/reprovação, que embasaram todos os credenciamentos desde
2-1-95 até hoje, indicando o nome das instituições fInanceiras e os
respectivos períodos em que assim estiverem, bem como os moti
vos dos descredenciamentos desde então.

4) Pode uma instituição financeira credenciada ou em vias
de sê-lo, estar com processo administrativo em curso no Banco
Central do Brasil, mesmo quando instaurado contra algum dos
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Justificação
A requerente recebeu denúncias que precisam ser esclareci

das. Visando ao conhecimento do caso é que se faz o presente.
Sala das Sessões, 3 de maio de 1995. - Deputada Cidinha

Campos.

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada Cidinha
Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Previdência e Assistência Social informações sobre
im6vel situado à Rua Visconde de Pirajá, 12- Rio de Janeiro.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considemndo que se encontmm de acordo com as normas
disciplinadoras da'matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Fedem! e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami~

nhamento das informações requeridas pela nobre Autom.
Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal

do Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo"ad referendum".
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 409, DE 1995

Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo presente, nos
tennos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal e do art. 115, inci
so 1, do Regimento Interno, requerer as seguintes informações:

a) Se pertenceu à Previdência Social o lote n° 255 da Ave
nida das Américas, Barm da Tijuca - Rio de Janeiro'RJ.

b) Caso positivo, enviar cópia de inteiro teor do processo de
alienação do im6vel.

I - Relatório

Pela presente proposição a Senhora Cidinha Campos dirige
se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro da
Previdência e Assistência Social informações sobre imóvel situado
à Av-ri,da das Américas, lote 255, Barm da Tijuca- Rio de Janeiro.

E o relatório.

Justificação

A requerente tem informações de que o im6vel objeto do
presente teria pertencido à Previdência Social.

Caso tenha pertencido é o presente para se conhecer o por
quê e as condições da sua alienação.

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995. - Deputada Cidinha
Campos.

n - Voto do Relator

Considemndo que se encontmm de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição FedemI e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pela nobre Autom.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" .
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

n - Voto do Relator

seus Diretores? Das que fomm credenciadas desde 2-1-94, quais dez anos e a atual situação do mesmo.
tinham à época do credenciamento ou passaram a ter posterior- c) Se não mais pertence ao Imobilizado da Previdência, en-
mente processos administrativos em curso no Banco Central do viar cópia de inteiro teor do processo de alienação.
Brasil? Indicar a data da instauração, as irregularidades indicadas d) Foi constatado o desaparecimento de bens pertencentes
nas respectivas intimações, o atual estágio do processo e as penali- ao Im6vel? Caso afrrmativo, enviar cópia do Inquérito Adminis-
dades eventualmente aplicadas. trativo, referente à ocorrência.

5) Das instituições fInanceiras credenciadas desde 2-1-95, e) Remeter c6pia do Inventário de bens do im6vel, nos últi-
quais foram submetidas a fIscalizações (de que tipo, em que data- mos dez anos.
base, com qual alcance e durante que perlodo) por parte do Banco
Central do Brasil, desde 2-1-94 e quais as oconências apuradas
nessas inspeções? Essas fIscalizações abrangeram as opemções da
carteira de câmbio dessas instituições? O que foi apurado? Quais
as conseqüências dessas fIscalizações?

6) Qual o papel efetivo do dealer, qual a competência, res
ponsabilidade e limitações impostas a cada um deles, de que forma
é avaliada sua atuação enquanto dealer, e no caso de algum desvio
ou impropriedade na sua atuação que tipos de medidas são toma
das por parte do Banco Central do Btasil?

7) Qual o volume de opemções de cada uma das instituições
fInanceiras credenciadas desde 2-1-95, ao fmal de cada mês do
corrente ano, relativamente à sua atuação como dealer? Há algum
tipo de remunemção para a instituição dealer decorrente da execu
ção desse papel?

8) Quais as vantagens que levam uma instituição fInanceira
a tentar se credenciar como dealer junto ao Banco Central do Bm
sil?

9) Após áaplicação da f6nnula própria e da verifIcação dos
pré-requisitos ao credenciamento, qual o número de vagas existen
tes para a função de dealer, qual o critério para escolha quando o
número de instituições fInanceiras aprovadas é maior do que o nú
mero de vagas, a quem compete a decisão fmal sobre o credencia
mento ou não e com base em que critérios?

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

O Senhor Deputado Cunha Bueno dirige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro da Fazenda, a fnn de que, ''no âmbito do Ban
co Centml do Bmsil e tendo em vista o contido no Aviso n°
273/MF, de 24-4-95, em resposta ao Requerimento de Informaçõ
es n° 73, de 14-3-95, sejam esclarecidos os pontos adicionais"
constantes do expediente em anexo.

É o relatório.

Considemndo que se encontmm de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Fedeml e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 408, DE 1995

Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo presente, nos
tennos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal e do art. 115, inci
so 1, do Regimento Interno, requerer as seguintes informações:

a) Se a Previdência é ou foi proprietária de algum im6vel
na Rua Visconde de Pirajá, 12 - Rio de Janeiro.

b) Em caso positivo, informar qual a utilização do imóvel,
se ainda pertence à Previdência; por quem foi ocupado nos últimos



Solicita infonnllÇÕes ao Senhor Ministro das
Minas e Energia sobre dados conflitantes constantes
do Relatório apresentado à Comissão Especial desti·
nada a proferir parecer sobre a Emenda Constitucio
nal que"DexibDiza o monopólio estatal do petróleo" •

Senhor Presidente,
Desde que chegou ao Congresso Nacional a Proposta de

Emenda Constiúlcional n° 6/95, com uma Exposição de Motivos
despojada de qualquer dado ou argumento consistente - inclusive
porque vazada em quatro simplórios parágrafos -, o problema das
informações fidedignas sobre a siúlação energética brasileira, e es
pecialmente sobre a Petrobrás, passou a ser candente para a comis
são que examina a emenda.

Diversos depoimentos foram controvertidos a esse respeito,
tendo inclusive o Presidente da Comissão, Deputado Alberto
Goldman, salientado a necessidade de se ouvir a respeito, especifi
camente de preços, o presidente do Departamento Nacional de
Combustíveis, o que fmalmente não ocorreu.

O {lOOCCsso já estava marcado pelo inusitado de se examinar
uma proposta do Governo, sobre questão da maior relevância, sem
se saber suas razões oU sem dados comprovatórios, ou prenhes de
controvérsias, quando o Deputado Lima Neto apresentou seu rela
tório.

Especial sutpresa causou o relatório do Deputado Lima
Neto ao expor cifras, conceitos e juízos em aberta contradição com
os documentos oficiais da Petrobrás, sem indicar, em nenhum
caso, as fontes onde foi buscá-los. Ao desconsiderar olimpicamen
te problemas centrais da questão do petróleo hoje, no mundo e no
Brasil. e ao tratar, com parcialidade e superlicialidade, aspectos im
portantes que o exame responsável do problema suscita, o relatório do
DepJtado Lima Neto acenúlou a urgência de esclarecimentos.

Ao Presidente da Comissão, Deputado Alberto Goldman e,
posteriormente, em plenário, ao Presidente da Câmara, Deputado
Luís Eduardo, o Deputado Haroldo Lima teve oportunidade de
realçar a gravidade da situação: a Comissão Especial que examina
a PEC nO 6 corre o risco de estar às voltas com dados falsos, de
origem desconhecida ou encoberta, capazes de levá-la ou induzi-la
a erro da maior gravidade.

O Presidente Luís Eduardo, informado em plenário, de que
haveria um Requerimento de Informações objetivando espancar as
dúvidas, anunciou que tomaria medidas para agilizar seu envio ao
Governo, bem como empenhar-se-ia para que as respostas do G0
verno viessem em tempo útil.

Pelo presente requerimento, com base no artigo 50 da
Constiúlição Federal e na forma dos artigos 115 e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeremos a V. Ex· a
expedição de oficio ao Senhor Ministro das Minas e Energia, Dr.
Raimundo Brito, para que, ouvindo especialmente a Petrobrás, por
ser autora de diversos documentos especializados sobre o assunto,
responda, o mais rápido que puder, às indagações abaixo:

1) Sobre reservas de petróleo
- A visão otimista segundo a qual "os recursos petrolíferos

de que dispõe a humanidade são imensos e as reservas continuarão
a crescer mais que o consumo" corresponde a uma visão científica
sobre a disponibilidade de petróleo no mundo?

- Que idéia pode ser expressa sobre o fluxo internacional de
petróleo nos próximos 20 anos?

- São verdadeiras as af"rrmações de que o Brasil tem 6% das
bacias sedimentares do mundo e só dispõe de 0,3% das reservas
provadas mundiais? Tecnicamente é correto relacionar-se esses
números, e disto sugerir que a Petrobrás está atrasada na pesquisa
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 410, DE 1995 das bacias sedimentares, portanto, na identificação e exploração
das reservas do País? .

- As bacias sedimentares podem ser consideradas iguais em
potencial petrolífero e, dessa forma, passíveis de serem compara
das sob o,ângulo de sua metragem plana?

- E verdade que "a maior parte das 29 bacias sedimentares
brasileiras permanece inexplorada"?

- Quais as reservas brasileiras atuais de petróleo, (descober
tas, cubadas etc.), reconhecidas tecnicamente?

- Existe prognóstico fundamentado sobre o potencial petro
lífero bra~ileiropara os próximos 20 anos?

- E certo que mantida a demanda brasileira atual de com"
bustíveis, as reservas do País só poderiam atendê-la por "pouco
menos de nove anos',?

- São verdadeiras as informações de que a Petrobrás não
busca a auto-suficiência na produção do petróleo, inclusive para
permitir a exportação de manufaúlrados brasileiros para vários
países, como a Argentina, de quem compra ç óleo, preocupada
ainda com uma produção que não seja predatória?

- Qual a provável conseqüência para as reservas brasileiras
de eventual participação de empresas estrangeiras no setor petrolí
fero do País, incluindo conseqüências na prodUção, refino, expor
tação e importação do óleo?

2) Sobre preços
- Considerando-se as parcelas relativas aos distribuidores,

aos revendedores, aos subsídios e aos impostos, o custo médio fi
nal do petróleo ao consumidor atinge US$43,02Jbarril, cabendo à
Petrobrás US$18,3/barril?

- É verdadeira a af"rrmação de que a Petrobrás vende, na
porta das refmarias, seus produtos a preços abaixo dos internacio
nais, e por preço bem abaixo do que lhe facultaria a legislação?

- Quais os preços do petróleo e os preços médios dos deri
vados principais fornecidos pela Petrobrás; quais os equivalentes
internacionais?

- A Petrobrás recebe efetivamente quanto pelo petróleo na
estnIúlra de preços, paga quanto por barril de petróleo que impor
ta, e fica com quanto para pagar o petróleo nacional?

- Correlacionar aestl1lúlra de preços médios dos derivados
no Brasil com a estnIúlra equivalente nos EUA.

- Caso companhias estrangeiras venham para o Brasil, os
preços médios dos derivados ao consumidor seriam rebaixados ou
aumentados, mantida a atual estruúlra de preços? Por quê?

3) Sobre impostos, dividendos, "royalties" e fundo de
pensão

- A Petrobrás recolhe ou não impostos ao Governo Federal,
como e quanto?

- Por que a Petrobrás pagará ao Governo Federal, relativo a
1994, a tíúllo de dividendos, "apenas 3,8% do lucro alcangado" de
US$1,7 bilhão?

- Como explicar a cútica de que a Petrobrás paga royalHes
de apenas 5%, enquanto a média mundial siúla-se em tomo de
12,5%, havendo vários países que superam os 20%?

- Qual o royalty praticado no mundo para a produção no
mar? E em águas profundas?

- Qual o percenúlal pago pela Petrobrás à Petros, relativa
mente, por exemplo, ao preço de um litro de gasolina?

4) Sobre investimentos e dívidas
- É verdadeira a af"rrmação de que "os investimentos da Pe

trobrás só são possíveis à quase total renúncia de receita por parte
do Governo Federal"?

- É fato que "o Estado e a Petrobrás não dispõem dos recur
sos que o setor requer e estão ambos legalmente impedidos de
buscá-los com terceiros, a não ser na forma de empréstimos"?
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- A Petrobrás tem outras formas de buscar recursos e as
tem utilizado? Há exemplo?

- É verdadeira a infonnação de que a Petrobrás não investe
no Norte-Nordeste e concentra seus investimentos no Sul-Sudes
te?

- Qual a dívida atual do Governo para com a Petrobrás? Em
que rubricas?

5) Sobre os contratos de risco
- Qual a avaliação básica, fundada em dados técnicos, da

experiência brasileira com os contratos de risco?
- A Petrobrás só permitiu o acesso das empresas que fize

ram contratos de risco a áreas de pouca ou nenhuma possibilidade
de ocorrência de petróleo e gás? Que fração da área sedimentar
brasileira foi liberada para os contratos de risco e por onde ela se
distribuia?

- O montante de US$I,25 bilhão que as empresas estrangei
ras investiram no Brasil, entre 1975 e 1988, pelos contratos de ris
co, pode ser considerado um grande investimento? Quanto a
Petrobrás investiu, no mesmo período e na mesma atividade?

6) Sobre demanda .
- Qual a perspectiva de consumo de petróleo pelo Brasil

nos próximos 20 anos?
7) Sobre política petrolífera

.- Levando-se em conta as perspectivas de reservas e de de
manda de petróleo no Brasil, e considerando-se o quadro mundial
de :t:eservas e de preços; que política petrolífera a Petrobrás propõe
para o abastecimento do País, relacionando produção, importação
e exportação?

8) Sobre legislação
- A Petrobrás pode fazer pm;cerias sem mudar o artigo 177

da Coostituição? Já tem feito? Há planos neste sentido?
- Há companhias interessadas nessas parcerias, mesmo com

o monopólio estatal do petróleo? Há projetos neste sentido? Há
obstáculos legislativos que podem ser removidos?

- Na avaliação da Petrobrás, se aberta a importação de deri
vados, como será afetado o rermo nacional? Que provável reper
cussão haverá nos preços para o consumidor?

- A experiência internacional no setor do petróleo autoriza
a se acreditar que "o Governo dispõe de legislação específica (que,
se necessário, ainda poderá ser ajustada) com capacidade opera
cional para evitar a existência de cartéis e a prática de dumping,
se as empresas envolvidas forem, por exemplo, a Shell, a Esso, a
Texacoetc.?

- Na hipótese de se mudar a legislação, permitindo-se a em
presas privadas o acesso a águas profundas de nossa plataforma
marltima, que empresas poderiam tecnologicamente se apresentar
para a atividade exploratória ness~ condiçõe·s?

- Frente à afirmação de que· "vários países produtores e
não-produtores têm aberto suas fronteiras para atrair investimen
tos", é possível precisar quais os principais países que assim pro
cederam? Quais as razões centrais de suas atitudes? O Brasil tem
razões semelhantes? E quais os resultados conhecidos?

Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, 3 de maio de
1995. - (Seguem-se assinaturas.)

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Haroldo Lima
e Outros dirigem-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Se
nhor Ministro de Minas e Energia informações sobre Relatório
apresentado à Comissão Especial destinada a proferir parecer so
bre a Emenda Constitucional que "flexibiliza" o monopólio estatal
do petróleo, sobretudo no que diz respeito a reservas de petróleo;
preços; impostos, dividendos, royalties e fundo de pensão; inves-

timentos e dívidas; contratos de risco; política petrolifera; e legis
lação. ,

E o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nOlmas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelos nobres Autores.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 411, DE 1995

Requer sejam solicitadas informações ao Mi
nistro da Agricultura, do Abastecimento e da Refor
ma Agrária referentes a processos de desapropriação
e de assentamento.

Senhor Presidente,
Nos tennos dos arts. 115, inciso I, e 116 do Regimento In

terno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. ExA
, após a mani

festação da Mesa, sejam solicitadas ao Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, Sr. José Eduardo de Andra
de Vieira, as seguintes informações:

1 - Relação dos processos de desapropriação em tramitação
nas superintendências estaduais do Incra e na Superintendência
Nacional, em Brasília, indicando, se possível, os hectares e o nú
mero de famílias envolvidas, além do período de tramitação.

2 - Relação dos processos de desapropriação com decretos
emitidos no período de julho de 1993 a abril de 1995, indicando os
hectares, o número de famílias envolvidas e as áreas que ainda não
receberam emissão de posse.

3 - Relação das áreas C01ll processos de assentamento em
tramitação nas superintendências regionais e na Superintendência
Nacional, em Brasília, indicando os hectares e o número de famí
lias envolvidas.

4 - Relação dos projetos de assentamento em andamento no
País, indicando os hectares, o número de famílias, o volume de re
cursos por projeto e tipos de investimento.

Justificação

As informações solicitadas são fundamentais para se ter um
quadro sobre o andamento da reforma agrária e da política agríco
la no País. São essenciais ainda para se saber a situação dos assen
tamentos instituídos nas áreas desapropriadas.

O requerente, enquanto membro titular da Comissão de
Agricultura e Política Rural e tendo uma militância junto aos tra
balhadores rurais, na busca de justiça no campo, necessita desse
conjunto de infonnações para melhor contribuir com o Parlamento
brasileiro nesse difícil processo de incluir os excluídos entre os ci
dadãos deste País.

Sala de Sessões, 3 de maio de 1995. - Deputado Domingos
Dutra.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Domingos
Dutra dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
infonnações referentes a processos de desapropriação e de assen
tamento, em tramitação nas Superintendências estaduais do Inera e
na Su~rintendênciaNacional, em Brasília.

É o relatório.
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n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo wad referendum W•

Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 412, DE 1995

SoHcita informações ao Senhor Ministro de Es
tado do Planejamento.

SenhorPresidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Ministério do Planejamento o seguinte
pedido de infonnaçõell:

Em oficio TS n° 38/95, de 6-4-95, solicitamos infonnações
ao Presidente do BNDES, Sr. Edmar Lisboa Bacha, quanto á di
vulgação feita pela Folha de S. Paulo, de 31-3-95, página 1-10,
que o ''BNDES dispõe em 1995, de R$8,096 bifuões para fmanciar
investimentos na produção durante o ano", priorizando duas áreas
na liberação dos recursos para máquinas e equipamentos que res
ponderá por R$4,06 bifuões e a exportação e aquisição de máqui
nas e equipamentos por empresas exportadoras e fmanciamento
das vendas, comR$560 milhões". (Doc. anexo).

Em resposta, obtivemos as informações (Carta P-169/95, de
28-4-95, em anexo), entretanto, ainda nos restam dúvidas para as
quais solicitamos melhores esclarecimentos.

1) Quais são as linhas de crédito destinadas às áreas portuá-
• ?nas.

2) Qual o montante total dessas linhas?
3) A quem se destina? Quais os setores do sistema portuário

contemplados?
4) Quais as condições necessárias para se credenciar a essas

linhas de crédito?
5) Quanto já foi liberado do total disponível nessas linhas

de crédito? Para quem foi liberado?
6) Quais as liberações futuras e respectivos montantes?
Sala das Sessões, 3 de maio de 1995. - Depltada TeIma de

Souza.
TS. Of. n° 38/95 Brasília, 6 de abril de 1995.
Excelentíssimo Senhor
EdmarBacha
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social
BNDES

Senhor Presidente,
Em reportagem na Folha de S. Paulo, de 31-3-95, página

1-10, o "BNDES infonna que vai dispor em 1995 de R$8,096, bi
lhões para fmanciar investimento na produção durante o ano".

Dentro da mesma reportagem, é fornecida a infonnação de
que o Banco prilXizaria duas áreas na liberação dos recursos. "O
fmanciamento de máquinas e equipamentos, que responderá por
R$4,06 bifuões, e a expa:tação e aquisição de máquinas e equipa
mentos por empresas exportadoras, e fmanciamento das vendas,
com R$560 milhões".

Ninguém é contra que se crie linhas de fmanciamento para
a produção, principalmente se olharmos os números do desempre
go no País, que ainda é um dos grandes problemas não resolvidos
na: nossa economia. O que é preciso salientar é que não adianta in
vestir na produção, investir na exportação, tirando como meta a re-

visão dos resultados negativos da Balança Comercial, se o Gover
no não olhar exatamente pelo principal instrumento de investimenc

tos da produção para o exterior, o Porto.
Confmme infonnações fornecidas pelo Presidente do

BNDES, Edmar Bacha, "os serviços urbanos (como ferrovias, ele
trificação urbana e rural e portos), têm R$280 milhões disponí
veis" do total que será destinado para investimentos, ou seja,
3,46%. Em contraste a este percentual, nós temos o art. 73 da Lei
8.630 de 1993, que diz que "o BNDES, por intennédio do Finame,
fmanci~ com prioridade, os equipamentos portuários".

E exatamente essa prioridade que queremos cobrar do atual
Governo e, em particular, do próprio BNDES, sugerindo que~ pa
ralelamente à liberação do fmanciamento para investimentos na
produção, o BNDES crie linhas de fmanciamento para a aquisição
de máqI.linas e equipamentos para o sistema portuário brasileiro,
assim como para as empresas que operam no sistema, melhorando
o desempenho e a qualidade de nossos embarques.

Sugerimos, ainda, audiência junto ao 6rgão responsável so
bre tais liberações no BNDES, além de solicitannos, pessoalmen
te, verbas para o sistema portuário, conhecendo-se movinlentos
nesse sentido já adotados pelo Banco.

Na certeza de contannos com a compreensão de VossaExc

celência para o assunto em tela, subscrevemo-nos. - Depltada
TeIma de Souza.
SISTEMA BNDES
Carta P-169/95 Rio de Janeiro, 28 de abril de 1995
À Senhora
TeIma de Souza
Depltada Federal
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes
70160-900 - Brasília - DF

Senhora Deputada,
Reporto-me ao seu Oficio nO 38/95, de 6-4-95, para, em pri

meiro lugar, afrrmar que o BNDES também considera de funda
mental importância o reaparelhamento do sistema portuário
nacional, inclusive com investimentos em máquinas e equipamen
tos necessários à melhoria da operação dos portos brasileiros.

Cumpre ressaltar que este Banco dispõe de linhas de crédito
com recursos passíveis de aplicação em diferentes investimentos
ligados à atividade portuária, quer destinados à aquisição de má
quinas e equipamentos como também direcionadbs às diverSas'
empresas que se instalem nas áreas retroportuárias.

Entretanto, faz-se necessário lembrar a V. Ex" que o
BNDES, como todas as entidades de crédito, encontra-se impedi~

do de fmanciar diretamente entidades do setor público, por força
das diversas limitações impostas pelo Governo Federal, hoje cone
templadas na Resolução BACEN n° 2.008, de 28-7-93.

Dessa forma, este Banco tem procurado atuar no setor por
tuário através de uma parceria com o setor privado, viabilizando
assim o apoio necessário à modernização dos equipamentos e ins
talações.

Finalizando, coloco-me à disposição de V. Ex" para prestar
quaisquer outras informações julgadas necessárias.

Atenciosamente. - Edmar Lisboa Bacha, Presidente.

I - Relatório

Pela presente proposição a Senhora Deputada TeIma de
Souza dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro do Planejamento e Orçamento infonnações sobre libera
ção de fmanciamento para investimento em máquinas e equipa- .
mentos'para o Sistema Portuário brasileiro.

E o relatório.
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Justificação

Faz-se necessária uma avaliação criteriosa dos créditos des
tinados na modalidade Proeera. Neste sentido é que requeremos
estas informações.

Sala das Sessões, 3 de maio 1995. - Deputado Adão Pretto.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Adão Pretto
dirigl:f-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da FaZenda informações, no âmbito do BASA - Banco da Amazô
nia SA.,"referentes ao volume de recursos repassados do FNO 
Fundo Consti1ucional do Norte, em 1994, especialmente no que se
refere à modalidade Procera.

É o relatório.

Justificação

Faz-se necessária uma avaliação criteriosa dos créditos des
tinados na modalidade Procera. Neste sentido é que requeremos

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Periro, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum"•
Em 17-5~95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 415, DE 1995

Solicita informações ao Presidente do Banco
do Nordeste do Brasil S.A., através do Sr. Ministro
da Fazenda, sobre o FNE - Fundo Constitucional do
Nordeste.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50. § 2°. da Consti1uição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, através do
Ministro da Fazenda, o seguinte pedido de informações:

1) Qual o volume total de recursos do FNE em 1994, e
quanto foi destinado para a modalidade Procera durante o ano de
1994?

2) Qual o volume de recursos contratados na modalidade de
Procera, por estado?

3) Qual o número de contratos firmados nesta modalidade,
feitos por pessoas fisicas e pessoas jurldicas?

4) Especificar quanto foi para o custeio e quanto foi para in
vestimento.

II - Voto do Relator nos arts. 24, inciso V e § 2° e 115, inciso I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Presidente do BASA, através do Ministro da Fazenda,
o seguinte pedido de informações:

1) Qual o volume total de recursos do FNO em 1994, e
quanto foi destinado para a modalidade Procera durante o ano de
1994?

2) Qual o volume de recursos contratados na modalidade de
Procera, por estado?

3) Qual o número de contratos firmados nesta modalidade
feitos por pessoas fisicas e pessoas jurldicas?

4) Especificar quanto foi para o custeio e quanto foi para o
investimento.

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disCiplinadoras da matéria (art. 50, § 2,0, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal~

do Periro, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo"ad referendum" •
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 413, DE 1995

Solicita informações ao Presidente do Banco
do Brasil S.A., através do Sr. Ministro da Fazenda
sobre o FCO - Fundo Constitucional de Centro-Oes
te.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Consti1uição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Presidente do Banco do Brasil, através do Ministro da
Fazenda, o seguinte pedido de informações:

1) Qual o volume total de recursos do FCO em 1994, e
quanto foi destinado para a modalidade Procera durante o ano de
1994?

2) Qual o volume de recursos contratados na modalidade de
Procera, por estado?

3) Qual o número de contratos frrmados nesta modalidade,
feitos por pessoas tísicas e pessoas jurldicas?

4) Espzcificar quanto foi para o custeio e quanto foi para o
investimento.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo' com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •
Em 17-5-95.- Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 414, DE 1995

Solicita informações ao Presidente do BASA 
Banco da Amazônia S.A., através do Sr. Ministro da
Fazenda, sobre o FNO - Fundo Constitucional do
Norte.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Consti1uição Federal, e

Justificação

Faz-se necessária uma avaliação criteriosa dos créditos des
tinados na modalidade Proeera. Neste sentido é que requeremos
estas informações.

Sala das Sessões, 3 de maio 1995. - Deputado Adão Pretto.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Adão I'retto
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao'Senhor Ministro
da Fazenda informações, no âmbito do Banco do Brasil SA., refe
rentes ao volume de recursos repassados do FCO - Fundo Consti
1ucional do Centro-Oeste, em 1994, especialmente no que se 'refere
à modalidade Procera.

É o relatório.
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estas infonnações.
Sala das Sessões, de 1995. - Deputado Adão Pretto.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Adão Pretto
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Fazenda informações, no âmbito do Banco do Nordeste do Bra
sil SA., referentes ao volume de recursos repassados do FNE
Fundo Constitucional do Nordeste, em 1994, especialmente no
que se refere à modalidade Procera.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2", da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 416, DE 1995 .

Sollcita informações ao Sr. Ministro da J~stiça

sobrt! os recursos recolhidos ao Fundo Penitenciário
Nacional (FUNPEN).

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e nos

arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regimento Interno, re
queiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
informações ao Sr. Ministro da Justiça no sentido de que seja reve
lado o montante de recursos recolhidos ao Fundo Penitenciário Na
cional (FUNPEN), no ano de 1994 e no primeiro trimestre de 1995.

Justificação

A Lei Complementar n° 79, de 7 de janeiro de 1994, insti
tuiu, no âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo Penitenciário
Nacional (FUNPEN), a ser gerido pelo Departamento de Assuntos
Penitenciários da Secretaria da Cidadania e Justiça, com o objetivo
de proporcionar recursos e meios para fmanciar e apoiar as ativi
dades e programas de modernização e aprimoramento do Sistema
Penitenciário Brasileiro (art. 1°).

