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1 - ATA DA 648 SESSÃO, SOLENE, MATUTINA,
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DA 18 SESSÃO LEGIS·
LATIVA, DA 50" LEGISLATURA, EM 18 DE MAIO DE
1995.

I - Abertura da Sessão
TI - Leitura e Assinatura da Ata da Sessão Anterior
m - Leitura do Expediente

AVISOS

N° 807/95 - Do llustríssimo Senhor Clovis de Barros Car
valho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, que encaminha a Mensagem nO 459195.

9HV95 - Do llustlissimo Senhor Clovis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Re
pública, que encaminha a Mensagem nO 530195.

OFÍCIOS

N° 587/95 - Do Senhor Senador Ney Suassuna, 1° Secretá
rio do Senado Federal, em exercício, comunicando que o Senado
Federal aprovou o Substitutivo ao PLS nO 228181.

N° 588/94 - Do Senhor Senador Ney Suassuna, 1° Secretá
rio do Senado Federal, em exercício, comunicando que o Senado
Federal aprovou a emenda ao PLS nO 7/83.

~ 576/95 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do Bloco Parlamentar (pFLIPTB), comunicando que o Deputado
Osvaldo Biolchi deixa de fazer parte da Comissão Especial desti
nada a apreciar a PEC nO 155/93 que "altera a redação do parágra
fo lodo art 53 da Constituição Federal":

N0034195 - Do Senhor Deputado Nilton Cerqueira, reque
rendo licença para os fms que especifica.

IV - Homenagem
PRESIDENIE (Benedito Domingos) - Saudação aos con

vidados.
HAROLDO LIMA, ALBERTO GOLDMAN - Homena

gem ao centenário do falecimento de José Julián Martí y Pérez,
herói da integração da América Latina.

pRESIDENIE (Tilden Santiago) - registro da presença em
plenário de Embaixadores e representantes diplomáticos.

BONWÁCIO DE ANDRADA, ANTONIO FErrÃo - Ho
menagem ao centenário do falecimento de José Julián Martí y Pé
rez, herói da integração da América Latina.

PRESIDENIE (Tilden Santiago) - Registro da presença em
plenário dos Srs. Oscar Augusto Felaya Coronado e Cesar Chiri
boga, Embaixadores da Guatemala e do Pero, respectivamente.

AUGUSTO VIVEIROS, LUlZ MAlNARDI, MATHEUS
SCHMIDT, SALATIEL CARVALHO, RAQUEL CAPIBERIBE,
ALDO REBELO - Homenagem ao centenário do falecimento de
José Julián Martí y Pérez, herói da integração da América Latina.

PRESIDENTE (Tilden Santiago) - Homenagem ao cente
nário do falecimento de José Julián y Pérez, horói da integração da
América Latina. agradecimento da Presidência aos Parlamentares
e convidados presentes.

V - Encerramento
2 - ATA DA 65" SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU.

TADOS, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5er LEGISLA
TURA, EM 18 DE MAIO DE 1995.

I - Abertura da Sessão
TI - Leitura e Assinatura da Ata da Sessão Anterior
m - Leitura do Expediente

PROJETO APRESENTADO

Projeto de Lei nO 125, de 1995 (Do Sr. Laprovita Vieira)
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, que "dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de selViços públicos previsto no art. 175 da Constituição
Federal e dá outras providências".

IV - Pequeno Expediente
MAX ROSENMANN - Inveracidade das infOllllaÇÕes divul

gadas pelos meios de comunicação sobre conseqüências do flID. da in
cidência da Taxa Referencial-lR- nos fmanciamentos aglÍcolas.

SANDRA STARLING - Inconveniência da quebra do mo
nopólio estatal das telecomunicações.

FllSEU RESENDE - Aprovação, pela Comissão de Minas e
Energia da Casa, de substitutivo ao Projeto de Lei nO 4.149, de 1993, de
iniciativa do PoderExecutivo, sobre alterações DO Código de Mineração.

GONZAGA PAlRIOTA - Desempenho do Grupo Moura,
de Pernambuco, contemplando com o certificado ISO 9001. Im
prescindibilidade do apoio do Estado às empresas nacionais para o
desenvolvimento do País.

NILSON GIBSON - Denúncia, pelo Tribunal de Contas da
União, de desvio pela Secretaria do Tesouro Nacional de recursos
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destinados ao Fundo de Investimento do Nordeste-FINOR- e de
irregularidade na liberação de verbas pela SUDENE. Indagação à
Mesa sobre a realização de votação na presente sessão.

PRESIDEN1E (Ronaldo Perim) - Esclarecimentos sobre a
Ordem do Dia da presente sessão.

JOSÉ FORTUNATI - Anúncio da Teap-esentação, pelo orador,
de projeto de lei sobre transfonnaçao do Banco Meridional do Brasil
SÁ. em instituição responsável pela execução da política de crédito do
PoderPúblico Federal com vistas à integração do País no Mercosul

JOSÉ FRITSCH - Ocorrência de irregularidades no Hospi
tal Regional de Chapecó, Estado de Santa Catarina. Crise no aten
dimento ao setor social.

CLAUDIO CAJADO - Visita do orador a Remanso, Estado
da Bahia. Necessidade de apoio do Governo Federal ao Municí
pio.

BETINHO ROSADO - Adoção de providências governa
mentais de combate à epidemia de dengue no Município de Mos
soró, Estado do Rio Grande do Norte.

JAIR BOLSONARO - Conveniência da retirada, pelo Pre
sidente da República, de proposta de emenda constitucinal sobre a
desvinculação da remuneração dos militares da reserva dos da ati
va. Contradita às declarações do Sr. Leonel Brizola acerca de
eventual intervenção militar em prol da manuntenção do monopó
lio estatal do petróleo.

JOSÉ MACHADO - Urgente necessidade de formulação,
pelo Governo Federal, da política para o setor têxtil. Restauração
de Câmara Setorial Têxtil.

CHICO FERRAMENTA - Audiências públicas realizadas
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sobre a privatiza
ção da Campanhia Vale do Rio Doce. Inconsistência da argumen
tação desenvolvida pelo economista Edmar Bacha, Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,' a pro
pósito das privatizações efetivadas, Declaração do Ministro José
Serra, do Planejamento e Orçamento, a respeito da subavaliação,
por parte do BNDES, do parque petroquímico nacional.Urgente
envio à Câmara dos Deputados, pelo Conselho Nacional de Priva
tização, de Tenno de Referência da Campanhia Vale do Rio Doce.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Transcurso do aniversário
de criação do Estado de Israel- 14 de maio de 1948. Decisivo
apoio do Brasil, na Assembléia da ONU, para reconhecimento do
Estado judeu. Necessidade de incremento do intercâmbio cultural
e tecnológico entre Brasil e Israel.

SEBASTIÃO MADEIRA - Não homologação, pelo INSS,
das declarações de sindicatos comprobatórios do exercício de ati
vidade rural, no Estado do Maranhão.

LUCIANO ZICA - Abertura de negociação entre o Gover
no Federal e os petroleiros em greve.

PADRE ROQUE - Chantagem praticada pela bancada rura
lista no Congresso Nacional para a obtenção de vantagens do Go
verno Federal. Protesto contra o tratamento dispensado por
autoridades governamentais a petroleiros em greve e a eletricitá
rios.

ROLAND LAVIGNE - Implantação de pólo de microinfor
mática no Município de Ilhéus, Estado da Bahia. Liberação de re
cursos federais para combate à vassoura-de-bruxa na região
cacaueira do Estado.

JOSÉ AUGUSTO - Visita do Ministro Abid Janete, da Saú
de, ao Município de Diadema, Estado de São Paulo. Implantação do
SUS em âmbito nacional Necessidade de emprego do Congresso Na
cional para resolução da crise reinante na área da saúde.

ANTÔNIO GERALDO - Transcurso do 1380 aniversário
de emancipação político-administrativo do Município de Caruaru,
Estado de Pernambuco. Oportunidade da liberação, pelo Presiden-

te Fernando Henrique Cardoso, da, construção da barragem do Ju
cazinho, no Rio Capibaribe, para defmitiva solução do problema
de abastecientos d'água na cidade.

sIMÃo SESSIM - Causas da ineficiência e,da má qualida
de do ensino público no Brasil. Importância da .educação fuilda
mental e da fonnação profissional para o desenvolvimento da
Nação. ., .t,

ALDO ARANfES - Urgente liberação, pelo Ministro ><\bid
Janete, da Saúde, de recursos para a conclusão das obras de refor
ma do Hospital Geral de Goiânia, Estado de Goiás.

MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Imediata realização
de refonna fiscal e tributária. Inconstância da polftica econômica
do Governo como fator de desestímulo ao empresariado nacional.
Notícias publicadas na imprensa de Minas Gerais evidenciadm:ras
da aflotiva situação enfrentada pelo setor produtivo do Estado.

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Adoção de medidasgo
vernamentais para reversão da crise no setor sisaleiro do Estad<Yda
Paraíba.

RUBENS COSAC - Anúncio de lançamento; pela Secreta
ria Especial de Solidariedade Humana do Estado de Goiás, do Pio
grama de Apoio ás Famílias Carentes.

SERAFIM VERZON - Problemática da saúde pública,no
País. Atuação do Ministro Abid Janete à frente da Pasta da' Saúde.

DOMINGOS DUTRA - Descumprimento, pelo Presideilte
Fernando Henrique Cardoso, dos compromissos assumidos. duran
te a campanha eleitoral.

HERACLIfO FORTES (pela ordem) - solicitação à Presi
dência de providências sobre referências desrespeitosas ao Sr..Pre
sidente da República contidas no pronunciamento do Deputado
Domingos Dutra.

PRESIDEN1E (Ronaldo Perim) - Resposta ao Deputado
Heraclito Fortes.

JACKSON PEREIRA - Considerações' sObre o trabalho
"Concessões e Arrendamentos no Subsetor Portuário - Uma Estfa
.égia de Ações Preliminares", de autoria de Marcos Vinícius Men
des Bastos, Secretário da Produção do Ministério dos Transportes.

NELSON MARQUEZELLI- Crise da agricultura naciorul:l.
Redução, pelo Congresso Nacional, dos custos da atividade econ:ô
mica no País.

CUNHA BUENO - Discurso do Sr. Mário Adler, Presiden
te da Assembléia dos Representantes da Congregação' Israelita
Paulista, ao ensejo de homenagem prestada pela entidade ao Rábi-
no Henry Sobel. '

CONFÚCIO MOURA - Irregularidades Da administrâÇãb,
pela Prefeitura de Ariquemes, Estado de Rondônia, do institút'ó de
previdência municipal.

FERNANDO LYRA - Transcurso dó 1380 aniversário de
emancipação político-administrativa do Município de CaruartI, Es
tado de Pernambuco.

CANDINHO MATIOS - Alteração da legislação pertinen
te à locação de imóveis residenciais.

JOSÉ CARLOS LACERDA - Importância da coIrtribuição da
ex-Primeira Dama Darcy Vargas para o serviço social brasileiro. .

RICARDO IZAR - Transcurso do cinqüentenáriodê cria
ção da Orguestra do Maestro Sylvio Mazzuca.

JOAO MENDES - Natureza das greves verificadas no'País
e seus desdobramentos na preservação do Plano de Estabilização
Econômica. Necessidade de eiltendimento entre o Governo e os
trabalhadores grevistas.

COSTA FERREIRA - Escalada do terrorismo em âmbito
mundial. Inércia das autoridades competentes na fonnulaçãô de
uma política de combate às causas da violência urbana. Importân
cia da religião para a prevenção do terrorismo' e da cr:imiruilicfude.
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CARLOS CAMURÇA - Necessidade de aumento das quo
tas de importação das Áreas de Livre Comércio na Amazônia.

WOLNEY QUEIROZ - Transcurso do 138° aniversário de
~mancipaçãopolítico-administrativa do Município de Caroaro, Es
tado de Pernambuco.

SALATIEL CARVALHO - Documento ''Proposta de Re
gionalização das Medidas de Restrição de Crédito e de Contenção
de Demanda", elaborado pelas entidades de classe do setor empre
sarial do Estado de Pernambuco.

FAUSTO MARlELLO - Característica da greve dos petro
leiros. Necessidade de negociação entre o Governo e os grevistas.

LAURA CARNEIRO - Exigência de prudência governamen
tal no processo de privatização de empresas estatais, para evitar pre
juízos na transferência dos patrimônios públicos ao setor privado.

. PEDRINHO ABRAO - Desdobramentos de denúncia, feita
pelos Vereadores Arlindo Anacleto Carneiro e Ulisses Naves, de
irregularidades na gestão do Prefeito José de Araújo Lima, Muni
cípio de Caldas Novas, Estado de Goiás.

PEDRO CANEDO - Transcurso do 40° aniversário de
fundação do Banco do Estado de Goiás. Medidas de adaptação
'à nova realidade econômica nacional pela atual diretoria da ins
tituição.

PAULO ROCHA - Existência de trabalho escravo na Ama
zônia. Relatório elaborado pela Comissão Pastoral da Terra sobre
violência no campo.

. SANDRO MABEL - Conclusão de ponte sobre o Rio Para-
naíba, entre os Municípios de Davin6polis, Estado de Goiás, e
Abadia dos Dourados, Estado de Minas Gerais.

FRANCISCO SILVA - Efeitos positivos do Plano Real.
JOSÉ PINOTTI - Correta implantação da hierarquização,

regionalização e descentralização das ações para superação da cri
se da saúde Rública no País.

oSMÂNIO PEREIRA - "Manifesto à Nação Brasileira", da
Associação Mineira da Pequena e Micro Empresa sobre a política
g()vernamental de juros altos e de restrição ao crédito.

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - Solicitação da
Confederação Nacional dos Transportes ao Sr. Presidente da Re
pública de declaração de estado de calamidade pública nas rodo
vias federais.

FERNANDO ZUPPO - Ampliação das discussões acerca
dos custos de encargos sociais incidentes sobre a folha de salários
das empresas.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Participação do orador em ma
nifestação opular contra a Prefeita Risalva Saraiva Rodrigues, do
Município de Itapecuru, Estado, do Maranhão, acusada de desvio
de recursos do Fundo de Participa~odos Municípios.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Insuficiência dos esclareci
mentos prestados pelo Ministério da Previdência e Assistência So
cial relativamente a auditorias realizadas nos fundos de pensão
fiscalizados pela Secretaria de Previdência Complementar, no pe
ríodo de 1991 a 1994.

LUIZ GUSHIKEN - Função socila do Banco do Brasil
S.A. Necessidade de adoção, pelo 6rgão, de política de incentivo
aos funcionários e de sua valorização.

JOSÉ DE ABREU - ImplantaçãO do projeto de transposi
ção de águas do Rio São Francisco.

V - Grande Expediente
roRIOLANO SALES - Aprovação, pela Comissão de Cons

tituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, da admissi
bilidade de proposta de emenda à Constituição, de autoria do orador,
soQre a coincidência das e~eições estaduais e municipais.

AGNALDO TIMOlEO (pela Ordem) - Indicação do Gen.
Nilton Cerqueira para o cargo de Secretário de Segurança Pública'

do Estado do Rio de Janeiro.
HUMBERTO COSTA - Descaso das autoridades para com

a saúde pública no País. Inconveniência da retirada do texto cons
titucional da norma sobre a universalidade no atendimento à saúde
e o compromisso do Estado com o financiamento do Sistema Úni
co de Saúde - SUS. Ineficiência das empresas de seguro-saúde.
Criação, pela Câmara dos Deputados, de Comissão Especial para
debate sobre o fmanciamento do setor saúde.

BARBOSA NETO (pela ordem) - Congratulações ao Go
vernador Maguito Vilela, do Estado de Goiás, pela implantação do
Programa de Apoio às Famílias Carentes.

MARCELO TEIXEIRA (pela ordem) - Liberação de recur
sos, pelo Governo Federal, para ampliação da capacidade opera
cional do Porto de Mucuripe, Município de Fortaleza, Estado do
Ceará.

MILTON lEMER (pela ordem) - Indagação à Mesa sobre
o início da Ordem do Dia.

PRESIDENlE (João Thomé Mestrinho) - Resposta ao De
putado Milton Temer.

VICENTE ANDRÉ GOMES (pela ordem) - Repúdio a de
núncias formuladas pela ADEME contra Vereadores da Câmara
Municipal de Recife, Estado de Pernambuco.

UBALDINO JUNIOR (pela ordem) - Assassinato do advoga
do Geraldo Rolim da Mata Filho, Presidente do Partido Socialista Bra
sileiro - PSB - do Município de Pesqueira, Estado de Pernambuco.

SÉRGIO CARNEIRO (pela ordem) - Revisão, pela Receita
Federal, dos valores flXados para cálculo da tributação rural.

VI - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, em seiundo

turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 5-C, de 1995, que
altera o inciso IX do art., 170, o art. 171 e o § 1° do art. 176 da
Constituição Federal.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requerimento para retirada
de pauta da Proposta de Emenda à Constituição nO 5-C, de 1995.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do re
querimento os Srs. Deputados ARNALDO MADEIRA, ERALDO
TRlNDADE, sÉRGIO CARNEIRO, LAURA CARNEIRO,
UBALDINO JUNIOR, JAIR SOARES, JURANDYR PAIXÃO.

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

ERALDO TRlNDADE (pela ordem) - Convocação dos
Deputados do PPR para comparecimento a plenário.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação do requerimento.
Rejeitado.
MILTON TEMER (pela ordem) - Pedido de verificação de

votação.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Convocação dos Deputa

dos a plenário para votação nominal da matéria.
Usaram da palavra para encaminhamento da votação do reque

rimento os Srs. Deputados MILTON lEMBR, sÉRGIO CARNEI
RO, ERALDO TRINDADE, JURANDYR PAIXÃO, UBALDINO
JUNIOR.

PAULO DELGADO (pela ordem) - Registro de presen-
ça.

Usaram da palavra para encamínhamepto da votação do reque
rimento os Srs. Deputados ODELMO LEAO, MILTON lEMBR,
ARNALDO MADEIRA, JURANDYR PAIXÃo, ARNALDO MA
DEIRA, ODELMO LEÃo, RONIVON SANTIAGO, INOCÊNCIO
OUVEIRA, ERALDO TRINDADE, JURANDYRPAIXÃO.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esclarecimento ao Plená
rio sobre prazo para votação.