O Funpen, conforme estabelece o citado diploma legal em
seu art. 2°, constituir-se-á, dentre outros, dos seguintes recursos:
dotações orçamentárias da União; doações, contribuições em di
nheiro, valores, bens móveis, que venha a receber de organismos
ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como
de pessoas fisicas e jundicas, nacionais ou estrangeiras; recursos
provenientes de convênios, contratos ou acordos frrmados com en
tidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estran
geiras, recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens
perdidos em favor da União Federal, nos tennos da legislação pe
nal ou processual penal, excluindo-se aqueles já destinados ao fim
do de que trata a Lei nO 7.560, de 19 de dezembro de 1986; multas
decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito em
julgado, três por cento do montante arrecadado dos concursos de
prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito do Governo Federal.

Os recursos repassados ao Funpen serão aplicados, por de
tenninação do art. 3°, em diversas atividades, entre as quais desta
cam-se: construção, reforma, ampliação e aprimoramento de
estabelecimentos penais; manutenção dos selViços penitenciários;
formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço penitenciá-

rio, aqnisição de material pennanente, equipamentos e veículos es
pecializados, imprescindíveis ao funcionamento dos estabeleci
mentos penais.

Quanto ao depósito das importâncias destinadas ao Funpen,
o art. 5° do Decreto nO 1.093, de 23 de março de 1994, preceitua,
in verbis:

"Art. 5° A Caixa Econômica Federal, até o quinto
dia de cada mês, procederá ao depósito das quantias de
vidas ao Funpen, relativas ao percentual arrecadado dos
concursos de prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito
do Governo Federal, previsto no art. 2° da Lei Comple
mentar nO 79, de 1994.

Parágrafo único. Os demais recursos do Funpen,
estabelecidos no art. 2° da Lei Complementar nO 79, de
1994, serão depositados pelos respectivos gestores pú
blicos, responsáveis ou titulares legais."

Destarte, diante dos dispositivos legais retro-apontados e à
vista da precariedade em que se encontra o sistema penitenciário
pátrio, consideramos necessário, para bem cumprinnos nossa fun
ção fIscalizadora, obter infonnações acerca do montante de recur
sos repassados a~Funpen, desde a sua criação.

Pelas preceâentes razões, esperamos ver acolhido o presen
te Requerimento de Informações pela Douta Mesa desta Casa Le
gislativa.

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995. - Deputado Beto Lé-
lis.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Beto Lélis di
rige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro da
Justiça informações sobre o montante de recursos recolhidos ao
Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), no ano de 1994 e no
primeiro trimestre de 1995.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •
Em 17-5-95.- Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 417, DE 1995

Sollcita informações ao Senhor Ministro da
Fazenda acerca de diversos documentos relativos a
sete conjuntos habitacionais imanciados pela Caixa
Econômica Federal em Uberaba-MG.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, parágrafo 2°, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a V. Ex' seja en
caminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de
informações.

Solicito cópia dos documentos abaixo relacionados a ftm de
obter maiores esclarecimentos sobre o processo de construção dos
conjuntos habitacionais fmanciados pela Caixa Econômica Fede
ral:

1- Memoriais Descritivos dos Conjuntos Habitacionais:
- Residencial Maringá I;
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- Residencial Maringá II.;
- José Barbosa de Souza;
- Manoel Mendes setor I;
- Manoel Mendes setor II;
- Uberaba 1, setor I;
- Uberaba I, setor II;
Todos construídos em Uberaba, Estado de Minas Gerais.
2 - Planilhas de Custo das obras dos referidos conjuntos.
3 - Relatórios de Vistorias de Obra (RVO), correspondentes

à~,m2diçóes efetuadas ao longo da execução dos sete conjuntos.
4 - Documentação Técnica dos sete conjuntos, especificada

no Item 10.2.2 da Circular Normativa 132/90 da CEP, relativa
mente às letras:

a) planta de localização do empreendimento em relação à
malha urbana, indicando o centro urbano mais próximo, principais
vias de acesso ao terreno e os equipamentos básicos existentes;

b) equacionamento das obras de urbanização e infra-estru
turao

, c) projeto de engenharia, arquitetura e instalações das uni
dades hapitacionais, infra-estrutura, urbanização e equipamentos
comunitários, quando for o caso;

d) orçamentos, especificações e cronogramas fisico-fman
ceiros relativos a todas as obras previstas;

5 - Documentação Jurídica dos sete conjuntos, especificada
no item 10.23 no mesmo documento citado anteriormente, no t0
cante ao imóvel, relativamente às letras:

a) carta de opção de compra (pessoas fisicas ou jurídicas);
b) título de propriedades e respectiva certidão do registro;
c) planta ou certidão gráfica do imóvel, com indicação das

medidas e confrontações;
d) certidão de filiaç-ão vintenária;
e) certidão negativa de ônus e alienações;
f) prova de quitação fiscal de imóvel (IPTU ou INCRA);
g) certidão atestando que o imóvel está situado em zona ur

b~.na ou de expansão urbana.
6 - Cópia da documentação fmanceira dos sete conjuntos,

'~Gpecificada no item 10.2.4 da mesma Circular Nonnativa 132/90,
relativamente às letras:

a) plano fmanceiro da operação, de acordo com o modelo
CO"'}Wnte do Anexo VIII da mesma Circular Nonnativa da CEF;

b) quadro de detalhamento do investimento, indicando, em
separado, os custos incidentes e os não-incidentes, contendo as
cün<:1ições de retomo dos financiamentos.

Sala das Sessões, - Deputado Nilmário Miranda.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Nilmário Mi
randa dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
:Ministro da Fazenda, no âmbito da Caixa Econômica Federal, có
pias de documentos relacionados ao processo de construção dos
coniuntos habitacionais fmanciados por esta instituição na cidade
de lTooraba, Estado de Minas Gerais.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum" •
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 418, DE 1995

Requeiro, nos tennos de art. 50, § 2°, da Constituição Fede
ral e art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados se
jam solicitadas ao Ministro dos Transportes, Sr. Odacir Klein, as
seguintes informações:

1- qual o montante de recursos enviado ao estado do Mara
nhão, no penodo de janeiro de 1985 a janeiro de 1995, destinado à
recuperação de estradas federais;

2 - quais as estradas federais (BR) que foram beneficiadas
com esses recursos;

3 - se no mesmo perlodo foi enviado recursos para recupe
ração de estradas estaduais através de convênio;

4 - quais as estradas estaduais beneficiadas através desses
convênios;

Justificação

No Estado do Maranhão, pelo Plano Rodoviário Nacional,
há estradas federais no sentido dos quatro pontos cardeais, ligando
o Maranhão às principais regiões geoeconômicas. Como se vê, em
particular a BR-316, que liga todo o Nordeste ao Norte, passando
porregiões mais desenvolvidas, econômica, social e culturalmente
- Médio Itapecuru - Médio Mearim - Médio Grajaú, Baixo Pinda
ré e Gurupi, até entrar no estado do Pará.

A BR-135 corta o Estado no sentido Nordeste/Sudeste, en
tre os vales férteis do Itapecuru e Mearim, até encontrar a BR-230
(Transamazônica).

A BR-226 corta o Estado pelo seu centro, no sentido Les
te/Oeste, entrecortando a BR-135 e os vales do Itapecuru, Mearim
e interliga àBelém-Brasília, fonnando a ligação do Nordeste do
Brasil com o Centro-Oeste.

Não será necessário descrever a importância da Belém-Bra
sília, margeando o Rio Tocantins.

Já a BR-222, que liga a região Tocantins, partindo da inter
cessão da Belém-Brasília em Açailândia - MA, corta a BR-316,
passa pelo Alto Pindaré, Baixo Mearim, Baixo ItapeculU e chega a
Parnaíba-PI, encurtando a distância para Fortaleza-CE. Esta é
uma estrada em estado calamitoso e de extrema periculosidade o
seu tráfego.

A BR-230 liga o Nordeste ao Norte do Brasil, intercedendo
rumo Centro-Oeste e Sul. A importância desta estrada como as de
mais para o Brasil e em especial para o Maranhão é incomensurá
vel, se não vejamos alguns aspectos: No território maranhense,
esta estrada atravessa toda a região do cerrado/Sul. Nesta região,
faz-se agricultura moderna comparável às melhores técnicas apli
cadas no Brasil moderno, com um dos maiores índices de produti
vidade de soja do País. Há chuvas regulares e por isto com
fotoperiodismo regularlssimo, o que contribui muito para a boa
produtividade. A planimetria é a maior auxiliar dos baixos custos
de produção. A qualidade do solo é outro componente importante.
Tem a região um latossolo argiloso, cerca de 40% em média.

A situação das estradas em grande parte do estado do Mara
nhão é simplesmente calamitosa. Na região sul, por exemplo, de
Balsas até São Raimundo das Mangabeiras, que são aproximada
mente 60km, passa-se, geralmente, 3 horas viajando devido à pre
cariedade das estradas.

Justiça se faz na luta.
Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Domingos Dutra,

Deputado Federal.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Domingos
Dutra dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro dos Transportes informações sobre o montante de recur-
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sos destinado ao Estado do Maranhão, no período de 1985 a 1995,
destinado à recuperação de estradas federais.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 419, DE 1995

Requer sejam solicitadas ao Ministro das Relaçõ
es Exteriores informações sobre brasileiros presos no
exterior e sobre estrangeiros detidos no Brasil.

SenhorPresidente,
Nos termos do artigo 115, inciso I e 116 do Regimento In

terno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex·, ap6s a mani
festação da Mesa, sejam solicitadas ao Ministro das Relações
Exteriores, Sr. Luiz Felipe Lampreia, as seguintes informações:

. 1. relação completa dos brasileiros presos no exterior, indi-
cando nome, idade, sexo, profissão, estado civil, data de prisão,
natureza dos crimes, penalidade, naturalidade, referências familia
reS no Brasil e o país em que se encontram detidos;
. 2. as providências adotadas pelo Governo Federal para libe-

ração dos brasileiros presos no exterior e as possibilidades e pre
visão de libertação dos mesmos;

3. relação de estrangeiros presos no Brasil, indicando nome,
idade, sexo, estado civil, profissão, data da prisão, natureza dos
crimes, penalidades, naturalidade e nacionalidade; e

4. as providências adotadas pelos governos estrangeiros
para a liberação de seus presos no Brasil.

Justificação

O Jornal do Brasil, em sua edição de 30 de abril último, na
matéria "Os quebra-galhos do Itamaraty, revela a existência de
818 brasileiros presos em vinte países estrangeiros, número exces
sivo e constrangedor. A falta de elementos fundamentais, como o
nome dos presos, condição social, naturalidade, crimes cometidos
e providências pelo Governo Federal, motivam o presente Reque
rimento.

Necessitamos dessas informações para que possamos con
tribuir para liberação desses patriCios, ou, pelo menos, informar os
seus familiares. Com certeza, a maioria é de origem humilde, tal
vez do Norte e Nordeste brasileiros, que deixaram o Brasil por
falta de oportunidades.

Assim, se justifica o presente Requerimento com a devida
urgência já que o bem sacrificado é a liberdade de centenas de
brasileiros.

Justiça se faz na luta.
Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Deputado Domin·

gosDutra.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Domingos
Dutra dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro das Relações Exteriores informações sobre brasileiros
presos no exterior, bem como sobre estrangeiros detidos no Brasil.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ro·
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum".
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 420, DE 1995

Solicita informações ao Ministério das Minas e
Energia acerca da Petroquisa- Petrobrás Química Ltda.

Senhor Presidente,
Considerando a necessidade da plena informação para o an

damento eficaz da atividade parlamentar, requeiro de acordo com
o artigo 50, § 2°, da Constituição Federal, e na forma do artigo 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que sejam solici
tados ao Senhor Percy Lousada de Abreu, Diretor-Presidente da
Petroquisa - Petrobrás Química Uda., através do senhor Raimun
do Mendes de Brito, Ministro de Estado das Minas e Energia, as
seguintes informações:

1. Qual a politica de preços praticada pela Petroquímica
Triunfo nos últimos três anos?

2. Cópias dos relatórios e dos acordos de parceria celebra
dos entre a Petroquímica Triunfo e os seguintes clientes: Casa Fa
chada (SPIRJIMG); Grupo Ipiranga (RSIPR); IMPLAC (acordo de
parceria); Regiate (MG); Petropack (SP); Plastisul (RS) e Guana
pel (lU).

3. Lista de clientes ativos da Petroquímica Triunfo nos últi-
mos dezoito meses. .

4. A partir de que d~ta estes clientes passaram a realizar ne
gócios com a Petroquímica Triunfo, qual o volume de transações
efetuadas e quais os preços praticados?

Justificação

A Petroquímica Triunfo, com sede no Rio Grande do Sul, é
uma empresa de economia mista onde aPetroquisa, subsidiária da
Petrobrás, detém 48% das ações. O resultado de cada uma das
operações praticadas pela Petroquímica Triunfo, portanto, é do in
teresse público, na medida em que uma empresa estatal é a princi
pal acionista da empresa gaúcha.

Ocorre que notícias chegadas a este parlamento dão conta
de que clientes da Petroquímica Triunfo estariam sendo beneficia
dos com a venda de produtos com preços praticados abaixo do
mercado nacional, enquanto que em outros casos os preços prati
cados são os mesmos do mercado. Caso isto seja confirmado esta
remos frente a um caso estranho que de um lado favorece um
pequeno grupo de clientes da Petroquímica Triunfo e, de outro,
isto poderia estar trazendo prejuízos à empresa e, conseqüente
mente, apresentando resultados menores para a sua principal acio
nista.

A análise destes dados é de fundamental importância para
que os fatos sejam devidamente esclarecidos e, se comprovada a
denúncia, para que medidas saneadoras sejam tomadas em relação
ao caso.

Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Deputado Jo~ For
tunati

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado José Fortunati
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
das Minas e Energia, no âmbito da Petroquisa - Petrobrás Química
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Ltda., informações acerca da política de preços praticada pela Pe
troquímica Triunfo nos últimos três anos.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

Em 17-5-95. Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 421, DE 1995

Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen
da sobre o fechamento de 255 unidades do Banco do
Brasil em to<}.o o País.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base nos artigos 50, § 2°,

da Constituição Federal e 116 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, encaminhar pedido de informação ao Senhor Mi
nistro da Fazenda, com a fmalidade de solicitar esclarecimentos ao
Senhor Presidente do Banco do Brasil sobre a desativação das 255
agências "consideradas cronicamente deficitárias", segundo decla
rações do Presidente do Banco do Brasil veiculadas no jornal Fo·
lha de S. Paulo do dia 2-5-95.

Justificação

Entendemos que o fechamento das 255 agências do Banco
do Brasil sob a justificativa que são consideradas deficitárias e
conseqüentemente sem viabilidade econômica uma vez que não
dão lucro, vem trazer graves repercussões de ordem social, não só
para o Estado do Pará como para as outras unidades da Federação.
Isto porque, entre outras razões, 292.348 beneficiários do INSS te
riam que se deslocar para outras localidades para receber a apo
sentadoria, e, em se tratando de Amazônia estas distâncias
representam consideráveis deslocamentos para uma população
idosa e que sobrevive na mais absoluta miséria.

Outros pontos também que questionamos são as demissões
dos atuais funcionários do quadro destas agências, alémda desocupa
ção de 157 imóveis alugados e 68 pt.Úprios, como também dos 216
microcomputadores do atual patrimônio do Banco do Brasil

Por estas razões gostaríamos que o Senhor Presidente do
Banco do Brasil se pronunciasse sobre cada ponto aqui abordado.

Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Deputado Paulo
Rocha.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado PAULO RO
CHA dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Fazenda, no âmbito do Banco do Brasil SA., informa
ções ac~rca do fechamento de agências bancárias no Pais.

E o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal.
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 422, DE 1995

Requer, ao Ministro da Fazenda, para que o
Banco do Brasil informe qual a origem do débito do
Governo do Estado da Paraíba divulgado pelo jornal
Folha de S. Paulo em 17 de abril de corrente ano.

Nos termos constitucionais do art. 50, parágrafo 2°, e na
forma prescrita pelos artigos 115 e 116 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro sejam solicitadas as seguintes in
formações ao ExmO Sr. Ministro da Fazenda relativamente ao dé
bito do Governo do Estado da Parlll'ba, divulgado pelo jornal
Folha de S. Paulo em 17 de abril do corrente ano, junto ao Banco
do Brasil:

1. Qual a origem do débito e o ano que a operação bancária
se efetuou?

2. Por que o Banco do Brasil não utilizou os instrumentos
legais que dispõe para o recebimento do referido débito desde seu
vencimento?

3. Em face do amplo noticiário de inadimplência do Gover
no do Estado da Paraíba, como foi equacionada a composição do
débito?

Justificação

O jornal Folha de S. Paulo e' os jornais da Paraiba divulga
ram amplamente as relações das empresas inadimplentes para com
o Banco do Brasil, incluindo entre elas o Estado da Paraíba, evi
dentemente a opinião pública só passou a tomar conhecimento
desta situação em que se encontrava as [manças do Estado depois
do fato de ser tomado público. O fato é que a inadimplência está
na verdade criando transtornos para livre mobilização das ativida
des do Governo do Estado e impedindo de acordo com as normas
do próprio Banco do Brasil uma política em que o Governo possa
promover o desenvolvimento de alguns setores da economia do
Estado através de investimentos oficiais.

Por esta razão e para que haja na verdade uma transparência
nas operações que são sempre realizadas entre os governos esta
duais e bancos oficiais é que se justifica o presente requerimento
de informações.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995. - Wilson Braga, De
putado Federal.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Wilson Braga
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Fazenda, no âmbito do Banco do Brasil S.A., informações acer
ca da origem do débito do Governo do Estado da Paraiba.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad ref~rendum.

Em 17-5-95. Luís Eduardo;-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 423, DE 1995

Solicita informações ao Sr.Ministro de Estado
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das Minas e Energia sobre os motivos e circunstân·
cias que ensejaram a demissão do dr. José Machado
Sobrinho de uma das Diretorias da Petrobrás.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso Ve § 2° e art. 115, inciso I, do Regimento In- .
temo, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Minis
tro das Minas e Energia, o seguinte requerimento de informações:

Foi amplamente divulgado pela imprensa, notícia referente
à demissão do Dr. José Machado Sobrinho da Diretoria da Petro
brás, tendo como motivação exclusiva, o fato de o mencionado Di
retor ter manifestado opinião pessoal contrária à flexibilização do
mon0p6lio estatal do petróleo, tal como proposto pelo Governo
Federal através da PEC n° 6/95, que altera o § lOdo art. 171 da
Constituição Federal.

Com efeito, através de artigo intitulado ''Crime de lesa-pátria"
publicado no Jornal de BrllÕa do último dia 27 de abril, o Dr. José
Machado Sobrinho expõe, abertamente, as razões que o levam a dis
cordar, entre outras, da proposta de emenda constitucional tendente a
flexibilizar o monop6lio estatal do petróleo. Fê-Io, na condição de ci
dadão que tem, como qualquer outro, direito de livre manifestação do
pensamento, assegurado constitucionalmente.

No entanto, logo após a publicação do artigo indicado o Dr.
José Machado Sobrinho foi demitido do cargo de Diretor da Petro
brás, numa atitude que mais parece uma "caça às bruxas", incom
patível com a postura ética e democrática que o Governo diz
defender e pela qual foi eleito. Nesse sentido, julgamos necessá
rios sejam prestadas as seguintes infotmações:

1 - Como se deu a nomeação do Dr. José Machado Sobri
nho? Que critérios nortearam sua indicação para o cargo?

2 - Quando iniciou seu mandato de Diretor? Já havia se ex
pirado quando da demissão/exoneração?

. 3 -.Qual o motivo que justificou sua demissão/exoneração
da Drretona da Petrobrás? De quem partiu a iniciativa?

4 - A decisão de demitir/exonerar o citado Diretor foi toma
da em Assembléia? Caso negativo, foi submetido à deliberação e
aprovação desta?

Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Deputado Sílvio
Abreu.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Sílvio Abreu
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
de Minas e Energia informações acerca da demissão do Dr. José
Machado Sobrinho, da Diretoria da Petrobrás.

É o relatório

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as notmas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infOtmações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum.

Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 424, DE 1995

Solicita informações ao Exmo Sr. Secretário de
Assuntos Estratégicos sobre o vazamento de iodo ra·
dioativo ocorrido no Instituto de Pesquisas Energéti.
cas e Nucleares.

SenhorPresidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, 115, inciso I, e 116 do Regimento In
terno, solicito que Vossa Excelência, ouvida a Mesa, encaminhe
ao Exmo Sr. Secretário de Assuntos Estratégicos, através do Exmo

Sr. Secretário-Geral da Presidência da República, o seguinte pedi
do de infOtmação:

Confonne notícia veiculada pelo Jornal da Tarde de 4 de
maio de 1995, ocorreu, na noite do dia 2 de maio, um de~ame de
iodo com propriedades radioativas no Instituto de Pesquisas Ener
géticas e Nucleares, autarquia ligada à Comissão Nacional de
Energia Nuclear - CNEN, localizado na cidade universitária mais
populosa do Pais, isto é, no campus da Universidade de São Paulo
-USP.

Vale ressaltar que este é o terceiro acidente semelhante em
menos de um ano. É, portanto, dever do Congresso Nacional co
nhecer das reais condições de operação e segurança do IPEN e dos
riscos a que estão sujeitos os freqüentadores do campus universi
tário. Com esse objetivo em vista entendemos oportuno e necessá
rio poder contar com os seguintes esclarecimentos:

1. Quais os elementos radioativos liberados em cada um dos
três acidentes ocorridos em 1995? De onde esses elementos vaza
ram? Qual o volume de elementos vazados e qual o valor da radia
ção liberada no ambiente?

2. Algum trabalhador ou outra pessoa foi vítima de conta
minação?

3. Quais foram as razões dos vazamentos?
4. Quando ocorreram os dois acidentes anteriores? Enviar

cópia dos relatórios sobre os mesmos.
5. Foi elaborado estudo de impacto ambiental para as insta

lações do IPEN envolvidas nos acidentes? Quem fez esse estudo?
Se este estudo não foi feito quais os motivos para a sua não-reali
zação?

6. Existe plano de emergência no caso de acidentes nas ins
talações do IPEN? Enviar cópia do correspondente documento.

7. A CNEN realiza algum tipo de fiscalização rotineira das
instalações do IPEN? De que tipo? Com que freqüência.

. Estas, portanto, as ~estões que gostaríamos de ver respon-
dIdas por melO deste requenmento de infonnações.

Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Deputado Fernando
Gabeira.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Fernando Ga
beira dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Se
~retário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
informações acerca dos três acidentes radioativos, ocorridos no
ano de }995, no Instituto de PesquisaS Energéticas e Nucleares.

E o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as notmas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infOtmações requeridas pelo nobre Autor. .

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 425, DE 1995

Solicita informações ao Sr. Presidente do Insti·
tuto de Colonização e R~forma Agrária - INCRA,
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através do Sr. Ministro da Agricultura, do Abasteci
mento e da Reforma Agrária, sobre o Processo de
Desapropriação da gleba denominada Fazenda San
tana - Serigy/Lagoa Nova, localizada no Muniápio
de Pacatuba - SE.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regimento Intenio,
solicito a V. Ex· seja encaminhado ao Sr. Presidente do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, através do
Sr. Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, o seguinte pedido de informações: .

A Fazenda Santana - SerigylLagoa Nova foi declarada de
interesse social para fms de reforma agrária por decreto de 16-8
94, com o que foi deflagrado o competente processo desapropria
t6rio, já com decisão terminativa do Poder Judiciário. Nada
obstante, até a data deste requerimento, o INCRA não se imitiu na
posse do im6vel.

Obstada está, assim, a regularização fundiária do im6vel,
gerando um clima de iusegurança para as 100 famílias de possei
ros que já ocupam o im6vel e contribuindo para o implemento do
crescente clima de tensão social na região.

Diante de tal situação é que julgamos necessários os seguin
tes esclarecimentos:

1 - Qual o inteiro teor do processo administrativo de desa
propriação da fazenda Santana - SerigylLagoa Nova?

2 - Quafo inteiro teor do processo judicial de desapropria
ção do referido im6vel?

3 - Qual é o plano de trabalho do INCRA para a defmitiva
regularização fundiária do im6vel indigitado?

4 - Quais fatores estão a impedir o INCRA de se imitir na
posse do im6vel?

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995.- Deputado Marcelo
Deda.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Marcelo Deda
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária informa- .
ções, no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, acerca do processo de Desapropriação da Fazenda deno"
minada Santana - SerigylLagoa Nova, localizada no município de
Pacatuba - SE.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nOlDlas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 426, DE 1995

Solicita' informações ao Ministro da Justiça
sobre viagens ao exterior.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no artigo 50 da

Constituição Federal, e na forma dos artigos 115 e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, que, sejam solicitadas ao

Senhor Ministro de Estado da Justiça,Dr. Nelson Jobim, que infor
me a esta Casa.

1 - Quantos dias, até hoje, o mesmo esteve em viagem este
ano pelo Governo brasileiro?

2 - Quais os motivos relevantes de interesse nacional que
e!1Sejaram tais viagens?

3 - Qual a ameaça iminente que o Brasil está sofrendo que
justifique as 111timas quatro viagens do Sr. Ministro, uma vez que é
atribuição do Ministério das Relações Exteriores tratar dos assun
tos entre governos?

4- Qual a justificativa da última viagem do dia 20-4-95?
Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Lindberg Farias,

Deputado Federal.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Lindberg Fa
rias dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro da Justiça informações acerca de viagens para o exterior,
feitas ~lo titular da Pasta.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Conside~doque se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras dà matéria (art. 50, § 2°, da Constituição FederàI, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum" •

Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 427, DE 1995

Solicita informações ao Exmo Sr. Ministro da
Previdência e AsWitência Social sobre o seU Patrimônio

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex· com base no art. 50 da Constituição Fe

deral, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dOs Deputados que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência e AssistênciaSo
cial, o seguinte pedido de informações:

a) Qual o patrimônio da Previdência?
b) Qual o valor de seu patromônio?
c) Onde e em'que estado se encontra o seu patrimônio?
Sala das Sessões, 4 de maio de 1995.- Luciano Ziea, De

putado Federal.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Luciano Zica
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Previdência e Assistência Social informações sobre o Patrimô
nio do Ministério.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinares da matéria (arts. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •

Em 17-5-95. Luís Eduardo, Presidente.



Maio de 1995 DIÁRIO Da CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 18 10409

. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 428, DE 1995

Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas
e Energia a respeito das providências administrati
vas tomadas peJa Petrobrás Distribuidora nos pro
cessos de Licitação para Concessão a
Transportadoras de Combustíveis do Estado de São
Paulo.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex· com base no art. 50 da Constituição Fe

deral, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento futemo da Câ
mara dos Deputados que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr.
Ministro das Minas e Energia no sentido de esclarecer esta'Casa
quanto às providências administrativas tomadas pela Petrobrás
Distribuidora nos processos de Licitação para Concessão a
Transportadoras de Combustíveis do Estado de São Paulo, no pe
rlodode 1990 a 1995, as seguintes infonnaÇÕ6s:

a) os Editais de Convocação para as Licitações;
b) os Regulamentos;
c) as Empresas que participaram da Concorrência, e
d).as Empresas vencedoras.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1995.- Luciano Zica, De

putado FederaL

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 429, DE 1995

Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas
e Energia a respeito das providências administrati
vas tomadas peJa Petrobrás Distribuidora nos pro
cessos de Licitação para Concessão a
Transportadoras de Combustíveis do Estado de São
Paulo.