MILTON TEMER (pela ordem) - Agradecimento à Presí
dência pelo esclarecimento prestado acerca do prazo para votação.
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USlU'am da palavra para encaminhamento da votação do re- PAULO DELGADO (pela ordem) - Transcurso do Dia Na-
querimento os Srs. DeIXItados ARNALDO ]dADEIRA, VALDE- cional da Luta Antimanicomial. Urgente apreciação, pelo SenadoFe
NOR GUEDES, MILTON TEMER, SERGIO CARNEIRO, deral, de projeto de lei sobre reforma do sistema de atendimento aos
INACIO ARRUDA. portadores de doenças psiquiátócas. Realização em Brasília, Dis1r.\to

INOCÊNCIO OLNEIRA (pela ordem) - Conveniência da Federal, de Congresso de Reestmturação de Atenção Psiquiátrica.
determinação, pela Presidência da Mesa, da suspensão dos traba- Usou da palavra pela ordem, para encaminhamento da vota-
lhos das Comissões. ção do requerimento, o Sr. DeIXItado WOLNEY QUEIROZ.

PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Acatamento da solicitação JAIR BOLSONARO (pela ordem) - Declaração do ex-Go-
do Deputado Inocêncio Oliveira. , vernador do Estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizôla, sobre a

Usou da palavm para encaminhamento da votação do re- possibilidade de intelVenção militar contra a quebra do monopPlio
querimento o Sr. DeIXItado JURANDYR PAIXÃO. estatal do petróleo. .

osMÂNIO PEREIRA (pela ordem) - Manifesto da Asso- Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
ciação Mineira da Pequena e Micro Empresa sobre a política go- DeIXItado PAULO LIMA.
vernamental de restrição ao crédito e de juros altos. Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o S~. J)e-

MARCELO DEDA (pela ordem) - Moção da Assembléia putado FRANCISCO HORTA.
Legislativa do Estado de Sergipe em defesa do mon0p6lio estatal ILDEMAR KUSSLER (pela ordem) - Realização, dias,3 e
do petróleo. . .. ' • 4 de junho, de 2° Encontro Parlamentar Amazônico, em Porto Ye-

LIMA NETTO (l'ela ordem) - Declaração do ex-Governa- . lho,Estado de Rondônia.
dor do Estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, IXIblica,da no PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
JornaldoBrasil, em defesa da intelVenção militar contra as refor- PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
mas <;ons~tucionais. para adiamento, por dez sessões, da discussão da Proposta de

.PAUDERNEY AVEUNO (pela ordem) - Reuniâ;o, dia 19 Emenda à Constituição n° 5-C, de 1995.
de maio do corrente, da Comissão de Economia, Indústria e ,Co- Usaram da palavra pela ordem, para encaminhamento da
mércio da Cíimara dos Deputados na Assembléia Legislativa do yotação do requerimento, os Srs. Deputados INOCÊNCIO QU
Estado do Rio de Janeiro, para instalação da Subcomissão de De- VEIRA, ARNALDO MADEIRA, MILTON TEMER, ERALDO
sestatizaçãQ. TRINDADE.

UBALDINO JUNIOR (pela ordem) - Reclamação à Presi- PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
· dência sobre ofensas verbais dirigidas pelo DeIXItado RolandLa-Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto,os
· vigne contm o orador. , Srs. Deputados sIMÃo SESSIM, MÁRIo CAVALLAZ7}, JOSÉ

PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado FRITSCH, GILNEY VIANA, ARNALDO FARIA DE SA, PAU-
Ubaldino Junior. LO BAUER, MARIA LAURA, SILAS BRASILEIRO, CA,RLOS

ROLAND LAVIGNE (pela ordem) - Amíncio de apre~n- ALBERTO, LUIZ MAINARDi
tação, junto ao Supremo Tribunal Federal, de interpelação judicial Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. Deputádo
contra o Deputado Ubaldino Junior, por acusação ao orador de GILNEY VIANA.
eXercício irregular da medicina. .Usou da palavra pela ordem, para justificação de au~ência

MIRO TEIXEIRA (pela ordem) - Distorção, pela impren- em votação anterior, o Sr. Deputado SARNEY FILHO.
sa, da declaração prestada pelo Sr. Leonel Brizola sobre a inter- Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o SI;. De-

, venção militar na história brasileira. Defesa da integridade moral putado ALBERTO SILVA. .
do ex-Governador. Usaram da palavra pela ordem, para justificação de l!llsên-

ANTÔNIO JOAQUIM (pela ordem) - Conveniência da cia em votaç]io anterior, os Srs. Deputados PAVLQ MO~O,
adoção, pela Presidência da Mesa, de providências contm ofensas ROMEL ANIZIO.
verbais dirigidas por Parlamentar ao Deputado Ubaldino Junior. Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. Dep~tado

Usou da palavra para encaminhamento da votação do re- ELISEU RESENDE.
querimento o Sr. DeIXItado SÉRGIO CARNEIRO. . Usaram da palayra pela orde~ para registro de y()tol os

NILMÁRIo MIRANDA (pela ordem) - Solidariedade ao Srs. DepUtados ANA JULIA, PHILEMON RODRIGUES.
DeIXItado Ubaldino Junior diante de ofensas verbais- sofridas em , Usou da palavra PaIll discussão da matéria o Sr. Deputado
plenário. SERGIO MIRANDA.

.. PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Solicitação aos Deputados Usaram da~vra pela ordem, para registro de voto, os
· de obselVância do decOro parlamentar. . , . siso J;>eputados JOÃO PAtJLO, CELSO D.ANIEL, 'RoMMEL

,PRISCO VIANA (pela ordem) - Reclamação sobre libera- FEIJó, SARAIVA FELIPE, ARNON BEZERRA.
lidade'da Mesa na concessão do uso da paIll.vra para abordagem de' , Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. Deputado
assuntos alheios à Ordem do Dia. RIVALDO MACARL

MILTON TEMER (pela ordem) - Apoio à iniciativa do JOSÉ FRITSCH (pela ordem) - Presença no plenário da
DeIXItado Ubaldino Junior de requerimento de criação de CPI des. Casa do Deputado Estadual Carlito Merss, do PT do Estado de
tinada à investiga~o de irregularidades no gerenciamento de re· Santa Catarina.
cursos do Sistema Único de Saúde. Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os

Usou da palavra pela ordem. para encatÍrinhamento da Srs. DepUtados AGNALDO TIMÓTEO, FERNANDO TORRES.
votação do requeriniento, o Sr. DEPUTADO ARNALDO MA· Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. Deputado
DEIRA. ALDO REBELO. .

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De-
DeIXItado GONZAGA PA1RIOTA. putado LEURLOMANTO.

. ljsou da palavra pela ordem, para encaminhamento da vota- Usaram da palavra para discussão da matéria os Srs. Deputa-_
ção do requerimento, o Sr. Deputado ERALDO TRINDADE. dos ANfÔNIO CARLOS PANNUNZIO, MATHEUS SCHMIDf.
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Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr.
J)epltado CARLOS DA CARBRÁS.

USOU da palavra para discussão da matéria o Sr. Deputado
DOMINGOS LEONELLl

Usou da palavra pela ordem, para,justificação de ausência
em votação anterior, o Sr. Deputado JOSE LINHARES.

Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. Deputado
MARCELO DEDA.

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado HILÁRIo COIMBRA.

PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Encerramento da discus
são. Adiamento da votação por falta de quorum.

Arresentaram JIUPOSições os Srs. Dep1tados aJNHA BUENO;
CHICO FERRAMBNfA; AIR10N DlPP; JAIR BOlSONARO; a>
RAUa SOBRINHO; JOSÉ RoaIA E oumos; JOSÉ FORWNA
TI E OUIROS; wn.sON BRAGA; SANDRA STARUNG E JAIR
MENEGUF1LI; SOCORRO GOMES; EDINHO ARAÚJO; FEU
ROSA; ROBFRTO JaiFERSON; RICARDO BARROS; MIL10N
1EMER; VANESSA FEI..JPffi; LUCIANO ZICA; JANDIRA fEG
~ FRANCJSOO RODRIGUES; ANfÔNIO JOAQUIM; INO
cFNcIO OUVElRAEOumOS; ANA JÚI1A; INÁaoARRUDA.

vn- Comunicações Parlamentares
HÉLIO BICUDO - Deslocamento da competência da Justi

ça Militar estadual para a Justiça Comum do processo de julga
mento dos crimes praticados por milicianos contra civis.
Necessidade de unificação dos órgãos policiais.

AGNELO QUEIROZ - Lançamento, pelo Governador Cristo
vam Bu81qUe, do Distrito Federal, do Programa Brasília Criança.

MAnrnus SCHMlDT (pela ordem) - Comunicado públi
co do Presidente do PDT, Sr. Leonel Brizola, sobre o processo de
privatização de empresas estatais brasileiras e de flexibilização dos
mon0p6lios.

GERSON PERES - Equívoco das interpretações do Sr.
Leonel Brizola, Presidente do PDT, sobre as propostas governa
mentais de refonna constitucional.

ADELSON SALVADOR - Manutenção do mon0p6lio es
tatal do petr6leo. Solidariedade aos pretroleiros em greve.

ANfÔNIO JOAQUIM - Manutenção, no texto da LDO
para o exen:icio de 1996, dos atuais percentuais de contrapartida
exigidos a Estados e Municlpios da Região Centro-Oeste para a
realização de obras federais nos respectivos tenit6rios.

CARLOS CARDINAL - Inevitabilidade da demissão do Mi
nistro José Eduardo de Andrada Vieira, da Agricultura, ap6s suas de
clarações sobre queda da taxa de juros, divulgadas pela imprensa.

BENEDITO DOMINGOS - Improcedência de notfcias vei
culadas pela imprensa acen:a da,desagregação do Particlp Progres
sista - PP. Desligamento do Sr. Alvaro Dias do partido.

ALDO REBELO (Como Lider) - Nota do Diretório Nacio
nal do PC,do B de apoio ao movimento grevista dos petroleiros.

INACIO ARRUDA - Intermediação da Ordem dos Advo
gados do Brasil- OAB - para a solução do impasse entre o G0
verno Federal e os petroleiros em greve.

WILSON BRAGA - Adoção, pelo novo Superintendente
da SUDENE, Gen. Nilton Moreira R<>ehigues, de medidas correti
vas dos desvios de verbas do programa de incentivos fIscais do ór
gão. '

ARTHUR VÍRGILIO NErO - Repúdio às declarações do
Sr. Leonel Brizola, Presidente do PDT, sobre as propostas gover
namentais de emenda à Constituição.

JOÃO HENRIQUE - Lançamento, pelo Governador Fran
cisco de Moraes Souza, do Estado do Piauí,do Programa Luz San
ta.

vm- Encerramento
2-ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Ana Maria Sampaio, Eduardo Leal de Melo,

Neyrla Maria Bezerra de Aguiar, Samíra El Ammar Muller.
b) Tomar sem efeito: Lilia Aparecida Valadão de Almeida.
c) Dispensa: Marcelo Barroso Lacombe, Marci BernaIdes

Ferreira, Márcio Nuno Rabat, Margarida Maria Queiroz Oliveira
Cabral, Thafs Cavalcante Alencar.

d) Nomeação: Alcides Fernandes Júnior, Ana Maura de
Araújo, F.4son José Ferrari, Eduardo Leal de Melo, Geisa Barbosa
de Aguiar, Gilberto Xavier de Almeida, Hélio Alves de Oliveira,
Joio Carlos Francisco da Silva, José Evangelista dos Santos, Jove
lina de Assis Oliveira, Lucélio Silva L6cio, Magda Catarina Alves
de Vasconcelos, Marcos Antônio Reis, Marcus Vinicios Barbosa
Magalhães, Paulo Belisário Carvalho Filho, Symone Maria Ma
chado Bonfnn, Tertuliano de Almeida Neto, Wanessa Valente
Santiago de Melo.

e) Designação por acesso: Admar Pires dos Santos, Francis
ca Helena Nogueira de Sã, Marcelo Barroso Lacombe, Márcio
Nuno Rabat, Samíra E1 Ammar Muller, Zuleica Cangana Ribas.

f) Designação: Ozimar Peixoto da Silva.
3 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N"s 381, 445 a 449, 451 a 466, de 1995, com pareceres e

despachos.
4-DIVERSOS
a) Departamento de Finanças - prestação de contas

analítica do Fundo Rotativo referente ao mês de março de
1995.

b) lPC - Portaria n° 043/95.
5-Mesa
6 - Lideres e Vict>Lideres
7 - Comissões

Ata da 4& Sessão solene, matutina, em 18 de maio de 1995
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Benedito Domingos, 3° Secretário,'

Tilden Santiago, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(10 horas e 15 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Há nl1mero
Regimental.

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

mos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão ante-
rior.

ll-LEITURADAATA

O SR. TlLDEN SANfIAGO, selVindo como 2° Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
obselVações, aprovada.
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o SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Passa-se à
leitura do expediente.

O SR. TILDEN SANTIAGO, servindo como 2° Secretá
rio, procede a leitura do seguinte

m - EXPEDIENTE

AVISOS
Do Ilustrissimo Senhor Cló:vis de Barros Carvalho, Mi

nistro de Estado chefe da Casa Civil da Presidência da Repú
blica, nos seguintes termos:

Aviso n° 807 - SUPARfC Civil Brasília, 25 de abril de 1995.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excelen

tíssimo Senhor Presidente da República comunica o recebimento
das Mensagens nOs 4 e 5, de 12 de abril de 1995.

Atenciosamente. - Clovis de Barros Carvalho, Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Mensagem nO 459

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Comunico o recebimento das Mensagens nOs 4 e 5, de 12 de

abril de 1995, nas quais Vossa Excelência participa a retirada dos
Projetos de Lei nO 4.969, de 1985, e nO 85, de 1987, respectiva
mente.

Brasília, 25 de abril de 1995.

Avis~>D° 910- SUPARfC Civil. Brasília, 16 de maio de 1995.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário, ,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República solicita a retirada do
Projeto de Lei nO 3.201, de 1992, que "Dispõe sobre a aposen
tadoria especial de que trata o artigo 57 da Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991 ", enviado a essa Casa com a Mensagem nO
583, de 1992.

Atenciosamente. - Clovis de Barros Carvalho, Ministro
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Mensagem nO 530

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Projeto de

Lei n° 3.201, de 1992, que "Dispõe sobre á aposentadoria espe
cial de que trata o artigo 57 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991", enviado à Câmara dos Deputados com a Mensagem nO
583, de 1992.

Brasília, 16 de maio de 1995.

Submeta-se ao Plenário. (art. 104, parágrafo
primeiro do Regimento Interno da Câmara dos De
putados)

Em 18-5-95. -'Luís Eduardo, Presidente.

OFÍCIOS
Do Senhor Senador Ney Suassuna, 1° Secretário do Se

nado Federal, em exercício, nos seguintes termos:

Ofício n° 587 (SF)

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeíro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para que se digne levar ao

conhecimento da Câmara dos Deputados, que o Senado Federal
aprovou o Substitutivo dessa Casa ao Projeto de Lei do Senado nO
228, de 1981 (pL nO 6.553-C, de 1985, nessa Casa), que "autoriza
o Ministério da Educação e do Desporto e o Ministério da Cultura
a disciplinarem a obrigatoriedade de reprodução, pelas editoras de
todo o País, em regime de proporcionalidade, de obras em caracte
res braille, e a permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de
obras já divulgadas, para uso exclusivo de cegos".

Outrossim, comunico a Vossa Excelência que a referida
proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Senado Federal, 28 de abril de 1995. - Senador Ney Suas
suna, Primeiro Secretário, em exercício.

Ofício n° 588'{SF)

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para que se digne levar ao

conhecimento da Câmara dos Deputados, que o Senado Federal
aprovou a emenda dessa Casa ao Projeto de Lei do Senado n° 7, de
1983 (PL nO 5.567-D, de 1995, nessa Casa), que "dispõe sobre a
expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos
de situações".

Outrossim, comunico a Vossa Excelência que a referida
proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Senado Federal, 28 de abril de 1995. - Senador Ney Suas
suna, Primeiro Secretário, em exercício.

Do Senhor Deputado ,Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar (pFLlPTB) n9s seguintes termos:

Ofício nO 576-C-L-Bl. ParIJ95 ' Brasília, 10 de maio de 1995.

Exmo. Senhor
Deputado Luís Eduardo
MD Presidente da Câinara dos DePutados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex". que o Deputado Osvaldo Biolchi deixa de

fazer parte, como Membro Titular, da Comissão Especial destinada a
analisar a Proposta de Emenda à Constituição nO 155/93 que "altera a
redação do parágrafo 1° do artigo 53 da Constituição Federal", assu
mindo a referida vaga o Deputado Theodorico Ferraço.

Infonno ainda que o Deputado Theodorico Ferraço deixa de
fazer parte como membro suplente da mesma comissão, ocupando
sua vaga o Deputado José Tude.

Cordialmente. - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em 18-5-95 - Luís Eduardo, Presidente.

Do Senhor Deputado Nilton Cerqueira, nos seguintes
termos:
Ofício nO 034195-NCDF-Gab

Ao
Exmo.Sr.
Deputdo Luís Eduardo Magalhães
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Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex·, de acordo com o art. 235, N e parágrafo

4°, do Regimento Intemo da Câmara, licença para minha mvesti
dura no cargo de Secretário de Estado de segurança Pública, do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, a partir desta data.

Informo a V. Ex·, ser minha opção contíiluar recebendo o
vencimento parlamentar.

Cordialmente. - Nilton Cerqueira, Deputado.

Defiro.
Convoque-se o respectivo suplente.
Em 18-5-95 - Luís Eduardo, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 125, DE 1995
(Do Sr. Laprovita Vieira)

Acrescenta parágrafo ao artigo 23 da Lei n°
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que "dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de ser
viços públicos previstos no art. 175 da Constituição
Federal e dá outras providências" •

(Às Comissões Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e míilorias; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 23 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de

1995, passa a vigorar acrescido do segumte § 2°, renumerando-se
como § 1° o parágrafo único existente: .

"Art. 23 .
§ 10 .
§ 2° Para efeito do disposto no art. 6°, § 3°, IL as

cláusulas referidas nos mcisos V e VI deste artigo deve
rão:

I - impedir a suspensão do serviço antes de de
corridos 10 (dez) dias da notificação por escrito ao usuá-
rio;

II - limitar a multa por falta de pagamento a até
2% (dois por cento) do valor do débito."

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Atualmente, as concessionárias de serviços públicos, como
as de energia elétrica, telecomunicações, gás canalizado, abasteci
mento de água, etc, colocam à disposição de seus usuários diver
sos locais para pagamento dos serviços prestados, como os
estabelecimentos bancários, seja diretamente nos caixas ou através
de débito automático em conta-corrente, casas lotéricas, caixas de
coletas, entre outros.

Dada essa diversidade de meios, os pagamentos nem sem
pre são repassados em tempo hábil para as concessionárias, ou
corretamente, dado que têm ocorrido erros, acarretando mjustos
cortes no fornecimento do serviço. Até que o usuário prove que o
pagamento foi efetuado, e se restabeleça o serviço, já passou por
múmeros transtornos.

Além disso, não se justifica que, em plena vigência do Pla
no Real, com baixos índices de inflação, se penalize o usuário ina
dimplente, geralmente os de menor renda, com multas de 10%, ou
até mais, por alguns dias de atraso. Basta lembra que as cadernetas
de poupança pagamjuros reais de 6% ao ano.

Esses são os principais motivos que nos levam a apresentar

o presente projeto de lei, que obriga as concessionárias a emitir
aviso prévio escrito a cada usuário com antecedência mínima de
dez dias antes de suspender o serviço, e limita a multa por atraso
de pagamento ao máximo de dois por cento do valor do débito.

Contamos, pois, com a colaboração dos nobres pares para a
aprovação desta matéria, para evitar que o já sofrido consumidor
brasileiro fique sujeito a mais este tipo de injustiça, que tem ocor
rido com certa freqüência. Como se depreende de seu texto, bas
tante simples, porém de inegável alcance social, a proposição não
compromete, em nenhum aspecto, a lei de concessões de serviços
públicos, pois busca unicamente aperfeiçoá-la em benefício do ci
dadão.

Sala das Sessões, 8 de março de 1995. - Deputado Lapro
vita Vieira.

LEGISlAÇÃO CITADA ANEXADA PElA
COORDENAÇÃO DE ES7UDOS LEGISlATIVOS - CeDI

CONSTIfUIÇÃO DA REPÚBliCA
FEDERATIVA DO BRASIL

lÍTULOVII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍlULOI
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, direta
mente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através
de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas coJ);cc.qsionárias e permissioná

rias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de
sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscaliza
ção e rescisão da concessão ou permissão;

1I- os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
N - a obrigação de manter serviço adequado.

LEI N° 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre o regime de concessão e permis
são da prestação de serviços públicos previsto no art.
175 da Constituição Federal, e dá outras providên
cias.

o Presidente da República, faço saber que o Congresso Na
cional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍlULOVI
Do Contrato de Concessão

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão
as relativas:

I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão;
II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço;
III - aos critérios, indicadores, f6rmulas e parâmetros defi-

nidores da qualidade do serviço;
N - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos

para o reajuste e a revisão das tarifas;
V - aos direitos, garantias e obrigações do poder conceden

te e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis ne-
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cessidades de futura alteração e expansão do selViço e conseqüen
te modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos
e das instalações;

VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e uti
lização do serviço;

VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equi
pamentos, dos métodos e práticas de execução do selViço, bem
como a indicação dos 6rgãos competentes para exercê-la;

VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se
sujeita a concessionária e sua fOlIna de aplicação;

IX - aos casos de extinção da concessão;
X - aos bens reversíveis;
XI - aos critérios para o cálculo e a forma de paga

mento das indenizações devidas à concessionária, quando
foro caso; .

XII- às condições para prorrogação do contrato;
xm - à obrigatoriedade, f~ e periodicidade da presta

ção de contas da .:oncessionária ao poder concedente;
XIV - à exigência da publicação de demonstrações fman

ceiras peri6dicas da concessionária; e
XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergên

cias contratuais.
Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de ser

viço público precedido da execução de obra pública deverão, adi
cionalmente:

I - estipular os cronogramas flsico-fmanceiros de execução
das obras vinculadas à concessão; e

II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessioná
ria, das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão.

o SR. PRESID:tNTE (Bendito Domingos) - Finda a leitu
ra do expediente, passa-se à

IV -HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Esta presen
te sessão solene destina-se a prestar homenagem aos 100 anos de
morte do grande her6i cubano, José Marli, por sua luta incansável
pela integração da América Latina.

Queremos destacar a presença das seguintes autoridades:
Embaixador da Espanha, Sr. Carlos Blasco; Embaixador da Nica
rágua, Sr. Afonso Ortega; Embaixador de Cuba, Sr. Ram6n San
chez; Embaixador da Guiana, Sr. Ivan Evelyn; Sr. Ministro João
Pedro Zanatti, da Embaixada de Portugal; Sr. Ministro Celso Mo
reno, da Embaixada do Chile; Sr. Manoel Limonta, cientista cuba
no; Dr. Carlos Fernandes Matias, ilustre Juiz do Tribunal Regional
Federal.

Nesta oportunidade, convidamos o nobre Deputado Haroldo
Lima, autor da proposição para realização desta sessão solene, a
fazer uso da palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (pC do B - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Embaixadores, Srs. Representantes
do Corpo Diplomático Ibero-Americano, minhas senhoras, meus
senhores, colegas Deputados, este é um ato singular: a Câmara dos
Deputados do Brasil realiza uma sessão solene para comemorar o
centenário de morte de um latino-americano de renome, her6i da
luta contra o colonialismo, pela afmnação da soberania de seu país
e pela integração da América Latina. José Marli é a legenda que
hoje homenageamos.

Para tão significativo ato acorreram, a convite do Presidente
da CAmara dos Deputados do Brasil, Deputado Luís Eduardõ,o.s
Srs. Embaixadores de quase todos os países latino-americanos, o

Embaixador da Espanha e o representante diplomático de Portu
gal. O ato fica sobremodo enriquecido com a presença de autori
dades de nosso País e de representantes de movimentos que
ap6iam os ideais de independência da América Latina.

Assim, a sessão que agora iniciamos tem, desde logo, um
significado especial: é um congraçamento ibero-americano, em IÚ
vel político, diplomático e popular, provavelmente a primeira ses
são da Câmara dos Deputados do Brasil com este IÚtido sentido.

Descoberto para a civilização européia há cinco séculos, o
continente latino-americano passou por processo de colonização
comandado por duas nações centrais da época quinhentista, Espa
nha e Portugal. A colonização trouxe para os povos latino-ameri
canos o elemento europeu, a cultura européia, a atividade
econômica mais elaborada, a produção em escala. Trouxe também
o início do penoso e longo processo que vivemos de perdas nas re
lações internacionais, com a imposição da entrega das nossas ri
quezas, as do solo e subsolo, o ouro e a prata sobretudo, naquele
período inicial.

A luta anticolonial no subcontinente, voltando-se apenas
contra duas nações metropolitanas e européias, tenninou assumin
do uma característica de luta geral, particularmente na América es
panhola, onde todos lutavam contra o mesmo adversário. Daí por
que os her6is da luta latino-americana contra o colonialismo são,
de certa fOlIna, heróis transnacionais, a exemplo de Simón Bolívar
e San Martin, que, antes de serem venezuelano e argentino, são de
grei latino-americano.

A luta nacional da América Latina, na sua fOlIna anticolo
nial, cedo se bateu com o fato de Portugal e Espanha terem perdi
do a condição de nações centrais e passarem a ser dependentes da
hegemonia britânica. Mais à frente, no século XIX e sobretudo no
século XX, esta mesma luta nacional foi redirecionada com o fato
de ter surgido no norte da América a mais nova e virulenta super
potência do planeta, os EUA.

A América Latina continua ainda hoje batendo-se por inde
pendência, soberania e desenvolvimento. As nações centrais do
mundo de hoje, as sete grandes, unidas, fazem desabar sobre este
subcontinente novo e moderno tipo de colonialismo, que usa do
esbulho fmanceiro, da chantagem tecnológica e da imposição da
competição desigual, chamada livre entre o forte e o fraco, com o
fito de fazer-nos abandonar nossos projetos nacioniris. Na esteira
desse caminho hediondo vão ficando na América Latina nações
hipotecadas, endividadas, saqueadas, ultrajadas, com seus Estados
nacionais sendo desmontados, suas empresas estatais estratégicas
liquidadas, e até suas Forças Annadas ameaçadas de não mais ter
o papel de defesa nacional.

A sessão que hoje aqui realizamos relembra um vulto que
pelejou pela unidade latino-americana e acentuar a necessidade de
hoje termos mais consciência da necessidade de juntos, agora,
continuarmos a luta pela soberania das nações latino-americanas.

O homenageado selVe muito bem a esse objetivo, porque
José Martí percebeu na sua tenaz luta anticolonialista o apareci
mento de um contorno novo dessa luta nacional, o seu aspecto
anti-hegemonista americano.

José Julián Martí y Pérez nasceu em 1853, na cidade de Ha
vana. Em 1869, aos quinze anos de idade, entra na luta pela inde
pendência de Cuba, participando da Guerra dos Dez Anos. Aos
dezesseis foi preso pela primeira vez, acusado de subversão pelo
regime colonial, em razão de artigos publicados em jornais em de
fesa da independência. Aos dezoito anos, desterrado, parte para a
Espanha. De lá, volta à América e vive no México, onde estudoo
jornalismo; depois na Guatemala, onde foi professor de Literatura;
em seguida na Venezuela, onde atuou como jornalista. E, mais
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uma vez, segue para o desterro, desta vez em Nova Iorque. Trans
mudou-se José Martí, no sofrimento e na luta de um simples cuba
no, emumfilho da América, um cidadão americano.

]Em Nova Iorque, Martí foi correspondente jo.rnalfstico de
diversos países da América Latina e representante diplomã.tico de
outros. Essa vivência deu-lhe uma perspectiva continental e uma
experiência latino-americana que, ao lado do grande conhecimento
da politica exterior dos EUA, o levou a formular uma política anti
imperialista, chamada de "nuestra América".

Em IS68, começava em Cuba a Guerra da Independência.
A parte oriental da ilha adere à bandeira da libertação. Os fazen
deiros, menos dependentes da mão-de-obra escrava, ingressam na
luta, mas esbarram na resistência de outros setores que, desejando
a independência, temiam a transformação da luta anticolonial em
luta antiescravagista. Desunidos, ap6s dez anos de luta a guerra foi
derrotada, restando, no entanto, uma importante conquista: a aboli
ção da escravatura.

Era preciso constroir a unidade, superar as principais diver
gências para fazer frente ao colonialismo. Urgia preparar e reco
meçar a guerra pela independência. Na visão de Martí, porém, essa
guerra teria de contrapor-se não apenas ao colonialismo espanhol,
em estado teoninal, mas também ao nascente e voraz imperialismo
norte-americano.

Hábil arquiteto politico, em abril de 1892, Martí fundou o
Partido Revolucionário Cubano, agrupando esses patriotas de di
versas classes e de diversas gerações para fazer a guerra de liberta
ção nacional contra a Espanha e, ao mesmo tempo, impedir o
expansionismo do seu perigoso vizinho do norte, os Estados Uni
dos. Era preciso garantir as condições, ap6s a vitória, do apareci
mento de uma nação verdadeiramente livre e soberana, com um
governo realmente nacional.

Com os pronunciamentos de Baire e de diversas outras lo
calidades, e sob o comando de José Martí, Ant6nio Maceo e Máxi
mo Gomez, no dia 24 de fevereiro de 1895 tem início o que Martí
êhamou de "a guerra necessária" e o último capítulo das contradi
ções colôniaJmetr6pole entre Cuba e Espanha. Diferente da Guerra
dos Dez Anos, essa luta revestiu-se de forte apoio popular, o que
lhe garantiu a vitória. Para essa união muito contribuiu o PRC, que

'havia unificado os patriotas e organizado um poderoso instrumen-
to de guerra, o Exército Revolucionário.

Infelizmente, quatro anos ap6s, outros interesses que não os
do povo cubano se beneficiaram do sacrifício dos patriotas. Du
rante a guerra, os EUA adquiriram 85% do comércio cubano e se
apoderaram das principais riquezas da ilha, terras, usinas açucarei
ras, fábricas de charutos, minérios, etc. Passaram a controlar a pro
dução agrlcola e industrial da ilha, dominando-a paulatinamente.

Ap6s o annistício assinado em Paris, os EUA ocuparam o
país, estroturaram uma república dentro de sua conveniência polí
tica e econômica, impondo um regime interventor, entreguista, que
escancarou as portas do país aos investimentos norte-americanos,
e fIZeram com que o povo cubano pagasse um trágico preço pela
'Independência frustrada.

Mas a unidade das forças nacionalistas forjada sob j:l inspi
ração de Martí e que tornou realidade o sonho da independência
em face da Espanha, plantou no seu povo a semente do sentimento
de nação soberana e altaneira, que, aos depois foi decisivo para o
triunfo da revolução socialista que varreu de Cuba esse governo
antipopular, aDtinacional e entreguista e hojé pennite àquele mes
mo povo resistir de forma digna, heróica, a essa agressão mons
truosa perpetrada durante anos de forma contínua pelo
imperialismo norte-americano, que é o bloqueio econômico. O
povõ cubano, filho de Martí, resiste e defende a sua soberania, o
setÍ direito de existir como nação livre.

Homem de letras, apaixonado pela sua lingua, considerado )JIll

dos mais fabulosos escótores de nosso continente. Martí, em sua crô
nicas e artigos, descreveu brilhantemente a vida em Nova Iorque, ci
dade onde viveu por quinze anos e onde I.rÍ1balhou de foona
incansável pelaunidade dos cubanos na luta anticolonialista.

Numa visão ampla, escreveu mais de 1.500 páginas, descre
vendo de forma rica e nítida e gestação de idéias e a transformação
do capitalismo norte-americano em capitalismo monopolista. Sem
formular nenhuma teoria a respeito, Martí det~tou e denunciou o
aparecimento do que Lênin posteriormente apresentou como base
fundamental do imperialismo: a fusão do capital bancário e indus
trial, a criação dos monopólios e a exportação de capitais.

Sua obra literária, infelizmente ainda pouco divulgada, é tão
importante e valorosa que seus textos em prosa são considerados
precursores do modernismo na América Latina. O grande moder
nista Ruben Darío considerava Martí o seu mestre.

Dono de uma sensibilidade extraordinária, Martí era um
grande poeta, e como tal cantou a luta do seu povo e é com uma
frase poética, apaixonante e atual, proferida há mais de um século,
que gostaria de encerrar esse pronunciamento:

"Amaldiçoados são os que temem ficar a sós, ou
acompanhados dos humildes, por terem uma idéia nobre
a defender, e, acovardados aproximam-se dos homens
de conta bancária e sapatos de verniz, que querem lhes
sufocar e lhes liquidar." .

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Convido
para fazer uso da palavra o nobre Deputado Alberto Goldman,
peloPMDB.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, Srs.
Embaixadores, autoridades diplomáticas, demais autoridades pre
sentes, é com muito orgulho que neste momento, representando o
PMDB, venho aqui prestar as homenagens a esse homem que ex
trapola o seu país e que extrapola, pelas suas idéias, a própria lati
nidade. Um homem universal, José Martí.

Amanhã, 19 de maio, comemora-se um ,século da !porte de
José Martí. Isso se dá quase três meses ap6s uma outra comemora
ção, a de um século do início da úJtima etapa da guerra da incle
pendência de Cuba, a luta pela liberdade do jugo colonial" que era
o maior anseio desse professor, jornalista, poeta, políticci e comba
tente. José Martí.

Martí teve uma vida curta, apenas 42 anos. E nesse tempo
curto de vida, no entanto, ele pôde marear a sua passagem nas lu
tas de seu país e marear o seu nome e as suas idéias na história
universal de forma indelével.

Sua cultura, marcante, sua vida, a de um intelectual,ligado
ao seu povo e ao seu país, ainda que tenha permanecido bastante
tempo no

exterior. Mesmo assim, era e é visto como um grandy lídyr
politico, saudado pelo povo cubano como patrimônio e é não ape
nas desse povo, mas de todos nós,especialmente da América Lati
na. Talvez, o mais importante prosista da língua castelhana, em
sua época. Martí foi um homem universal. Estudou e escreveu so
bre diversos acontecimentos que se passavam em todo o mundo,
desde as lutas dos operários de Chicago até os descobrimentos
científicos da época. Através dos versos foi capaz de escrever so
bre os personagens da história, da política, da lit~ratura,da ciência,
inclusive, sobre o crescimento, o avanço das idéias e dos ideais so
cialistas, aos quais se filiou, mostrando uma enorme capacidade de
vislumbrar o que seria o futuro. Não é sem razão que Fidel Castro
o considera o autor intelectual da Revolução Cubana, ainda que
esta tenha ocorrido décadas e décadas depois de sua morte. N~
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deixa de ser interessante o fato de Martí mostrar uma admiração
pelos Estados Unidos, que conhecia pessoalmente, pelos seus
avanços quanto à liberdade, independência e crescimento econô
mico, ao mesmo tempo em que temia esse Pais, pela ameaça que
representava à Cuba e às Antilhas (ameaça que, de fato, depois se
concretizou pela outra forma de dominio colonial que se exerceu
sobre Cuba), inclusive ao apontar as limitações da chamada "de
mocracia burguesa". Mas isso não o impedia de admirar os avan
ços dessa mesma democracia e as suas conquistas, dentre elas a do
processo eleitoral.

Seu pensamento escrito é uma verdadeira lição de políti
ca e de vida. São ensinamentos que o tempo não apagou e que
continuam - e certamente continuarão - com um vigor insupe
rável.

Creio que a melhor fonna de mostrar a alma do poeta e do
revolucionário José Marti seja transcrever algumas frases que pro
curei recolher de seus escritos.

Ao falar sobre o que a vida pode nos ensinar, dizia:

"Apesar de ter nascido sobre uma pilha de livros,
prefIro, entre todos, o da vida, porque é mais difícil de
ser lido, mas também o que mais deve ser consultado, no
que se refere a política."

Vejam a profundidade de uma fonnulação desse tipo, vinda
de um homem com tal sensibilidade, tal condição intelectual que
percebia que a vida era, de todas, a nossa melhor fonte.

Sobre o papel das lideranças, escrevia "que não se pode
guiar um povo contra sua alma ou sem ela". E ainda mais: tinha
clareza dos limites das lideranças e dizia que apesar da repre
sentação que tinha não queria fazer nada que parecesse uma exten
são caprichosa dela, ou seja, uma liderança que não está a serviço
pessoal, uma liderança que está nos limites da representação que
pode ter.

Também afirmava, com uma visão política profunda:

"Nossa responsabilidade é conduzir o povo cuba
no e reconquistar a liberdade sem ódio e dirigir seus ím
petos com moderação."

Um homem que participou de tantas lutas tinha a clareza, a
visão dos limites que essas lutas deveriam ter e dos resultados que
elas deveriam produzir.

E pregava, ainda mais:

''Fonnas simples, solenes e viáveis de República
para não se distanciar da realidade, compatibilizando o
momento presente e a necessidade futura."

Vejam, Srs. Deputados, as lições de estadista que nos daria
Martí se pudesse ver seu País livre e se na sua direção um dia pu
desse estar.

Dizia:

"A independência não foi fei4i para que seja per
petuado o espírito autoritário, mas fundada no exercício
franco e cordial das capacidades legítimas do homem,
constituir-se um povo novo e uma democracia sincera."