SenhorPresidente,
Requeiro a V. Ex·, com base no art. 50 da Constituição Fe

deral, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Intemo da Câ
mara dos Deputados que, ouvida a Mesa sejam solicitadas ao Sr.
Ministro das Minas e Energia no sentido de esclarecer esta Casa
quanto às providências administrativas tomadas pela Petrobrás
Distribuidora nos processos de Licitação para Concessão a Trans
portadoras de Combustíveis do Estado de São Paulo, no perlodo
de 1990 a 1995, as seguintes informações:

a) os Ediatais de Convocação para as Licitações;
b) os Regulamentos;
c) as Empresas que participaram da Concorrência; e
d) as Empresas vencedoras.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1995. - Luciano Zica,

Dep. Federal.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N"l9, DE 1995

Solicita informações ao Exmo Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre o seu Patrimô
nio.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex·, com base no Art. 50 da Constituição Fe

deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento lutemo da Câ
mara dos Deputados que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência e Assistência So
cial, o seguinte pedido de informações:

a) qual o patrimônio da Previdência;
b) qual o valor de seu patrimônio; e
c) onde e em que estado se encontra o seu patrimônio?
Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Luciano Ziea, De

putado Federal

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Luciano Zic(!
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor tvf.iIDsti"D
de Minas e Energia, no âmbito da Petrobrás, informações qUílfl1Li)

às providências adminisrativas tomadas pela Petrobrás Distribui
dora nos processos de Licitação para Concessão a Transportadoras
de Combustíveis do Estado de São Paulo.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Intemo da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnaÇÕ6s requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo"ad referendum" .

Em 17-5-95. - Luis Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 429, DE 1995

Solicita informações a respeito da irregulari
dade e llicitudes encontradas pelo Tribunal de Con
tas da União em Pernambuco, na Sudene, Telpe,
Chesf, Dnocs, Codevasf e UFPE, aos Ministros da
Fazenda e da Justiça.

a Tribunal de Contas da União constatou diversas irregula
ridades na Sudene, Chesf, Dnocs, Codevasf, Te1pe e UFPE, nas
auditorias realizadas. A Sudene tem contratos e licitações suspei
tas; a TELPE aparece com 42 processos irregulares; o Dnocs tem,
por sua vez, 32 processos irregulares, sendo 7 com licitações in
completas; a Codevasf tem 14 processos de licitações descumprm
do as leis básicas, 6 contratos onde aparecem a publicação ili-"
extrato e com erros graves de publicidade, além de 6 outros com
problemas os mais diferentes; já a Universidade Federal de lP'~r

nambuco, surge com 6 processos de licitações suspeitos e a UF:PE
deixou de proceder ao que determina a Lei de Licitações púb!k2
em todas as suas fases; a TELPE, envolvida na lista negra do T(..'tI
com 42 processos irregulares, tem 11 contratos que ferem a legis
lação e 31 cujos processos de licitação estão totalmente inadequa
dos.

a mais grave é que há constatação de superfaturamento em
alguns dos processos da TELPE investigados. A Chesf, fez negó
cio desnecessário, inoportuno, inadequado e desvantajoso para a
administração, o que se lê como superfaturamento.

Segundo a Auditoria do Tribunal de Contas da União a Su
dene procedeu licitações sem previsão orçamentária e ainEla habili
tou empresas com documentos rasurados e abriu processos sem
aprovação das autoridades competentes.

A imprensa escrita, falada e televisada informam que ocor
reu irregularidades e ilicitudes na Sudene, TELPE, Chesf, Dnocs,
Codevasf e UFPE, em Pernambuco.

Ex-positis, com fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Fe
deral clc arts. 115 e segs. do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro sejam solicitada informações aos Ministros
da Fazenda e da Justiça sobre: '

Quais às providências adotadas pelos Ministros da Fazenda
e da Justiça para punir quem for encontrado em culpa?

A Polícia Federal está atuando?
Já foi instaurado inquérito policial para apuração das infra

ções penais e da sua autoria?

Justificação
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Cabe ao Poder Legislativo observar a aplicação dos recur
sos fmanceiros, os procedimentos administrativos em consonância
com as normas legais.

O requerimento busca obter informações sobre a correta
aplicação de recursos públicos, dinheiro do povo. É preciso que os
Parlamentares conheçam a verdadeira situação que gerou a não
observância dos critérios para gastos dos recursos orçamentários
pela S,:!dene, Telpe, Chesf, Dnocs, Codevasfe UFPE, em Pernam
buco. E essencial que o Congresso Nacional, em especial esta Câ
mara dos Deputados, saiba quais as providências penais,
administrativas e ressarcimento das verbas desviadas e seus res
ponsáveis sejam exemplarmente punidos.

Os meios de comunicação social infonnam que está ocor
rendo irregularidades e ilicitudes na Sudene, Telpe, Chesf, Dnocs,
Codevasf e UFPE e, órgãos federais, localizados em Pernambuco,
portanto, há necessidade de apurar as graves denúncias formuladas
pelo Tribunal de Contas da União.

lta Lex Scripta est!
Sala das Sessões, 8 de maio de 1995. - Deputado Nilson

Gibson.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Nilson Gibson
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas aos Senhores Mi
nistros da Fazenda e da Justiça, no âmbito da Petrobrás, infonna
ções a respeito de irregularidades e ilicitudes encontradas pelo
Tribunal de Contas da União na Sudene, Telpe, Chesf, Dnocs, Co
devasf e UFPE, no Estado de Pernambuco.

É o relatório

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
lJhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo~President?

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 431, DE 1995

Requer informações ao Ministro da Justiça so
bre funcionamentos do CNDM, Conanda, CDDPH.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, com bases no art. 50, da Constituição

Federal, e art. 116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitadas ao Exmo Sr. Ministro de Estado da Justiça,
Nelson Jobim, informações sobre a jurisdição e atividades realiza
das no biênio 94195 do CDDPH - Conselho de Defesa dos Direi
tos da Pessoa Humana, do CNDM - Conselho Nacional dos
Direitos de Mulher, e do CONANDA - Conselho Nacional dos
Direito da Criança e Adolescentes.

Justificação

Os Conselhos Nacionais ligados ao Ministério da Justiça
têm uma função primordial na defesa dos direitos da mulher, das
crianças e adolescentes, enfim, dos cidadãos que geralmente so
frem agressão aos seus direitos garantidos na Magna Carta de
1988. Neste sentido, o presente pedido de informações é no senti
do de dar visibilidade às ações e jurisdição desses conselhos para
que a sociedade e a Câmara dos Deputados tomem conhecimento
de suas atividades. O papel que o CDDPH, CNDM e CONANDA
desempenham em nossa sociedade merece a atenção do Legislati-

vo e de todos que atuam na defesa dos direitos humanos.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. - Deputado Pedro

Wilson Guimarães.

I - Relatório

Pela presente proposição do Senhor Deputado Pedro Wil
son dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro da Justiça informações sobre a jurisdição e atividades
realizadas no biênio 94195 do CDDPH - Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, do CNDM - Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, e do CONANDA - Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e Adolescente.

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo "ad referendum".
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 432, DE 1995

Requer informações ao Ministro-Chefe da
Casa Civil sobre a transformação do Consea em
Conselho Comunidade Solidária.

SenhorPresidente,
Requeiro a V. Exa

, com bases no art. 50, da Constituição
Federal, e art. 116, do Regimento Intemo da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitadas ao Exmo Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil,
Clóvis de Barros Carvalho, infonnações quanto à transformação
do Conselho de Segurança Alimentar - CONSEA, em Conselho
Comunidade Solidária, sobre suas atribuições legais e responsabi
lidades sociais, bem como sobre o processo de escolha dos conse
lheiros e integrantes da sociedade civil.

Justificação,

A transformação do Conselho de Segurança Alimentar 
CONSEA, em Conselho da Comunidade Solidária ainda não foi
debatida e apresentada à Câmara dos Deputados, muito menos so
bre o processo de escolha dos atuais conselheiros. O País precisa
de ações concretas na área social, em questões referentes à segu
rança alimentar, à qualidade de vida e fundamentalmente para a
população que permanece marginalizada da sociedade e que não
dispõem de renda e emprego. No entanto, ainda não foram dadas
explicações quanto aos motivos de a transformação do Conselho,
no qual os seus membros foram discutidos com a sociedade civil,
e de suas atribuições concretas.

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. - Deputado Pedro
Wilson Guimarães.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Pedro Wilson
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
Chefe da Casa Civil da Presidência da República infonnações
quanto à transformação do Conselho de Segurança Alimentar 
CONSEA, em Conselho Comunidade Solidária.

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
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arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informaÇÕes requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 433, DE 1995

Requer informações ao. Ministro-Chefe da
Casa Civil sobre funcionamento do Programa Comu.
nidade Solldária para o País e para Goiás.

SenhorPresidente,
Requeiro de V. Ex', com bases no art. 50, da Constituição

Federal, e art. 116, do Regimento lnterno da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitados ao Exmo Sr. Ministro-Olefe da Casa Civil,
Clóvis de Barros Carvalho, infotJ?l3.ções quanto ao funcionamento
do Programa Comunidade Solidária, sobre os eventuais projetos
executados pelo Programa para o Pais em geral e ·para o Estado de
Goiás em particular.

Justifica~o

A criação do Progt'aJIlll da Comunidade Solidária ainda não
foi debatida e apresentado à Câmára dos Deputados e é necessário
dar visibilidade às suas ações .C· funcionamento de projetos. que
atendam ao País e, particularmente, às necessidades do Estado de
Goiás, que tem índice alto de população em indigência e miséria.

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. ...., Deputado Pedro
Wilson Guimarães.

I - Relatório
Pela presente proposição q Senhor Deputado rédro Wilson

dirige-se à Mesa requerendO sejam sol,icitadas ao Senhor Ministro
Olefe da Casa Civil da .Presidencia da República informaÇÕes
"quanto ao funcionamento do Programa Comunidade Solidária,
sobre os eventuais projetos executados pelo Programa para o País
em geral, e para o Estado de Goiás, em particUlar".' .

É o relatório. .

fi - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo com as normas

disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, daConstifuição F~ral, e
arts. 115 e 116 do Regimento futerno da Casa), voto peloencami
nhamento das informaÇÕes requeridas pelo nobre autor..

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - 'Deputado Ron8I
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"ad referendum" •
Em 17-5-95. - Luis Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DÉ INFORMAÇÃO N~ 434,.DE 1995

Requer informações áo Presidente da CEF,
através do Ministério da Fazenda, sobre obras de sa·
neamento urbano para Goiás.

Senhor Presidente,
Requeiro de V. Ex', com bases no art. 50, da Constituição

Federal, e art. 116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitadas informações ao Presidente da Caixa Econô
mica Federal, Sérgio Cutolo dos Santos, através do ExmO Sr.
Ministro de Estado da Fazenda, Pedro Malan, sobre a existência,
viabilidade e previsão de execução de projetos de saneamento ur
banos programados para o Estado de Goiás, especialmente para
Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo.

Justificação

Os municípios que compõem o aglomerado urbano de

Goiânia necessitam de saneamento urbano, pois não contam com
uma rede capaz de garantir a saúde aos seus moradores, o que tem
trazido sérios problemas de saúde, principalmente para crianças. É
sabido da existência de projetos de saneamento para a região, no
entanto não foram ainda executados. Neste sentido, o presente pe
dido de informaÇÕes é para dar conhecimento dos prazos e exten
são dos projetos de saneamento.

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. - Deputado Pedro
Wilson Guimarães.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Pedro Wilson
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Fazenda informações "sobre a exigência, viabilidade e previsão
de execução de projetos de saneamento urbanos programados para
o Estado de Goiás, especialmente para Goiânia, Aparecida de
Goiânia, Trindade e Senador Canedo".

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhaJiJ.eDtó das informaÇÕes requeridas pelo nobre autor.

'Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 435, DE 1995

SenhorPresidente,
Requeiro, nó~ termos regimentais, sejam solicitadas ao Po

der Executivo através do Ministério da Fazenda, as seguintes in
fOrmações:

1. Em quantas empresas o Governo FederaI possui partici
pação acionária majoritária?' c

2. Quais são estas empresas, os seus ativos, o valor patrimo
nial das aÇÕes de cada uma delas, preço de mercado em que
atuam, situação fmánceira, balanços dos últimos cinco anos, histó
rico de' Sua situação, número de funcionários, salário médio de
cada um deles atualizado, salários dos presidente e diretores de
cada, U1J;1a delas?

3~ Relação de todas as subsidiárias de tais' empresas, patri
mônio líquido, balanço dos últimos cinco anos, rentabilidade do
patrimônio e número de funcionários.

4. Quanto em recursos fmanceiros - valores atualizados - o
Governo.investiu em cada uma delas até o momento?

.5. Quantas e quais as qu~ deram lucro nos últimos exercicios?
6. Quantas e quais as que deram trejuízos nos últimos exerclcios?
7. Quais as empresas privadas, grandes, pequenas e médias

em que o Governo Federal, diretamente ou através do BNTIFS
(BNDESPAR) ou de outros órgãos pos~ui participação acionária
minoritária?

8. Na relação de tais empresas, discrim.i.nar o número de
ações em cada uma delas, o valor patrimoni~l, o valor de mercado,
o percentual de participação do Governo.

9. Quando o Governo iniciou sua participação acionária em
tais empresas, que dividendos essas empresas renderam ao Gover
no Federal, discriminando-os.

10. Quais e quantas aÇÕes do Governo em empresas priva
das já foram colocadas à venda e se houve algum resultado.

11. Se, na subscrição das ações, em empresas privadas,
houve a inclusão de uma cláusula de recompra e se foi usada.
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Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo" ad referendum" .

Em 17-5-95.- Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE lNFORMAÇÃON° 437, DE 1995

Requer ao Presidente do Banco Central, atra·
vés do Ministro da Fazenda, informação sobre comu·
nicados do Baecn publicados em 4·5-95.

Senhor Presidente:
Requeiro, de acordo com o art. 50, § 2", da Constituição Fe

deral, e art. 116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
sejam solicitados ao Sr. Pérsio Arida, Presidente do Banco Central

. do Brasil, através do Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, as se-
guintes informações:

1 - Quais são os motivos, explicitamente, do impedimento
para a prática de operaçõestlecrédito 'lUrale agroindustrial, na
forma do MCR 1-6-7-A e Mel\: 1-4-1O~A, das pessoas relaciona
das no Comunicado nÓ 004569;do Bacen?

2 -- Quais são os motivos, explicitamente,. do i~ento
para prestàrserviços pára o Programa de Garantia da Atividade
'Agropecuária - PROAGRO,·nafonna doMCR 1-6-2,.das empre
sas e técnicos'relacionados no Comunicado nO 004570; dó.Bacen?

3 - InforÍnar nominalmente para cada um dos relacionados
. o motivo do supra impedimento; .

4':" Citar os motivos pelos quais não,figuram na lista refe
rente no Comunicado nO 004569 nomes de pessoas 'lIfdicas toma
doras de crédito rural.

t - Relatório

Pela presente proPosição o Senhor Deputado NewtonCar
doso dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Sephor Mi·
nistro da Fazenda infonnações a respeito das empresas nas quais o
Governo Federal pOssui plirticipaçãoacionária majoritária.

É o relat6rio.

I;[- Voto doRelator

Considerando qu~ ,se encontram de acordo com as nonnas .
disciplinadoras da matéria (art. 50; §2°, da Constituição Federal; e
arts. 115 e 116 do Regimentd Interno da Casa), voto pelo encami- . Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. - Deputado José
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor. ' .Fritsch - Deputada Ana Júlia Carepa.

Justificação

O GOverno Federal fala em privatização, tem uma Comissão
de Privatização funcionando, anuncia que vai retirar-se de vários set0
res e, até o momento, não entregou ao Congresso Nacional uma rela
ção atualizada das empresas privatizáveis, nem o valor patrimonial de
cada uma delas. A Comissão de Privatização vem trabalhando, sem,
no entanto, fornecer ao Congresso as infonnações que precisamos
para lIIlfIliBar as medidas de privatização.

Para dirimiImos todas as dúvidas a respeito, estamos for
mulando o presente Requerimento de Infonnações e esperamos a
resposta com a brevidade possível, a fim de que possamos estudar
as prioridades. Nosso objetivo é saber em quais empresas privadas
o Governo Federal possui ações, em quais estatais possui recursos
aplicados, as lucrativas, as deficitárias, as bem administradas, e o
número de funcionários em cada uma delas, nos últimos anos.

Por isso, esper~os rapidez na resposta.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. - Deputado Newton

Cardoso.

'!':U:SSQ. ,)o',.. :'~:05;9S - 13::2: l4 HS - SECRE-HARIBtt. 66CBR062/74 7:S34

SSACEN- COMEIO rLETRONICO 04/05/95 10-20
·A~~SACr,O ?~SG-:'3J - :?.ANSHISSAO ::>E DüCl:MENTOS CE CIVU:"CiACAO·- 6ACtN R..V,SG750:
- -------------:------------ COMt:NICACAO GEP.AL: ;5 ~82 69 l' -..;----------------- --- ..
Si:tr;o: COH:m:CA:)O·~. J045ó9' '':SVARIO REMETEN'U:: WI:'SON

;::JA:JE REY":::'EN:E:' 3;"C!~I.·DEPTO. ::E C;"DFS:RO l?AG:NA; 1,

·-----------~----~~--·~------~;~~~i~i;~-~~-;;;i~~--·~-~~----.~---------~----~-

Co~un~ca c ~~F.dim.nto para 4 pra~~ca

de oper~cces de cred.to rural e &9ro~r.
d~~tr~a~, ~a forma do HCR 1-6-7-A e HCA
1-4-10-A .

. Na forma do /-leR 1-6-7-A e MCA 1-4-10-A, comun.l.ca:nos
~~e es~ao lmped~das de partLc~par de oper4coe~ de credite rur~l e
agr~~ndu5trlal, como tomadores, as pessoas relacLonadas a sQ9u~r:

~OME

ADALTO VICENTE DA SILVA
ADEMARIO AFONSO DE ARAUJO
ADJARDES RIBEIRO ~5PIRITO SANTO
ADROALDO LUCENA TAVARES
AGNALDO NOGUEIRA DA SILVA
ALAERSON JOSE DE OL~VXlRA

CPF
606.379.309-91
4B4.975,l77-68
143.893.201-49
12S.7S3.630-72
058.429.508-1.2
242.:00.211-72

M.UNIC:::PIO/UF
SANTA fi/PR
ALDEIAS ALTAS/MA
BRASn.!A/DF
QUEDAS IGUACU/PR
PlATINA/SP
PORANGATlJ/GO
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ALBERON CABRAL TOL~OO

ALEXANDRE FRAGOSO DA COSTA rILHO
. ALEXANDRE UCELLO

AMILCAR DA ROSA BITT~NCOURT

ANNA LUCIA VILLELA OA COSTA
ANDRE P~SCOAL ALBERTO
ANGELO DE MATTIA
ANGELO DEXHEIMER ZAMBONI
ANILDO LIMA BARROS .
ANTÓNIOCARLÓS'PREZZOTTO
ANTONIO DIAS GOúV!!A'
ANTONIOEDUAROOLUOWIG
ANTONIO FAIOLLA
ARI ANTONIO NUNES
ARI ZIMMERMANN '
.ARNALOO DIAS RODRIGUES
ARNALOO'MOREIAAM!NOONCA cANUTO
AROALOO 'ALVES O!· SANTANA .
MTEMIO GRABOVSKI ' .

'ATAIDES MERCANTE
'ATItIO CESAR BONOTTO TRAMON1INI

,BARNABE CABRAL TOLEDO
,SENEIUTO' 'OOMINGUES DOS SANTOS
3ENEDITO FRANCISCO DA SILVA
atNEOITO MARTINS CARDOSO
CARLOS .A. MOREI~ MENDONCA CANUTO
c~9S ,AlBERTO 'PEREIRA OLIVEIRA
CAR1;OS ALVES DE 'OLIVEIRA
cARLOS GOMES DE SOUZA
CARLOS H. BON~O TRAMONTINI
CELESTINO'MODINA
CZL-ITO MENEGA~ ."
CE~SO DOMINGOS TAGLXARI
CELSO SPAZZIN
CLEOVAN DIAS RODRIGU!S
CLODOVEU DE FARIAS
CYNTKIA MARIA SAMPAIO VILELA
PARCI ANTONIO MENDIL
OEJANIRAUCHOA DE OMENA
OEL~RMANDO VIEIRA DE SOUSA
DEN~SARD CN!IO DE OLIVEIRA ALVES
DERCIOIO,VIEIRA
D!RMIVAI. FErtMlRA cE CARVALHO
DEVALCIR MACHADO PRESSINATO
DILHA MOREIRA DE MENOONCA cANUTO
DIONARDO RODRIGUES DE SOUZA
DORVALINA MARIA MONTAGNI .
:O~R:VALOO COURAOO ~:~~

E:EGAR P!RE:~ LEtVAs .
E:GAA AANS
~:!l:O ~UIZ NUNES
~~VA~ LU!Z C:~ICO

!~W:Gts CONSOM! OALL:
E:':AS BRANDAO VIl.tLA NE70
~~!SMARA SILVA FOL~TTO

ELSIrA MARIA SCHAROONG
~~STAQUIO !OLEOO NETO
~AB!O LUCIO F!RLIN
~~AVIO GAS~ARY DORN~LLES

F':"ORINOO FONSECA
F:"ORISVALOO RIBEIRO COSTA
FRANCISCO GANZER NETO
FRANCISCO TA1<.Atu
rREO!RICO SEBA5TIAO rLEUR~

GERALDO GOMES DE BARROS
GEitEON l\RNS

068.478.894-20
065.568.369-26
280.974.6'11-00
009.407.630-87
030.622.l08-00
421.735.151-87
234.975.059-00
344.897.540-00
364.8S7.128-53
346.293.3$9-00
267.240.141-15

. 006.150.210-34
237.553.859-53
204.289.520-20
816.558.009-49
1'7S.S87.783-87
164.056.924-34
007.285.945-87
164.043.946-34
026.038.619-72

.177.270.730-91
004.272.334-53
.749 .a03. 94S-QS
OSO.297.lil-72
539.099.418-34
060.809.444-72
120.616.380-15
049.324.981-87
467~793.459-20

362.168.5'20-00
145.414.750-49

. 014.588.849-53
171.077.509-25
281.693.010-U
211.954.123-04
012.968.844-49
208.859.544-91
220.950.129-68
005.628.664-34
035. SS2 .,901-00
031. 028.588-72
012.524.889-04
062.680.215-68
675.408.729-34
026.277.104-78
040.250.798-36
320.$99.659-34
084.63 7 .005-00
374.:91.180-34
066.230.770- .. 9
245.990.6SC-OO
58.9.28;.::9-78
021.436.668-53
261.005.:44-53
571.842.409-87
013.115.730-20
004.272.254-34 .
586.601.781-49
045.774.000-05
025.003.379-87
12S.103.603-l0
1'0.071.940-87
036.1S6.G81-04
161.148 • .250-04
020.e99.3~4-00
301.699.760-66

MACEIO/AL
SOA iSPErtANCA/PR
BAA!ILIA/DF
BAGE/itS
FRANCA/SP
MAAACAJU/MS
OR. CAMARGO/PR
GURUPI/TO
ClJIABA/M't'
XANXERE/SC
UBE1U.ANO%A/MC
STA V. PALMAR/RS
ASTORGA/PR
SAO G. OESTE/MS
CAMPOS NOVOS/Se
BALSAS/MA
MACEIO/AI.
PORTO rOLHA/SE
PAAACATU/MG
QUEDAS IGUACU/PR
L. VERMELHA/RS
MACEIO/AL
!TAI/SP
FATIMA DO SUL/MS
ITIQUIRA/MT
MACE IO/AI.
S A PATRULHA/RS
SOBRAOINKO/DF
JANIOPOLIS/PiI
I.. VERMELHA/RS
REALEZA/PR
C. N. PARECIS/MT
CURITIBANos/se .
QUEDAS IGUACU/PR
SAl.S~S/MA
lUCIFE/PE
MACEIOjAZ.
AGtJA BOAjMT
MAcno/AI.
GOIANDIAA/GO
PIMENTA/MG
PROMISS~O/SP
ctNTRAL/!A
SORRAZOPOLIS/PR
MACE IO/AI.
P. BARRETO/SP
sAO JOAO IVAI/PR
:RECEíSA
VILA NOVA SUL/RS
lJRUGUAIA:iA/RS
S. G. OESTE,'MS
QUE:JAS :GUACU/PR
MARINGA/PR
MAC!:O/AL
SAO G. OESTE/MS
CAMPO GRANDE/MS
HACEIO/At.
~:JZIANIA/GO

S. LIVRAMtNTO/RS
S PtDRO IVAI/PR
SALSAS/MA
GOIANIA/CiO
SANTA li GOIAs/ao
GOIANIA/GO
rtACE 1oI A!.
URUGtJAIANA/RS
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~N~O: COMUNICADO N. 004569 USUARIO REY~TtNTE: WI~SO~
JAZE ~EHET[NTE: BACEN/DEP!O. D! CAOASTRO PAGINA: 3
--------------------------------~---~..-------------------------------------

GILBERTO ARNs
GI:"OA GR1\NIERO OI MIMO
~~OLOO BABIN5KI
HERBERT AANS
HERCULANO DOS SANTOS
H~I9ERTo FRANTZ ARNS
HILDEGARO POOTER
HUMBERTO UCHOA LOPES DE OM~NA

:::D1ü.INO TOSCAN
ILKA DA SILVA OLIVEI~ AYR!S
I:"SON ALVES AFONSO
IVO OAMBRoS
JACIRA OAMARA FA!ITAS DE DMENA
~~IRO ROBERTO FERNANDES LUCAS
JAMIL ~OSE NETTO
JANOIR BERT!
JESUR ~OSE CASSO~

JOAO BEZERRA GlMENEZ
JOÀO CARLOS CARVALHO

,;OAO CARLOS N. GATTIBONI ~ITTER
dJOAO CARLOS RITTEK
:OAO NORBERTO BRENTANO
:OAO WALTER RIBEIRO
JOAQUIM EVEL!N PEREIRA NETO
~~ORGE FLEtJRY DI CARVALHO
:ORG! LUIZ MONTEIRO DA SILVA
JORGE RIBEIRO TOLEDO
:ORGE tOLEDO FLOAENCIO
:OSE ALFREDO NOVAIS ANTUNES
JOSE APRIGIO 8~DAO VILELA
;OSE AUGUSTO P!D~OSA LINS
;OSE CARLOS FOLETTO
JOSE CARLOS PRZZZOTTO
:OS.E CARLOS TRALDI
:OSE GARIBALDI PRt!D~ICH

JOSE HAMILtON BARBOSA DOS SANTOS
:OSE JORGE FOLETTO
:OSE LUIZ DA SILVA
JOSE LU IZ MARSON
JOSE NOVAES FARACO
:OSE RIBEI~O TOLEDO
JOSE RIBEIRO TOLEDO FILHO
JOSE ROBERTO APARECIDO DA COSTA
JOSE ROBERTO DE SOUZA
:OSE ROBERTO GONCALVES
JOSE RUBENS M. HENDONCA CANUTO
JOSE RUFINO DE LIMA
JOSE VITORIO BONOTTO TRAMONTINI
JOSELlTO GOLIN
JUAREZ ORESTES GOMES DE BARROS
JULIA SCHRBIN!R ALVES
:v~IO CABRAL ~ot!oa

::'::':0 CtSAR ~lEIS CALL:
.~·:R:::MAR LOUSA
::;~LNAL ~ART!N5 :05 RE:S
::AILA AARTI~.s :M =XE '/ELOSO
::NDOAAR ANTONIO TRAMONT:N
~oTHAR WACHHOLZ :~NIOR

~OURDES T. LAZA~OTTO 7i:KOwSK!
:~CIANA MEZOMO ZAMBONI
~UC!ANO ORIGUELA SANCHES
L~ISMAR SOARES PEREIRA
::..::: Z ANTONIO 80NOTTO TRA.l.iONT::n
:~:z FELIPE SC~ONG