E ainda uma lição para todos os governos:

"O Governo deve ser sempre simples, eficaz, útil,
amado, uno, responsável e viável."

Quantas lições nos foram deixadas e ainda são válidas nos
dias de hoje, quanto amor desmedido pelo seu povo, pelo seu país,
pela justiça, pela democracia!

Marti foi um líder e um exemplo; um orgulho para Cuba e
para toda a América Latina. Um homem do século passado para

nos clarear os caminhos do fmal deste século. Eu diria, José Martí
é um pedaço da alma do universo que pennanecerá atual para todo
e sempre! (palmas.)

Durante o discurso do Sr. Alberto Goldman, o Sr.
Benedito Domingos, 3° Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Tilden Santiago, §
2° do Artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Registramos a
presença, nesta sessão, de embaixadores e representantes de Trini
dad Tobago, Honduras, Venezuela, Argentina, Uruguai, Bolívia,
El Salvador, México e Guianas.

Convido a fazer uso da palavra, pelo PTB de Minas Gerais,
o Deputado Bonifácio 51e Andrada.

O SR. BONIFACIO DE ANDRADA (Bloco/PTB - MG)
- Sr. Presidente, Sr. Embaixador de Cuba, Srs. Embaixadores, au
toridades presentes, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus se
nhores, a fIgura de José Martí insere-se no cenário político
libertador das Américas e compreende uma vida de alto interesse
político, cultural e humano.

Nós, americanos do sul, nós, da América Latina, vivemos
epopéias para alcançar a independência de nossos países que rep
resentam, dentro do cenário mundial, exemplos pertinentes de
construção de Nacionalidades.

Entre Cuba e o Brasil há um aspecto muito semelhante. A
fIgura principal da independência cubana é José Martí, não um ge
neral, um militar, e a fIgura principal da independência brasileira é
José Bonifácio, que também era civil. Mas há que se afrrmar que
através de Simon Bolívar, San Martin, O'Higgins, Artigas e mui
tos outros gloriosos heróis é que o desenho da América do Sul,
dentro da concepção da emancipação das nações que foram emer
gindo, transformou-se nesse grande cenário que hoje compreende,
indiscutivelmente, uma das partes continentais mais significativas
de todo o mundo.

A independência de Cuba é uma luta pennanente. Começa
de forma mais significativa e enfática na Guerra dos Dez Anos,
por volta de 1867. E ali já está presente José Marti, para anos de
pois se articular, ora nos Estados Unidos, ora na Espanha, quando
para lá foi exilado, e conseguir, através das suas idéias e da sua
vocação de patriota, realizar a tentativa autonômica que, durante
tantos e tantos anos, foi a marca, foi a luta do povo cubano.

José Martí é uma personalidade que realmente apresenta as
pectos da maior atração, do maior interesse. Parece que o poeta
cubano Rafael Mendive, que foi seu mestre, o influenciou demais
na veia poética, naquela sua vocação para sonhar, sobretudo na
queles momentos em que ele sabia ter uma angústia política, a que
se refere mais tarde em uma de suas páginas mais belas.

José Martí, fundador do Partido Revolucionário Cubano, do
qual foi delegado e, como intelectual, geralmente tímido, não que
ria ser o Presidente, não queria ser o chefe, não queria ser o caudi
lho, mas de fato era o principal comandante, juntamente com
outros lutadores do espaço cubano pela sua independência - como
Maximo Gomes e Antônio Maceu -, organiza a grande tentativa
de conseguir dominar o território da sua Pátria e alcançar assim a
sua independência. E, no primeiro embate, em Dos Rios, tomba
definitivamente aquele que marca a história de Cuba, e até hoje
continua a representar a expressão maior da sua história e da sua
vocação política.

Cuba, com José Martí, teve o momento talvez mais glorioso
da sua luta autonômica. A verdade é que aquela gloriosa ilha, ao
longo dos anos, demoraria a ter a sua independência total, a sua
completa independência. Ali perto da terra cubana está a grande
Nação norte-americana, com os seus aspectos positivos na ordem
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política interna, mas com alguns aspectos negativos na sua ordem
política externa. E um dos ângulos cúticos dos Estados Unidos,
diante da América Central, é a permanente vocação de tentar inter
vir na autonomia de muitas das Nações que compõem aquela parte
continental.

Cuba sofreu com a célebre Emenda Platt, e foi vítima de vá
rias tentativas de intervenção da América do Norte. Embora não
aplaudindo o atnal regime político, a história há de registrar que só
com Fidel Castro é que Cuba alcançou de fato a sua completa in
dependência. Esta é a verdade histórica que se há de registrar.

E ao se evocar, também, José Martí, há que se ver alguns
aspectos humanos da sua vida, da sua trajetória e da sua peleja
quando afirma que "toda la vida es deber". E mais adiante, noutra
página histórica, são dele estas palavras; "No se tiene de enfrentar
a tanta angústia por el derecho de sonar".

Estas duas assertivas mostram as preocupações da sua alma.
O dever é a luta, a militância, a guerra pela independência. E por
isto o poeta não pode parar para divagar, para sonhar nos versos e
na poesia. Há de puguar, de enfrentar a ,batalha do povo. O ativista
político não pode sonhar e não tem o direito ao sonho, porque ele
há de sofrer os esforços perigosos pela independência dos seus conci
dadãos. Mas, apesar disso, ele sonha, porque escreve ''Amor com
amor se paga" - versos memoráveis da história literária cubana.

Portanto, essa luta interior entre o poeta e o político, que
existia em José Martí, esta bela contradição da existência de um
homem que amou a sua terra e não teve tempo de sonhar - mas a
morte também lhe roubou tempo para lutar - é, indiscutivelmente,
uma grande e expressiva figura da história das Américas. O Parla
mento brasileiro, nesse instante, com muita justiça, homenageia e
escreve nos seus registros a declaração certa de que ele soube, de
fato, dentro do nosso continente, honrar nossas melhores tradições
democráticas. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Antônio Feijão, para falar pelo PSDB.

O SR. ANTONIO FEllÃO (pSDB - AP. - Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, Srs.
Embaixadores, Srs. Ministros, políticos, autoridades dos países da
Ibero-América, minhas senhoras, meus senhores, gostaria de ini
ciar esta homenagem a José Martí dando os parabéns ao Deputado
Haroldo Lima, que soube em tão boa hora, enquanto o mundo bus
ca a globalização das soluções para os países, trazer a esta Casa e
liO Brasil o pensamento de um homem que não morreu e que trans
fere para além das fronteiras dos países em que viveu e das socie
dades com que conviveu a importância das Américas como uma
só gente, um só povo.

Ouvi atentamente os pronunciamentos dos Deputados Ha
roldo Lima, Alberto Goldman e Bonifácio de Andrada. Cada vez
que escutamos um pouco sobre José Martí, transcende a importân
cia desse homem para as Américas.

Acredito que hoje não estamos comemorando cem anos de
sua morte, e sim mais um ano de suas conquistas.

No dia de amanhã, terá se passado um século da morte
de José Julián Martí y Pérez, poeta e herói maior da inde
pendência cubana, precursor do modernismo literário e in
fluente divulgador das idéias de integração da América
Latina. Nada mais oportuno do que lembrar, nestes tempos
de MERCOSUL e NAFTA, as idéias daquele que combateu,
com a pena e a espada, pela independência de seu país e
pelo sonho de Bolívar.

Sua poesia, simples e original, quando a moda era o rebus
camento floreado, representou à época uma vigorosa novidade.
Abro aspas para a primeira estrofe de seu livro, justamente intitn
lado ''Versos Simples":

"Eu sou um homem sincero
De onde cresce a palma
E antes de morrer quero
Tirar meus versos da alma."

Nascido em 1853, na cidade de Havana, ainda sob o jugo da
coroa espanhola, aos 15 anos publica vários poemas, já com a en
tão desconhecida marca do modernismo literário. Aos 16, funda
seu primeiro jornal, o "La Patria Libre", cujo veemente caráter in
dependentista o leva a ser condenado a seis meses de trabalhos
forçados.

Indultado em janeiro de 1871, começa sua peregrinação
pelo mundo e toma consciência de suas raízes hispilnicas e de sua
condição americana. Abro aspas novamente, para continuar seu
poema - os que conhecem Fernando Pessoa, e desconhecem Mar
ti, poderão até pensar estar frente a um inédito do mestre portu
guês:

''Eu venho de todas as parte
E a todas as partes vou;
Arte sou entre as artes,
Nos montes, montes sou."

Após se formar em Filosofia. Direito e Literatnra pela Uni
versidade de Saragoza, na Espanha, trabalha emjornais do México
e vai à Guatemala, como professor universitário. Volta a seu país
natal em 1878. Nove anos haviam se passado desde o seu primeiro
exílio. Martí vive mais dois anos em Cuba, antes de o jovem de 27
anos ser novamente deportado, em 1880.

Vai para Nova Iorque, onde continua a fazer propaganda re
volucionária. "Não se tem", dizia ele, "em frente a tanta angústia,
direito de sonhar". Porem, mesmo com o exílio e sua atividade po
lítica, José Martí iria estabelecer um novo padrão de estilo no jor
nalismo americano, graças à difusão dos artigos publicados nos
jornais que funda ou com os quais colabora.

Em 1881, animado com o sucesso de seus artigos publica
dos no ''La Opinión", da Venezuela, decide mudar-se para aquele
país, onde funda a combativa "Revista Venezoelana", fechada cin-
co meses depois pela ditadura local. .

Ampliando o sonho de Bolívar, e forjando para si, antes de
Charles Chaplin, o epíteto de "cidadão do mundo", retoma a Nova
Iorque, onde começa a preparar a revolução cubana, sempre via
jando, discursando e animando seus compatriotas. Dizia ele:
"Duas coisas há que são grandiosas: o sol no céu e a liberdade na
terra".

Em 1882, passa a colaborar com o periódico argentino ''La
Nación" e se toma famoso e lido em toda a América 'Latina, in
fluenciando definitivamente a imprensa do continente. Em 1885,
escreve a primeira novela modernista: "Amistad Funesta".

Em 1892, com 39 anos, há doze sem ver sua terra natal,
participa da fundação do Partido Revolucionário Cubano. Eleito
Presidente do PRC, recusa o título, preferindo considerar-se "dele
gado". Dois anos após, em 1884, é frustrada uma tentativa de inva
são de Cuba pelos revolucionários; em abril de 1895 inicia-se uma
nova tentativa, tendo o poeta e jornalista à frente das tropas.

Após um mês de combate, José Martí é morto numa embos
cada, no dia 19 de maio, há cem anos, aos 42 de idade. Mas como
disse o poeta: "o verso, onde quer que se quebre, há de dar luz e
perfume". Houvesse sua vida chegado aos 46 e José Martí teria
tido o prazer de ver a independência de Cuba, conseguida em
1899, após a derrota da Espanha na Guerra contra os Estados Uni
dos. A vida do herói ainda hoje ilumina e perfuma não só a ilha de
Cuba, onde ele é reverenciado como "o Apóstolo". Todos os lati
no-americanos têm a aprender com José Martí. Especialmente nós,
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brasileiros, geralmente voltados para o Atlântico e esquecidos de
nosso continente.

A liberdade do povo cubano e a soberania nacional daquele
país são consideradas sua maior obra. Obra não menor, entretanto,
foi a influência literária de sua profunda originalidade, caudatária
do estilo que viria a desembocar, no século XX, em escritores do
porte de um Gabriel Garcia Marquez ou do já citado Fernando
Pessoa.

Fazendo nossas as palavras do poeta, podemos dizer: "Ne
nhum mártir morre em vão, nem nenhuma idéia se perde no ondu
lar e no revólver dos ventos. A afastam ou a cercam, mas sempre
resta a memória de havê-la visto passar".

"Se vês um monte de espuma.
E o meu verso que vês:
Meu verso é um monte, e é
Um leque de plumas."

Longa vida à memória de José Julián Martí y Pérez!

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Registro a pre
sença em nosso plenário dos Embaixadores da Guatemala, Sr. Os
car Augusto Feloya Coronado, e do Peru, Sr. César Chiriboga.

Dando seqüência à nossa sessão, concedo a palavra ao De
putado Augusto Viveiros, do PFL do Rio Grande do Norte.

O SR. AUGUSTO VIVEIROS (BlocdPFL - RN. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, Srs. Em
baixadores, demais autoridades, diante da pobreza ninguém sonha,
diante da miséria ninguém sonha, diante de tanta angústia, também
ninguém pode sonhar, como já dizia José Martí. Sonhar sonhos é
direito do cidadão; sonhar sonhos lindos, sonhamos José Martí.
Vamos, todos juntos, também sonhar.

Completam-se amanhã cem anos da morte de José Martí,
sem dúvida uma das personalidades mais marcantes que jamais
floresceram em nosso continente. Em 19 de maio de 1895, em um
lugar chamado "Boca de Dos Ríos", na sua amada pátria cubana,
em um dos primeiros confrontos de uma guerra a cuja preparação
dedicara-se por toda a vida, tombava mortahnente ferido o guerri
lheiro, calava-se para sempre o intelectual, estancava o verbo por
tentoso que revolucionara os ideais de toda a América Latina.

Relembrar esse personagemhistórico, hoje quase desconhe
cido pela maioria dos brasileiros, é reavivar aquele espírito que
fervilhava em nossa América do século XIX, é reacender o orgu
lho patriótico que inspirou as revoluções de independência, é in
fundir algo do seu entusiasmo no contipente hoje humilhado e
subjugado pela miséria, pela explo;ração e pelo neocolonialismo.

Martí tomou para si desde muito cedo, em sua vida, duas
missões igualmente árduas e espinhosas: a primeira, imediata, tor
nar independente da metrópole espanhola sua tão querida ilha; a
segunda, mediata, impedir a dominação da América que ele cari
nhosamente chamava "mestiça" pelo gigantesco vizinho do Norte.
Não o movia um nacionalismo restrito, mas um patriotismo abran
gente, universal, em que cabiam todas as nações de nosso conti
nente retalhado. Pátria, para ele, era humanidade. Mostrou-nos a
possibilidade de uma América Latina unida, frente à outra, "revol
ta e brutal, que nos desprezava", confOlme suas próprias palavras.
Para Che Guevara, ele era, "muito mais que cubano, americano";
pertencia a todos os países de nosso continente.

A análise de seu papel histórico e político impõe se insira
sua figura no contexto das américas oitocentistas, e exige também
a seleção de um paradigma original, diverso daqueles usuahnente
considerados pelos historiadores oficiais: José Martí não foi um
herói de enciclopédia - apesar de ter morrido em batalha e a des
peito de que sua coragem e abnegação em nada ficassem a dever
àqueles. Para entendê-lo, não se pode jamais esquecer de que se

tratava de um intelectual brilhante oriundo de uma pátria subjuga
da e que, portanto, tinha significativamente aguçada sua já afiadís
sima sensibilidade, para perceber e denunciar a opressão.

Como a história é contada pelos vencedores, no entanto,
pouco se ouve sobre ele entre nós. Se sua memória não é cultuada
como merece, na sua América, na nossa América, na América que
amava mais do que à própria vida, é fato que somente comprova a
colonização político-cultural que previra e contra a qual dedicou
sua existência.

Mais do que o pensador arguto, mais do que o estrategista
equilibrado, mais do que o escritor talentoso e prolífico, ressaltam
em sua obra a visão política, a percepção - singular em sua época
- da ameaça que representava para os povos recém-libertos a mera
transferência de esfera geopolítica. Em suas próprias palavras: "da
tirania da Espanha soube salvar-se a América espanhola; e agora,
(...) urge dizer, porque é verdade, que para a América espanhola
chegou a hora de declarar sua segunda independência". A inde
pendência de Cuba, para ele, inseria-se em um contexto mais am
plo - e que era o seu objetivo principal: formar a pátria maior "que
a reclamava e que com ela se completaria, a pátria hispano-ameri-
cana". '

Não pregava um isolacionismo radical e infrutífero, mas
postulava a dignidade de nação independente. "Enxerte-se em nos
sas repúblicas o mundo. Mas o tronco terá de ser o de nossas repú
blicas": esse o princípio que bem poderia resumir seu pensamento.

Talento e força literária eram nele inegáveis. Mas despreza
va seu emprego puramente estético. A estética era apenas mais
uma arma de sua luta. Usava-a para atrair, para empolgar, para im
pregnar os outros do entusiasmo que o preenchia inteiramente,
para alimentar sua causa, a febre que jamais cedia e que não lhe
deu descanso, absorvendo-o por completo. O escritor cubano Ro
berto Fernandez Retamar afirma que "muitos modernistas podem
ficar deslumbrados com a prosa de suas crônicas, que alguns cha
mavam "metal [mo e pedras preciosas", mas a finalidade dessas
crônicas não era oferecer essas pedrarias, e sim pedregulhos, para
atirar no inimigo e para construir os muros da cidade".

Foi um canal da energia divina a iluminar a causa da liber
dade, da justiça e da igualdade entre os povos. Seu verbo firme era
uma força da natureza, porque à oratória brilhante, inflamada,
apaixonada aliava-se sobretudo a verdade, tomando-o capaz de in
cendiar as platéias mais indiferentes.

Uniram-se nele o intelectual e o homem de ação. Era indis
cutivehnente um homem de ação. "Negar-nos a resolver um pro
blema de cuja solução nos podem vir males", dizia, "significa
legar uma colheita de males a nossos filhos". "A melhor maneira
de dizer é fazer".

Junto com Martí, naquele fatídico 19 de maio, morreu tam
bém a esperança de uma América Latina livre e soberana no sécu-
lo XIX. '

Calada sua voz, afastada sua liderança, não pudemos evitar
que uma parte de nosso destino se enterrasse sob as tenazes férreas
da águia neo-romana. A morte, prematura, poupou-o de testemu
nhar a confrrmação de seus mais sombrios temores, mas a semente
de seus ideais não feneceu - apenas dorme, no coração de cada la
tino-americano, no coração do povo brasileiro. E um dia há de ge
rar copiosamente, em abundância proporcional à grandeza daquele
que a plantou. Como acontece com os grandes pensadores da hu
manidade, a linguagem de José Martí "não envelhece, tampouco
morre".

Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, Srs. Embaixadores,
,demais autoridades, instado a manifestar-se, por ocasião do faleci
mento do grande filósofo norte-americano Emerson, José Martí
pronunciou um elogio que bem se poderia adequar a seu próprio
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epitáfio. E é com essa frase simples, mas carregada de significa
dos, que gostaria de encerrar minha homenagem: "Nele, o ser hu
mano foi inteiramente digno".