::..~!Z FERNANDO RIBEIRO OE SARROS
:UIZA DE MOURA CRA!OVSKI

301.702.140-87
032.106.188-87
317.653.519-87
438.2SS.900-04
012.558.016-59
438.269.030-72
241. 024.409-25
002.706.604-53
223.534.370-87
374.aOO.148-72
930.737.128-87
196.456.359-34
411.041.704-00
405.621. 560-66
034.194.018-68
212.787.330-00
282.090.870-53
191.409.089-68
004.886.900-72
569.436.440-68
008.171.710-53
026.505.099-53
064.656.330-00
130.330.933-53
260.297.821-34
761. 825 •.138-20
004.272.094-04
138.119.834-15
156.456.73!-91
020.869.484-68
153.153.984-04
355; 081. 670-72
346.294.409-68
590.308.016-91
174.175.620-00
312.823.931-20
031. 435 .110-87
023.514.618-e6
367.573.229-00
798.868.768-91
004.272.414-72
007.382.044-04
569.920.509-82
863.515.648-53
004.786.998-40
059.861.254-87
019.031.791-49
191.094.230-87
374.361. 630-00
111.255.354-15
939.427.968-7'
()C4.2i'2.5G4-S3
403.12.0.3S0-20
:66.687.311-04
033.761.332-J4
025.679.461-37
.3e7.e47.S09-37
247.715.009-53
64-S.~2~.890-04
344.897.540-00
:40.522.109-91
282.S33.76a-04
027.589.380-49
163.967.311-34
495.583.907-04
:64.043.946-34

URUGUAIANA/RS
P. PAULIS'I'A/SP
QUEDAS IGUACU/PR
URUGUAIANA/RS
PALMITAL/SP
URUGUAIANA/RS
POSSE/GO
MACEI0/AL
QUEDAS IGUACU/PR
AMC. SERRA/SP
BRASItIA/tlF
OURO/SC .
MAC!10/AL
PIN. MACHADO/RS
PIMCICABA/SP
LUCIARA/MT
QU!CAS IGUAC~/PR
OR. CAMARGo/pRo
CAMPO GRANDE/MS
URUGUAIANA/RS
URUQUA1ANA/RS
SANTA HELENA/PR
ARROIO GRANDE/RS
TERE51NA/PI
GOIANIA/GO
ARARAQUARA/ SP
MACE IO/AL
MACEIO/AL
TAU8A'I'E/SP
MAcnO/AL
RECIF!/PE
SAO G. OESTE/MS
XANXB:RE/SC
M. O'OESTE/MT
PIN.MACRADO/RS
DOURADOS/MS
SAO G. OISTE/MS
P. BAAU:'1'O/SP
CORN.PROCOPIO/PR
LONDRINA/PR
MACEIO/AL
MACE IO/AL
A5TORGA/i'R
BEBEDOURO/SP
M. PARANAPAN./SP
MACE IO/A1.
PORANGATU/GO
L. VEAAELHA/RS
CAMPO GRANDE/MS
MACE IO/AI.
?lMENTA/MG
lJ.ACE:O/A:"
SILVANOPOLISjTO
GO:AN:A/GO
BRACANCA/PA
RIO VERDE/CO
DR. CAMARGO/PR
TAlo/SC
SANTO ANGELO/RS
GURUPI/!'O
BESEDOUROíSP
CANGUCU/RS
I.. VER.\f!I.HA/ RS
CAMPO GRANOt/HS
8RASILIA/OF
?AAACATU/MG
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~~OEL ADAIR OE ARAUJO
MANOEL ANTONIO BALLOCK
~~OEL ORACY DA SILVA
MANOEL WENCESLAU MORiIRA SANTOS
~CEL!NO ANTONIO ANTONIAZZ:
MARCIO HARCUSSO
MARIA ALMEIDA LE!Tt
~ARIA TARCILA L. NASCIMENTO LO~SA

~AR!NO FRANCISCO SERTE
~~TA BERGAMASCO FERREIRA
MAURO BASTOS FERREIRA
MAU~O JOSE PAVESI
MILTON APARtCIDO CONSTANTINO
N!:! VIEIRA PRADO
NEIDE GARCIA MARQUES
NELSON ASTOR POOTER
NILO LEMOS BA1ISTA DA COSTA
NI:'SON BERT!
NILSON COMES
NILSON QUINTINO OE PAIVA
NILTON GOMES
NORBERTO ARNS

, OLINDA MARTINS SANCHES
OHERINDO FREITAS COSTA
OSCAR' Boel(
OSCAR GOLDON!
OSMAR DA SILVA
OSVALDO FRONER
OTACILIO FERNANDES
OTAVIO APARECIDO RODR~GUES

PAULO CAVALCANTI A. FILHO
?AULO JOSE CARNEIRO LEAO
~~ULO RICARDO SBARD!LOTE ,
?AULO ROBERTO BONOTTO TRAMONTINI
?AULO ROBERTO VILLARINHO
P,\ULO SERGIO DA COSTA MOURA
PAULO VALERIO MARQUES
PEDRO CAPPELLESSO
PEDRO r~co FILHO
?E"ORO CEMELLI
iUwIMUNDO GOMlS FERREIRA
RAUL VICENTE CAVALLARI
R~INAtDo NUNES ROCHA
RENATO JOSE SEGABINAZZI
~NATO MO~lRA OI K!NDONCA CANUTO
ROBERTO ITIRO KOBAYACHI
ROBERTO LUIZ AYRES
RUBENS aRUNIERA DE OLIVEIRA
RUBENS THEODORO DE LIMA"
RUGLES FERREIRA
RUY SCHAJ\DONG
RUTH ROSA PAULA GANZIR
S~VADOR RAKlORGER
SAKUEL HOOGERHtIDE
SE8ASTIAO PAVESI
SERG:O :UIZ BAZOTTI
SHIP~EY L!~~S ~OS SA~~OS

SONIA REGINA rOL~T~O NUN~S
S~ELI DE cASSIA VI~AL C~EMEN7!
7EREZINKA MARIANO AGUIAR
:-:ru: '!RINK5
~ULIO MARCANTONrO ~OS

7~~10 MARCOS DE AREA LEAO
VALMOR sIMAO RAMPI~E~L:

VAND!RLEI PIMENtA DOS REIS
VILSON FREIRE

176.460.304-49
244.604.860-91
195.516.220-49
061.814.574-53
017.815.530-68
757.371.839-04
049.838.311-34
300.193.201-59
232.449.090-00
015.645.548-05
01.3.941.~39-04
456.361. S29-9l
021.675.198-19
924.615.226-04
208.621.991-15
059.957.109-82
030.622.108-00
317.920.901-10
083.276.2~1-lS
262.915.411-49
132.496.491-04
4!l.313.090-34
450.045.019-04
050.036.010-34
152.034.330-20
109.496.2.30-91
302.040.200-00
284.195.020-49
039.658.301-63
922.998.738-72
340.460.200-59
029.464.624-53
312.'32~ .480-53
2B6.2':1 ... 770-91
04.3.548.SS8-91
110. U13. 901-91
044.316.501-72
656.557.109-00
013.46'.6ee-~O
118.364.079-04
OeO.51!5.S03-1S
604.492.509-97
172.196.631-53
012.701.760-72
228.092.104-97
080.506.511-34
032.052.408-63
015.099.778-72
139.135.141-04
086.276.998-10
013.11S.730-20
463.319.211-68
254.092.800-59
214.819.549-20
108.162.329-20

433.9 7 6.899-S3
432.246.Sil-24
386.4:"2.240-68
geO.0.39.766-04
l2'S . i 12 . l Oi - 34
153.596.i08-42
1)~9.?64.200-68

.324.904.4SS-04
:"25.422.3i9-72
230.32S.0~n-e7
294.SlS.óEil-04

ALC!IAS' ALTAS/MA
MINEIROS/CO "
~10 GRAND!/RS
MACEIO/AL
SAO GABRI!l. / RS
CR, CAMARCO/PR
PIRANKAS/GO
GOlANIA/GO
WC!ARA/MT
MARACAI I sp ,
FATIMA DO SUL/MS
ITAM8E/?~ ,
PROHISSAO/SP
TUPA/SP ,
JUSSAM/GO
POSSE/GO
FRANCA/SP
LUCIAM/MT,
JUSSARA/GO'
ITUMBIAAA/GO
JUSSARA/GO,
URUGUAIANA'IRS

·TANGAM SERRA/M'l'
CAMPO VERDE/HT
P. ALTA NORTE/TO
PONTA i'OiI.A/MS
RIO GRANDE/RS
SANTIAGO/RS
PETROL. ~OIAS/GO
GUMAAAPES/SP
tTAQtJI/RS
lUCIFE/PE
í'ONTA PORA/MS
L. ViRMELHA/RS
B!B!DOURO/sP
CUIABA/liIT
STA. B. GOIAS/GO
DOIS VI;UNHOS/PR
LONDRINA/PR"
L. RIO.VERDE/!otT
PUS. OUTRA/MA
S A PLATINA/fR
PEDREGULHO/SP
URUGU1HANA/RS
MACEIO/At.
CAMPO,GRANDE/MS
ARAe. S!MA/SP
M A PAULJ:STA/SP
RIO BRILHANTE/MS
CONe. ALAGOAS/MG
CAMPO GRANDE/MS
GOIANIA/GO
URUGUAIANA/RS
KARACAJU/MS
ITAMSI:/PR,
?~HL ::rESTE/MS
CAMPO GAANOE/MS
SAo G. OES'!!/MS
l:UOV!:~CE IGO
P!CRo AFOUSO/TO
CUIABA/HT
VACARIA/RS
M. PARANAPAN./SP
IU:ALEZA/PR
!='ATIXA 00 SUL/MS
DOURADOS/MS
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.•_-_.~~::_~---_.------CCMUN:CACAO GERA~: 950a~6g4 ---•••-------.----~-:-_
:-:0: COM::N:CADO N. 004569 USUA1UO ~::~ET!NTE: WILSON
:":.G: REME':'LST!: iAC!N/C!PTO. DE CADASTRO " PAG'tNA: 4--------..------_.-_._----------.--------------_._----._---------------_.--

VILSON VALDIR KlLAN!Sl
V:TOLDO T!IKOWS~I
VITOR FRANCISCO PANZIERA
WAGNtR VAZ DA SILVA
WAI.TEft GARCIA DE OUV::IAA
'f!DA GOMES DE BAMOS
ZAtI::.!: NICOLAU
Z:LAH DE 8ARROS TORAL

358.397.240-68
116.436.330-15
244.3~9.0S0-04

091.037.911-49
515.469.769-20
332.973.634-67
094.229.439-49
l29.304.96B-68

5AO ~1. KISSOES/RS
SANTO ANG~LO/RS

tlRUGUAIANA/Rb
S. a. GOIAS!GO
PAICANDU!J:lR
MACEIO/A:"
CA!!I/SC
ASSIS/SP

ol .. eacao.
I - Este co;munl.CAOO en1;t'~ em Vl.gor na dat.a di.? SUõl PI,l

..L.

ara81.1ia, O~ d. maio d. 1995.

DEPAP.TAM!:11Q Oi CACASTRO E INFoFtMACOES

JOSE JOVINIANO M!LO
Chefe

__________________- ~a_ •• ~ .

COMUNICAPO N. 0045/0

Comunica o imp"diml2nto para prcatar
sorVl.COQ pArti0 Programa de Garal:l;u.
dA Atividade Ag1,"01"eCuan.a"-PROACHO, oa
lorma do HCR 1-6-2.

Na forma do MCR 1-6"2, comuoicamos que estao impedidos
~ , preS~A1," servicos para o ?rograma de G~rantia da At~Yl.uaue Agrope
~~r~~~PROAG~O a~ ampraaaa e 00 tocnicoD a Doguir rel~c.onado8:

jROALDO LUCENA TAVAaES
;IPLAN-PLAN.TEC.ASS.AGROP. LTDA.
':'!XANDRE UCELLO
E;LSO SPAZZIN
7'.B10 NAPOLITANO
~DERICO 6EBASTIAO FLEORY
~OPLAN-PLAN.RURAL AMBIENTE LTDA.
jALINO TOSCAH
:'SON "ALVES AFONSO
JSE CARLOS UHLKAHN
~IZ FtRNANDO RIBEIRO DE BARROS

CPF/CGC

125.763.630-72
00.083.246
260.974.671-00
281.693.010-68
075.789.908-02
161.148.250-04
01.624.501
223.534 . .370-87
930.737.128-87
293.334.070-49
495.583.907-04

MUNICIPI0!UF

QUEOAS IGUACU/PR
GOIANIA/GO '
BAASIL!A/DF
QUEDAS IGUACU/PR
511.0 PAtILO/SP
GOIANIA/GO
BtlASIt:A/OF
QOEDAS IGUACU/PR
BMSILIA/DF
CANOINHAs/5C
BRASILIA/OF

I - Este Comunicado entra em vigor na data de sua p~-
licaCAO.

araailia, 04 da maio dg 1995.

DSPARTAMENTO DE CADASTRO E INFORMACO~S

,JoSE JOVINIANO MELO
Chefe
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I - Relatório

Pela presente proposição os Senhores Deputados José
Fritsch e Ana Júlia dirigem-se à Mesa requerendo sejam solicita
das ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbito do Banco Central
do Brasil, informações sobre impedimento pará a prática de opera
ções de crédito rural e agroindustrial.

É o relatório: .

11 - Voto.do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (att. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento ~temo da Casa), voto pelo encami-
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor. '

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

E~ 17~5-~5.- Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIME~TODE INFOgMAÇÕES N° 438, DE 1995

Solicita informações acerca do Gasoduto Bra
sil-Bolívia ao Sr. Ministro de Minas e Energia.

Senhor Presidente,
Requeiro, de acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição Fe

deral, e art. 116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
sejam solicitadas ao Sr. Raimundo Mendes de Brito, Ministro de
Estado das Minas e Energia; as seguintes informações:

1 - Qual é, concretamente, a viabilidade técnica e econômi
ca do projeto de Gasoduto Brasil-Bolívia?

2 - Quais são os estudos da viabilidade de construção da
usina tenn<>t?léctrica, a,ser construída em São Paulo, para aprovei
tamento do gás boliviaJ;to conduzido pelo gasoduto?

3 - Quais são as empresas públicas e privadas, nacionais e
intemacionais, que participam dos projetos de implantação e admi
nistração do gasoduto Brasil-Bolívia?

4- Qual a forma de participação destas empresas?
5 - Existem ameaças de que O'gasoduto não tenha condução

até os Estados do Paraná, SaI1tA Catarina e Rio Grande do Sul?
6 - Se existe essaameàÇa, quais são os motivos?
7 - Qual é o percentull;l de aumento ou de redução de preços

do gás ao consumidor com a exclusão da condução do gasoduto
aos Estados do Sul?

8 - Se é verdade que existemameaças da não construção do
gasoduto Brasil-Bolívia nos Estados do'Sul do País, quais são as
alternativas propostas para o atendimento à população daqueles
Estados?

Justificação

Os investimentos para a construção'do'gasoduto Brasil-Bo
lívia envolvem recursos da ordem deUS$ 2 bilhões (dois bilhões
de dólares). O investimento na Bo1fvia; mais da Petrobrás e,o das
companhias distribuidores estaduais perfaz o montante de cerca de
US$ 6 bilhões (seis bilhões de dólares).

Os estudos da Morgan Grenfell e da Technoplan conside
ram o projeto de "alto risco e elevada complexidade". Os riscos do
gasoduto Brasil-Bolívia, como reservas não suficientes e dificul
dades em vender o gás, são todos da Petrobrás, o que significa que
serão riscos do Brasil e da população brasileira.

Existem acordos que deveriam estar sendo cumpridos, onde
a Petrobrás venderia 3 milhões de metros cúbicos por dia de gás.
Assim, a Petrobrás mantém fechados alguns poços de gás na Bacia
de Campos, com produção perdida de mais de 2 milhões de metros
cúbicos por dia.

Um contrato para compra de gás exige exclusiv;idade de re
serva. A Bolívia, além de consumir seu próprio gás, o fornece para
a Argentina. Recentemente assinou contrato de fornecimento para
o Paraguai e, em breve, irá fazer o mesmo com o Chile.

Nos relatórios técnicos consta que nos estudos serão consi
derados os seguintes aspectos: panorama dos setores SullSlldes
te/Centro-Oeste do sistema elétrico, aspecto~ econômicos do setor
de geração, compatibilidade entre os sistemas elétricos e a gás.

Na região Sul do País, de clima temperado, assim como paí
ses de climatologia semelhante, é onde o sistema a gás teria a
maior potencialidade de uso, tanto industrial quanto doméstico,
causando-nos estranheza se os Estados do Sul do Brasil ficarem
excluídos do gasoduto.

Sala das Sessões, 5 de maio de 1995. - Deputado José
Fritsch.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado José Fritsch
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
de Minas e Energia informações sobre a viabilidade técnica e eco
nômica,do projeto de gasoduto Brasil-Bolívia.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami-
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor. .

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 439, DE 1995

Requeiro, nos termos do art. 116, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, sejam solicitadas ao Senhor Ministro das
Minas e Energia as seguintes informações, junto à Petrobrás SA.:

a) É verdadeiro que as reservas de petróleó são classifica
das, também aqui no Brasil, como provadas, prováveis e possí
veis?

b) É verdadeiro que a Petrobrás estima as reservas brasilei
ras em 103 bilhões de barris, misturando as três classificações aci
ma mencionadas?

c) É verdadeiro que, de reServas provatlàs, Os números não
ultrapassam 4.1 bilhões de barris?

d) É verdadeiro que, se adicionadas aos números do item c
do requerimento as reservas comprovadas de gás natural, teremos,
no máximo, 5.1 bilhões de barris?

e) É verdadeiro que, para chegar aos 1O.31?ilhões, referidos
no ítem b, a empresa considera 2 bilhões de barris de reservas não
defmidas, situadas abaixo de 1300 metros de profundidade, sem
tecnologia de produção para, hoje, fazer face a esse desafio?

f) É verdadeiro que a Petrobrás tem feito cálculos, onde
transfonna as reservas de gás natural no equivalente em petr6leo?

g) É verdadeiro que a Petrobrás tem misturado reservas
com possibüdade de commnação acima de 90% a outros com m
dices entre 50% e 90% e até situados na faixa entre 10% e 50%?

h) De quando data a última reserva expressiva; descoberta
pela Petrobrás, em campos terrestres?

i) No tocante às atividades no mar, após as descobertas de
Marlim e de Albacora; que novidades ou perspectivas concretas
apresenta a Petrobrás à Nação brasileira?
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Justmmção

O presente requerimento objetiva levar ao conhecimento de
todos os·brasileiros, com dados oficiais, a situação atual da reserva
petrolifera nacional, estimulado por oportuna matéria, de respon
sabilidade da jornalista Ramona Ordonez, publicado em O Globo,
em sua edição de 7 de maio con-ente, que nos passa grave quadro
do assunto.

Sala das Sessões, 8 de maio de 1995.·_ Deputado Arthur
Virgílio Neto.

I Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Arthur Virgi
lio dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro de Minas e Energia informações sobre a classificação das
reservas de petróleo brasileiras como provadas, prováveis e possí
veis.

É o relatório.

11 Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. _ Deputado Ronal.
do Perim, Priineiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 17-5-95. _ Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 440, DE 1995

Solicita informações do Ministro da Agricultu.
ra, Abastecimento e Reforma Agrária sobre Projeto
de Colonização vinculado ao Incra.

Prezado Presidente:
Requeiro a V. Ex', com base no art. 50 da Constituição Fe

deral, e na fonna dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que,
ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Marcos Correa Lima, Pre
sidente do Incra, através do Sr. Ministro de Agricultura, Abasteci
mento e Refon-na Agrária, as seguintes informações:

1 _ Se o Sr. José Bianchini ou a Colonizadora Maika tem
projeto de colonização no Estado de Mato Grosso e, caso tenha,
qual município e cópia do projeto original;

2 _ Número de colonos contemplados e quantidade de ter-'
ras destinado ao projeto;

3 _ Avais do Incra relacionados ao empréstimo e outros fi
nanciamentos e situação amal desses processos.

Justificação

Como representante do Estado de Mato Grosso na Câmara
dos Deputados e atendendo a solicitaçães de setores de nossa po
pulação, f~z-se necessário obter tais informações no sentido de
melhor situar a comunidade mato-grossense de questões relaciona
das aos seus interesses, como é o caso sugerido por este requeri
mento de informações.

Sala das Sessões, _ Deputado Gilney Viana.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Gilney Viàna
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Agricultura, do Abastecimento e da Refonna Agrária infonna
ções, no âmbito do Instituto Nacional de Colinização e Refon-na
Agrária - INCRA, sobre projeto de colonização no Estado do
Mato Grosso,.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as non-na
disciplinares da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo encami
nhamento das infonnaçães requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad referendum.
Em 17-5-95 - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 441 DE 1995

Solicita informações ao Banco da Amazônia,
através do Ministro da Fazenda, sobre possíveis fi·
nanciamentos à Colonizadora Maika e/ou ao Sr. José
Bianchini.

Prezado Presidente:
Requeiro a V. Excia., com base no art. 50 da Constituição

Federal e na fonna dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que,
ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Presidente do Banco da
Amazônia - BASA; através do Sr. Ministro da Fazenda, as seguin
tes infonnaçães;\

1- Se houve algum tipo de fmanciamento ou empréstimo à
Colonizadora Maika e10u ao Sr. José Bianchini, pelo Banco da
Amazônia - BASA;

2 - Em caso positivo, infonnar os termos do acordo, bem
como o montante dos recursos envolvidos, a quantidade restimída
e a restimir. .

Justificação

Como representante do Estado de Mato Grosso na Câmara
Federal e atendendo a sOlicitação de setores daquela população,
faz-se necessário obter tais infonnaçães no sentido de atendê-los,
cumprindo com isso uma designação de nosso mandato.

Sala das Sessões, 8 de maio de 1995. - Deputado Gilney
Viana.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Gilney Viana
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Fazenda infonnaçães, no âmbito do Banco da Amazônia, sobre
fmanciamentos ou empréstimos à Colonizadora Maika e/ou ao Sr.
José Bianchini, por esta instituição.

É o Relatório

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo encami
nhamento das infonnaçães requeridas pelo nobre Autor.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad referendum.

Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 442, DE 1995

Solicita informações ao Banco do Brasil, atra·
vés do Ministro da Fazenda, sobre possíveis fmancia·
mentos à Colonizadora Maika e10u ao Sr. José
Biachini.

Prezado Presidente:
Requeiro a V. Excia., com base no art. 50 da Constituição

Federal e na fonna dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que,
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ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Paulo CésarXimenes, Pre
sidente do Banco do Brasil, através do Sr. Ministro da Fazenda, as
seguintes informações:

1 - Se houve algum tipo de fmanciamento ou empréstimo à
Colonizadora Maika e/ou ao Sr. José Bianchini, pelo Banco do
Brasil;

2 - Em caso positivo, infolIDar os termos do acordo, bem
como o montante dos recursos envolvidos, a quantidade restituída
e àrestituir.

Justificação

Como representante do Estado de Mato Grosso na Câmara
Federal e atendendo a. solicitação de setores daquela população,
faz-se necessário obter tais informações no sentido de atendê-Ios
cumprindo com isso uma designação de nosso mandato.

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. - DeJXItado Gilney
Viana.

I - Relatório

. Pela presente proposição o Senhor Deputado Gilney Viana
dirige-se ~ Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Fazenda infOImaçõeS, no âmbito do Banco do Brasil, sobre fi
nanciamelltos ou empréstimos à Colonizadora Maika e!ou ao Sr.
José Bianchini, por esta instituição

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50,§ 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infOImaçõeS requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 11 de rruiio de 1995. - Deputado Ronal·
doPerim, Primeiro Vice-Presidente.

AprovoAd referendum.
Em 17-5-95. Luís Eduardo, Presidente

REQUERlMENTO DE INFORMAÇÕES N° 443, DE 1995

Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen
da sobre importações de veículos

Senhor Presidente:
Com fundamento no art 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da
Fazenda, o seguinte Pedido de InfOImaÇõeS:

Foram amplamente divulgadas pela imprensa rumores
sobre ocorrência de diversos tipos de fraudes na importação de
veículos, como subestimação da base de cálculo do imposto de
importação, datação falseada de embarques, liberação aduanei
ra de milhares de unidades em poucos minutos, etc., que esta

.riam sendo investigadas pela Secretaria da Receita Federal,
após a recente elevação da alíquota do imposto de 32% para
70%. Julgamos necessário contar com os esclarecimentos pos
síveis que o Banco do Brasil S/A detenha, concernentes às
guias de importação de veículos emitidas a partir de primeiro
de março do ano corrente até a presente data.

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. - Deputado Celso
Russomanno.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Celso Russo
manno dirige-se à mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Fazenda informações sobre fraudes denunciados pela
imprensa nas importações de veículos.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nOlIDas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 17-5-95. Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 444, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2° da Constituição Federal e do art

115, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência, sejam solicitadas ao Instituto Nacional do Se
guro Social- INSS, através do Exce1entíssimo Senhor Ministro de
Estado da Previdência e Assistência Social, as ~eguintes informa
ções:

1) informar se o INSS, a partir de outubro de 1991, vem
cumprindo a determinação emanada do disposto no art. 81 da Lei
nOS.212, de 1991;

2) nos termos do art 81 da Lei nO 8.212, de 1991, fornecer
cópia atualizada da lista dos devedores das contribuições previstas
nas alíneas, a, b e c, do parágrafo úniCo do art. lI, da Lei nO 8.212,
de 1991, a saber:

"Art. 11, parágrafo único:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou

creditada aos segurados a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de

contribuição;"
3) informar se foram realizados, a partir de outubro de

1991, nos termos do art. 81 da Lei nOS.212, de 1991, os relatórios
circunstanciados das medidas administrativas e judiciais adotadas
para a cobrança e execução da dívida e, se tiverem sido realizados,
fornecer uma cópia de cada um até a presente data;

4) infolIDar se o INSS encaminhou aos órgãos da adminis
tração federal direta e indireta, às entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, aos registros públicos, cartórios de re
gistro de títulos e documentos, cartórios de registro de imóveis e
ao sistema fmanceiro oficial para fms do artigo 195 da Constitui
ção Federal e da Lei n° 1.711, de 22 de dezembro de 1988, cópia
do relatório a que se refere o item anterior;

5) infolIDar se foi implantado um programa de qualificação
e treinamento sistemático de pessoal, bem como promovidas reci
clagem e redistribuição de funcionários conforme as demandas
dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do
atendimento e o controle e a eficiência dos sistemas de arrecada
ção e fiscalização de contribuições, bem como pagamento de be
nefícios, confolIDe dispõe o art 83, da Lei nO 8.212, de 1991;

6) informar qual o montante das dívidas para com o
INSS em execução e a executar, dispondo, se for possível, so
bre o precentual devido pelo setor público, estatais e setor pri
vado;

7) informar, se o ex-Ministério do Trabalho e Previdência
Social e/ou, o atual, firmou os convênios ele que trata o art. 81, §
2", da Lei n" 8.212, de 1991;

8) infolIDar se já foi implantado o Conselho Gestor do Ca
dastro Nacional dos Trabalhadores, como prevê os arts. 63 a 67 da
Lei nO 8.212, de 1991;

9) informar quais os convênios que foram firmados para dar
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efetividade ao disposto no 3rt. 99 da Lei nO 8.212, de 1991.

Justificação

É do conhecimento de todos o debate que se desenvolve, no
âmbito do Congresso Nacional, sobre as Propostas de Emenda
Constilncional de autoria do Poder Executivo e relativas à Previ
dência Social.

O fator que gera maior polêmica é o r~lativo ao equilíbrio
das contas da Previdência Social. Agora mesmo, Relatório elabo
rado pelo Tribunal de Contas da União, fez aumentar a controvér
sia em tomo do assunto, aumentando a responsabilidade do
Congresso Nacional na apreciação da matéria.

Analisando a legislação referente ao Plano de Custeio da
Seguridade Social, observamos a existência de certas obrigações
por parte do INSS e do Ministério da Previdência Social, que sal
vo melhor juizo, até a presente data, ainda não fonun implementa
das. É evidente que não se pode atribuir ao Ministro,
recém-empossado no cargo, a responsabilidade por evenlnais fa
lhas de gestões anteriores. Todavia, a partir de agora, é necessário
que determinadas providências sejam adotadas.

Uma delas refere-se ao disposto nos arts. 81 e 83, da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe, verbis:

"Art. 81. O Instilnto Nacional do Seguro Social- INSS, di
vulgará, trimestralmente, lista atualizada dos devedores das contri
bui~s previstas nas alineas a, b e c do parágrafo único do 3rt. 11,
bem como o relatório circunstanciado das medidas administrativas
e judiciais adotadas para a cobrança e execução da dívida.

§ 1° O relatório a que se refere o caput deste artigo será en
caminhado aos órgãos da administração federal direta e indireta,
às entidades controladas direta ou indiretamente pela União, aos
registros públicos, cartórios de registro de títulos e documentos,
cartórios de registro de imóveis e ao sistema fmanceiro oficial
para fins do artigo 195 da Constituição Federal e da Lei n° 1.711,
de 22 de dezembro de 1988.

§~---------------------_.
Art. 83. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

deverá implantar um programa de qualificação e treinamento
sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e re
distribuição de funcionários conforme as demandas dos órgãos
regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendi
mento e o controle e a eficiência dos sistemas de arrecadação e
fiscalização de contribuições, bem como pagamento de benefí
cios."

Neste contexto complexo, onde decisões precisam ser toma
das, é que requeremos estas informações.

Estas, Senhor Presidente, as razões para que o mesmo seja
recebido por Vossa Excelência e siga seu curso normal.

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995.- Deputado Humber·
to Costa.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Humberto
Costa dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Previdência e Assistência Social, no âmbito do Instiln
to Nacional do Seguro Social, informações sobre o cumprimento
de determinação emanada do disposto no 3rt. 81, da Lei nO 8.212,
de 1991.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°. da Constituição Federal e

arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pe10 encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 17-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

COMISSÕES

Atas das Comissões

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada ao estudo das Reformas Políticas,
devendo propor, dentre estas, a atualização do Códi·
go Eleitoral e modificações na Legislação Eleitoral
Partidária, inclusive as necessárias alterações na
Constituição Federal.

S" Reunião Ordinária realizada em 30 de março de 1995
Às quinze horas e dez minutos do dia trinta de março de mil

novecentos e noventa e cinco, no Plenário número doze, do Anexo
fi da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, a Comis
são Especial destinada a estudar as Reformas Políticas e propor
modificações na Legislação Eleitoral-Partidária. Estiveram presen
tes os Senhores Deputados: Mendonça Filho (Presidente), Aracely
de Paula (lo Vice-Presidente), Jayme Santana (2° Vice-Presiden
te), Alzira Ewerton W Vice-Presidente), João Almeida (Relator),
Aldo Arantes, Bonifácio de Andrada, Coriolano Sales, João Paulo,
Matheus Schmidt, Paulo Gouvêa, Prisco Viana, Roberto Santos,
Silvio Torres e Valdir Colatto, membros titulares; Barbosa Neto,
Marquinho Chedid, Ricardo Barros, Roberto Pessôa, Teté Bezerra
e ViImar Rocha, membros suplentes. Deixaram de comparecer os
seguintes Senhores Deputados: Femando Lyra, Jarbas Lima, José
Janene, José Santana de Vasconcellos, Olavo Calheiros, Paes Lan
dim, Paulo Delgado, Roberto Valadão, Romel Anisio, Saulo Quei
roz, Ubaldo Corrêa, Valdemar Costa Neto e Vicente Cascione. A
Deputada Sandra Starling justificou a ausência. havendo número
regimental, o Senhor Presidente, Deputado Mendonça Filho, deu
por abertos os trabalhos. ATA - Tendo em vista a distrihJiçãoan
tecipada de cópias da Ata da reunião anterior a todos os membros
presentes, sua leitura foi dispensada e, em discussão e votação, foi
aprovada por unanimidade. EXPEDJENfE - Correspondência Re
cebida - Requerimento da Deputada Sandra Starling sugerindo o
nome do Professor Wanderley Guilherme dos Santos, cientista p0

lítico da Fundação Cândido Mendes, para ser ouvido em audiência
pública, ORDEM DO DIA - O Senhor Presidente esclareceu que
a fInalidade da reunião era a continuação da discussão da Proposta
de Alteração à Constituição (PAC-1) do Relator e início dos traba
lhos das Turmas Eleiçõesl96 e Código Eleitoral. Participaram dos
debates os Senhores Deputados: Aldo Arantes, Silvio Torres, Ro
berto Santos - que se manifestou por sua inclusão na Turma Códi
go Eleitoral, em lugar do Deputado Saulo Queiroz, que passaria
para a Turma Eleiçõesl96. Durante os debates, assumiu a presidên
cia o Deputado Aracely de Paula, para que o Senhor Presidente
pudesse participar dos debates e emitir sua opinião pessoal sobre
infidelidade partidária e proibição de pesquisas eleitorais. Reassu
mindo os trabalhos, o Senhor Presidente deu a palavra ao Relator
para seus comentários sobre as intervenções dos parlamentares.
Também usaram da palavra os Senhores Deputados: Prisco Viana,
Roberto Pessôa, Bonifácio de Andrada, ViImar Rocha e Teté Be
zerra. Passando ao segundo item da pauta, início dos trabalhos das
Turmas, o Senhor Presidente solicitou ao Relator que sinalizasse
algo a respeito dos dois temas: Eleiçõesl96 e Código Eleitoral
Com a palavra, o Senhor Relator fez um alinhamento geral, seIe-
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cionando alguns pontos para os dois assuntos. ENCERRAMEN
TO - Às dezesseis horas e trinta minutos, o Senhor Presidente deu
por eucerrados os trabafuos e decidiu convocar reunião para o dia
quatro de abril, às dezessete e trinta horas, para a audiência públi
ca, can a presença dos senhores professores da Universidade de
Brasília - UnB, Walter Costa Porto e Otaciano Nogueira sobre o
tema ''Reeleição e coincidência de mandatos". A presente reunião
foi gravada, e as notas taquigráficas, após traduzidas e datilografa
das, farão parte integrante desta Ata. E, para constar, eu, Brunilde
Liviero Carvalho de Moraes, Secretária, lavrei a presente Ata, que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação.

O SR. PRESIDENTE (De~tado Mendonça Filho) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os traballios da presente
reunião. . .

Devido à distribuição antecipada da cópia da Ata da reunião
anterior a todos os membros presentes, indago da necessidade de
sua leitura. , _

Aqueles ,que concordam com. a dispensa da leitura da ata
permaneçam como se.encontram. (pausa.)

A ata está aprovada.
Expediente,

... Correspondência, da J)eputada Sandra Starling, para que
seja ouvido, em audiência pública, o Prof. Wanderlei Guilherme
dos Santos, Cientista Político da Fundação Cândido Mendes.

Ordem do Dia.
Infonno aos Srs. Parlamentares que esta reunião tem por

objetivo a continuação dos de'Qates COOl relação à chamada PAC nO
1, que trata das alterações propostas pelo Relator do texto constitu
cional brasileiro e, ao mesmo tempo, o início dos trabalhos com
relação às duas turmas responsáveis, respectivamente, pela reno
vação. do Código Eleitoral e pela defmição da nova lei eleHoral,
que vai reger a eleição de 1996.

Infonno aos Srs. Parlamentares que as inscrições para os
debates já estão abertas e podem ser feitas junto a nossa secretaria.

Iniciaremos pelo primeiro item da pauta, ou seja, a discus
são em torno da PAC nO 1, proposta de alteração à Constituição no
que diz respeito diretamente à questão do voto facultativo ou não,
do disciplinamento das pesquisas eleitorais,. da data da eleição e
posse dos eleito;;; e do instituto da fidelidade partidária.

Tem a palavra o primeiro orador inscrito, Deputado Rober-
to Santos. .

O SR. DEPUTADO ROBERTO SANfOS - Sr. Presidente,
Sr. Relator, caros companheiros, antes de entrar no comentário so
bre as propostas de alteração à Constituição, desejo fazer breve
obsetvação sobre a divisão da Comissão Especial em tunnas. Eu
tinha optado pela turma do C6digo Eleitoral, mas, por algum moti
vo, meu nome não figura entre seus integrantes.

Há pelo menos um fator que facilita o atendimento da mi
nha reivindicação: outro membro do meu partido, PSDB, o Depu
tado Saulo Queiroz, está pedindo sua transferência para outra
turma, o que não altera a representação dos partidos.

Passando, agora, aos COOlentários sobre as propostas de al
teração da Constituição, quero dizer que ouvi atentamente, no fmal
da sessão passada, as ponderações do Relator - um estudioso do
assunto - justamente porque imaginava converter-me para todas as
propostas de S. Ex', depois que o tivesse ouvido. Se é verdade que
muitas das razões do Relator, de fato convenceram-me, há ainda
algumas questões sobre as quais mantenho ponto de vista diverso
do de S. Ex' A primeira delas é relativa ao voto facultativo. Ape
sar de haver lido atentamente o que está escrito na justificativa e
de ter ouvido boa parte dos debates, continuo inclinado para o
voto obrigatório. E vou dizer por que, aliás, na mesma linha de ou-

tras ponderações feitas aqui, embora talvez não explicitadas cano
vou fazer.

N6s sabemos que há ainda um uiveI de desinfonnação mui
to grande por parte de nosso eleitorado. E pude obsetvar, no deba
te da sessão passada, que muitos favoreciam o voto facultativo
COOlO um dos resultados da crescente urbanização de nossa popu
lação, na idéia de que quanto mais urbanizada melhor preparada
para o entendimento do processo político, o que, por sua vez, faci
litaria a preferência pelo voto facultativo. Devo dizer que, na ex
periência que cada qual tem e que, seguramente, é individual,
peculiar à vivência de cada um, o eleitor urbano é, na sua maioria,
talvez mais desinfonnado que o eleitor da área rural. É verdade
que o eleitor urbano é mais livre, mais independente em suas deli
berações e não está sujeito àquele conjunto de pressões geradas
pelas carências existentes em grande parte de nossa área rural, o
que acaba por conduzir a certa dependência na escolha dos candi
datos. Mas não vejo que o eleitor urbano seja mais bem informado
sobre o processo político do que o eleitor rural. Este, pelas pr6
prias dificuldades da vida no ambiente que, em geral, é de maior
pobreza, acaba por participar mais da vida política, mesmo quando
não pode ter suficiente independência para votar de acordo can o
que estimaria fazer.

Dessa maneira, diante desse grau de desinfonnação do elei
tor, inclusive do urbano, entendo que o voto obrigat6rio acaba sen
do um fato gerador de algum interesse por parte daquele que terá
de votar, a fIm de que possa instruir melhor sua deliberação. É cla
ro que não é suficiente para que o eleitor acabe tão bem infonnado
quanto o desejado. Mas, se o voto se tomar facultativo, o eleitor
urbano, que tem maior independência com relação às fonnas de
pressão a que o processo eleitoral está sujeito.estará ainda menos
informado do que é sendo o voto obrigatório. Sobretudo em fim
ção desse motivo, continuo entendendo que o voto obrigatório tem
vantagens, nem tanto pelo que vai acontecer na hora da votação,
mas pelo fato de que, antecipadamente, no decorrer de um período
bastante longo, o eleitor acaba buscando infonnações que ins
truam melhor sua deliberação. Se o voto for facultativo, esse fator
desaparece.

Com relação à data da eleição e posse, coloco-me na mesma
fonna com que alguns companheiros se manifestaram na sessão
passada ou seja, de que o assunto não é de tanta relevância. Não
m.e parece que tenha inportância suficente para justificar nova
emenda. O assunto foi muito debatido quando da Assembléia Na
cional Constituinte, em 1988. E o que ficou deliberado parece-me
tem seus inconvenientes, mas qualquer data terá seus inconvenien
tes. Não me parece que o assunto seja de suficiente relevância para
que venha promover altaração na Constituição.

Na questão da perda de mandato por infidelidade partidária,
estou inteiramente de acordo com a proposta de que haja uma pe
nalidade severa quando ocorrer alguma mudança de iniciativa do
proprio Deputado na sua filiação partidária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Depu
tado Roberto Santos, n6s teremos o maior prazer em ouvir sua
conclusão. S6 quero informá-lo de que o tempo de V. Ex' está es
gotado.

O SR. DEPUTADO ROBERTO SANTOS - Quero apenas
salientar que acho a pena severa demais. Queria propor que essa
pena com essa severidade ocorresse caso a mudança fosse feita
nos dois primeiros anos do mandato. Transcorrido esse prazo, ha
veria maior liberalidade.

Quanto à proibição de divulgação das pesquisas eleitorais,
estou totalmente de acordo com o proposto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Com a
palavra o nobre Deputado Aldo Arantes.
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O SR. DEPUTADO ALDO ARAN'IES - Antes de entrar
na apreciação das propostas apresentadas pelo Relator, gostaria de
reafirmar, de público, o que já tive oportunidade de dizer possoal
mente ao Sr. Presidente sobre a importância do convite ao Prof.
Wanderlei Guilherme dos Santos. Já fiz o encaminhamento fonnal
ao Relator, já conversei com o Sr. Presidente, mas gostaria de res
saltar esta questão não s6 pela capacitação daquele professor, que
tem obras publicadas sobre a questão eleitoral, mas também por
ter tomado uma atitude política de reforço desta Casa no tratamen
to desta questão, o que dá maior relevância ao convite que deve
ser feito.

Os integrantes desta Casa devem ter lido nos jornais notícia
sobre a indicação do Prof. Wanderlei Guilherme, pelo Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, para constituir a Comissão de No
táveis. O professor enviou uma carta renunciando à sua participa
ção naquela Comissão por entender que esta matéria deve ser
objeto de discussão no Congresso Nacional.

Portanto, além da capacitação científica e teórica do profes
sor, este fato político é mais uma razão para que o convidemos
para este debate.

Já discuti este assunto com o Sr. Presidente. trago-o nova
mente apenas para que os demais membros da Comissão dele t0
mem conhecimento.

Quanto ao mérito das propostas, também sou da opinião de
que, em tese, o voto facultativo seria a alternativa mais adequada
para um país altamente desenvolvido e com um nível de consciên
cia política bastante elevado. Ocorre que não estamos na Suíça
nem na Itália, mas no Brasil. Portanto, temos de elaborar uma le
gislação eleitoral, regras, comportamentos políticos que se ate
nham à realidade concreta do nosso País~ Em um país com
tradição política, cultural, é natural que o voto seja facultativo,
porque é o exercício da cidadania. A pessoa tem interesse em vo
tar. No entanto, sabemos que a realidade brasileira é outra. Sabe
mos que este processo de urbanização, como já foi dito pelo
orador que me antecedeu, na verdade não trouxe elevação expres
siva do padrão de vida, nem do padrão cultural e político de gran
des contingentes da sociedade.

Qual o problema que vejo na adoção do voto facultativo? É
que amplia a influência do poder econômico. E por que amplia a
influência do poder econômico? Devemos refletir sobre esta ques
tão, exatamente porque o eleitor não terá a obrigatoriedade de vo
tar, mas poderá fazê-lo na base do voto de curral eleitoral, sendo
transportado por latifundiários, por grandes proprietários de terra.
Evidentemente, longe de consolidar o argumento daqueles que de
fendem o voto facultativo, a democratização maior do processo
eleitoral, que, na minha opinião, tem um resultado contrário, ou
seja, de elitizar mais ainda e ampliar a influência do poder econô
mico no processo eleitoral.

Portanto, devemos ter cuidado ao adotar certos institutos
própnos para uma sociedade mais avançada, mais desenvolvida,
mas não adequados à realidade do nosso País.

Sou da opinião de que a questão da eleição e posse não se
justifica. Temos um volume muito grande de questões para discu
tir e devemos destacar as que são efetivamente relevantes. Considero
esta de menor importância. Creio que discutimos bastante esse assun
to na Constituinte. Pode haver algum problema, mas isso não é razão
para que neste momento DOS debrucemos sobre ele.

A questão da infidelida,de partidária·· é um problema, mas
também sou da opinião de que a pena é muito severa.

E mais, parece-me que esta questão deveria ser regulada
dentro dos partidos. Em geral, as pessoas que defendem a perda de
mandato por infidelidade partidária usam o argumento da mudan
ça de legenda, mas sobretudo da 'necessidade de se dar maior ho-

mogeneidade ao partido para que possa ter um controle maior so
bre a sua bancada. Esta questão pode ser resolvida através de re
gras internas de funcionamento do partido, às quais os
Parlamentares devem submeter-se. Isso é necessário. No nosso
partido, temos estas regras e somos desta opinião.

O SR. PRESIDENlE (Deputado Mendonça Filho) - Sr.
Depltado, o tempo de V. Exa está esgotado, mas teremos muito
prazer em ouvir suas conclusões.

O SR. ALDO ARANfES - Terminarei com certa brevida-
de.

O que quero dizer é que esta preocupação é correta, mas o
mecanismo que se procura criar é muito rigoroso. Na verdade, po
demos trabalhar alternativas que visem ao mesmo objetivo, à con
solidação partidária, sem criannos também uma camisa-de-força,
de tal forma que para ela contribuíssem os partidos através ,das re
gras internas de funcionamento partidário.

O problema da divulgação das pesquisas eleitorais conside
ro um fato grave no processo político. As eleições recentes são in
dicativas disso. Não há dúvida de que a divulgação de pesquisas
na antevéspera do processo eleitoral interfere no resultado da elei
ção. Se somannos a isso a influência avassaladora dos meios de
comunicação, com o poder econômico, estaremos criando uma
distorção gravíssima do processo político. Temos que tomar medi
das com relação às pesquisas eleitorais, à televisão e ao poder eco
nômico.

E8p!'Cificamente com referência à divulgação das pesquisas,
no geral, concordo com ela. Tenho dúvida se devemos estabelecer
o prazo de sessenta dias. Neste caso, temos uma preocupação. Já li
legislações de outros países que estabelecem proibições, mas de
tenninam quarenta e oito horas, uma semana, um mês. Acho que
sessenta dias é um prazo excessivo. Talvez possamos encontrar
uma alternativa que reduza um pouco este prazo, de fOlma a com
patibilizar a nossa preocupação de que isso não seja um instru
mento de manipulação da opinião pública com a questão,
levantada com correção, da liberdade de manifestação da opinião,
dos elementos que os institutos de pesquisa possam veicular na so
ciedade.

Portanto, devemos encontrar uma alternativa que reduza
esse prazo.

O SR. PRESIDENTE (Depltado Mendonça Filho) - Com a
palavra o nobre Deputado Silvio Torres, que disporá de cinco mi
nutos.

O SR. DEPUTADO SÍLVIO TORRES - Sr. Presidente, na
verdade tinha a expectativa de hoje discutir outros temas, além dos
que já debatemos na última reunião. Já falei sobre o assunto. Por-
tanto, prefIro aguardar. .

O SR. PRESIDENlE (Mendonça Filho) - Não há mais ora
dores inscritos para discutir as propostas de alteração à Constitui-
ção.

A Presidência passa a palavra ao Relator desta COlnissão,
Depltado João Almeida, para que possa comentar as intervenções
dos Deputados Roberto Santos e Aldo Arantes.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente,
companheiros, devo evitar ser cansativo.

O Deputado Roberto Santos traz nm argumento novo, mui
to interessante, sobre a obrigatoriedade do voto: o fato de não ser
o voto obrigatório leva o eleitor a se descuidaJI da infonnação; es
tando ele obrigado a votar, busca infonnar-se para votar bem; não
estando obrigado a fazê-lo, ele se desinteressa inteiramente do
processo e provavelmente não irá votar. Pm;ece-me um enfoque
novo e penso que merece uma reflexão.

Usando o argumento do Deputado Roberto Santos, gostaria
de discutir um pouco as ponderações do Dépltado Aldo Arantes
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coisas: a compra do voto, a participação dos custos da campanha,
com o poder político local- um Prefe!to ou um Vereador presti
giado ou que tenha apoio do Governo. E aí que se caracteriza o re
sultado. Mas aqueles Prefeitos, os coronéis, os detentores do poder
local, os fazendeiros, não participam do processo político - note
se que isso, na Bahia, acabou. Não sei o que está acontecendo nos
outros Estados. Dessa forma, este é mais um elemento na discus
são do assunto.

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - Deputado João Al
meida, lamento ter de discordar das informações de V. Ex·.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - É certamente por
isso que V. Ex· sempre tem muito mais votos que eu.

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - Sou um Deputado
eleito pelo sistema proporcional, embora distrital. V. Ex' conhece
as condições em que me eleijo - e é evidente que não estou atrela
do a nenhum coronel político do interior.Acredito que há mais de
uma forma de se eleger alguém: a prestação de serviços, a dedica
ção à região, a identiflcação do candidato com as aspirações da
área em que atua. Pelo menos por onde eu ando, consigo identifi-
car mais essas condições. _

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - V. Ex· só vem re
forçar os meus aligumentos. O que disse com relação ao meu Esta
do é que lá não histe mais esse tipo de coronel, dono de votos.
Pode haver um contingente de votos dominado por determinada
força política. Mas, neste caso, trata-se de uma figura de expressão
política regional que está no poder, que tem inserção no processo
político local.

A manipulação do voto facultativo antigamente era assim:
punha-se o eleitor no carro e já se contava com o voto na urna.

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - Pediria a V. Ex·
que acrescentasse mais essa condição.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sem dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Depu

tado João Almeida, deixo a Presidência porque julgo interessante
participar deste debate, a fim de emitir minha opinião a respeito de
dois temas específicos. O primeiro é com relação à questão da fi
delidade ou infidelidade partidária.

Julgo que a tese de V. Ex· está correta no sentido de que
n6s devemos punir esse clima de mudança absurda hoje reinante
no Parlamento brasileiro. Mas julgo tambpém ser excessiva a pena
siugerida por V. Ex·, qual seja, a perda do mandato do Parlamen
tar que voluntariamente se desfiliar do seu partido.

Sou muito simpático à idéia manifestada em outra reunião
pelo Deputado Prisco Viana - debatida e discustida, salvo engano,
durante o processo de revisão constitucional-, de tomar inelegível
por dois anos o Parlamentar que se desflliar voluntariamente do
seu partido. Acho que seria esta uma pena adequada que daria
mais estabilidade ao processo partidário e, ao mesmo tempo, não
dificultaria, de uma forma quase definitiva, a mudança partidária.
Na minha opinião, a mudança excessiva de partido é condenável,
mas proibir praticamente a mudança partidária não é aceitável.

O segundo ponto que levantaria à apreciação de V. Ex· re
fere-se ao item sobre a proibição de divulgação de pesquisas elei
torais. Estou convencido de que o Congresso Nacional precisa
regular e regulamentar esta tema, mas julgo que o prazo de sessen
ta dias, concedido à princípio, é demasiadamente longo. Ademais,
é importante que destaquemos neste instante que o processo de
amadurecimento da democracia brasileira fará com que as campa
nhas políticas naturalmente se encurtem com o decorrer do tempo.
Se o tema é constitucional, acredito que V. Ex· daria perenidade a
uma matéria que daqui a dez ou vinte anos poderia sofrer uma al
teração significativa, ainda mais se considerarmos a evolução tec
nol6gica dos meios de comunicação e da forma de votação.

sobre a fidelidade partidária.
Fidelidade partidária pode parecer uma disciplina dura, pe

sada, que deve ser regida pelos partidos, mas na verdade é uma
questão de imposição. Se uma pessoa souber, ao filiar-se a um par
tido, que corre o risco de perder o mandato se mudar de agremia
ção partidária, certamente ele irá fazer uma reflexão muito
demorada, irá procurar conhecer o estatuto, as normas do partido,
suas obrigações, as lideranças, o jogo interno de força do partido,
seu mecanismo de decisão. Efetivamente, se. todos trabalhassem
assim, isso tudo seria dispensável. .

Observamos que a decisão de filiar-se a um ou a outro par
tido, assim como a de se desfiliar, de mudar de partido já no curso
do mandato, é algo que acontece com grande contingente de pes
soas. Mas é feito de forma tão irresponsável que desqualifica todo
o processo político. Aí é que está a chave do problema. Se uma
pessoa concorre a um mandato de Deputado, sendo radialista ou
tendo uma obra de caridade, e lhe é dito que se ele mudar de parti
do perderá o mandato, então ela fará uma bela reflexão sobre o as
sunto. Daí porque acho que a medida tem de ser severa. Só a
imposição dessa regra evitará a troca de partido. Se a pessoa se de
sinteressar da vida pública ou estiver se sentindo desconfortável
no partido a que é filiado, irá trabalhar por outro tipo de movimen
to, como fusão, incorporação ou extinção, no caso de um partido
de pequena expressão, a fim de poder ter acesso à outra legenda.
Neste caso, ele não estará su~ito à perda do mandato.

O SR. DEPUTADO SÍLVIO TORRES - V. Ex· me conce
de um aparte, para não perder a oportunidade?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Com prazer, no-
bre Deputado. ,

O SR. DEPUTADO Sn..VIO TORRES - A preocupação do
Sr. Relator é com a troca de partidos ou com a saída de um Parla
mentar do seu partido? Prioritariamente, qual seria a sua preocupa
ção?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Com a mudança
de partido depois de eleito.

O SR. DEPUTADO SÍLVIO TORRES - Inde
pendentemente de sua ida ou não para outro partido? Na verdade,
o que estimula o Parlamentar a deixar seu partido, na maioria das
vezes, senão "em todas as vezes, é exatamente algum beneficio que
passe a receber em partido diferente. Por esta razão - e aproveito
para fazer novamente o comercial da minha proposta -, é que o
Parlamentar só deve perder o mandato quando sair do partido e
entrar em outro. Neste caso, estaríamos respeitando o voto do elei
tor e, ao mesmo tempo, preserv!Jlldo o partido.

O SR. DEPUTADO JOAO ALMEIDA - Outra questão le
vantada pelo Deputado Aldo Arantes, que acho importante com
preendermos, é a do voto facultativo. S. Ex· insite em que o voto
facultativo amplia a influência do poder econômico, citando o
exemplo do eleitorado urbano e do nual. Pode ser que o cenário
de outros Estados seja diferente do da Bahia, onde o que faz dife
rença mesmo são os poderes político e econômico, e não o fato de
o voto ser obrigatório ou não. O poder dá a informação, manipula
os meios de informação. Este é, a meu ver, o grande fator defini
dor das eleições, porque não é um processo que ocorre às vésperas
das eleições, mas é construído ao longo dos quatro anos: a consoli
dação do poder regional pela manipulação da comunicação ao lon
go de anos. E esse problema não se resolve na legislação eleitoraL
Na Bahia, por exemplo, nos currais eleitorais, de oito mil votos
dez mil deixaram de existir. Só ocorre nos centros urbanos, nas
grandes cidades dos centros urbanizados, com candidaturas locais.
Fora daí não se consegue mais. O sujeito compra e não recebe,
compra dois mil votos e recebe trezentos. S6 se consegue uma
grande votação nos redutos do interior, quando se associam duas
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A minha sugestão a V. Ex' é que esta Comissão e o Con
gresso Nacional adotem a possibilidade de se regular a questão da
divulgação de pesquisas e remetam à legislação ordinária a ques
tão do prazo: se será de quinze ou trinta dias o próprio Congresso
Nacional deliberará, de acordo coni a realidade dos tempos.

O SR. PRESIDENI'E (Deputado Aracely de Paula) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente,
companheiros muito me sensibilizo com os argumentos utilizados
nô debete sobre a divulgação das pesquisas. Estabelecemos ses
senta dias de prazo justamente para coincidir com o penodo da
campanha, mais especificamente com o do horário gratuito mas
penso que pode ser uma saida interessante fIxar-mos a matéria na
Constituição, porque estamos obrigados a isso, e regularmos em
lei, de acordo com a evolução do processo, a duração desse praw.