Vamos sonhar juntos! (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Concedo a pala

vra ao Deputado Luiz Mainardi, pelo Partido dos Trabalhadores.
O SR LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sr. Embaixador cubano, Ram6n Paro
di, Srs. Embaixadores e Diplomatas, Dr. Manuel Limonta, Sf's e
Srs. Deputados, senhoras e senhores, muito oportuna a homena
gem que a Casa, na presente sessão, faz ao ilustre poeta cubano
José Martí. Honrado me encontro em representar meu partido em
tão significativo evento.

Ao preparar o presente discurso, Sr. Presidente, imaginei
exaltar a rica biografia do nosso homenageado, falar de sua infân
cia pobre, do trabalho já na tenra idade, como empacotador, em
módico comércio, das lições fundamentais do mestre Rafael Maria
Mendive, que lhe propiciou o ensino secundário, ou dos cursos
universitários de Direito e Filosofia nas Universidades de Madri e
Zaragoza. Pensei também em apontar que, menino ainda, aos treze
anos, foi preso no Presídio de Canteras, para posteriOlmente ser
exilado na Espanha.

Sintetizando, poderíamos apontar que José Martí construiu
sua existência assentada em três fatores:

• o constante estudo de pessoas, países e livros;
• a utilização sábia de suas penas e tristezas para transfor

má-las em fortaleza interior e,
• fmahnente, a ação política histórica.
Assim, toda a sua vida se revela - e se esvai por estas três

vertentes.
Entendendo, como Enrique José Varona que "El hombre és

el eterno espetáculo deI hombre". São, pois de suma importância
os fatos históricos que envolvem a vida de um herói. Mesmo as
sim, com a certeza, a biografia de Martí será abordada por outros
companheiros Deputados e Deputadas com brilhantismo e riqueza
de detalhes. Prefiro, Sr. Presidente, aclamar o prócer José Martí
por outro prisma.

Saudamos, nesta sessão, o centenário da morte de José Mar
tí, poeta, ensaísta, dramaturgo, professor e revolucionário, não
pela história de sua vida, mas pelos frutos dela resultantes. Há cem
anos perdemos - o mundo todo - e, em especial, os povos latinos
da América, um profundo conhecedor de nossas entranhas.

O denso conhecimento histórico de Martí não é emergente
exclusivamente de sua formação acadêmica mas, sobretudo, de
sua formação autodidata, de sua força de aprender para transfor
mar e libertar a América. Com profunda sensibilidade aborda uma
enorme diversidade de temas.

Trata, Martí, em seus textos e poemas, de fixar a grandeza
real de vultos como Bolívar, San Martín e Sucre, sempre com inti
midade e proficiência. 19uahnente, com invulgar sensibilidade e
conhecimento, retrata o fim das civilizações pré-colombianas.
Chega à comoção sincera e fraterna ao contemplar, com tristeza, o
ocaso dos mitos, das artes, enfim, da cultura das civilizações que
foram o apanágio de nós mesmos.

Em seu afã de pugnar pela independência latina, heroica
mente sentencia: "Ni de Washington ni de Rousseau vine la Amé
rica, sino de sí misma". O exagero retórico se justifica, pois, dizer
que a América emana de si própria significa dizer que é gerada de
suas próprias origens, de seus choques raciais, posteriormente fu
sões... É isto, pois, que expressa Martí, ao dizer que nasce de si
mesma, planta as sementes de um novo pensamento político que
vão abater o antigo regime de dominação, propiciando o surgi
mento de instituições mais modernas e, sobretudo, livres.

Inspirado no ideário de Simón Bolívar, a integração latino
americana sempre fora o caminho justo e, antes, lógico. Cabe, en
tão, Sr. Presidente, questionarmos, aos cem anos sem José Martí,
para onde estamos levando a nossa América.

Hoje, em tempos de globalização e Mercosul, que rumos
daremos à América Latina? Estaremos, realmente, prestando fide
lidade aos nossos próceres, como Bolívar e Martí? Carentes de
sensibilidade e amor ao nosso povo, as tentativas de unificação po
dem comprometer a semente plantada pelo último profeta da liber
dade americana.

Mais que tudo, da disciplina e denodo em buscar os objeti
vos, do destemor da luta registrados em Martí, havemos de ser
fiéis ao sentimento telúrico de Martí. E, nele inspirados, concluir
mos que as revoluções são necessárias, às vezes imprescindíveis,
mas que o princípio motor não há de ser o ódio e o desamor aos
opressores mas, antes de mais nada, o amor pelos oprimidos.

Durante o discurso do Sr. Luiz Mainardi, o Sr.
Tilden Santiago, § 2° artigo 18 do Regimento Interno
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Luís Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar em nome do PDT, o nobre Deputado Matheus
Schmidt.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (pDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, Sr. Embaixa
dor Ramón Sanches Parodi, demais Embaixadores e Diplomatas
presentes, Sr. Deputado cubano que nos honra também com sua
presença, senhoras e senhores, o meu partido associa-se com gran
de honra a esta homenagem que se presta hoje a José Martí, um
exemplo para os povos da América Latina.

José Martí - o jovem lutador, o intelectual engajado, o pa
triota, o libertador, o profeta - é um exemplo para a nossa juventu
de, porque percorreu os caminhos dos grandes lutadores deste
continente que desde cedo se inconformaram com a miséria, com a
exploração e com a dependência. Na juventude, sofreram as agru
ras da repressão, das cadeias, dos exílios, dos banimentos, e, forja
dos na dor, transformaram-se em grandes vultos da história
americana e constituem a plêiade dos nossos libertadores.

José Martí, o intelectual engajado, é exemplo para os que
ainda teimam em viver numa redoma de vidro, isolados do seu
povo e das lutas da sua gente. E ele - repito - o p'oeta, o ensaísta, o
jornalista, o escritor, desde logo colocou o seu saber, a sua capaci
dade intelectual, o seu vigor de moço das letras a serviço da causa
mais nobre do seu país, da sua terra, que era a libertação do seu
povo. Exemplo para a intelectualidade latino-americana, a sua pa
lavra, a síntese do seu pensamento está prenhe do seu patriotismo,
do seu amor à pátria, à terra em que nasceu, à sua gente, ao seu
povo. O seu poema "Abdala", transcrito no histórico semanário
''Pátria Livre", publicado em um único número, bem retrata o pen
samento do jovem patriota disposto a tudo dar pela defesa da sua
pátria. Seu personagem Abdala, consolando a mãe que instava
para que abandonasse a luta, a.s~im se refere à mãe:

"O amor, mãe, à pátria não é o amq ridículo à
terra, nem à relva que pisam os nossos pés. E o ódio in
vencível a quem a oprime, é o rancor eterno a quem a
ataca. E tal amor desperta em nosso peito o mundo de
lembranças que nos chama à vida outra vez."

Este era José Martí, o patriota; José Martí, o libertador, que
hoje figura na galeria das nossas pátrias, onde realçam as excelsas
figuras de Bolívar e do nosso Tiradentes que, vítima da fúria de D.
Maria I, "A Louca", de Portugal, foi enforcado. esquartejado. Nes-
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sa galeria, ele, José Martí, é uma das figuras excelsas, como liber
tador e como homem de pensamento voltado para a integridade de
nossa Pátria, das nossas terras, da nossa gente, dos nossos povos.

O exemplo dele, e de outros, está aí para que os homens de
hoje, da legítima modernidade, assimilem as lições dos nossos li
bertadores.

Bolívar não tinha razão, quando, já doente, traído, abando
nado'pelos amigos, proferiu a célebre frase: "minha vida tem sido
um incessante lavrar nas águas do mar". E isso nos atesta a vida e
a obra de José Martí. Ele também - a sua vida em si - não foi um
incessante lavrar nas ondas do mar, porque ele construiu. As suas
idéias e o seu exemplo ao povo cubano demoraram um pouco. mas
transfonnaram-se na liberdade de Cuba, principalmente na sua li
berdade econômica, na sua autodeterminação, no seu direito de ge
rir pelas próprias leis, pelas próprias regras estabelecidas pelo seu
povo, como vivem até hoje.

Para mim., uma lição deve ser ressaltada, nos dias de hoje,
do pensamento de José Martí, quando antes da doutrina do pan
americanismo, nos escritos levados a Buenos Aires, publicados
pela ''La Nación", denunciava os mecanismos da dominação que
estavam sendo annados na grande Nação do Norte. Mecanismos
sutis, sofisticados, apresentados para serem melhor assimilados
pelos povos da América Latina, que no fundo eram., já à época,
mecanismos de dominação, que depois se efetivaram através do
pan-americanismo; pan-americanismo da América, que é a Améri
ca dos americanos. O meu conterrâneo, no Rio Grande do Sul,
Aparício Torelly, famoso Barão de Itararé, demoliu esta frase, em
uma de suas tiradas humorísticas, afumando, na paródia, que a
América era dos americanos do Norte. Hoje, os mecanismos de
dominação estão mais sofisticados ainda. Os povos latino-ameri
canos são, no dia-a-dia, vítimas de uma carga pesadíssima de dou
trinas, ideologias, que, no fundo, buscam manter o processo de
dominação sobre as nossas nações.

E neste momento, é importante, então, a lição de José Mar
tí, quando denunciava essas sofisticações da intelectualidade eco
nômica americana para dominar a América Latina.

Sr. Presidente, o meu partido - repito - com muita honra,
associa-se a essa homenagem a José Martí e homenageia a grande
pátria que produziu esse gênio da humanidade.

Era o que eu tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Matheus &hmidt, o Sr.
Luís Eduardo, Presidente deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada peln Sr. Tilden Santiago, § 2° artigo
}8 do Regimento Interno.

.O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Concedo a pala
vra ao Deputado Salatiel Carvalho, que falará pelo PP.

O SR. SALATIEL CARVALHO (pP - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - ExmO Sr. Embaixador da República de Cuba,
Dr. Ramon Sanchez Parodi, Sr. Presidente da Câmara dos Deputa
dos, Sr"s e Srs. Deputados, demais autoridades que se fazem pre
sente no plenário desta Casa, neste 19 de maio transcorre o
primeiro centenário da morte do cidadão cubano José Martí. Poeta,
jornalista, escritor, mas principalmente revolucionário, José Martí
foi homem adiante de seu tempo, uma dessas raras figuras da raça
humana que marcaram sua passagem terrena com inexplicável ta
lento e imensurável amor a seu semelhante.

Incansável defensor de seu país e de sua gente, José Martí
foi precursor na formação e consolidação da cultura de sua nação,
no desejo de independência e na consciência da força do solo pá
trio.

A chilena Gabriela Mistral, ganhadora do prêmio Nobel de
Literatura, disse certa vez que o considerava "o homem mais puro

da raça". Seus escritos e ensinamentos servem de inspiração até
hoje, pelo ecletismo das proposições. Tornaram-se referenciais
para os que buscam ampliar seus conhecimentos na diversidade de
idéias claras e limpas.

A vida de José Martí poderia ser lembrada apenas na sua
batalha sem tréguas pela Independência de Cuba, para que se con
firmasse ter sido valorosa e digua. A luta iniciada em 1868, tentan~
do derrotar a opressão exercida pelo domínio espanhol, escreveu
páginas históricas de dedicação e coragem, de empenho e despren
dimento. Exilado em Nova Iorque, em 1881, ele organizou e fun
dou o Partido Revolucionário Cubano, reunindo alguns
compatriotas que o acompanharam na invasão que deu início à
fase revolucionária para a libertação de Cuba.

José Martí possuía aquela visão profética com que o Cria
dor muitas vezes premia alguns membros da espécie humana. Dei
xou numerosos ensaios, crônicas e incontáveis artigos, revelando
beleza, sensibilidade e erudição. Mereceu o epíteto de "Apóstolo",
na sua lealdade à causa da independência de Cuba. Considerando
que Pátria é classificação de "Humanidade" o revolucionário cuba
no exibia na sua atividade prática a coerência de sua pregação.

Foi na realidade uma pessoa sempre posicionada a serviço
da coletividade, apegado de maneira inelutável a princípios e cau
sas, consciente, detenninado em busca da justiça.

José Martí não viveu para assistir a libertação da Ilha de
Cuba, na derrota da Coroa espanhola, fato alcançado em 1899.
Morreu quatro anos antes, em 1895, depois de desembarcar na
baía de Las Plavitas ao lado de um grupo de jovens também Idea
listas. Encontrou a morte quando contava 42 anos de idade, dei
xando no vácuo a certeza de uma existência extremamente
produtiva, interrompida prematuramente no ápice de seu vigor e
criatividade.

Seu nome será lembrado pela prática de ações irrepreensí
veis e espalhado ao longo do tempo no exemplo que enriquece e
enche de orgulho às gerações que o sucederam.

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Dando prosse
guimento a esta sessão solene, concedo a palavra à nobre Deputa
da Raquel Capiberibe, que falará pelo Bloco PSB/PMN.

A SRA. RAQUEL CAPffiERffiE (Bloco/PSB - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, inicialmente parabe
nizo o companheiro Haroldo Lima pela iniciativa desta sessão.

Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, Srs. Embaixadores,
demais autoridades, visitantes que hoje honram esta sessão solene
com suas presenças, discorrer acerca de José Martí e sua obra no
dia da celebração do primeiro centenário do seu desaparecimento
não significa ser lisonjeiro, tampouco congratular-se com o passa
do. A obra martiana é muito mais, nos remete inclusive a um ree
xame do presente e do futuro.

Atualmente vivemos momentos de mudanças, tanto radicais
como complexas. A queda do Muro de Berlim e a desarticulação
da URSS significou o surgimento de um novo mapa da política
mundial, no qual se observa a gravitação das grandes decisões
conforme a uniformidade no equilíbrio das forças mundiais.

Na atual conjuntura, os Estados Unidos, apesar de terem
uma dívida externa em torno de 700 bilhões de dólares, e outra in
terna estimada em 10 trilhões, são o reitor único e supremo. Mani
pulam abusivamente os organismos internacionais, protegidos,
inclusive, pelo seu aparato bélico, ímpar na história da humanida
de. Sem lhes faltar, todavia, tempo para nutrir as guerras de baixa
intensidade, atiçar conflitos interétnicos e fronteiriços nos países
do Terceiro Mundo. Além de deter o controle do sistema flllancei
ro mundial, cada dia mais globalizado.

"O mundo mudou, revolucionou, já não existe o fantasma
ideológico que constituiu uma trava ao desenvolvimento da socie-
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dade humana. Se acabou a guerra fria, a humanidade está avançan
do em direção a uma nova ordem internacional". Trombeteiam,
aos quatro cantos, os arautos do neoliberalismo.

Na verdade, o que temos dillnte dos nossos olhos é um futu
ro nefasto para os países do Terceiro Mundo, em particular para a
América Latina, não só pela proximidade geográfica, mas, sobre
tudo, por ser área de influência econômica dei vencino dei norte.

Enquanto as ciências se convertem, cada vez mais, em força
produtiva direta a serviço dos poderosos, a dívida externa é o prin
cipal motor do processo de reconquista das ex-colônias, onde a ex
portação e a repartição de capital é um dos rasgos do
imperialismo. A quase totalidade dos países do Terceiro Mundo
são essencialmente agrícolas, com uma agricultura não mecaniza
da; e, em grande medida, a propriedade da terra concentrada nas
mãos de latifundiários, que não representam mais que uma ínfima
minoria. É onde se registra um dos maiores desníveis da distribui
ção de renda. Como regra geral, enquanto 10% da população des
frota de 60% da renda nacional, mais de 40% vive em condições
de miséria ou beirando a miséria.

Se de distensão se fala, por que os Estados Unidos radicali
zam cada vez mais seu injusto, desumano e imoral bloqueio a
Cuba? Se a guerra fria é coisa do passado, e se já não existe mais o
Pacto de Varsóvia, por que os Estados Unidos não promovem a
extinção da OTAN, ao contrário de reforçá-la, inclusive com a
adesão da Rúsgia? Por que continuam intimidando Cuba com uma
base militar em seu território?

Respostas para estes questionamentos, e muitos outros, va
mos encontrar na obra de José Martí, um dos maiores próceres da
história latino-americana.

Quase cem anos atrás, no seu ensaio "Nuestra América",
publicado na "Revista llustrada de Nova Iorque", Martí advertia:
"o desdém do vizinho formidável, que não a conhece é o perigo
maior de nossa América; e urge, porque o dia da visita está próxi
mo, que o vizinho a conheça, a conheça pronto, para que não a
desdenhe". Para em seguida apontar a unidade como saída: "Já não
podemos ser um povo de folhas, que vive no ar, com a copa carre
gada de flor, estralando ou zumbindo segundo lhe acaricie o capri
cho da luz, ou a tosem ou a cortem as tempestades; as árvores hão
de se por em fila, para que não passe o gigante de sete léguas! É a
hora da recontagem e da marcha unida, e temos que andar aperta
do, como a prata nas raízes dos Andes".

Na atual palestra internacional em que o confronto direto
entre leste e oeste foi amenizado e substituído pelo agravamento
das contradições entre norte e sul, a América Latina está diante de
um desafio onde é preciso buscar o melhor do pensamento revolu
cionário latino-americano como guia para a ação nova, porque
''nem o livro europeu nem o livro yankee dão a chave para o enig-
ma hispano-americano" "a universidade européia há de ceder à
universidade americana" "a história da Amériça deve ensinar-se
ao dedo, ainda que não se ensine a dos Arcontes da Grécia", já que
''nossa Grécia é preferível à Grécia que não é nossa. Nos é mais
necessária". Martí foi além, considerou possível inserir em nossas
repúblicas o mundo, porém adverte que "o tronco há de ser de nos
sas repúblicas".

Frente à nova fórmula, que tentam nos impor os de fora,
amparados pelos de dentro, e que sucintamente significa livre mer
cado para nós e protecionismo para eles, revela-se a atualidade do
latino-americanismo autóctone e unificador - seu núcleo mais
contundente - do mais autorizado e notável continuador da obra
de Sim6n Bolfvar. Ensina-nos Martí: "São idéias coloniais com
colarinhos de república".

Ora, como se neoliberalismo e social·democracia, eufemis·
mos para esconder o que na verdade é capitalismo, tivessem algo

de novo a apresentar à América Latina, pedra angular da acumula
ção primitiva do capital. Ao contrário, o projeto martiano traça o
rompimento das velhas e das novas travas e suas concepções de
vida e de sociedade, que serão substituídas radicalmente pelo cará
ter lúcido e orgulhoso do mestiço, por seu impulso criador e autóc
tone, submetido em séculos passados pelas metrópoles ibéricas e
hoje pela metrópole norte-americana. O projeto martiano significa
o passe de ingresso da nova nação latino-americana na palestra
mundial.

As raízes do latino-americanismo de Martí se fixaram no
seu profundo conhecimento da realidade da região.