Com relação à inegibilidade, entendo que mandato resulta
de uma parceria ou condomínio entre o candidato, e o eleitor e o
partido. Se apenas garantimos uma inegibilidade ao caudidato in
fIel ao seu partido, não se repararão os danos causados ao partido,
porque se o candidato deixar o partido no meio do mandato eleti
vo, estará reduzindo e limitando as facilidades de acesso que o
partido po.de ter a recursos públicos e a horários de televisão - no
minimo. De outro lado, a mudança de partido também reduz a rep
resentatividade e a influência que pode o partido ter nas Casas do
Congresso Nacional ou nas assembléias.

A solução aventada por V. Ex' dá apenas uma punição para
o mandato seguinte. E como fIcará a reparação do dano ao elei
tor, que teoricamente votou em um candidato que defende a pro
posta do partido, e ao partido, que fez esforço para eleger o
candidato, especialmente em nosso sistema eleitoral em que 90%
dos candidatos dependem de ajuda dos partidos? Ou seja, nin
guém se elege sem a ajuda dos que fIcaram como suplentes.

Então, a inegibilidade seria s6 uma pInição pela transgres
são de uma nonna condenável, mas não ressarce o partido, muito
menos o eleitor.

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA - Deputado
João Almeida, queria emitir a minha opnião sobre a questão da fI
delidade partidária. sou favorável à existência de uma legislação a
respeito da matéria. Acompanhando o pensamento dos compa
nheiros que já se pronunciaram,também acho que a pena é exces
siva.

Muitas vezes o Deputado é eleito pelo partido e, no decor
rer do tempo, o próprio partido muda seu pensamento a respeito
de uma situação municipal estadual ou federal.

Vamos supor que meu partido, PFL tenha indicado um Go
vernador que perdeu a eleição; depois, o partido adere ao atual
Govenador. Então, como fica o Parlamentar que não quer essa
adesão política feita pelo partido a que ele pertence? Isso acontece
muito no Brasil. Vê-se um partido que concorreu à eleição e, den
tro de seis meses, está agregado política e administrativamente ao
que foi vitorioso.

Foi proposto que se ficasse no partido, obrigatoriamente,
por dois anos, porque também não se pode ficar no partido o tem
po todo, tendo em vista que o mesmo pode tomar uma posição
com que ele não concorda - e ele tem todo o direito, democratica
mente, de discordar.

Quanto ao voto obrigatório, devemos avançar culturalmen
te no nosso País para abolimJ.os esse instituto. Essa é a maneira de
exercer a cidadania de se praticar e de se realizar o exercicio de
mocrático. Por isso, acho que o voto obrigatório deve ser mantido
por muito tempo. Tenho a certeza de que no dia de eleição, nas ci
dades onde houver praia, 90% dos eleitores irão à praia e não vo
tarão em ninguém. Não podemos fazer comparações com os

Estados Unidos, porque o processo é completamente diferente.
Nos Estados Unidos há eleição partidária antes das eleições, uma
pré-eleição . O nosso caso é especial.

As pesquisas realizadas no Brasil antidemocraticas, devem
ser extintas. Elas não devem existir, pelo menos, até três meses an
tes das eleições, porque induzem o eleitor e o [manciador, que é o
pior. O candidato fica como um leproso depois que a pesquisa o
abandona. Não há mais amigo, porque a pesquisa induz o eleitor.

A minha innã, que possui curso superior, disse-me: "s6 não
perdi o voto porque votei em voce". Já pensou? Ela votou em qua
tro condidatos, que perderam a eleição, e considerava que ganhou
no meu voto. Não tem nada a ver. Mas isso está na cabeça de mui-

, ta gente. Ninguém quer perder o voto. A pesquisa induz a isso
pesquisa é antidemocrática e manipuladora. Os resultados estão aí
para provar que as pesquisas são manipuladas.

Atualmente, no Brasil, as elites se reúnem, vêm um candi
dato mais ou menos bonitinho e dizem que é esse que vai derrotar
o outro. E conseguem fazer isso a através da pesquisa e de outras
coisas mais.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - O Deputado Pris
co Viana gostaria de fazer uma intervenção.

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - Estou preocupado
com o raciocínio de V. Ex' sobre...

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Se V. Ex' está
preocupado, eu também fIco.

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - V. Ex' afrrma que,
no sistema que praticamos, o mandato é do partido.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Não, eu digo que
é um condomínio.

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - Isso não está defi
nido em lugar algum. Acho que teria cabimento aplicarmos aqui
um sistema proporcional, idêntico ao que alguns países praticam,
de lista fechada. O partido tem a lista e os Deputados;' em função
da proporcionalidade que cada partido obtém na eleição, do de
sempenho do número de votos, o partido já registra sua lista e vai
preencher os lugares que lhe couberer o'. de acordo com a colabora
ção do candidato naquela lista. Aqui ;.ão é assim. Aqui o Deputa
do vai à eleição, no sistema propore! ,nal, vai disputar o seu voto,
que é uninominal. Eu perguntaria: ,. em vai cassar o mandato do
DepItado que foi eleito num processo de coligação? que partido
vai cassar esse mandato? Como se vai ident'ficar entre os compo
nentes da eleição daquele Deputado o que é de um ou de outro
partido?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMF DA - Pela minha pro
posta, cassamos a coligação antes.

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - Não sou antipático
a esta hipótese.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Então, isso está
resolvido. Aliás, na última eleição, pela vontade majoritária desta
Casa, quase se realizou isso. Num acordo de última hora é que
mudou.

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - A minha discor
dância deve-se mais ao fato de eu não considerar exato que o man
dato pertença ao partido pelo sistema de votação.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Eu considero um
condomínio. Se não temos a lista fechada, é certo que temos o
quociente eleitoral aferido em cada Estado. E sem vencer o quo
ciente eleitoral- V. Ex' bem o sabe - nenhum Deputado se elege.
Na nossa terra. ..

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - (Intervenção fora
do microfone - Inaudível.)

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA- ... vários Deputa
dos, inclusive os que fIcaram como suplentes e não suplentes, ga-
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rantiram o mandato dos que aqui chegaram. Na nossa terra, por
exemplo - V. Ex- o sabe - dois ultrapassaram o quociente eleito
ral: o Deputado Luís Eduardo Magalhães e o Deputado Marcos
Medrado. Todos precisamos nos valer do coletivo do partido para
ultrapassar o quociente eleitoral. Acho que no processo há três
agentes: o candidato, que se expõe - e é muito importante, pois
sem candidato não há candidatura, não há o cargo - o partido, que
lhe dá todo o respaldo, e o eleitor, que o elege.

O SR. DEPurADO PRISCO VIANA - Lamentavelmente,
no Brasil o voto é dado ao candidato.

O SR. DEPurADO JOÃO ALMEIDA - O que estamos
buscando, Deputado...

O SR. DEPurADO BONIFÁCIO DE ANDRADA - De
putado, peço um aparte para um esclarecimento.

No Brasil, raciocinamos muito em telIDos jwídicos e pouco
em telIDos políticos. Infelizmente, a lei vem antes das necessida
des. Criamos leis por hipótese. Passa na cabeça da pessoa um as
sunto, cria-se uma lei. Nos países que conseguiram uma ordem
jurídica mais sólida, a lei vem como necessidade da realidade so
cial. Estamos inventando coisas. Se pegarmos como exemplo o
sistema de 1946, imposto pelos governos militares, verificaremos
que o raciocínio se modifica inteiramente.

No tempo da UDN, do PSD, do antigo PR, do antigo PTB,
a fidelidade partidária existiria, e existiria muito bem. Ninguém
saía de partido, porque, se o fizesse, ficaria desmoralizado perante
a opinião pública. Não havia lei que proibisse alguém de sair de
partido, mas o próprio processo político fazia com que as pessoas
tivessem um comportamento que dava ao partido muito mais subs
tância.

As pessoas eram de dentro para fora do partido e não de
fora para dentro, o que passou a ocorrer depois dos governos mili
tares.

A questão, por exemplo, de o mandato ser do partido tem
um aspecto jurídico e um aspecto político. Se o partido é forte,
como são todos os partidos de esquerda e até mesmo os de ultradi
reita, geralmente quem vota nos candidatos está votando no parti
do. Por exemplo, os candidatos dos partidos comunistas e de
outros partidos de esquerda mais radicais no Brasil são escolhidos
por integrarem àqueles partidos. .

Por exemplo, o PDS, que desapareceu, tinha grandes vota
ções em legenda. Havia uma tendência para se votar no PDS.
Hoje, O PPR não conseguiu essa votação. Em São Paulo, por
exemplo, na legenda PDS teve na última eleição perto de um mi
lhão de votos. Hoje, teve dez, quinze mil votos.

De modo que temos de pôr na lei condições para que o pro
cesso político naturalmente venha a se realizar. Não podemos criar
muitos dispositivos que, na realidad~, possam" dificultar o anda
mento do processo político.

Então, parece-me, quanto à matéria da fidelidade partidária
e de ser ou não o mandato de Deputado do partido, que temos de
nos até muito mais a um processo político porque as Lideranças
são fortes, a própria simbologia do partido é forte. O nosso racio
cínio é realmente esse. Só um candidato conseguiu o número de
votos que a Lei Eleitoral estipulou necessário para eleger um De
putado. No entanto, a realidade é outra, é inteiramente diferente.
Se o quociente eleitoral é de noventa mil votos e o Depumdo con
seguiu cinqüenta mil votos, ele é um líder poderoso e importantís
simo. Diria que os votos que ele conseguiu são muito mais dele do
que do próprio partido. Esses dados e realidades devem ser leva
dos em conta. Isso não quer dizer que a legislação não possa ver
sar sobre essa matéria. Entretanto, temos que levar em conta os
dados da realidade, porque temos que fortálecer o processo políti
co e não criar uma camisa-de-força jurídica, que não dá certo.

A experiência brasileira dos governos militares, -com a Are
na e o MDB, foi camisa-de-força para os partidos e isso não deu
certo. Por quê? Porque herdamos uma situação em que a vida polí
tico-partidária do País está inteiramente destroçada. E creio que
uma das razões disso decorre do sistema ultrajurídico para a vida
partidária que os governos militares impuseram ao País, ao contrá
rio da situação de 1946, quando as coisas afloravam naturalmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - Com a
palavra o Deputado Roberto Santos.

O SR. DEPurADO ROBERTO SANfOS - Queria voltar
à sugestão do Presidente da Comissão, Deputado Mendonça Filho,
para apoiá-lo em parte e propor uma complementação. S. Ex-lem
bra muito bem que a Constituição deveria estabelecer que os
meios de comunicação não poderiam divulgar os resultados das
pesquisas a não ser porum prazo estipulado em lei.

Queria apoiar a transferência desse prazo para uma lei in
fraconstitucional. Sugiro que se coloque um mínimo na Constitui
ção, porque se deixarmos esse assunto em aberto, a lei poderá
estabelecer o prazo de duas, vinte ou de cinqüenta horas. Talvez
seria um mínimo, naturalmente muito menor do que os sessenta
dias que temos hoje, que viesse assegurar uma certa distância entre
a última divulgação de resultado com o seu papel indutor de votos
e a realização de eleição.

O SR. DEPurADO ALDO ARANTES - Sr. Relator, que
ria apenas reiterar minha posição a respeito. Acho que teremos
oportunidade de votar a essa questão.

O SR. DEPurADO JOÃO ALMEIDA - Espero que não
porque senão não sairemos desse assunto.

O SR. DEPurADO ALDO ARANTES - Reafnmo a mi
nha opinião: a questão do voto facultativo agrava a influência do
poder econômico. O exemplo que o Relator citou não desmontou
o argumento que estou levantando. E esse argumento é muito con
creto: não havendo o voto obrigatório, evidentemente não haverá a
predisposição das pessoas para irem votar. O Deputado Roberto
Pessoa se referiu às pessoas que estão na praia e às que têm outras
atividades. Também foi levantada a questão da preocupação que
as pessoas têm de se fomar politicamente. E há o problema con
creto de que, evidentemente, haverá a pos~ibilidade de os que dis
põem de muitos recursos criarem mecanismos para induzir o que
não é obrigado a votar. Não ouvi qualquer argumento em sentido
contrário. Qual seria esse argumento? Uma sociedade avançada
em que as pessoas tenham um padriio de vida tal que não tenham
necessidade de vender os seus votos. Não se fala nessa questão.
Por quê? Devido às condições econômico-sociais, ao padrão de
vida e ao nível cultural e político. Não é essa a realidade brasileira.

Portanto, as questões aventadas pelo Relator não contest
aram o problema que levantei. Contudo, a questão que gostaria de
voltar a citar gira em tomo de uma afnmação tópica que o Relator
fez quanto aos problemas das coligações. É evidente que essa
questão não está sendo discutida aqui. No entanto, como foi feita a
afrrmação, digo que a questão da coligação está ligada a uma de
tenninada visão do processo. A coligação está relacionada à possi
bilidade de representação de partidos menores na sociedade.

Há uma tendência, em certos setores, de se atropelar as mi
norias da sociedade.

Pergunto se isso é bom para a democracia. Estou convenci
do de que não. Lembro um pronunciamento categórico, '),ue distri
buirei cópia para os integrantes da Mesa, de Tancredo Neves - não
é de nenhum integrante do PC do B, do PT, do PSB, nem de ne
nhum partido de esquerda -, manifestando-se de fOlIDa categórica
contra mecanismos que venham alijar as minorias do processo po
lítico. Isso diz respeito à própria democracia.

Algumas medidas, como a proibição de coligações partidá-
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rias e outras, que no momento adequado iremos discutir, como o
voto distrital misto, são aniquiladoras da minoria e, portanto, da

.própria democracia.
Mas, evidentemente, essa questão não está em discussão,

mas apenas gostaria de a ela fazer referência, já que foi feita eo
passant uma lembrança sobre a questão da coligação.

O SR. DEPUTADO VILMAR ROCHA - Estava guardan
do algumas ponderações com relação às vantagens do voto facul
tativo para o momento oportuno, para que não ficássemos
repetindo deternúnados argumentos, como já dizemos na sessão
anterior. No entanto, em função do assunto, sou obrigado a refor
çar a minha argumentação a favor do voto facultativo.

Em primeiro lugar, não vamos discutir se o voto facultativo
é um dever ou um direito. Isso é uma questão fIlosófica. Alguns
acreditam que o voto é um direito do cidadão e, como tal, ele não
deve ser obrigado a exercitá-lo.

Inclusive é a essa corrente que me filio. Outros acreditam
que, além de ser um direito, também é um dever. Eles teriam que
ser obrigados a votar poréIue é um dever da cidadania. Não vou
entrar nesse assunto porque seria uma discrissão fIlosófica e não
chegaríamos a uma conclusão, dependendo da formação intelec
tual da pessoa.

Eu meu filio à concepção fIlosófica segundo a qual o voto é
um direito e o cidadão terá a liberdade de exercê-Io ou não. Do
ponto de vista da lógica formal seria um absurdo obrigar a pessoa
a exercer um direito que ela tem. Isso não é questão de interpreta
ção. Se ele tem direito, ele é livre para exercê-lo. Seria como obri
gar essa pessoa a exercer o seu direito. Entretanto, essa é uma
questão fJ10sófica na qual não vamos nos aprofundar, porque pos
sivelmente não chegaremos a uma conclusão.

Outro dado real é o crescente e avassalador número de vo
tos nulos e brancos. Será que não devem ser considerados os mi
lhões de votos nulos e brancos?

Pretendo trazer as estatísticas das últimas eleições no Brasil.
Há a presunção de que o eleitor que vai votar contrariado, sob o
ferrão, que não quer se manifestar, chega lá e vota nulo ou em
branco.

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - V. Exa me pennite
um aparte?

O SR. PRESIDENfE (Deputado Mendonça Neto) - Depu
tado Prisco Viana, peço a V. Exa que espere a conclusão do aparte
do Deputado Vilmar Rocha. Logo em seguida V. Exa terá a opor
tunidade de apartear o nobre Relator.

O SR. DEPUTADO VILMAR ROCHA - São milhares de
votos nulos e brancos que ocorrem devido à ação daqueles eleito
res que são obrigados, que são constrangidos, por uma legislação
antiga, a comparecer nas urnas. Essa questão também deve ser
considerada.

O Relator se referiu muito bem à perda da funcionalidade
do voto no Brasil. Na verdade o voto aqui já é facultativo. Vamos
raciocinar em detalhes. Primeiro, o voto entre dezesseis e demito
anos legalmente já é facultativo. Acima de setenta anos é facultati
vo também. E com respeito aos votos obrigatórios, todos os anos,
após as eleições, o Congresso Nacional vota uma lei anistiando,
dispensando os que não comparecem às umas de qualquer respon
sabilidade ou penalidade pelo processo eleitoral. Posso trazer, in
clusive, o número das leis votadas.

Há um projeto do Senador Júlio Campos, tramitando no
Congresso Nacional, que versa sobre a anistia a todos os que dei
xaram de votar na eleição anterior. Esse projeto deverá ser aprova
do pela tradição da Casa. Isso é praxe.

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA - E a multa?
O SR. DEPUTADO VILMAR ROCHA - Dispensa a multa

e qualquer outra penalidade. Na verdade, o voto já é facultativo no
Brasil.

Outro argumento, Sr. Relator, agradecendo a tolerância da
Mesa, é o seguinte: todos as ponderações investem na menoridade
do eleitor, na condição de subcidadão do eleitor. O Brasil de 1994
é outro. Prefrro acreditar na crescente consciência política e cívica
do cidadão, em função do processo de urbanização, avassalador
nas últimas décadas no Brasil, muito diferente do que 1934, quan
do a primeira Constituição estabeleceu o voto obrigatório. Já se
vão sessenta anos de voto obrigatório no Brasil. Acredito que o
nosso eleitor está melhorando em função da urbanização, em fun
ção dos meios de comunicação. Prefiro investir nisso a ficar inves
tindo, insistindo na condição de subcidadão. É mais ou menos
como se fosse uma criança. Nós estamos querendo tutelar o cida
dão. Caso não se dê responsabilidade à criança, deixando-a andar,
caminhar, enfrentar os desafios, ela nunca irá aprender a andar,
nunca irá ter consciência, nem maioridade.

O que estamos fazendo? Estamos querendo tutelar o cida
dão. O nosso eleitor é de um nível cultural muito baixo, sem nível
cívico. Então, nós, temos de tutelá-lo, obrigá-lo, não podemos dar
lhe liberdade.

Às vezes, o argumento pode ser até ao contrário.
O SR. PRESIDENfE (Deputado Mendonça Filho) - Sr.

Deputado, por favor, seja um pouco mais breve.
O SR. DEPUTADO VJLMAR ROCHA - Sr. Presidente,

concluo meu raciocínio. Agradeço a V. Exa a tolerância. Às vezes,
o argumento, a realidade, pode ser o contrário. Ao se dar liberdade
ao eleitor, este, vendo-se livre para se manifestar sem o ferrão da
obrigatoriedade, pode, às vezes, interessar-se mais pelo processo
eleitoral, pode infonnar-se melhor. Todos os que vão votar, vota
rão melhor, porque, se ele não for obrigado a votar, não precisará
fazê-Io.

Por todas essas razões, acredito que nós devíamos dar esse
passo, fazer essa experiência, exigir que os partidos políticos, o
candidatos emitissem melhores mensagens, motivassem, nas cam
panhas eleitorais, o eleitor a livremente votar.

MUlto obrigado.
O SR. PRESIDENfE (Deputado Mendonça Filho) - Com a

palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente,

creio que alguns outros companheiros estejam interessados na. dis
cussão. Talvez fosse melhor passar a palavra a eles.

O SR. DEPUTADO PRISCO VIANA - Sr. Presidente, gos
taria de fazer um comentário para não perder a oportunidade. Per
doe-me se eu estiver agredindo nOlmas de procedimento.

Felizmente, o Deputado Vilmar Rocha falou em presunção
quando se referiu ao grande volume de votos em branco, (' que é
verdade. Não temos avaliado corretamente a motivação dessas
pessoas votarem em branco.

Os cientista& políticos vão para a televisão e, como estão
muito distantes da realidade maior do País, logo indicam o voto
em branco como de protesto, quando, na verdade - e eu já me dei
o trabalho de pesquisar essa questão -, o grande percentual de vo
tos em branco decorre de inadeqJ1ação da legislação. Ao darmos o
voto ao analfabeto, nós o obrigamos a ler e escrever.

V. Exa sabe que o analfabeto, constrangido em ter de escre
ver - na última eleição isso foi até agravado, porque ele teve de fa
zer isso ostensivamente -, não teve sequer a proteção da cabine
indevassável. Aí a razão da grande quantidade de votos em bran
co. Isso jamais significou protesto político, como irresponsavel
mente difundem os cientistas políticos que comentam as eleições·
logo após o fechamento das urnas. Já que nós demos o voto ao
analfabeto, deveríamos ter adotado um sistema compatível.
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Há vários países do mundo que dão ao analfabeto, mas que
não o mandam escrever nem nome, nem número, Ele vota no par
tido, na legenda, e os partidos são identificados por cores ou por
símbolos de animais. Há países em que os candidatos são identifi
cados pela fotografIa, a frrn de facilitar o voto do analfabeto.

Temos de saber se vamos continuar mantendo o voto do
analfabeto. Essa questão foi amplamente ~tida aqui. Lembro"
me bem de que era Líder, naquela ocasião. Ao meu lado, estava
sentado o Senador Amaral Paixoto, que era do meu partido. No
momento em que seu nome foi chamado, ele levantou-se e votou
"sim", porque havia todo um movimento, uma preparação da opi
nião pública, no sentido de que o analfabeto, sem o voto, não tinha
sua cidadania completa. Acabando de votar, ele disse: "Não sei
avaliar a dimensão do erro que pratiquei." Foi o que ele me disse.

Em verdade, se nós demos o voto ao analfabeto, de termos
de dar condições para que ele vote.

Sr. Presidente, era esta a observação que queria fazer. Lem
bro ainda que, segundo estatísticas recentes do IBGE, 75% dos
eleitores brasileiros, ou são analfabetos, ou são analfabetos. Com
este dado estatístico, n6s vamos encontrar alguma explicação para
este grande volume de votos em branco em cada eleição.

Imaginemos um processo de votação melhor, que se adapte
à condição do eleitor analfabeto. É a melhor solução.

Quanto à questão da anistia das multas, ela não pode, abso
lutamente, revelar a preferência pelo voto facultativo. Lutei muito
contra as anistias. Quando eu era dirigente partidário, defendia o
fundo partidário, ficava sempre contra os projetos de anistia, por
que iriam tirar recursos dos partidos. Mas, na verdade, é demag6
gico, é oportunístico o projeto apresentado para isentar de multas
os eleitores. Pelo contrário, devíamos cobrar as multas, porque eu
entendo que o votar é dever, e vamos cobrar as multas de quem
não tiver cumprido o seu dever. Até porque esse dinheiro vai para
os partidos que continuam numa indigência fmanceira. Daí por
que têm vida sazonal. Nas épocas de eleição, não podem manter,
por exemplo, seu instituto de formação política, de fonnação de li
deres, de estudo de problemas nacionais. Enfrrn, essa é uma grave
deficiência da vida partidária brasileira.

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente,
gostaria apenas de fazer uma ponderação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Filho) - A pa
lavra está com o Deputado João Almeida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Gostaria de ouvir,
com muito prazer, V. Exa, mas a Deputada Tetê Bezerra também
quer nos dar uma contribuição nesse sentido.

A SRA. DEPUTADA TETÊ BEZERRA - Sr. Presidente,
Sr. Relator, vou procurar ser breve. Terei o cuidado, inclusive, de
não ser repetitiva e tomarei como base o que V. Exas já expuseram
aqui.

Com relação ao voto facultativo, gostaria de dizer que con
cordo com alguns colegas, quando se referem à necessidade de
ainda termos o voto obrigatório. N6s, que estamos acostumados a
passar por várias campanhas eleitorais, sabemos que realmente o
nosso cidadão, na maioria das vezes, desconhece, inclusive, o
exercíció da cidadania. Não tem, infelizmente, a cultura necessária
para poder, realmente, até escolher seus candidatos.

Poderia estar comentando uma heresia ao dizer que nosso
eleitor não tem condições de escolher seu candidato. Mas acho que
.compete aos partidos politicos, aos candidatos levarem, dentro de
suas propostas de campanha, o esclarecimento necessário, a frrn de
que realmente o eleitor tenha acesso a todos os conhecimentos.
Acredito que o voto facultativo seria até muito bemcvindo ao nos
so País em outras circunstâncias, em outras situações, e que um
dia poderemos chegar a tê-Io.

Com relação à perda de mandato, como já foi dito aqui, que
se trata de medida extremamente severa. acho que mesmo assim
deve haver uma posição nesse sentido. De acordo com o docu
mento encaminhado pela Comissão, na legislatura passada 268
Parlamentares trocaram de partido. Isso apenas para citar esse do
cumento, sem levar em conta as Assembléias Legislativas, as Câ
maras Municipais e as Prefeituras Municipais. Acredito que fIca aí
totalmente caracterizado o desrespeito à vontade do eleitor quando
escolheu, dentro de um partido politico, aquele candidato que vies
se a representá-lo.

Com relação à divulgação de pesquisas eleitorais, creio ser
também um pouco longo esse prazo de sessenta dias. Sasbemos
que o eleitor se defme por determinado candidato quinze, vinte.
trinta dias antes das eleições. Creio que sessenta dias seria um pra
zo demasiadamente longo. Acredito que se quinze a vinte dias se
ria um prazo que poderia estar melhor retatando a realidade e não
traria nenhum problema, nenhuma alteração, com respeito à divul
gação das pesquisas eleitorais. Era s6 isso, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA - Queria fazer
alguns comentários sobre a questão do voto obrigatório ou faculta
tivo. A sociedade reprova o omisso, e n6s veremos que, com o
voto facultativo. a omissão do povo brasileiro vai ser muito grande
·no dia das eleições. Deixo esta questão para fIlosofarmos. Há um
engano muito grande também sobre a questão da urbanização do
Brasil- está havendo um favelamento muito grande. Não é urba
nização. é favelamento. São populações rurais que vêm para as ci
dades, que mantêm suas características rurais e vivem em uma
miséria pior ainda.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Queria comentar
alguns pontos, Sr. Presidente. Srs. Deputados. O Deputado Rober
to Santos fala do prazo mínimo na Constituição Federal. Creio que
é uma bela sugestão. só que ao fIxarmos o prazo mínimo corremos
o risco de não sairmos dele. Não se aprova a lei, porque está na
Constituição um prazo mínimo. Mas, sem dúvida, esse é um as
sunto que devemos examinar com cuidado.

O Deputado Roberto Pessoa traz um elemento muito inte
ressante, a discussão sobre a divulgação das pesquisas, que tinha
evitado mencionar aqui, mas ele o fez com muita propriedade. É o
problema de que a pesquisa induz o fmanciador. E isso é natural.
Quando admitimos - e fIzemos bem, porque acabamos com a hi
pocrisia dos fmanciamentos das campanhas - o fmanciamento das
companhas por pessoas jurídicas, estabelecemos uma condição
nov.a. Todos sabem que candidato em baixa não acha fmanciamen
to, e candidato em alta não tem tempo de dar atenção a quem quer
financiá-lo. Pergunto se esse fato não é muito importante, pois
para mim o é. O Deputado Roberto Pessoa falou bem. Eu voltaria
à questão das pesquisas para pedir aos companheiros, que nos têm
ajudado tanto, que indiquem uma s6 vantagem da divulgação das
pesquisas que visam formar a convicção do eleitor, quanto à quali
dade dos seus candidatos e do seu programa de trabalho, quanto ao
conjunto de forças politicas que vai ajudá-lo a governar. Quero sa
ber se, além desses elementos, há outros importantes para conven
cer o eleitor. São vinte. trinta, cinqüenta, dez dias. Tudo bem.
Deixaremos então para proibir essa divulgação na última semana e
os eleitores vão formando a sua convicção ao longo dos meses.
Bem disse a Deputada Tetê Bezerra: Cf espasmo fmal é nos vinte
dias, mas a cabeça vai sendo feita ao longo de um bom período.
Insisto: os companheiros que tenham qualquer argumento, qual
quer razão, que os tragam, como fez, ontem, o Deputado Feu
Rosa. Até agora s6 conheço esse argumento de S. Exa. Mas deve
mos ver qual a vantagem que há na divulgação tão insistente, tão
sistemática, tão programada, tão trabalhada pelos meios de comu
nicação, das pesquisas eleitorais antecipadas. Como a divulgação
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Código, que não são disposições pennanentes. pénso que aí temos
o problema dos fmanciamentos - não podemos considerá-lo resol
vido para colocá-lo como disciplina defmitiva, até porque estamos
discutindo a possibilidade de coincidência de mandatos -, a divi
são do tempo na televisão e há outras disciplinas desse tipo. Deve
ríamos procurar fazer a alteração defmitiva no Código das
disciplinas de caráter mais permanente. E aí falo de alistamento,
identifIcação do eleitor para votação. Isso são disciplinas do Códi
go. Não adianta fazermos uma lei agora se podemos já conceber
uma disciplina defmitiva e fazer a alteração do Código. Podíamos
produzir uma lei eleitoral para 19% muito enxuta e uma outra lei,
alterando dispositivos do Código, processo que continuaIÍamos no
ano seguinte até formatarmos o Código defmitivamente. Listei al
gumas matérias que develÍamos alterar no Código:

- alistamento e identifIcação do eleitor para votação;
- domicílio eleitoral e transferência - temos muitos proble-

mas nesta área;
- prazo mínimo de filiação;
- disposição para a tomada de voto pelo sistema eletrônico

- não sei se teremos condições de avançar tanto e construir uma
disciplina definitiva ou se deixaIÍamos isso na Lei Eleitoral para
um primeiro teste;

- o abuso do poder público - assunto em que há muita pro
vocação na Casa~, relacionado com a inauguração de obras e pro
paganda institucional no penado eleitoral; e

- as penalidades a candidatos, a agentes do poder econômi
co e do poder público, a juízes e a agentes da Justiça, pela trans
gressão de diversas nonnas do Código e do exercício de funções.
Lembro aqui que não há qualquer penalidade para o caso de um
funcionário de um cart6rio que distribui títulos à farta. Quer-se
condenar este indivíduo e o Código não é claro sobre isso. As pe
nas do Código são todas muito irrisórias, insignifIcantes.

Há situações na área de preservar a vontade e o direito do
eleitor que deveriam ser revistas. Na lei eleitoral de 1996 telÍamos
que tratar das coligações, do fmanciamento de campanhas, do nú
mero de candidatos por partido - que não considero uma situação
resolvida defmitivamente -, do acesso ao tempo de televisão. Há
outra questão que creio deva ser imediata - na Bahia há uma exi
gência muito grande e representantes de vários Estados já me fala
ram a respeito disto -, é de que se obrigue o Tribunal Superior
Eleitoral a promover uma correção nos cartórios, pois muitos Mu
nicípios brasileiros têm mais eleitores do que habitantes. A pro
porcionalidade está uma loucura e se não tomarmos
imediatamente essa providência ela não surtirá efeito para a pr6xi
ma eleição, pois na última hora isso não será possível. Então, há
necessidade de um dispositivo na Lei, para que essa providência
seja tomada logo.

Com relação ao rádio e à televisão, quero dizer que temos
um assunto pendente, que não conseguimos resolver, ainda, nas
eleições municipais e os companheiros que tratarão desse assunto
devemo fazê-lo com mais cuidado. É a situação, por exemplo, em
que existe uma repetidora regional de televisão, que nem sempre
se localiza na cidade mais importante daquela região, e, pelas leis
anteriores, o uso da televisão acaba sendo privativo do Município
onde está situada a retransmissora de televisão, prejudicando os
outros Municípios. Esse problema foi trazido na lei passada e não
tivemos tempo sufIciente para tratar dele, para encontrar uma dis
ciplina, porém é da maior importância. Às vezes se está usando in
tensamente a televisão no horário gratuito tratando da eleição de
um Município só e os outros, alguns muito representativos em ter
mos de importância econômica e política na região, não têm opor
tunidade de seus candidatos usarem esse benefício da lei.

Este é um assunto que merece atenção especial. Não é tão

contribui para o processo eleitoral, para a formação da convicção
do eleitor? No sentido positivo.

A SRA. DEPUTADA TETÊ BEZERRA - Se se detectar os
pontos onde há estrangulamento... (Fora do microfone - Inaudi
veI.)

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Mas nós estamos
falando de outro ponto. Isso é trabalho de comitê de Deputado. Es
tamos falando não da divulgação da vontade do eleitor com rela
ção ao programa. Estamos falando da divulgação dos resultados
previstos para~ candidaturas, par~ a disputa e~eitoral.

A SRA. DEPUTADA TETE BEZERRA- Sim, eu sei.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Estamos falando

também sobre o percentual de votos que cada um deve ter e sobre
projeções como: "se a eleição fosse hoje Lula teria tanto e Fernan
do Henrique tanto", com toda aquela simulação que eles fazem.
Qual é a contribuição que isso traz ao processo eleitoral.

O Deputado Aldo Arantes fala de coligação e nós teremos
boa discussão sobre isso, oportunanlente, pois certamente não é o
tema de agora.

Quero recuperar um pouco o raciocínio do Deputado Boni
fácio de Andrada, porque concordo plenamente com S. Exa e tudo
o que temos falado aqui tem sido no sentido de buscar fortalecer o
processo político e desjudicializá-Io. Estaria certo, Deputado Pris
co Viana?

A realidade de 1946 era uma. A hist6ria de construção do
PSD e da UDN foi uma e estava se completando quando vei~ a in
tenupção. Depois se iniciou outro ciclo, o da Arena com o MDB,
que também estava se completando, amadurecendo, quando veio
outra intenupção, mas isso se deu em diversos momentos da vida
da sociedade brasileira. A sociedade mudou, o eleitorado mudou,
os meios de comunicação mudaram. Na Bahia há o Senador Luiz
Viana que diz: ''nas primeira eleições eu perdia mais tempo, como
Deputado, fazendo cartas para meus cabos eleitorais do que fazen
do discursos no plenário. De nada adiantava fazer discursos no
plenário, o que adiantava era fazer cartas para meus chefes políti
cos". Isso era no tempo do PDS e da UDN; hoje não. Hoje o que
projeta é aparecer na televisão, no "Jornal Nacional", é o discurso
no plenário, são as reuniões lá nas comnnidades, é a discussão dos
anseios diretamente com os interessados. É outro tempo. A arqui
tetura dos partidos há de ser outra. A legislação eleitoral e partidá
ria tem de acompanhar isso também, sem dúvida nenhuma.

O SR. CORIOLANO SALES - A cartinha vale muito.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Ainda tem valor.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Mendonça Filho) - Sr.

Deputado João Almeida, existe um segundo item na pauta ao qual,
acredito, até pela presença dos Srs. Parlamentares, podelÍamos dar
<> devido encaminhamento, de acordo com a recomendação de V.
Exa, ou seja, a fonnação das duas tunnas responsáveis, respectiva
mente, pela elaboração da lei que vai reger a eleição de 1996, e a
renovação do Código Eleitoral. V. Exa quer sinalizar com algo a
respeito destes temas? A·seguir, poderíamos encerrar a reunião e
convocar outra para a próxima semana, conforme tema previa
mente estabelecido.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente,
gostaria de ver se conseguíamos encontrar um alinhamento entre a
Comissão e essas duas Turmas sobre a matéria com que cada uma
deva trabalhar. Numa das reuniões passadas lembrei aos compa
nheiros que, ao longo dos últimos anos, em cada eleição, nós fIze
mos uma mutilação no Código. Transformamos dispositivos,
revogamos outros e não os reconstituímos.

A idéia é de que nós possamos voltar a reconstituir o Códi
go Eleitoral. Penso que a lei eleitoral de 1996, deveria ser enxutís
sima para tratar basicamente das matérias que não estão afetas ao
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fácil resolvê-Io, mas sempre o exercicio coletivo da criatividade'
encontra soluções interessantes.

Sr. Presidente, gostaria que V. Ex" determinasse uma data
para que nos 'sentássemos juntos novamente. Talvez seja importan
te V. Ex" convocar essa primeira reunião, já. separando os grupos, para
que pudessemtrabalhar efetivamente e dar conta dos seus encaJ:gos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendonça Fillio) - Depu
tado João Almeida, esta Presidência seguirá a orientação de V. Ex"
e convocará os respectivos coordenadores da Subcomissão que
cuida da lei eleitoral de 1996 e da redefmição do Código EleitoraL

Antes de encerrar esta reunião, comunico ao Plenário que
fica convocada nova reunião, com o intuito de debatermos a ree
leição e coincidência de mandatos, para a próxima terça-feira, dia
4, às 17h30min, neste plenário, provavelmente. A comunicação
deverá ser encaminhada pela secretaria desta Comissão.

Contaremos com a presença dos Profs. Walter Costa Porto e
Otaciano Nogueira, da UnB, que debaterão esse assunto.

Houve inversão na pauta e no cronograma apresentado ao
Plenário porque a previsão inicial do Relator era de que pudésse
mos debJiter a questão do voto distrital misto ou proporcional.
Esse tema ficará para o dia 18, conforme o aviso a respeito que
será enviado a todos os membros desta Comissão.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer à proposta de
emenda à Constituição nO 5, de 1995, que "altera o
inciso IX, do art. 170, o art. 171 e o § 1° do art. 176
da Constituição Federal" (Empresa Brasileira).

148 Reunião (Ordinária), reanzada em 16 de maio de 1995.

Aos dezesseis dias do mês de maio de mil novecentos e no
venta e cinco, às quinze horas e quatorze minutos, na sala 5, reu
niu-se a Comissão Especial constituída nos teImOS do § 2° do Art.
202 do Regimento Interno, destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nO 5, de 1995, que "altera o inciso IX,
do art. 170, o art. 17~ e o § 1° do art. 176 da Constituição Fede
ral"(Empresa Brasileira). Compareceram os Senhores Deputados:
Antônio Brasil, Presidente; Fernando Torres, 2° Vice-Presidente;
Ney Lopes, Relator; Aldo Rebelo, Gilney Vianna, João Fassarella,
Luís Roberto Ponte, Luiz Carlos Hauly, Mário Negromonte, Os
valdo Reis, Paes Landim, Prisco Viana, Vicente Anuda e Wagner
Rossi, titulares; Chico da Princesa, Duílio Pisaneschi, Maria Elvira
e Régis de Oliveira, suplentes. Deixaram de comparecer à reunião
os seguintes membros titulares: Ari Magalhães, Chico Ferramenta,
Edinho Araújo, Heráclito Fortes, Ibrahim Abi-Ackel, Itamar Ser
pa, João Colaço, João Mendes, Matheus Shimidt, Osvaldo Biolchi,
Pedro Canedo, Pedro Corrêa, Sandro Mabel, Sílvio Torres Vilmar
Rocha e Wilson Cignachi. Ordem do Dia: Dando início à Ordem
do Dia, o Senhor Presidente comunicou a seus pares que a presen
te reunião destinava-se à apreciação da redação para o segundo
turno. Em seguida, passou a palavra ao Relator, Deputado Ney
Lopes que comunicou ao senhor Presidente sua intensão de acatar
sugestão para redação do segundo turno, enviada à Comissão pelo
Deputado Michel Temer. O Deputado Ney Lopes lê o documento
por solicitação do Senhor Presidente. Com a palavra, °Deputado
Vicente Anuda sugere pequena mudança na ementa, substituindo
"... e dispõe sobre a adoção de medida provisória" por "...e veda a
adoção de medida provisória". Em votação simb6lica, a redação
para o segundo turno foi aprovada, por maioria de votos, segundo
a sugestão do Deputado Michel Temer acatada pelo Senhor Rela
tor, Deputado Ney Lopes. Encerramento - Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou, às quinze horas e dezesseis

minutos, a presente reunião que foi gravada e suas notas'~igrá
ficas, após traduzidas e datilografadas, farão parte integrante desta
Ata. E, para constar, eu, Marlene Nassif, Secretária, lavrei a pre
sente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente
e encaminhada à publicação.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

O Deputado Alcides Modesto, Presidente da Comissão de
Agricultura e Política Rural, fez a seguinte:

Distribuição nO 11J95

Em 17-5-95
Ao Sr. Deputado Elias Murad - Projeto de Lei nO 381/95 

do Sr. Rivaldo Macari - que ''Institui normas sanitárias para ani
mais comercializados em leilões rurais".

Ao Sr. Deputado Osvaldo Coellio -. Projeto de Lei n"
361195 - do Sr. Ivo Mainardi - que "Altera o artigo 16, da Lei nO
4.771, de lS de setemlxo de 1965, que institui ODOVO CódigoFlcrestal".

Ao Sr. Deputado Padre Roque - Projeto de Lei nO 343/95 
da Sr" Ana Júlia - que ''Dá nova redação ao parágrafo 4°, inciso
IV, do artigo 9°, da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que
dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais re
lativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, T'rtulo vn, da
Constituição Federal".

Sala da Comissão, 17 de maio de 1995. - Moizes Lobo da
Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

O Deputado Wigberto Tartuce, Presidente da Comissão de
Traballio, de Administração e Serviço Público, fez a seguinte

Distribuição nO 19195

Em 17-5-95
Ao Deputado Valdomiro Meger - Projeto de Decreto Le

gislativo nO 62/95 - da Comissão de Relações Exteriores (Mensa
gem n° 77/95) - "aprova os textos dos acordos, por troca de Notas,
de 1° e 2 de junho de 1994, entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República do Paraguai, que modifi
cam e complementam o Acordo, celebrado entre os dois Governos
em 26 de setembro de 1992, para a construção de uma segunda
ponte sobre o Rio do Paraná".

Ao Deputado Wigberto Tartuce (avocado) - Projeto de De
creto Legislativo nO 65/95 - do Sr. Hélio Bicudo - que "determina
a aplicação do artigo 8° das Disposições Constitucionais Transitó
rias, da Constituição Federal, em forma paritária nos serv.iços pú
blicos federais, estadual e municipal e nos Ministérios do Exército,
da Marinha e Aeronáutica, relativamente aos critérios para conta
gem do tempo de serviço ativo para efeitos de anistia".

Sala da Comissão, 17 de maio de 1995. - Tanta Veda de
Almeida, Secretária.

REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

O Deputado Wigberto Tartuce, Presidente da Comissão de
Traballio, de Administração e Serviço Público, fez a seguinte

Redistribuição n° 3195

Em 17·5-95
Ao Deputado José Carlos Aleluia - Projeto de Lei nO

6.131/90 - do Senado Federal (PLS nO 82/90) - PL nOs 1.369188
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(1.824189, 3.853189 e 4.956190), 1.696189 (2.775189), 4.412189 Ao Deputado Wigberto Tartuce (avocado) - Projeto de Lei
(5.872190), 28191, 35191, 134191, 285191, 345191, 392191, nO 99195 - do Sr. Odelmo Leão - que "dispõe sobre a flXação da
1.951/91,2.106191,2.236191,2.644192 e 3.851/93, apensados) - jornada de trabalho dos Assistentes Sociais".
que "dispõe sobre a fIScalização das relações do trabalho e <lã ou- Sala da Comissão, 17 de maio de 1995. - TaJita Veda de
tras providências". Almeida, Secretária.



MESA -.,

(Biênio 1995/96)

Presidente:
LUÍS EDUARDO - PFL-BA

10 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

20 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SF

10 Secretário:
WILSON CAMPOS - PMDB - PE
20 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE- PrB-MG
30 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PP - DF
40 Secretário:
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
10 ROBSON 11JMA - PL-SP

20 VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

30 LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

40 WILSON BRAGA - PDT-PB

Líder: MICHEL TEMER

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(pFIJPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Líder: FRANCISCO DORNELLES

Adão Pretto
Jair Meneguelli
Luís Gushiken

Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Romel Anízio
Valdomiro Neger

Jofum Frejat

Augusto Nardes
Emldo Trindade
Moacir Andrade

Luciano de Castro
Paulo Mourão

Ricardo Izar
Hugo Biehl

Antônio Carlos Paununzio
Carlos Mosconi

Elias Murad
João Leão

Salvador Zimbaldi
Nelson Otoch

PPR

PDT

Líder: MIRO TEIXEIRA

Vice-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Carlos Camurça
João Maria
Valdenor Guedes

PP

Líder: ODELMO LEÃO

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiado

PT
Líder: JAQUES WAGNER

Adroaldo Streck
Arthur Virgílio Neto
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto Fmnça
Arnaldo Madeira
Jorge Anders

Vice-Líderes:
Gerson Peres (lo Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Pauderney Avelino
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel

, José Carlos !'leluia
Alvaro Gaudênclo Neto

Aracely de Paula
César Bandeira

Eliseu Moura
Félix Mendonça
Hilário Coimbra

Jairo Soares
José Múcio Monteiro

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Paes Landim
Roberto Brant

Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

José Priante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Saudro Mabel

Edinho Araújo
Jurandyr Paixão
José Luiz Clerot

PMDB

Vice-Líderes:
Nelson Tmd (lo Vice)
Aberlardo Lupion
Antônio dos Santos
Carlos Alberto
Efraim Morais
Fátima Pelaes
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Borba
Maluly Netto
Ney Lopes
Osvaldo Bilchi
Paulo Bornhausen
Rubem Medina
Vicente Cascione

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brígido
Confúcio Moura
Elias AbraMo
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1o Vice) Yeda Crusius

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (loVice)
Edson Ezequiel

Antônio Joaquim
Eurlpedes Miranda



BLOCO PARLAMENTAR (PSBIPMN)

Líder: FERNANDO LYRA

Sérgio Miranda

PCdoB
Líder: ALDO RIBEIRO

PARÁGRAFO 4°, ART. 9" RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUlZ CARLOS SANfOS

Vice-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Ubaldino Júnior

Matheus Schmidt
Sérgio Carneiro

SHvioAbreu

Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Vice-Lideres:
José Carlos Sabóia (1" Vice)
Alexandre Cardoso

BLOCO PARLAMENTAR (pLlPSDIPSC)

Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vfce.Líderes:
Coranci Sobrinho (1° Vice)
Elton Rohnelt
Buj6cio Simões



I vaga (s)

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

Suplentes
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada
Carlos Alberto
César Bandeira

Heráclito Fortes
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Mend~çaFilho
Vilson Santini

1 vaga (s)

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Barbosa Neto
Edinho Araújo

Euler Ribeiro
Geddel Vieira Lima

Henrique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen

Laire Rosado
Maurício Requião

Zaire Rezende
2 vaga (s)

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres

Nels~Marchezan
Raimundo Santos

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio Neto

Ayres da Cunha
FlávioAms

PPS

PT

PPR

PSDB

PCdoB

PMDB

PSBJPMN

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieira
Hélio Rosas
João Ahneida
Marcelo Barbieri
Pedrohujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Titulares
Antônio Joaquim Aral1jo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu Iha
Roberto Santos
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Roberto Campos
Ubaldo Correa (PMDB)
Welson Gasparini

AnaJúlia
Ivan Valente

Luís Barbosa (PfB) Sérgio Arouca

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697816979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA.

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
1°Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (P1)

PFIJPTB

Fernando Ferro
João Coser

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

AirtonDipp
Carlos Cardinal

Giovanni Queiroz

Suplentes
Albérico Cordeiro

Antônio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Ml1cio Monteiro
Lael Varella

Luiz Braga
Marilu Guimarães

Philem~Rodrigues
Roberto Pessoa

Dolores Nunes
João Maia

Marconi Perillo

Célia Mendes
Enivaldo Ribeiro

Maria Valadão
Mário CavalIazzi

Telmo Kirst

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Seirano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

Pedrohujo
Uds~Bandeira

Wilson Branco
Wilson Cignachi

2 vaga (s)

Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPR)

Carlos Mosconi
Herculano Anghinetti

Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz

PLlPSDIPSC

Hilário Coimbra (PfB)
Roland Lavigne

José Rezende (PfB)
Zé Gomes da Rocha

Anivaldo Vale
Cleonâncio Fonseca (PSDB)
Hugo Biehl
José Teles
Roberto Balestra

Antônio Aureliano
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (pMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)

PT

PSDB

PPR

Titulares
Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Jl1lio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Annando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
1vaga (s)

PP
Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico
Romel Anizio

PMDB

PDT

Luiz Durão
OdílioBalbinotti
Oscar Goldoni

AdãoPretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

COMISSÕES PERMANENTES ------------,

COMISSÃO l)E AGRICULTURA
EPOrr.nCAR~ Aooffi~S~oooc

Presidente: Alcides Modesto (P1) Bento Lelis
1°Vice-Presidente: José Fritsch (P1)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PSDB)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL) Nelson Meurer (PP)

PFUPTB



Milton Temer
Tilden Santiago
Werner Wanderer (PFL)

PP
Edson Queiroz
Flávio Derzi

.Vadão Gomes

PDT

Eurípedes Miranda
Itamar Serpa
Wolney Queiroz

PUPSDIPSC

Márcia Marinho (PSDB)
Marquinho Chedid
Pedro Canedo

PSBJPMN
Jerônimo Reis
Sérgio Guerra

Jair Meneguelli
Paulo Lima (PFL)

Pedro Wilson

Laprovita Vieira
Sérgio Naya

Silvemani Santos

Antônio Joaquim
Cunha Lima

Edson Ezequiel

João Colaço (PSB)
Romel Anízio (PP)

Valdemar Costa Neto

Gonzaga Patriota
Ubaldino Junior

Régis de Oliveira
Vicente Anuda
Zulaie Cobra

Jarbas Lima
Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Hélio Bicudo
José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Marconi Perillo
T~vaneAlbuquerque
Valdenor Guedes

lldemar Kussler
Rommel Feij6

1 vaga

PPR
Adhemar de Barros

Alzira Ewerton
Nelson Marchezan

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PT
Milton Temer

Raimundo Santos (PPR)
Sandra Starling

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

PP
Alcione Athayde

Mário de Oliveira
OdelmoLeão

PCdoB

Inácio Anuda Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUI.ÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB)

PFLIPI'B
PPS

Jairo Carneiro (PFL) Augusto Carvalho

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala I
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PMDB)

PFLIPI'B

'riMares
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

PMDB

SupleJ)tes
Atila Lins

Ciro Nogueira.
Jair Soares

JairoAzi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César .

Maluly Netto
Maurício Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
I vaga

. Coriolano Sales
Matheus Schmidt
Enio Bacci

Francisco Rodrigues
Rol:md Lavigne

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Aldo Arantes

PDT
Eurípedes Miranda

Magno Bacelar
Severiano Alves

PUPSDIPSC
Augusto Farias

De Velasco

PSBJPMN
Jerônimo Reis

1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Alberto Goldman Fátima Pelaes AmIdo Cedraz
Aloysio Nunes Ferreira Luciano Pizzatto Carlos da Carbras

Elias Abrahão Raquel Capiberibe (pSB) José Carlos Vieira
Fernando Diniz Salomão Cruz José Coimbra

João Thome Mestrinho Sarney Filho Ricardo Barros
José Priante Vilson Santini TeIma de Souza (PT)

Luiz Fernando PMDB
Michel Temer Alberico Filho Chicão Brígido

Roberto Valadão Remi Trinta Freire Júnior
Wagner Rossi Socorro Gomes (PCdoB) Inácio Anuda (PCdoB)

Wilson Branco Tete Bezerra
PSDB I vaga (s) Valdir Colatto

, Celso Russomanno PSDB
Emerson Olavo Pires Celso Russomanno Nelson Otoch

Franco Montoro Pimentel Gomes Roberto França



Zulaie Cobra José Carlos Coutinho Sérgio Carneiro

PLlPSDIPSC

Eurico Miranda De Velasco RobsonTuma
Jair Bolsonaro PSBJPMNJosé Carlos Lacerda

Ubaldino Júnior Adelson Salvador

PSBJPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Ararona de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo lI, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Ni.lmãrio Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

PFLIPTB
Álvaro Gaudêncio Neto Antônio Geraldo
Benedito de Lira Jair Siqueira
Fátima Pelaes José Rocha
Marilu Guimarães Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço 2 vaga (s)
Vilmar Rocha

PMDB

Elcione Barbalho Agnelo Queiroz (PCdoB)
Gilvan Freire João Thome Mestrinho
Paes de Andrade Rubens Cosac
Rita Camata Nilton Baiano
Roberto Valadão 1 vaga (s)

PSDB

FlávioArns Domingos Leonelli
lldemar Kussler Sebastião Madeira
José Aníbal Tuga Angerami

PPR

Fernando Gabeira (PV) Fernando Ferro (PT)
Raimundo Santos Maria Valadão
Zé Gomes da Rocha (PSD) Marta Suplicy (PT)

PT
Hélio Bicudo Domingos Dutra
Nilmário Miranda Pedro Wilson

PP'

Francisco Silva Valdomiro Meger
Laura Carneiro Wigberto Tartuce

PDT

Fernando Lopes Cidinha Campos

COMISSÃO DE ECO?jOMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
1° Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

PFLIPTB

Aldo Arantes

1 vaga (s)

Bosco França
PSBJPMN

PCdoB

PLlPSDJPSC

Ricardo Heráclio

Aldo Rebelo

Francisco Horta

Betinho Rosado Carlos Melles
José MlÍcio Monteiro Félix Mendonça
Luiz Braga Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes Jaime Martins
Roberto Pessoa João Ribeiro
Rubem Medina Roberto Brant
Severino Cavalcanti 1 vaga (s)

PMDB

Antônio do Valle Alberico Filho
Dilso Sperafico Francisco Diógenes
Enivaldo Ribeiro (PPR) Gonzaga Mota
Marcelo Teixeira Jurandyr Paixão
Nair Xavier Lobo Maria Elvira
Paulo Ritzel Sandro Mabel

PSDB

Herculano Anghinetti Antônio Kandir
José Aníbal Domingos Leonelli
Nelson Otoch Fernando Torres
Vittorio Mediolli José de Abreu

PPR

Jólio Redecker Affonso Camargo
Mário Cavallazzi Alzira Ewerton
Pauderney Avelino Fausto Martello

PT
João Fassarella José Machado
Luiz Mainardi Luciano Zica
WagnerSalustiano (PPR) Miguel Rosseto

pp

Laprovita Vieira Dilceu Sperafico
Renato Johnsson José Janene

PDT

Cunha Lima Max Rosenmann
Magno Bacelar Vicente André Gomes

PRP
1 vaga (s) 1 vaga (s)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-l<h
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

Itamar Serpa

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Elton Rohnelt

Francisco Silva
Valdenor Guedes

PT

PP

PDT

PLlPSDJPSC

Gilney Viana
José Machado
1 vaga

RobsonTuma

Sérgio Carneiro

Laura Carneiro
Silvernani Santos

Vanessa Felippe

Fernando Gabeira (PV)
Maria Valadão
1 vaga (s)

PPR



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pD'I)
1° Vice-Presidente: Fernando ZUppo (pD'I)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

PFLIPTB

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras-10h .
Telefones: 318-69<XY69051701117012

COMISSÃO DE FJ1l!ANÇAS
E TRIBUTAÇAO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (pD'I)

PFLIPTB

PLlPSDJPSC

PV

João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalliães
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-6960'6989/6955

CO~SÃODE~CAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Finno de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

PFLIPTB

Enio Bacci
Eurlpedes Miranda

Sérgio Miranda

Sérgio Guerra

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSB)

PLlPSDJPSC

PSBJPMN

Roberto Brant Wilson Cunha

PMDB
Edinho Bez Anibal Gomes
Geddel Vieira Lima Antônio do Valle
Germano Rigotto João Almeida
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Hermes Parcianello Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vaga (s)
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