No México de Juárez, onde um processo reformador se vê
entorpecido por uma agitada luta polftica, e finalmente interrompi
do por um golpe militar encabeçado por PorfJ.rio Diaz, é que Martí
rompe a suas primeiras lanças em favor de operários e intelectuais
revolucionários e progressistas e chega a indentificar-se com a luta
operária e social de,signo socialista, que caracteriza a sociedade
mexicana de então. E precisamente no México onde Martí chega a
algumas compressões defmitórias em tomo das posições anexio
nista e belicistas dos Estados Unidos.

Na GuateDJllla (1878) descobre a identidade histórico-social
dos povos da região. Estabelece contato com personalidades da
política, da arte, da instrução pública, leciona literatura e filosofia
e exerce o jornalismo no país governado pelo liberal burguês e re
formista Justo Rufino Barrios. Nessa época Martí observou que
começava a conformar-se uma estrutura dependente que mais tar
de impediria o desenvolvimento integral das nossas sociedades.
Prevendo tal fenômeno, Martí alertou a respeito: ''Lhes falo do que
lhes falo sempre: deste gigante desconhecido, destas terras que
balbuciam, de nossa América fabulosa. Eu nasci em Cuba, estarei
em terras de Cuba ainda quando pise as domadas planícies do
Arauca. A alma de Bolívar nos alenta, o pensamento americano
me transporta. Me irrita que não se ande pronto. Temo que não se
queira chegar. Rixas pessoais, fronteiras impossíveis, mesquinhas
divisões? Como hão de resistir, este bem compacto e enérgico, a
um concerto de vozes amorosas que proclamam a unidade latino
americana"?

Vale ressaltar que é na Guatemala onde Martí começa a em
pregar o termo nuestra América, para diferenciar daquele que não
é nosso, a do norte.

A estada de Martí na Venezuela de Bolívar é decisiva para a
formação do seu pensamento contrário às fórmulas autocráticas e
personalistas do poder público, bem como o desajuste entre o mo
delo político liberal e a realidade sócio-econômica.

Em Cuba (1870), Martí, com apenas 17 anos de idade, já
havia passado pela aprovação do cárcere. O motivo foi uma carta
de sua autoria endereçada a um amigo, fazendo-lhe críticas de trai
ção por seu ingresso no exército espanhol. A pena foi de seis anos
de trabalhos forçados no presídio de Havana. Como se fosse
pouco o suplício, lhe rodearam a cintura com uma corrente, en
quanto a outra extremidade lhe prendia o pé direito.

Em 1871 foi desterrado para a Espanha, pela primeira vez, e
em 1979, pela segunda.

O profundo contato de José Martí com a realidade latino
americana lhe possibilitou conhecer parcialmente a essência da
problemática. Faltava-lhe conhecer a contraparte norte-americana.

No ano de 1881 Martí chegava aos Estados Unidos, onde fi
caria até 1895. Por essa época o fôlego da Espanha defInhava su
focada pelas chaminés do crescente império do norte.

Martí se enfronhou no estudo da sociedade norte-america
na. Suas crônicas jornalísticas para os jornais "Opinião Nacional",
de Caracas e "Nação", de Buenos Aires, constituem o mais agudo
estudo realizado até aquele momento sobre a realidade daquele
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país. Foi testemunha excepcional da tulVa política, do mal social
que engendra o pujante desenvolvimento capitalista, do antagonis
mo que mina a estrutura social da nação. Não deixa porém, de re
conhecer as bondades do povo trabalhador que criou uma riqueza
material impressionante.

" No Congresso Internacional de Washington realizado em
1889, do qual Martí participa como cônsul do Uruguai e relator
foi tanibém cônsul da Argentina e do Paraguai-, os norte-america
nos lançaram "o delineamento desembaraçado da era do predomí
nio dos Estados Unidos sobre os povos da América", sobre o que o
jornal The Sun registrou: "Compramos o Alaska! saiba-se de uma
vez para notificar o mundo que é nossa determinação formarmos
uma união ilé todo o norte do continente com a bandeira das estre
las, flutuando desde os gelos até o istmo, e de oceano a oceano".

. Não era mais que uma reafrrmação do caráter anexionista
norte-americano. Pois ao terminar a guerra mexicana-norte-ameri
cana de 1846-48, o México foi obrigado a ceder não menos da me
tade do seu território, uma área de quase dois milhões e meio de
quilômetJ;os quadrados, que compreende os atuais estados do Te
xas, Càiifórnia, Arizona, Nevada, Utah, New México, Colorado e
parte de Wyoming..

Com relação a Cuba a cobiça vem de longas datas. Já figuiava
no plano expansionista do século XIX, quando em 1805 o Presidente
Jefferson anunciou que, em caso de guerra com a Espanha, os Estados
Unidos se apoderari3)ll imediataniente de Cuba. O que foi reiterado
em 1807 e 1809. Em 1823 o secretário de Estado Jolm Quincy Adms
prOclamou a famosa tese da fruta madura, segundo a qual a proxi
midade geográfica entre Cuba e os Estados Unidos e seu paulatino de
senvolvimento, contrastando com o crescente debilitamento da
Espanha, só bastava esperar. Cuba como uma fruta madura llies cairia
nas inãos. Calhou, secretário de guerra de Monroe, vociferava: ''Nós
deixaremos Cuba onde ela está; o que não toleraremos jamais é que
ela passe a outras mãos que não sejam as nossas' '.

Conformada a sua cosmovisão a respeito tanto da América
Latina como dos Estados Unidos, a chave do seu antiimperialismo,
Martí se consagrou como primeiro crítico consciente e implacável
do imperialismo norte-americano no continente e também o pri
meiro a thamar-llie pelopróprio nome, enquanto mais do que nun
ca 'trabalhava diligentemente na organização da guerra
independentista de Cuba, com base na tradição libertária do seu
povo. Sem incorrer nos erros dos seus antecedentes, os choques
violentos de opiniões, os interesses pessoais, os regionalismos, a
diversidade de partidos políticos, as diferenças sociais entre os pa
triotas emigrados nos Estados Unidos foram a chave para Martí al
cançar a unidade dos cubanos em torno de um partido único, o
Partido Revolucionário de Cuba, e se consagrar como liderança
política e militar.. .

E é assim como vamos encontrá-lo, indômito e altaneiro,
em Dois Rios, a 18 de maio de 1895, portanto, na véspera do seu
desaparecimento, quando pelejava pela independência, não só de
Cuba,' mas de toda a América Latina, escrevendo sua carta, incon
clusa, ao seu dileto companheiro Manoel Mercado: "Meu irmão
queridíssin1o... já estou todos os dias em perigo de dar minha vida
por meu país e por meu dever... de impedir a tempo com a inde
pendência de Cuba que se estendam pelas Antilhas os Estados
Unidos e assim, com essa força mais, sobre as terras de nossa
América. Quanto fiz até hoje, e farei, é para isso... as mesmas obri
gações menores epública dos povos..• mas vitalmente interessados
em impedir que em Cuba se abra, pela anexação dos imperialistas
de lá e os espanh6is, o caminho que. se há de cegar, e com nosso
sangue estamos cegando, da anexação dos povos de nossa Améri
ca, ao Norte revolto e brutal que os deprecia... vivi no monstro e
conheço as suas estranhas - e a minha funda é a de Davi."

Apesar da morte daquele que viria a ser o apóstolo da Re
volução de 1959, a guerra prosseguiu. Ao antever o seu triunfo, as
tropas norte-americanas se instalaram na ilha sob a justificativa de
proteger - como sempre - a vida dos cidadãos norte-americanos e
suas empresas. Daí por diante foi uma sucessão de governos títeres
manipulados pelos Estados Unidos.

Em julho de 1953, os Jovens do centenário - alusão ao cen
tenário do nascimento de Martí - comandados por Fidel Castro,
tentaram, sem sucesso, tomar de assalto o quartel de Moncada, .
Bastilha de Fulgêncio Batista. Quando no júri de Moncada per
guntaram a Fidel quem fora o autor intelectual do assalto, de pron-
to respondeu: José Martí. .

Em 1959, Fidel Castro, Camilo e Che, retomando a rota
martiana, realizaram o sonho do mais autêntico precursor da revo
lução cubana - como deixou registrado Alejo Carpentier - José
Martí.

O desejo norte-americano de ser proprietário de um "medi
terrâneo" no continente, onde ele trafegaria livre e absoluto do
Atlântico ao Pacífico, continua na pauta do dia. O recente Projeto
de Lei Helmes-Burton manifesta claramente o ódio e a prepotência
imperial. Além de violar o princípio de soberania, autodetermina- .
ção e não ingerência nos assuntos internos das nações, o PJ;ojetp
pede o embargo internacional obrigatório contra Cuba no Conse
llio de Segurança da ONU e a proibição do retomo de' Cuba à
OEA. Qualquer produto qIie contenha açúcar cubano fica proibido
de entrar no mercado dos Estados Unidos.

Sem falar no malfadado projeto da TV Martí e Rádio Martí, .
que violam o espaço radial de Cuba e as leis internacionais das co
municações. Ademais de descaradamente receberem o nome de
José Martí.

Solicito desta Casa, do Congresso Nacional, bem cOmo do
Governo brasileiro, a manifestação de uma posição, junto aos ór
gãos internacionais, repudiando as ações criminosas dos Estados
Unidos contra o governo cubano e seupovo.'

Defender Cuba é defender a vida. Um país onde, apesar das
grandes dificuldades vividas atualmente, nos últimos anos a taxa
de mortalidade baixando 1 ponto percentual ao ano - 10,6 em mil
morrem ali, sendo, portanto, uma das mais baixas do mundo.

Concluo, fazendo minhas as palavras do companheiro Ro-
berto Amaral. .

O povo cubano é para nós um exemplo, símbolo
da resistência latina, o primeiro a rebelar-se contra o im
perialismo, demonstrando que, quando há decisão e uni
dade na luta, uma nação recupera sua dignidade,
enfrenta e derrota o imperialismo que a espoliava e hu
milhava".

o SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Aldo Rebelo, que falará pelo Partido Co
munista do Brasil.

O SR. ALDO REBELO (pCdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, Sr. Embaixador
de Cuba, Dr. Ramón Sanchez, Srs. Embaixadores e Repre
sentantes do Corpo Diplomático, Senhoras e Senhores, a atuali
dade da figura, do nome e da legenda de José Marú é indiscuúvel
pelas palavras singelas, já oferecidas na manhã de hoje pelos ora
dores que me precederam.

Podemos falar de José Martí como uma figura destacada do
patriotismo latino-americano. Nesta condição, ombreou com tantos
quantos em todo o continente se bateram para conquistar a inde
pendência das colônias espanholas e portuguesas. José Martí, ao lado
de Tiradentes, de Simon Bolívar, de San Martin de Bernardo O'Hig
gins e de tantos outros patriotas latino-americanos, soube construir
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nessas terras a resistência a um empreendimento também grandio
so e contraditório, que foi a colonização realizada por espanhóis e
portugueses. Somente homens da fibra, do caráter, do talento e da
grandeza de José Martí, entre tantos, poderiam oferecer resistên
cia, poderiam traçar o caminho com destemor e com civismo dian
te da grandeza do empreendimento daqueles que aqui vieram
estabelecer suas colônias. .

Por esse motivo, a Câmara dos Deputados, ao prestar essa
homenagem, não apenas de volta a esse passado de luta e de com
bate, como também mantém a atualidade da busca dos povos lati
no-americanos pela sua defmitiva independência e pela conquista
defmitiva da sua soberania.

Também não poderíamos deixar, senhoras e senhores, de
fazer uma referência a José Martí como filho dessa comunidade
ibero-americana. Ao ser tomado nessa condição, poderíamos dizer
que, como herói, como figura épica da nossa história, José Martí
Se eleva na América Latina ao papel que cumpriu na Espanha um
El Cid, ou que cumpriu em Portugal um Viriato.

O seu porte literário, como homem de letras, o coloca também
na mesma dimensão e na mesma grandeza de um Fernando Pessoa, de
um Calder6n de La Barca, deum Castro Alves ou de um Rúben Dario.

Por essa razão, faço questão de registrar não apenas o José
Martí patriota, o José Martí lutador incansável pela independência
das colônias latino-americanas, mas também, passado um século,
o José Martí membro integrante da comunidade ibero-americana,
seja no seu espírito épico, histórico, seja também como patrimônio
literário, que legou principalmente ao Modernismo da língua espa
nhola, uma contribuição reconhecida por Rubén Dario, poeta nica
raguense, como a de um mestre. Por essa razão é que neste recinto
e neste momento, como uma comunidade única de ibero-america
nos, homenageamos conjuntamente a figura destacada, histórica e
inesquecível para os nossos povos de José Martí, cuja atualidade
decorre exatamente do fato de que, se politicamente foi superada a
condição de colônia por parte dos países da América Latina, histo
ricamente, no entanto, pennanecem e se agravam nos dias de hoje
os laços de dependência e as tentativas de subcomissão, pelos
quais as potências centrais continuam a querer carregar em torno
de si as nações e povos de todo o mundo.

AlaIdeia-se pelos quatro cantos do planeta uma chamada
nova ordem internacional, evidentemente baseada não naquilo por
que lutou José Martí, ele, sim, um internacionalista que defendia a
convivência de nações e povos iguais. Quando convidado a parti
lhar de uma conferência para a criação de uma moeda única nas
Américas, lançou a pergunta que pennane.ce plena de atualidade:
"Ao adotarmos uma moeda única"..,. perguntava José Martí -, esta
remos beneficiando quem na Nação que oferece a proposta, que,
não por acaso, há um século ou um pouco mais do que isto, eram
os pr6prios Estados Unidos da América?

Perguntava José Martí: ''Estaremos favorecendo nessa Na
ção as tendências progressistas, a esforço do povo por uma inte
gração entre iguais, ou estaremos fomentando exatamente os
grupos que cultivam e que desejam a manutenção das desigualda
des, das discriminações e dos privilégios?"

Senhoras e Senhores, os povos que lutam pelo seu futuro, pelos
seus direitos, não podem intimidar-se diante de realidades adversas.

Lembro aqui, rapidamente, dois episódios: Depois da Revo
lução Francesa de 1789, um período libertário, de lutas sociais in
tensas, percorreu a Europa durante breve tempo. Em 1815, com as
derrotas de Napoleão, as potências conservadoras reuniram-se em
Viena e decretaram flID dos ventos que varreram a Europa e, boa
parte do mundo após a Revolução Francesa de 1789. .

Nos idos dos anos 30 e início dos anos 40, deste século
quando nenhuma força parecia conter as hordas nazistas que var-

riam a Europa e o mundo, também muitos se apressaram em que
rer que os povos aderissem àquela horda que parecia também ser
vitoriosa e que não poderia ser contida. A história, no entanto, pre.
ga essas peças a quem faz julgamentos apressados.

O exemplo de José Martí ganha a sua atualidade no exem
plo cubano: o povo de Cuba, arrostando dificuldades, mas miran
do-se na figura de seu patriarca e herói, resiste, oferecendo aos
povos da América Latina e de todo o mundo o alento de que é pos
sível sobreviver com dignidade, é possível pennanecer lutando
pela independência e é possível lutar, não pela globalização, mas
pelo internacionalismo, mesmo quando as situações se apresentam
difíceis como os tempos sombrios em que hoje vivemos.

Por essa razão, o Deputado Haroldo Lima, ao propor à Câ
mara dos Deputados a realização desta sessão, que contou com a
presença dos Srs. Parlamentares, dos oradores de todos os parti
dos, dos Srs. Embaixadores e dos membros do Corpo Diplomáti
co, oferece, mais do que as minhas palavras, o testemunho solene
e vivo de que o pensamento e a luta de José Martí completam 100
anos de muita vida e esperança. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - S~s e Srs. De
putados, Sr. Embaixador de Cuba, Ram6n Sanchez, Deputado Ma
nuel Limonta, meIÍlbro da Assembléia Nacional Cubana, demais
Embaixadores e representantes diplomáticos aqui presentes, se
nhoras e senhores, ao celebrar a memória do grande herói e poeta,
José Julián Martí, esta Casa presta também o tributo de seu rec0

nhecimento e solidariedade à longa hist6ria de lutas dó povo cuba
no, que, mesmo submetido a ingentes dificuldades e sacrifícios,
por força da devoção à causa nacional, do amor à pátria, preserva
e homa o legado deixado por este que se constitui em um de seus
mais ilustres representantes.

Há cem anos, no dia 19 de maio, Martí morria como símbo
lo máximo das aspirações pela libertação cubana, exemplo fide-
digno de quem, de fato, dedicou sua vida à luta incansável pela
liberdade do povo .e pela independência do país. .

Ainda muito jovem, movido pelos ideais revolucionários, já
dedicado à publicação do jornal Patrm Libre, foi preso, submeti
do a 6 meses de trabalhos forçados e, em seguida, deportado para
a Espanha, onde publicou o primeiro .de muitos panfletos que re
clamavam o direito de Cuba se tornar independente da Espanha.
Depois de concluir os cursos de FilosofIa, Direito e Literatura, em
1874, na Universidade de Saragoça, Martí esteve na França, no
México e na Guatemala. Lecionou, durante algum tempo. Filoso
fia e Literatura na Universidade da Guatemala. Foram inúmeras as
exigências e os sofrimentos a que foi submetido no exílio, esfor
çando-se para manter viva a esperança e recobrar as energias ne
cessárias para dar cumprimento ao longo e extenuante trabalho de
unir vontades e conquistar a confiança de multidões.

Jamais se apartando dos acontecimentos e questões da
política interna de seu país natal, consagrou~secomo um dos
líderes da Guerra dos Dez Anos, juntamente com nomes
como Máximo Gómez y Báez, Antonio Maceo y Grajales e
Calixto Garcia liiiguez. Entre as principais reivindicações
rebeldes, incluíam-se, então, a emancipação dos escravos e o
sufrágio universal. O término da guerra, na qual morreram
cerca de 200 mil espanhóis e cubanos, somente se deu em
1878. Por força das disposições da Convenção de El Zanj6n,
a Espanha se comprometia a atender às exigências reformis
tas. Não cessaram, no entanto, as arbitrariedades espanholas
e, conseqüentemente, o armistício teve um período de dura
ção muito reduzido.

Por continuar suas atividades revolucionárias, Martí, que havia
retomado a Cuba em 1878, tornoo a sofrer, no ano seguinte, a pena de
banimento. Mesmo submetido, mais uma vez, à angustiosa situação
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do exílio, não deixou de transmitir ânimo a seus compatriotas. Em
todos os países nos quais esteve, conservou e fortaleceu a certeza
sobre a dimensão de suas idéias e a precisa noção do dever a cum
prir. Sempre devotado à causa da libertação, foi ele o responsável
pela unificação do movimento rebelde, por intennédio do Partido
Revolucionário Cubano, fundado em 1892 nos Estados Unidos.