PSDB

Antônio Kandir Antônio Aureliano
Jackson Pereira Arnaldo Madeira
Mareio Fortes Danilo de Castro
Saulo Queiroz Jorge Anders
YedaCrusius Regis de Oliveira

PPR

Basílio Villani Anivaldo Vale
DelfIm Netto Ari Magalhães
Francisco Dornelles Roberto Campos
Paulo Mouriio Rogério Silva

PT
Celso Daniel Antonio Feijão (PSDB)
Conceição Tavares José Augusto
Fernando Torres (PSDB) Marcelo Deda
Jose Fortunati Nedson Micheleti

PP

José Janene Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Sérgio Naya Márcio Reinaldo Moreira

PCdoB

Jurandyr Paixão (pMDB)

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

PDT

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

José Chaves

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins

Luiz Buaiz

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mendes
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalliães

Luiz Durão
'Wolney Queiroz

João Fassarella
Padre Roque

PP

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PT

Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Anuda

B.Sá(pSDB)
José Linhares

PDT

PPR
Cleonâncio Fonseca (PSDB)

Paulo Bauer
Ronivon Santiago (PSD)

PSDB

PMDB

Fernando Gonçalves (PTB)
Ivandro Cunha Lima

RitaCarnata
Simara Ellery

1 vaga (s)

Esther Grossi
Pedro Wilson

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Elias Abrahão
Lídia Quinan .
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marehezan

Álvaro Valle

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Alexandre Santos
FlávioArns
Sílvio Torres

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano



Adelson Ribeiro
AryKara

Freire Junior
Rubens Cosac

1 vaga (s)

Jayme Santana
KoyuTha

Sílvio Torres

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

PSDB

PMDB

Aécio Neves
Franco Montoro

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Antônio Ueno
AroIdo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
NelsonTrad

PSBJPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 15-B
Telefones: 318-694416946

CO~ÃODERELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco ~ontoro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

PFIJPTB

Carlos Camurça
Flávio Derzi

1 vaga (s)

Cidinha Campos
Coriolano Sales

RenanKurtz

Abelardo Lupion
Alceste Almeida

João Mellão Neto

Osório Adriano José Santana de Vasconcellos Pedro Correa
Paulo Heslander Moisés Lipnik Salomão Cruz

SameyFilho Murilo Pinheiro Werner Wanderer
Ursicino Queiroz PMDBVic Pires Franco

Francisco Diogenes Edinho Bez
Jorge Tadeu Mudalen Marcelo Barbieri

Carlos Apolinário Marcos Lima Zila Bezerra
Hélio Rosas PauloTitan 2 vaga(s)

Luiz Carlos Santos Rivaldo Macari
Pedro Novais PSDBRoberto Rocha

4 vaga (s) Adroaldo Streck Finno de Castro
Luciano Zica (P1) Márcio Fortes
Sylvio Lopes Marinha Raupp

PPR
Alexandre Santos Fausto Martello Benedito Guimarães
Cipriano Correia José Tude (PTB) Júlio Redecker

José Aníbal Sérgio Barcellos (PFL) Nelson Marquezelli (PTB)
Roberto Santos PT

Vittorio Mediolli
Yeda Crusius Chico Ferramenta AdãoPretto

Fernando Ferro Milton Mendes

Ana Júlia
PP

Chico Vigilante Carlos Camurça Edson Queiroz
José Genoíno Salatiel Carvalho Marcos Medrado

Luiz Gushiken PDT
AirtonDipp Antônio Joaquim

Basílio Villani José Mauricio José Carlos Coutinho (S/Part.)
DelílDl Netto PIJPSDIPSC

Pauderney Avelino
Elton Rohnelt Zé Gomes da RochaSimão Sessim

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

Augusto Farias
Valdemar Costa Neto

PDT

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
Eliseu Resende

Jos~Carlos Sabóia

PP
Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PIJPSDIPSC

João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

PPR

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

Luciano Castro
Moacyr Andrade
Raimundo Santos
Ricardo Izar

PT

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires
Finno de Castro
Jayme Santana

PSDB

Adelson Ribeiro
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
Freire Júnior
José Priante
Luiz Fernando
Nan Souza (PP)
Olavo Calheiros

PMDB

PSBJPMN
Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga (s)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: 5" - lO:00h - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888

CO~SÃODEMrnNASEENERGM

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

PFIJPTB



PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGÇRIDADE
SOCIAL E FAMIUA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
10 Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
20 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
30 Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

PFLIPTB

PPR
Cunha Bueno Adylson Motta
Paulo Bauer Wagner Salustiano

Pf
Luiz Gushiken Conceição Tavares
Sandra Starling Eduardo Jorge

PP
Costa Ferreira Jofran Frejat
Raul Belém (PFL) Salatiel Carvalho

PDT
Carlos Cardinal José Maurício
RenanKurtz Oscar Goldoni

PLlPSDIPSC
De Velasco Álvaro Valle

PSBJPMN
Ushitaro Kamia Ricardo Heráclio

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
10 Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
20 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
30 Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

PFLIPTB

Pf
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Humberto Costa Gilney Viana
José Augusto José Fritsch
Marta Suplicy José Pimentel

PP
B.Sá(pSDB) Alcione Athayde
Jofran Frejat Laura Carneiro
José Linhares Renato Johnsson

PDT
Cidinha Campos Chico da Princesa
SeraílDl Venzon Fernando Zuppo
Vicente André Gomes Wilson Braga

PLlPSDIPSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (pMDB) Pedro Canedo

PSBJPMN
Luiz Piauhylino "- Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) BetoLelis

Almino Affonso
Jackson Pereira
Tuga Angerami

José Fortunati
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Paulo Mourão

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1 vaga(s)

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Pf

PPR

PSDB

PMDB

Célia Mendes
Ronivon Santiago (PSD)

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (PT)

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezena

lldemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar

Eurico Miranda
Melquiades Neto (PMN)

André Puccinelli
Armando Abílio
Annando Costa

Confúcio Moura
Darcísio Perondi

José Aldemir
Lídia Quinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
FeuRosa

Jovair Arantes
Robério Araujo

Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Fernando Gomes (pMDB)

Inocêncio Oliveira
Márcia Marinho (PSDB)

Paulo Paim (PT)
Vilmar Rocha

PPR

PSDB

PMDB
Chicão Brígido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)

Arnon Bezena
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (pSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz



PP

Valdomiro Meger Costa Ferreira
Wigberto Tartuce Nilton Cerqueira

PDT

Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga Sílvio Abreu

PLlPSDIPSC
Marcos Medrado (PP) NanSouza

PSBlPMN
1 vaga Ushitaro Kamia

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

PFLIPTB

José Chaves

João Paulo
Paulo Delgado

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti
SerafJ.m Venzon

Augustinho Freitas
2 vaga (s)

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

PP
Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

Davi Alves Silva Abelardo Lupion
Jaime Martins Carlos Magno
Luciano Pizzatto Júlio César
Moises Lipnik Maluly Netto
Paulo Heslander Paulo Cordeiro
Werner Wanderer Roberto Jefferson

PMDB

Elton Rohnelt (pSC) Euler Ribeiro
Hélio Rosas Luiz Henrique
João Thomé Mestrinho Marcelo Barbieri
José Pinotti Noel de Oliveira
José Thomaz NollÔ Pinheiro Landim

PSDB

Arnaldo Madeira Antônio Aureliano
Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch Firmo de Castro

PPR

Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Paudemey Avelino Luciano Castro

PI'
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PP

Marquinho Chedid (PSD) Valdenor Guedes
Nilton Cerqueira 1 vaga

PDT

Antônio Joaquim AirtonDipp
Eurípedes Miranda Cunha Lima

PLlPSDIPSC

José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

PDT

João Coser
Telma de Souza

PSBlPMN
Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB

Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Ornar Prodencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
I ° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

PFLIPTB

Alcides Modesto
Jaques Wagner

Affonso Camargo SJPart.)
Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Marcos Lima
Mauri Sérgio

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Olavio Rocha

Ushitaro Kamia (PSB)
I vaga (s)

Eduardo Mascarenhas
João Leão

Sebastião Madeira
Paulo Feij6

Vanessa Felippe
Zé Gerardo

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

João Iensen
José Santana de Vasconcellos

Luís Barbosa
Rodrigues Palma

Rubem Medina

PI'

PPR

PSDB

PMDB

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristina
Marinha Raupp
Mário Negromonte
1 vaga (s)

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Simão Sessim
Telmo Kirst

Alceste Almeida
Duílio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Melquiades Neto (PMN)
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço



PSBIPMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Marci Bernardes Ferreira
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefone: 318-6998 a 3187001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

PFLIPTB

REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRlBUIÇÃO - ECAD.
Proposição: REQ-0005J95 Autor: Eraldo Trindade
Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
3° Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (pSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Maurício Campos

PL/PSDIPSC
Expedito Júnior

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos

Antonio Ueno
Os6rio Adiiano

PSBIPMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA

PSBIPMN
Ubaldino Júnior Nilson Gibson
Secretário (a): Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI - Sala 125 Anexo II
Telefone: 318-7057

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS

POLÍTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO !lO CÓDIGO ELEIT,9RAL E

MODlFICAÇOES NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL.PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECE~ÁRIASALTERAÇÕESNA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Mondonça Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

PMDB
AnDando Abilio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

PSDB
Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGerardo

PPR
Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

PT
João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

PP
Nilton Cerqueira
1 vaga (s)

PDT
Chico da Princesa
Sílvio Abreu

PL/PSDIPSC
Welinton Fagundes

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva
Humberto Souto

José Mendonça Bezerra
José Rocha

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Ceci Cunha
Leônidas Cristina

Mário Negromonte

Célia Mendes
Prisco Viana

'welson Gasparini

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
Leonel Pavan

1 vaga

Hermes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga (s)

Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

Eraldo Trindade
Gerson Peres

Chico Vigilante
Paulo Rocha

Wigberto Tartuce

Antônio Joaquim

Expedito Júnior

Aracely de Paula

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

1 vaga (s)

Emerson Olavo Pires
FeuRosa

José Teles
Maria Valadão

Luiz Mainardi
Sandra Starling

Edson Queiroz

Sérgio Carneiro

Pedro Canedo

Iberê Ferreira



PPS
Augusto Carvallio Sérgio Arouca
Secretário: Maria Helena Cootinho de Oliveira
Local: Sala 120 - Anexo TI - Telefones: 318-706617067
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO

TF4TO DO PROTOCOW RELATIVO AO
CODIGO ApUANEIRO DO MERCOSUL,

CONCLUIDO EM OURO PRETO·MG,
ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12-94.

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
1°Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Yeda Crnsius (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR)
Relator: Paulo Ritzel (pMDB)

Relator: Vilmar Rocha (PFL)
Titulares Suplentes

PFLIPTB
José Jorge Efraim Morais

Pedrinho Abrão Luciano Pizzatto
Pedro Correa Mendonça Filho
Vilmar Rocha Phillemon Rodrigues

PMDB
Lídia Quinam Laire Rosado
Marcos Lima Nilton Baiano
Rubens Cosac Sandro Mabel

PSDB
Adroaldo Streck Cipriano Correia
Jovair Arantes . Elias Murad

PPR
Maria Valadão Ricardo Izar
Rogério Silva Roberto Balestra

PT
Humberto Costa Arlindo Chinaglia
Pedro Wilson Gilney Viana

1'1'
Marconi perillo Edcson Queiroz

PDT
José Maurício Giovanni Queiroz

PLlPSDIPSC
Elton Rohnelt Francisco Rodrigues

Bonifácio de Andrada Paes Landim
José Santana de Vasconcellos Pedrinho AbIão
Mendonça Filho Ricardo Barros
Couraci Sobrinho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vilmar Rocha

PMDB
João Almeida Teté Bezerra
Nicias Ribeiro Chicão Brígido
Olavo Callieiros Marisa Serrano
Roberto Valadão Maurício Requião
Ubaldo Correa Wilson Branco
Marcelo Barbieri Barbosa Neto

PSDB
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos FeuRosa
Saulo Queiroz Paulo Feijó
Silvio Torres Zé Gerardo

PPR
Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Lima Cunha Bueno
Prisco Viana Ricardo Izar

PT
João Paulo José Genoíno
Paulo Delgado Padre Roque
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

1'1'
José Janene José Linhares
Romel Anízio Osvaldo Reis

PDT
Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Euripedes Miranda

PLlPSDIPSC
Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSBlPMN
Fernando Lyra José Carlos Sab6ia

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Bmnilde Liviero de Moraes
Local: Servo Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°

3.981, DE 1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO,

COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O

CONTENHAM, BEM COMO DAS FIBRAS NATURAIS
E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER ORIGIEM,

UTILIZADAS PARA O MESMO FIM,
E DA OUTRAS PROVID~NCIAS.

Proposição: PL-3981J93 Autor: Eduardo Jorge
Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
1°Vice-Presidente: Lídia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)

Titulares

Augusto Viveiros
Jair Soares
Leur Lomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen
Vilson Santini
Werner Wanderer .

Paulo Ritzel
Rivaldo Macari
Valdir Colatto
Wilson Branco
Zaire Rezende
1 vaga (s)

PFLIPTB

PMDB

Suplentes

Alexandre Ceranto
Átila Lins

Benito Gama
João Iensen
José Borba

Paulo Gouvea
Roberto Fontes

Annando Costa
Edinho Bez

Elias Abrahão
Ivo Mainardi

Silas Brasileiro
1 vaga (8)



PSDB Nelson Otoch Jackson Pereira

Antônio Kandir Adroaldo Streck Zulaie Cobra Marinha Raupp

Eduardo Mascarenhas FeuRosa PPR
FlávioAms Franco Montoro Gerson Peres Paulo Bauer
Yeda Crusius Marcio Fortes Jarbas Lima Raimundo Santos

PPR Ricardo Izar Wagner Salustiano

Hugo Biehl Júlio Redecker Pr
João Pizzolatti Mário Cavallazzi Carlos Santana Hélio Bicudo
Nelson Marchezan Rogério Silva João Fassarella José Augusto

Pr José Fortunati Pedro Wilson

José Fortunati Luiz Gushiken PP
Luiz Mainardi Miguel Rossetto Nilton Cerqueira Marcos Medrado
Telma de Souza SandraStarling Silvemani Santos Nelson Meurer

PP PDT
Augustinho Freitas Nelson Meurer Fernando Lopes EnioBacci
Dilceu Sperafico RomelAnízio Matheus Schmidt Wolney Queiroz

PDT PLlPSDJPSC
Antonio Joaquim Itamar Serpa Marquinho Chedid Welinton Fagundes
Carlos Cardinal 1 vaga(s)

PLlPSDJPSC
PSBlPMN

Francisco Rodrigues Roland Lavigne
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PSBJPMN
PCdoB

Adelson Salvador Gotizaga Patriota
Sérgio Miranda Aldo Arantes

PCdoB
Secretário: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. AnexoII- Salas 124A11521A - Ala Nova

Ricardo Gomyde Haroldo Lima Telefone: 318-687417066n067

Secretário: José Maria A. Castro COMISSÃO ESPECIAL
Local: Servo Com. Especiais- Anexo II- Sala 120 B- Ala Nova

DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS PARA ATelefone: 318-70611706517052
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NAS

COMISSÃO ESPECIAL OPERAÇÕES DE cRÉDITO RURAL, DESTINADAS A
DESTINADA A APRECIARE DAR PARECER SOBRE CUSTEIO, COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO

TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A 1°Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)

REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL 2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)

Proposição: Req. Autor: Inocêncio Oliveira 3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)
Relator: Valdir Colatto (pMDB)

Presidente: Homero Oguido (pMDB) Titulares Suplentes
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB) PFLIPTB
3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR) Abelardo Lupion Adauto Pereira
Relator: Aracely de Paula (PFL) Carlos Melles Benedito de Lira

Titulares Suplentes José Rocha Hugo Rodrigues da Cunha

PFLIPTB Nelson Marquezelli Pedrinho Abmo

Alberico Cordeiro Adauto Pereira PMDB

Aracely de Paula Alceste Almeida André Puccinelli Fernando Gomes
Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo Nair Xavier Lobo 2 vaga (s)
Ciro Nogueira Carlos da CarbIás Valdir Colatto
Cláudio Cajado Efraim Morais PSDBJosé Rezende Hilário Coimbra
Paulo Lima Mauro Fecury Antonio Aureliano Arnon Bezerra

PMDB
Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

Candinho Mattos Armando Abilio PPR

Homero Oguido Maria Elvira Hugo Biehl Augusto Nardes
Sandro Mabel Noel de Oliveira Roberto Balestra Paulo Moumo
2 vaga (s) 3 vaga (s) Pr

PSDB 2 vaga (s) 2 vaga (s)

Arnaldo Madeira Alexandre Santos PP
Arthur Virgílio Neto Domingos Leonelli Romel Anízio Dilceu Sperafico



Carlos Cardinal

PDT

Oscar Goldoni Sérgio Guerra

PSBJPMN
João C.olaço

PSBJPMN
Beto Lélis Adelson Salvador
Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120- B - Ala
Nova
Telefone: 318-687417 S2

C01 IISSÃO ESPECIAL ..
DESTJNADAAPIOFERIRPARECERÀPROPOSTA
DE EMENDA À C INSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995, QUE

"ALTERA ~ JNCISO XIDO ART. 21 DA
CONSTITUIÇ ~O FEDERAL" (SERv,rÇOS DE

TE) fi.:COMUNICAÇÕES)

Proposição: PEC-o( 13JlJ5' Áutor: Podt:r Executivo
Presidente: Humberto lOUto (PFL)
1° Vice-Presidente: P~ 110 Bornhausen (PFL)
2° Vice-Presidente: A, roaldo' Strecic (PSDB)
3° Vice-Presidente: Rc Jerto Rocha (pMDB)
Relator: Geddel Vieirl Lima{~MDB)

Titualres Suplentes .

PSDB

Adroaldo Streck Celso Russomanno
Antonio Balhmann Domingos Leonelli
Arthur Virgilio Neto Ildemar Kussler
Danilo de Castro Sebastião' Mdeira

PPR
Gerson Peres Basílio Villani
Nelson Marchezan Franci~co,Dornelles
Ricardo :{zar Roberto Campos

PT
Ivan Valente Ana Julia
Milton Temer Chico Vigilante
Tilden Santiago Paulo Delgado

PP

Flavio Derzi Edson Queiroz
Sérgio Naya Silvemani Santos

PDT
Fernando Lopes José Carlos Coutinho
Fernando Zuppo LeonelPavan

PLlPSDIPSC

Eujacio Simões Pedro Canedo

PCdoB

Sérgio Miranda Ricardo Gomyde

Secretário: Heris Medeiros JoffI1y
Local: Servo Com. Especiais: Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7061/706217052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995 QUE

"ALTERA O PARÁGRAFO 2°DO ART. 25 DA CONSTI
TUIÇÃO FEDERAL" (CONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO

DO GÁS CANALIZADO)

Proposição: PEC-00004J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
I ° Vice-Presidente: Manoel Castro (PFL)
2~ Vi~-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

PLlPSDIPSC

Roland Lavigne

.~FLIPTB

Arolde de Oliveira
HumbertO Souto
Leur Lomanto
Heráclito Fortes
Paulo Bornhausen
Paulo Cor,deiro
Paulo Hesl1lD,dl'lr'

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo
Roberto Rocha

Zé Gomes da Rocha

Alceste Alnieida
Efraim Morais
Eliseu Moura

José Rocha
.José Tude

S6rgi0BárctiUos
VicPiies,Franco

João Natal
Laire Rosado

Nestor 'Duarte
. RérlllTrinta

Roberto VaIadão
UdSõn: Bandeira

Benedito de Lira
Davi Alves Silva
Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Manlu Guimarães
Moisés Lipnik
Theodorico Ferraço

AryKara
Francisco Diógenes·
Hélio Rosas ;'
Hermes Parcianello
Jorge TaCleu Mudluen
Marcos Lima .

FeuRosa
Herculano Anghinetti
João Leão ' .
Saulo Queiroz

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Enivaldo Riberiro

Domingos Dutra
José Fritsch
José MJ1,chado

EdsonQueiroz
Renato Johnsson

Airton Dipp
José Maurício

Marquinho Chediq

José Chaves

Carlos Melles
Félix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro

José Carlos Vieira
. José Coimbra

, Roberto Fontes

PMDB
Chicão Brígido

Edison Andrino
Freire Júnior

Ivandro Cunha Lima
Noel de Oliveira
, Ubaldo Correa

PSDB

Amaldo Madeira
Jóvair Arantes

Robério Araujo
Vittorio Medioli

PPR
Adhemar de Barros Filho (pRP)

Luciano Castro
Ricardo Izar

PT
Luciano Zica
Maria Laura

Nedson Micheleti

PP

Francisco Silva
Talvane Albuquerque

PDT
Renann Kurtz
Silvio Abreu

PLlPSDIPSC

Elton Rohnelt

PSBJPMN
Bosco Franca



PCdoB
Inácio. Arruda Aldo Arantes

Secretário:'FranciscQda Silva Lopes Filho
Local: Serv•Com. Especiais: Anexo n- Sala 10 - Mezanino
Telefones: 318-7066/706717052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 5, DE 1995, QUE
"ALTERA O lNCISO IX DO ART. 170, O ART. 171 E O
PARÁGRAFO 1° DO,ART'-176 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL" (EMPRESA BRASaEIRA)
Proposiçio:'PEC-0005J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Antônio Brasil (pMDB)
,l°oVice-Presidente: Edinho Araujo (pMDB)
2°Vice-Presidente: Fernando Torres (PSDB)
3° Vice-Presidente: vago
Re~tor:Ney L0pes (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais: Anex~n- Sala 120-B - Pav. Sup.
Telefones: 318-70671706617052,

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6; DE1995, QUE

"ALTERA O PARÁGRAFO 1° DO ART. 177 "
(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO) .

Proposição: PEC-0006I95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Alberto GoldInan (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Bez '(pMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

JoooMendes
Ney Lopes
OsvaldQ BiQlchi
Paes Landim
Pedi;o,CQITeá
Y.ilmat Rocha
Heráclito Fortes

Antonio Brasil
Edinho Araujo.
üiís,Robérto Ponte
Sandro Mabe1
Wirson.CiJinachi

Fernando Torres
Miírió Negrom'onte
Silvió Torres '
Vicerl.té iUiu'da

QJ.i.co I:~n;am.enta

Gilt!.ey Vi{llla.
João Fassarella

Ari Magalhães
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Itamar Serpa
Matheus Schmidt

Luiz Carlos Hauly
Osvaldo Reis

Aldo Rebelo

PFlJPTB

PMDB

PSDB

PT

PPR

PDT

PP

PCdoB

AroIdo Cedraz
Paulo Lima

Augusto Viveiros
Duilio Pisaneschi

Antonio Veno
José Borba

Severino Cavalcanti

Adelson Ribeiro
Fernando Qiniz

José ~ldemjr
Jurandyr Paixão

Orcino Qonçalves

Jorge Anders
Osmânio PereiI;a
Roberto Franca

Régis de Oliveira

José Machado
Luiz Mainardi

Sandra Starling

Basílio Villani
Luciano Castro

Francisco Dornelles

Chico da Princesa
Cunha Lima

Laura Carneiro
Wigberto Tartuce

Socorro Gomes

Betinho Rosado
José Muéio Mónteiro
Jiíllo Cesar
LúnaNeito
Rodri' , es palma",gu .
Rubem Medina
Vicente Cascione

Alberto Goldman
EdinhoBeZ
Ivo Mainardi
Paulo TitaiJ.
Rivaldo Macari
Simara Ellery

Jackson Pereira
Mareio Fortes
Salvador Zimbaldi
Eduardo Mascarenhas

Delfim'Netto
Julio Redecker
Roberto Campos

Luciano Zica
Marcelo Deda
MiguelRossetto

Salatiel Carvalho
Silvemani Santos

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Augusto Farias

Gonzaga Patriota

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

Antonio Féijão
Antonio Geraldo

Carlos Magno
Fernando GóI1Çalvés

João Mellão Neto
Osv'aldo Coelho

Paulo Gouvea

Antonio do Valle
HélioRo~s

Jorge Wilson
Marcos Lima

Nicias Ribeiro
1 vaga (s)

Ayres da Cunha
Emerson Olavo Pires

Ezizio Pinheiro
Rommel Feij6

Basílio Villani
Francisco Dornelles

Maria Valadão

Chico Ferramente
Conceição Tavares

Fernando Ferro

José Janene
VadãoGomes

EnioBacci
SerafIm Venzon

RoIand Lavigne

V shitaro Kamia

Pedro Canedo

JoãoCoIaço

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

Expedido Júnior

Gervásio Oliveira

PCdoB
Haroldo Lima Lindberg Farias

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo n- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052



COMISSÃO ESPECIAL
DESTJNADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DEEMENDAÀCONSTTIITITÇÃOFEDERALN°~DE

1995, QUE "ALTERA O ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (EMBARCAÇÃO NACIONAL, NAVEGA·
. ,çÃO DE CABOTAGEM E DE JNTERIOR)

Proposição:PEC-007J95 Autor: Poder Executivo

Presideute: Alberto Silva (PMDB)
1° Vice"Presidente: Carlos Nelson (pMDB)
2° Vice-Presidente: Leonidas Cristino(PSDB)
3° Vice-Presidente: José Cárlos'Laceroa (PPR)
Relator: José Carlos AleIuia'(pFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

COMISSÃO ESPECIAL
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO IODO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155J93 Autor: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Anuda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPR)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Werner Wanderer
Hilário Coimbra
José Carlos Aleluia
Jósé Sanl:Íli1a ·de Vasconcellos
MauIÍcio'Najar
OsOOo Adriane'
Philemoil'RodrigiIes

PMDB
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos NelsOn
Dilso Sperafico
Newton Cardoso
PinheirQ Landim

PSDB
Antonio Aureliano
Ceci Cunha
Leonidas Cristino
Zé. Gerardo

PPR
Prisco Viana
Luciano Castro
Mal;io Cavallazzi

PT
Carlos Santana
João Coser
TeIma de Souza

pp

Carlos Camurça
Valdenor Guedes

PDT

Magno Bacelar
Enio Bacci

PUPSDIPSC
Marquinho Chedid Sobrinho

PSBJPMN
Nilson Gibson

Adauto Pereira
Eliseu Moura

HQgo, Lagranha
João Iensen

Mauro Lopes
Murilo Pinheiro
Roberto P~soa

Candido Mattos
Darcisio Perondi
Fernando Gomes
Marcelo Teixeira

OlavoRocha
Roberto Palilino

Cipriano Correia
Eduardo Barbosa

EzídioPinheiro
, Paulo Feijó

Anivaldo Vale
Enivaldo Ribeiro

Paulo Bauer

Domingos Dutra
Paulo Rocha

1 vaga

Costa Ferreira
Nelson Meurer

Luiz Durão
Odilio Balbinotti

Roland Lavigne

Ricardo Heráclio

Adauto Pereira
Antonio Geraldo
JairoAzi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Roberto Araújo
Vicente Anuda

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Costa Ferreira
Dolores Nunes

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Francisco Rodrigues

BetoLelis

PMDB

PSDB

PPR

pp

PDT

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

Aroldo CedraZ
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

,Salomão Croz
JoséTudc

Ursicino QueiJ:oz

.Edinho Araujo
JoooNatal

Jorge Wilson
José Priantc

Nicias Ribeiro
WagnerRossi

Ezídio Pinheiro
JoãoIAo

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Adylson Motta
Roberto Balestra

Welson Gasparini

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Mário de Oliveira
Talvane Albuquerque

Magno Bacelar
RenanKurtz

Paulo de Velasco

Adelson Salvador

PCdoB
Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: Edla Calheiros
Local: SelV. Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B- Ala Nova
Telefones: 318-7066/706717052

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima
Secretário (a): Angela Mancuso
Local: SelV. Com. Especiais - Anexon- Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052



IEDIÇÃO DE HOJE: 184 PÁGINAS I