Dois anos depois, com o objetivo de invadir e libertar a
ilha, ele tomou a decisão de partir em direção a Cuba acompa
nhado de um grupo armado de revolucionários. Foi, no entanto,
interceptado no caminho e obrigado a retomar aos Estados Uni
do. Somente no ano de 1895, juntamente com o herói da inde
pendência Máximo Gómes y Báez, conseguiu, enfim, chegar a
Cuba. Seria morto, porém, um mês depois, no dia 19 de maio,
durante um confronto com tropas espanholas em Dos Rios.

A Espanha havia enviado a Cuba mais de 200 mil homens,
com a detenninação de sufocar' o movimento. Tais providências,
entretanto, não produziram os resultados esperados pelos espa
nhóis, que, em seguiqa, se viram forçados a abandonar sua politi
ca, tenninando por assegurar a Cuba a concessão de um regime
autônomo, fmalmente proclamado em 1897.

O sacrificio de Martí não foi em vão. José Martí pennanece,
assim, até hoje, justamente reverenciado pelo povo cubano que
tem no seu grande poeta e herói revolucionário um dos maiores
objetos do orgulho nacional.

Quanto ao papel desempenhado para consolidação do ideal
de liberdade de Cuba, José Martí não se limitou à luta armada ou
ao debate no estrito campo político. Também na Literatnra encon
trou um instrumento eficiente para difundir suas fumes convicções
em tomo da necessidade de estabelecer as condições fundamentais
à existência de um país livre. Com seus artigos, crônicas e ensaios
inspirados pelo compromisso reformista, contribuiu enormemente
para o fortalecimento do sentimento americano de rejeição à men
talidade colonialísta. Pregou, com insistência e inegável talento, a
união e a solidariedade entre os povos do continente. Autor de
poemas cujo tema principal é a liberdade, soube também cantar o
amor e a amizade em versos de grande beleza, sensibilidade e ter
nura. Identificado por sua excepcional criatividade, notável fluên
cia e estilo simples, ágil e vigoroso, é, com justiça, considerado
como precursor do Modernismo na Literatura da língua hispânica.

Enfnn, por tudo que se sabe a seu respeito, inclusive como
reconhecimento à relevante presença do nome de José Julián Martí
na história da América Latina e na luta universal pela afmnação

definitiva dos supremos valores da liberdade, a Câmara dos Depu
tados, com muita honra, expressa, em uníssono, os sentimentos de
elevado respeito e pennanente admiração devidos ao valoroso ho
mem que fez de sua vida um exemplo de extrema dedicação, per
severança, coragem e dignidade a serviço das mais importantes
causas da pátria e da humanidade.

Senhoras e Senhores, esta Presidência agradece ao Deputa
do Haroldo Lima a iniciativa de realizar esta sessão solene, assim
como agradece ao Embaixador cubano e aos demais Embaixado
res e representantes de Embaixadas aqui presentes o compareci
mento a este evento. Certamente, esta manhã não ficará apenas
nos escritos, mnas na memória desta Casa.

Gostaria de lembrar que nas minhas idas a Cuba - e não fo
ram poucas - duas coisas me impressionaram: a freqüência com
que o Comandante-em-chefe Fidel Castro sempre se refere a José
Martí - ele e as demais lideranças cubanas - e a consciência que
têm o governo e o povo cubanos do papel de José Martí e de inú
meros outros libertadores, homens que viveram e morreram pela
liberdade na pátria maior, o continente latino-americano.

Na Praça da Fraternidade podemos ver o busto de José
Martí e o de tantos outros libertadores da América Latina, entre
eles Tiradentes e José Bonifácio.

Quero dizer também que a mensagem de José Martí é muito
presente hoje, quando somos convidados, nesse quadro de globali
zação do mundo, a uma resistência. Talvez não mais a resistência
longe do povo, nas montanhas, como aconteceu em inúmeros paí
ses do mundo contra o totalitarismo, mas a resistência junto do
povo, no seio mesmo da sociedade, essa resistência aberta, demo
crática. Creio que esta é a mensagem que fica, através das palavras
desta Presidência e dos demais oradores que ocuparam a tribuna.

A homenagem a José Martí não termina nesta sessão. A
Presidência da Casa convida o Corpo Diplomático aqui presente a
se dirigir, conduzido pelo Cerimonial, até o 10" andar do Anexo
IV, para um almoço festivo.

Antes de encerrar a sessão, lembro aos Srs. Deputados que
haverá sessão ordinária desta Casa hoje, às 14 horas.

V-ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE ( Tilden Santiago )-Nada mais ha
vendo a tratar, está encerrada a Sessão.

(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 22 minutos.)

Ata da 65a Sessão, em 18 de maio de 1995.
Presidência dos Srs. Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1°Vice-Presidente; BeneditoDomingos, 3°Secre
tário; Wilson Braga, 4°Suplente de Secretário; João ThoméMestrinho, § 2°do artigo 18do RegimentoIntenw.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Leopoldo Bessone
João Henrique
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Blo
co - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano
Castro - PPR; Luis Barbosa - Bloco - PTB; Moisés Lipnik
- Bloco - PTB; Robério Araújo - PSDB; Salomão Cruz 
Bloco-PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima
Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Muri
lo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB;
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra 
Bloco - PIB; José Priante - PMDB; O1ávio Rocha - PMDB; Pau
lo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB; Raimundo Santos - PPR;
Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires
Franco - Bloco - PFL.
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Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz
Fernando - PMDB; Pauderney Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Eurí
pedes Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; TIdemar
Kussler - PSDB; Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos 
PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brigido
- PMDB; João Maia - PSDB; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon
Santiago - PSD; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Osvaldo Reis - PP; Paulo
Mourão - PPR; Udson Baudeira - PMDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira 
Bloco - PFL; Davi Alves Silva - Bloco - PFL; Domingos Dutra
PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; José Carlos Sabóia - Bloco
PSB; Magno Bacelar - PDT; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Pedro
Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB; Roberto Rocha - PMDB;
Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Sautos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
!nacio Anuda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Tei
xeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto
Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente Anuda-PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá 
PSDB; Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; He
raclito Fortes - Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa
Demes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco-PFL; BetinhoRosado- Bloco- PFL;
Carlos Alberto- Bloco-PFL; Ci}Iiauo Correia- PSDB; IberêFerreira
Bloco-PFL; Laire Rosado- PMDB; NeyLqJes- Bloco-PfL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha LUpa 
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; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson
Gibson - Bloco - PMN; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Roberto
Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel
Carvalho - PP; Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Vicente An
dré Gomes - PDT; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr
Andrade - PPR; Talvane Albuquerque - PP.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PSDB; Jerô
nimo Reis - Bloco -PMN; José Teles - PPR; Marcelo Deda - PT;
Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Benito
Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Cajado 
Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB;
Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fer
nando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo Lima
- PCdoB; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Ja
ques Wagner-PT; João Almeida- PMDB; João Leão- PSDB; Joni
val Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José
Rocha - Bloco - PFL; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Braga
Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco 
PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - PMDB; Pedro hujo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Roberto
Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Carneiro 
PDT; Severiano Alves - PDT; Símara Ellery - PMDB; Ubaldino Ju
nior- Bloco- PSB; Ursicino Queiroz- Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - PMDB; Aracely de
Paula- Bloco- PFL; Annando Costa- PMDB; Bonifácio de Andrada 
Bloco- PfB; Carlos Melles- Bloco- PFL; Chico Femunenla- PT; Da
nilo de Castro- PSDB; Eduardo Barbosa- ~DB; Elias Murad- PSDB;
Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz - PMDB; Genésio Ber
nardino - PMDB; Herculano Angbinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da
Omha- Bloco- PFL; Humberto Sruto- Bloco- PFL; Ibrahim Abi-Ac
kel- PPR; Jair Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Re
zende- Bloco- PfB; José Santana de Vasconcellos - Bloco- PFL; Lael
Varella - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo - PP; Marcos Lima - PMDB;
MariaElvira.- PMDB; Mauricio Campos - Bloco- PL; MaUro Lopes
Bloco- PFL; NIlmário Miranda - PT; Odelmo Leão - PP; Osmânio Pe
reira- PSDB; Paulo Delgado- PT; Paulo Hes1ander- BloboPTB; lliile
mcn Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto
Brant- Bloco - PfB; RemeI Anízio - PP; Sandra Starling- PT; Saraiva
Felipe-PMDB; SérgioMirnnda-PCdoB;

São Paulo

Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione 
Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPR;
Welson Gasparini - PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce- PP.

Goiás

Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco
-PSD.
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Paraná

Valdomiro Meger - PP; Yilson Santini - Bloco - PTB;
Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB; Wil
son Cignachi - PMDB; Yeda Crosius - PSDB.

1-ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perito) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 252 Senhores Depltados.

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

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

ríor.

n - LEITURA DA ATA

A S~ Sandra Starling, servindo como 2° Secretário, procede
à leitura da ata. da sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perito) - Passa-se à leitura
do expediente.

m - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Max Rosenmann
O SR. MAX ROSENMANN (pDT - PRo Pronuncia o se..

guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, a influên
cia dos meios de-comunicação sobre a formação da opinião
pública sempre teve grande relevância no contexto das sociedades.
Ao longo da História, e especialmente depois do aparecimento do
Rádio e da Televisão, as atitudes e reações coletivas foram direta e
indiretamente manipuladas pela leitura e interpretação que estes
seguimentos tiveram dos fatos.

Poderlamos usar aqui vários exemplos elucidativos, mas
lembramos apenas de um, recente, através do qual o País inteiro
aceitou as argumentações do Governo em função dos prejuízos
que este afnmava que decorreriam: o fIm da TR sobre os fmanciá
mentos agrlcolas.

Foi tão intenso o "Bombardeio" de informações distorcidas
que caiu sobre os meios de comunicação de todo o País, que se t0
mou como verdadeiras as cifras de 7 bilhões de reais e até 17 bi
lhões de reais, estimadas como prejuízo causado aos cofres
públicos caso a TR fosse extinta de forma retroativa.

O ''Rombo'', de valor astronômico, começou ll. diminuir na
razão direta em que começaram a ser realizadas prospecções e es
tudos verdadeiros sobre a dimensão dos prejuízos. Os 17 bilhões
de reais apologicamente anunciados pelos técnicos e autoridades
federais no decorrer das discussões e votação do inciso lI, art. 16,
da Lei nO 8.880, num passe de mágica viraram 2,8 bilhões de reais
tão logo esta Casa denubou a exigência, só que aí o estrago já es
tavafeito.

A opinião píblica, depois de uma intensa carga de informa
ções mostrando a inviabilidade do fIID da TR em função do leso
que ocorreria aos cofres do Governo, não entendeu direito por que
os Congressistas insistiam na denubada do indexador: tomamos a

atitude correta, mas os cidadãos, induzidos pela mídia governa
mental, continuaram acreditando que a retirada da TR dos finan
ciamentosagtícolas iria quebrar o Governo. Na venlade, é bom
lembrar que por muito tempo a bancada ruralista do Congresso,
que esteve à frente da luta pelo fIID da TR, foi apresentada por
essa mesma mídia como lobista defendendo interesses dos grandes
latifundiários e pecuaristas.

Sabemos que isso não é venlade. O fIm da TR sobre os fI
nanciamentos agrícolas era uma questão de sobrevivência da agri
cultura nacional, extremamente penalizada desde a implantação do
Plano Real.

E agora sabemos mais. Ficou provado que as contas do Go
verno estavam superestimadas e não conseguiram sobreviver a le
vantamento mais apurados.

E neste sentido, quero destacar o estudo realizado pela Or
ganização das Cooperativas do Estado do Paraná - OCEPAR -,
uma das mais importantes, sérias e competentes entidades agtíco
las do nosso País.

Segundo este estudo, considerando todos os investimentos,
reajustes e perce:i1taul da TR aplicado no período de 1° de julho de
1994 até 30 de abril de 1995, o custo efetivo da denubada da TR é
de 1,345 bilhão de reais, ou seja, nem mesmo os 2,8 bilhões admi
tidos pelo Secretário do Tesouro do Ministério da Fazenda, Murilo
Portugal, poucos dias atrás, diante da Comissão de Agricultura e
Política Rural desta Casa, eram venladeiros.

Os m1meros provam que o fim da TR não apenas era ne
cessário como plenamente absorvível pelo Governo. A tentati
va de provar o contrário, porém, deve servir de alerta
especialmente para nós, parlamentares, que estamos aqui com o
objetivo de fazer o melhor pelo País. A carga da pressão exer
cida sobre a sociedade deve ter seus efeitos atenuados sobre
nossas consciências e decisões, para garantirmos a isenção, o
raciocínio e a independência.

Aqueles que se deixaram levar pelas primeiras informações
do Governo sobre os efeitos do fIID da TR hoje perderam a base de
suas posições e ocupam, como o resto da sociedade igualmente
manobrada, o frágil papel de artífIces da fraude.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, devido
à repetição ad nauseam nos meios de comunicação de massa, cer
tas teses neoliberais vêm se tornando cada vez mais populares,
sendo ~bSOlVidasde maneira aCIÍtica por boa parte dos cidadãos.

A condenação irrestrita de idéias marxistas e Keynesianas
soma-se o elogio incondicional e mitifIcador da economia de mer
cado e da livre concorrência. De fato, quando vemos hoje um neo
liberal falar do mercado temos a nítida impressão de estar
assistindo a um devoto enunciando as qualidades de Deus, tal a
veneração ideológica que perpassa o discurso e a reificação dos
conceitos utilizados.

Para eles, o mercado pode tudo: distribui melhor os recur
sos, aumenta exponencialmente a produtividade da economia e a
qualidade dos bens e serviços, diminui os custos, acaba com a in
flação e, de quebra, produz um crescimento econômico inusitado.
Mais um pouco e se poderia recomendar o mercado como a cura
do câncer, da AIDS e, agora, do Ebola.

Por outro lado, o Estado é o grande Leviatã, uma espécie de
entidade demoníaca que, em função de seu suposto gigantismo e
inoperância, mantém o país no atraso.

O mesmo dogmatismo e maniqueísmo que era tão criticado
em algumas correntes de esquerda agora parece se abater sobre os
arautos da "modernidade". Este dogmatismo torna-se nítido quan
do se discute a questão da privatização. Ela é apresentada, em
qualquer circunstância, como a solução milagrosa para os proble-
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mas de caixa da União e para promover os investimentos necessá
rios,a furi de melhorar os serviços em certas áreas hoje sob a Órbi
ta estatal.

Uma destas áreas onde supostamente o Estado é ineficiente
é a de telecomunicações. Para provar tal ineficiência são apresen
tados dois argumentos:

a) o Brasil possui um número baixo de linhas de telefone
per capita; .

. b) as nossas tarifas são muito caras.
Ora, Sr. Presidente, se bem é verdade que, em relação aos

países mais desenvolvidos, o nosso País possui um número reduzi
do de linhas telefônicas per capita, também é verdade que temos
uma quantidade modesta de televisores per capita, de computado
res per capita, de máquinas de lavar per capita, etc. Não me
consta, entretanto, que esses outros bens sejam produzidos por es
tatais.

Na realidade, todos esses indicadores mencionados são
ruins por uma razão muito simples: a nossa distribuição dé renda é
das piores do mundo. De acordo com os últimos dados do IBGE,
os 10% 'mais ricos do País se apropriam de mais de 50% da renda
nacional. Assim, boa parte da nossa população não tem rendimen
to suficiente para comer, morar, vestir-se, etc. Se esses cidadãos
não' têm renda suficiente para suprir as suas necessidades básicas,
é óbvio que também não têm como comprar linhas telefônicas e
outros bens mais sofisticados.

. Será que a "flexibilização" do monopólio estatal de teleco
municações vai resolver tal problema? Será que vão fornecer li~

nhas telefônicas para os 32 milhões de excluídos e para' as outras
dezenas de milhões de cidadãos que vivem pr6ximas à linha da
probreza absoluta?

É claro que não, Sr. Presidente. Tais empresas investiriam,
em um primeiro momento, nos setores que gerariam um lucro rá
pido, fácil e vultoso, tais como a telefonia celular, transmissão de
dados por cabo de fibra 6tica, a televisão por assinatura, etc. Pos
teriormente, quando a ações da Telebrás já estiverem conveniente
mente desvalorizadas e as chamadas information bighways
(infovias) demandarem as linhas telefônicas, tais empresas com
prariam a "sucata". Investir em pobre não dá lucro, Sr. Presidente.

No que tange especificamente à questão das tarifas, deve ser
dito, com todas as letras, que a nossa tarifa locaI é das mais baixas do
mundo. Ela é oito vezes menor do que a média das tarifas cobradas
nos países avançados. O que é relativamente caro, isto sim, é a tarifa
da chamada interurbana, especialmente e da ligação internacional.

De mais a mais, Sr. Presidente, a experiência internacional
demonstra insofismavelmente que a privatização não conduz à
melhoria dos serviços e à redução das tarifas na área de telefonia.

Na Argentina, houve um aumento substancial das tarifas e,
no entanto, as linhas continuam estranguladas. No Chile, o preço
da chamada telefônica local é cinco vezes maior do que no Brasil.
Talvez seja por isso que a maior parte dos países avançados (como
Itália, França, Espanha, Alemanha, etc.) mantenha o monopólio
estatal das telecomunicações.

Na realidade, o setor de telecomunicações, especialmente a
telefonia, constitui-se no que se chama de monopólio natural. A
coexistência de mais de uma empresa na mesma região ou locali
dade é extremamente complexa e difícil, já que o sistema deve ser
único. Po isso, o que tem efetivamente ocorrido nos países que en~

veredaram pela trilha da privatização é a substituição do monopó
lio do pr6prio Estado pelo monopólio ou oligopólio de outros
Estados-nacionais, o que não traz benefício social algum, além de
afetar a autonomia e a soberania do país.

S6 resta esperar, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional,
superando dogmas da ideologia neoliberal e usando de raciona:li-

dade e bom-senso, venha a rejeitar mais esta tentativa de dilapida
ção do patrimônio da sociedade.

O SR. ELlSEU RESENDE (BlocdPFL - MG. Pronuncia o.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Deputados, a Comis
são de Minas e Energia, em reunião realizada ontem, dia 17, aprovou
substitutivo de autoria do Relator, eminente Deputado Paulo Titan, ao
Projeto de Lei nO 4.149, de. 1993, de iniciativa do Poder Executivo,
que altera os arts. 20 e 26 do atual Código de Mineração.

A proposição integra o conjunto de atos, patrocinado pelo
Governo passado e a que se denominou "Programa para a Minera
ção", cujo principal objetivo é arevitalização do setor mineral bra
sileiro.

O referido programa incluiu, origina:Imente, dentre outros,
os projetos de lei que transfonnavam a COmpanhia de Pesquisa: de
Recursos Minerais - CPRM, em empresa pública e o Departamen
to Nacional de Produção Mineral - DNPM-- em alitarquia, e a
proposição que modificava a legislação relativa ao regimé especial
de licenciamento, todas já aprovadas pelo Congresso Nacional e
sancionadas pelo Presidente.

O Projeto de Lei nO 4.149, acolhido pela Comissão, que te
nho a honra de presidir, constitui, sem dúvida, um passo importan
te na direção do fortalecimento do segmento produtor de bens
minerais do País, porquanto pennite o aporte de receitas significa
tivas à autarquia federal que tem por atribuição gerenciar o setor e
criar instrumentos mais eficientes para o exercício de sua ação ini
bidora da especulação gratuita de áreas, ensejando, em conseqüên.: ;
cia, que o poder concedente possa, de fato, conceder prioridade à
promoção e ao fomento do desenvolvimento mineral.

Com efeito, à guisa de exemplo, lembro que a reinstituição,
determinada pelo projeto, dos emolumentos relativos à outorga
dos títulos autorizativosda exploração mineral, injustificadamente
extintos em 1992, proporcionará ao DNPM, mantido o nível de re
querimentos protocolizados no ano passado, recursos da ordem de
5 milhões de d6lares,em cada exercício.

De outra parte, a nova sistemática de cobrança da taxa anual
por hectare, devida pelos titulares de alvarás de pesquisa, doravan
te independentemente da extensão das áreas tituladas e estipulada
defonna progressiva, acrescerá; igua:Imente, receitas à autarquia.

E as mudanças de procedimentos, especialmente a referente à
detenninação de que as áreas desoneradas por despacho fiCMão dispo.-

, níveis, para fms de pesquisa ou lavra, pelo prazo de sessenta dias, per
mitirão ao órgão federal gestor dos recursos minerais exercitar, mais
racional e eficazmente, suas atribuições, eliminado a mercancia imo
ral de lugares em filas para protocolização de reqUerimentos, causa
freqüente de graves constrangimentos ao minerador.

Entendo, Sr. Presidente, que, no instante em que o Congres
so Nacional, em uma atitude de lucidez e contemporaneidade, ma
nifesta, inequivocamente, sua f1lll1e disposição de remover do
texto da Constituição Federal os 6bices à participação do capital
estrangeiro na mineração, é imperioso que criemos as condições
para que a União, na qualidade de Poder Concedente e de detento
ra do domínio sobre os recursos minerais, se instrumentalize, ma
terial e forma:Imente, para exercitar, na plenitude, a política
pública para o setor, em sua expressão mais ampla.

, Esta instrumentalização, a meu ver, é, sem sombra de dúvi
da, precondição para que a ação do Estado brasileiro, no concer·
nente às atividades de exploração e aproveitamento dos recursos
minerais, se faça de forma integral, buscando hiumonizar os inte
resses dos agentes econômicos, a soberania de que é titular e os
anseios legítimos da sociedade.

Estou convencido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, de
que esta Casa, ontem, por intermédio da Comissão de Minas e
Energia, deu efetiva contribuição nesse sentido.
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco - PSB - PE. Pro- falta de poder aquisitivo da população, e isso desanima o setor in·
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa- dustrial. Mas, com relação à abertura da atual Constituição, a em
dos, acabo de receber do Recife uma importante correspondência presa nacional nada tem a ver com isso e esta crise, com certeza,
do Sr. Edson Mororó Moura, Diretor-Presidente do Grupo Moura, passarã, como todas, quando o Governo e os setores privados mais
grande empresa industrial de Pernambuco. poderosos resolverem agir em defesa dos interesses nacionais.

Para se acentuar a importância daquela empresa, basta lem- Era o que tínhamos a dizer.
brar que o seu Diretor-Presidente iniciou as suas atividades indus- O SR. NILSON GffiSON (BlocdPMN - PE. Pronuncia o
triais em 1952, logo depois de sua colação de grau na seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo
universidade. Em 1957, iniciou a constituição, em Belo Jardim, no hoje esta tribuna para formular mais uma denúncia de irregularida
Agreste pernambucano, de uma fábrica de baterias. Aumenta-lhe o des e ilicitudes: a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) sumiu
mérito o fato de haver iniciado a sua atividade industrial em pleno com US$92.6 milhões arrecadados com o Imposto de Renda de
sertão e em um simples barraco, tornando-se com o tempo bastan- Pessoas Jurídicas e que seriam destinados ao Fundo de Investi
te expressiva no cenário internacional do Brasil, na produção e mento do Nordeste - FINOR.
venda de baterias, disputando, com sucesso, o mercado com em- Sr. Presidente, a descoberta foi feita pelo Tribunal de Con
presas internacionais de grande porte. Hoje, a sua posição é de li- tas da União - TCU, ao realizar uma auditoria no Finar, a pedido
derança no mercado, compreendendo montadoras/reposição. da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Recentemente, o Grupo Moura ganhou a ISO 9001, como De acordo com o que foi apurado pelo Tribunal de Contas da
conseqüência de um programa de qualidade total, ainda em curso, União - TCU, o sumiço dos recursos aconteceu no penodo de
envolvendo todas as pessoas da empresa. Isso tem possibilitado à 1988 a 1993, quando a Secretaria da Receita Federal arrecadou
empresa atingir padrões internacionais de produção. Tendo por junto às pessoas jurídicas US$l bilhão, 646 milhões e 500 mil des
base física uma cidade situada em região muito atrasada, tornou- tinados ao Finor.
se, entretanto, fornecedora de grande indústria automobilística no Sr. Presidenté, encaregada do repasse ao Banco do Nordeste
País e exportadora de baterias para os EUA, Mercosul e Portugal, do Brasil- BNB, que opera os recursos do Finor, a Secretaria do
o que é, sem dúvida, extraordinária conquista. Tesouro Nacional transferiu apenas US$l bilhão, 553, milhões e

Tudo isso mostra que o desenvolvimento da empresa indus- 900 mil, resultando numa diferença a menos de US$92.6 milhões.
trial privada de capital nacional é imprescindível na bUSCá de um Sr. Presidente, apesar de os regimes de contabilização. se
desenvolvimento sustentado no País. Mas, a empresa nacional não rem distintos - com a Secretaria da Receita Federal- SRF, sendo
tem a menor condição de se desenvolver se não houver uma deci- responsável pela arrecadação e a Secretaria do Tesouro Nacional
são peremptória do Estado de protegê-Ia, fundada na valorização pelo Caixa para os repasses ao Banco do Nordeste do Brasil, ope
do trabalho humano e na iniciativa privada, com o fito de assegu- rador dos recursos do Finor -, os recursos arrecadados foram su
rar a todos existência digna, conforme preceituado minuciosamen- periores aos valores repassados ao Banco do Nordeste do Brasil
te na Constituição Federal vigente, em seus arts. 170 e 171. pela Secretaria do Tesouro Nacional, confirmando, dessa forma, a

Esses preceitos constitucionais têm servido de pretexto para ilicitude, com retenção dos recursos arrecadados pela Secretaria.
que o grande capital internacional veicule, com a malícia que lhe é Sr. Presidente, realmente, o TCU não conseguiu descobrir
peculiar, que os seus investimentos em nosso País não têm sido onde foram parar os US$92.6 milhões arrecadados pela Receita e
maiores em virtude das vantagens concedidas ao capital nacional, repassados à Secretaria do Tesouro Nacional em função do regime
nos referidos artigos constitucionais. de contabilização dos recursos dos Fundos de Investimentos na

No Brasil não há capital fmanceiro para se implantar uma Secretaria da Receita Federal e na Secretaria do Tesouro Nacional.
indústria automobilística. A Gurgel, que tentou explorar esse seg- Sr. Presidente, no documento do Tribunal de Contas da
mento, foi à falência e até os bens particulares do seu dono estão União consta, também, que de quinze parcelas transferidas ao Fi
sendo arrestados para solução de dívidas trabalhistas. Houve, evi- nor, pela Secretaria do Tesouro Nacional, duas não foram repassa
dentemente, no caso, indiferença por parte dos Poderes constituí- das Dá sua totalidade no prazo máximo determinado por lei, de
dos, para que a empresa, com tão boas intenções, chegasse a quinze dias. Portanto, houve atraso, e isso levou o Finor a deixar
tamanho descalabro. de receber, a título de atualização monetária, US$4.6 milhões.

Não obstante tudo isso, os jern.ais nacionais têm notificado os Sr. Presidente, no relatório do Tribunal de Contas da União
vultosos investimentos programados para a indústria automobilística, ficaram também constatadas irregularidades e ilicitudes praticadas
sem sequer mencionar as potencialidades do Brasil no setor, se fos- por empresas e órgãos do Governo beneficiados com as verbas re
sem cumpridos os ditames da Constituição vigente no que tange à in- passadas pelo mesmo sob a supervisão da Sudene.
dústria privada. E se estes e outros investimentos de porte não têm Sr. Presidente, relativamente à gestão de recursos do Finor,
sido feitos no Brasil, é porque o capital internacional tem dado priori- vê-se que os sucessivos dirigentes da Sudene comprometeram, em
dade ao direcionamento para os países desenvolvidos. especial, nos dez últimos anos, valores da ordem de US$2.2 bilhõ-

Por isso, quando se desenvolve no Brasil um movimento in- es com a aprovação de novos projetos cuja capacidade de captação
ternacionalista para enxugamento da Constituição, dando maior de recursos representa tão-somente US$147 milhões, segundo ()
ênfase à lei ordinária e abertura ao capital estrangeiro, não pode- consignado no Orçamento do Finor para o exercício de 1994.
mos silenciar e permanecer inertes, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. De- Um dos fatores desse comprometimento, conforme apuraram os
putados. A empresa nacional, e, sob este aspecto, para o técnicos do Tribunal de Contas da União, foi a pressão para li
desenvolvimento nacional, deverá continuar consagrada na nossa beração de projetos junto à Sudene. Verifica-se, através de fac
Lei Magna. Por outro lado, embora estando na Constituição o in- símiles, telex e ofícios, que a Sudene tem sido pressionada pela
centivo à empresa privada, o seu desenvolvimento não tem sido classe política.
importante, como se esperava; podemos muito bem imaginar o Sr. Presidente, peço a V. Ex& que autorize o envio aos Mi~

que poderá acontecer quando este incentivo desaparecer. nistros da Justiça e da Fazenda de cópias do meu pronunciamento-
Convém lembrlll que o Brasil tem passado, ultimamente, denúncia, para que sejam adotadas providências no sentido da

por uma crise social, econômica e financeira muito profunda, por imediata instauração de inquérito policial pela Polícia Federal, a
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fim, de apurar as infrações penais e as suas autorias, punindo quem
for encontrado em culpa (art. 4° do Código de Processo Penal)
voltaremos ao assunto.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para indagar a V.
Ex' se hoje haverá ou não votação.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nobre Deputa
do, consta hoje da pauta a discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 5-B, de 1995, que altera o
inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § lodo art. 176 da Consti
tuição Federal, com parecer da Comissão Especial pela aprova
ção; .

, O SR. NlLSON GmSON - Na pauta consta apenas dis
cussão, e não discussão e votação.

'O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A matéria será
apenas discutida no dia de hoje. .

O SR. NlLSON GmSON - Muito obrigado, Sr. Presiden
te. Faço esta pergunta porque, como hoje é quinta-feira, temos que
liberar os companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A parte da libe
ração'dos companheiros é por conta de V. Ex'.

Com a palavra o nobre Deputado José Fortunati.
O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Pronuncia o seguin

te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estamos rea
presentando a esta Casa projeto de lei que altera a Lei n° 7.315, de
24 de maio de 1985, transformando o Banco Meridional do Brasil
em instituição encarregada de executar a política de crédito do Po
der Público Federal, com vistas à integração brasileira no Merco
sut Este projeto já havia sido apresentado por este Parlamentar na
legiSlatura passada, com a colaboração do economista Hélio Fal
cão Vieira e da Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul e a
aprovação da Executiva Nacional de Funcionários do Banco. Ao
reapresentá-lo, colhemos o apoiamento da totalidade da bancada
federal gaúcha, com exceção do nobre Líder do Governo, Deputa
dó Germano Rigotto, mais colegas de Santa Catarina, do Paraná e
de outros Estados, de diversos partidos, totalizando cerca de ses
senta assinaturas.

" Esta representatividade política ilustra para esta Casa que o
Banco Meridional deve ser mantido como agente econômico da
Régião Sul do País, contribuindo para este decisivo passo da inte
gração com nosso vizinhos latinos.

Reza o texto constitucional, em seu art. 192, § 2°, que:

"Os recursos financeiros relativos a programas e
projetos de caráter regional, de responsabilidade da
União, serão depositados em suas instituições regionais
de crédito e por elas aplicados."

É neste sentido que queremos otimizar esta instituição fede
ral, saneada, enxuta e rentável, e aprofundar suas funções sociais e
eco:nômícás no processo de integração.

O Banco Meridional do Brasil SA., pela sua posição geo
gráfica, pela sua franca recuperação como instituição fmanceira e
pór sitúàr-se entre os quinze maiores bancos do País, pode desem
pe~ai o papel consagrado às instituições regionais de crédito
conio executor da política de crédito do Poder Federal.

Agindo como suporte do parque produtor, caberá ao Meri
diohal a tarefa precípua de suprir as necessidades financeiras para
que tanto a agricultura como a indústria e o comércio possam atin
girnovos patamares de produtividade, de qualidade e de moderni
dady,a fim de obterem a capacidade que os "setores sensíveis"
estão revelando em relação ao Mercosul.

A ampla rede de 258 agências do Meridional é fator funda
mental no atendimento às pequenas e médias empresas, sobre as
quais se verificarão os primeiros impactos quando das quedas efe-

tivas das barreiras alfandegárias, especialmente as limítrofes com
as nações integrantes do Mercosul.

Um banco que, mantendo suas características atuais, iria
num horizoníe de médio prazo encaminhar-se à especialização de
fmanciar o comércio (no sentido mais amplo) de exportação e im
portação do Mercosul. A sua configuração de banco múltiplo lhe
concede a faculdade de atrair todos os setores das relações comer
ciais do Mercado Comum do Sul.

A experiência internacional revela que este tipo de institui
ção fmanceira joga papel importante na consolidação do mercado
exportador e na abertura de novos mercados, devendo ser esta a
contribuição do Estado, no seu aspecto prático, para viabilizar o
Mercosul sem que grandes traumas se verifiquem a nível da eco
nomia regional.

A implementação do Mercosul exige cautela, pelos desafios
que se afiguram e pelas adaptações que precisam ser realizadas
para que a estrutura do extremo sul do País não sofra um processo
de desmantelamento irreversível, quer do ponto de vista da restru
turação agroindustrial, quer do ângulo da distribuição de renda e
propriedade agrícola de pequeno e médio porte existente.

O projeto pretende adotar o complexo de produção e co
mercialização do Mercosul de uma instituição capaz de fornecer o
fluxo de recursos e orientações necessárias na atual fase de transi
ção e sedimentação futura da economia brasileira neste mercado.
Um pacto comercial deste tipo privilegia as empresas transacionais
e oligopólios que possuem canais próprios de movimentação.

O Banco Meridional do Brasil SA deve, pela sua rede, pela
sua tradição d~ negócios com a pequena e média empresa, pela sua
condição geográfica, desempenhar este papel que se encontra vago
nas articulações de montagem da participação brasileira no Merco
sul e sem o qual os riscos serão maiores e os custos da integração
penosos.

É por estas razões, Sr. Presidente; Sr"s e Srs. Deputados, que
esperamos que o Governo Federal venha a suspender a participação
do Banco Meridional no Plano Nacional de Desestatização. A repre
sentatividade política que referenda este projeto e a unanimidade so
cial que vem apoiando a manutenção estatal do Banco e seu
direcionamento para o processo de integração está disposta a dialogar
com o Governo, no sentido da efetivação do presente projeto.

Uma instituição do porte do Banco Meridional, saneada e
rentável, com penetração social e econômica inquestionável na
Região Sul do País, não pode ser privatizada por princípios alheios
aos interesses da população, que confIa nesta instituição, deposita
nela e aguarda, com confiança, sua manutenção no mercado com
feição pública.

Os bancos privados jamais ocuparão as funções sociais que
o Meridional com excelência desempenha. O Governo FHC, que
quer sanear a dívida interna, precisa de instituições estimuladoras
do desenvolvimento; distribuidoras de renda, com aplicação social
da poupança interna; fornecedoras de créditos para a produção e
incentivo para o comércio.

O Banco Meridional pode ser o braço público para uma in
tegração que garanta competitividade e novos mercados para o
nosso parque produtivo.

Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, aguardamos
desta Casa a aprovação deste projeto e, também, vontade política
do Governo para discutir democraticamente a manutenção estatal
desta valorosa instituição econômica chamada Banco Meridional
do Brasil S.A.

O SR. JOSÉ FRITSCH (pT-SC. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, uso a tribuna
desta Casa para relatar a grave situação do atendimento hospitalar
em Santa Catarina e, em particular, no oeste do Estado, na região
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de Chapec6. Na última segunda-feira, dia 15, estive visitando o
Hospital Regional de Chapecó, um hospital público, construído
pelo Estado, com dinheiro público, e administrado por uma entida
de privada sem fins lucrativos. O Hospital Regional de Chapecó
recebe os doentes de todo o oeste catarinense, que são encaminha
dos pelas Secretarias de Saúde dos Municípios daquela região, por
tratar-se de instituição com maiores e melhores condições de aten
dimeto, além de dispor de especialidades não encontradas nos pe
quenos hospitais do interior.

Ao fazer minha visita aos pacientes internados constatei ir
regularidades flagrantes, como as cobranças indevidas. Verifiquei
que.na ala de cirurgias um em cada dois pacientes internados pelo
Sistemna Único de Saúde, o SUS, e portadores de Alli (Autoriza
ção de Internação Hospitalar) foi coagido por médicos ou labora
t6rios a efetuar algum pagamento por fora. E mais: em alguns
casos a realização da cirurgia foi condicionada ao pagamento ante
rior de taxa extra.

Caminhando pelo hospital, não foi dificil encontrar secretã
rias de médicos realizando cobranças em pleno corredor. No pron
to-socorro do Hospital Regional, acompanhado da RBS-TV de
Chapecó, colhi prova desse abuso. Um trabalhador rural mostrou o
recibo com o qual aguardava para fazer um exame de sangue soli
citado pelo médico. O laboratório do hospital lhe havia cobrado 20
reais pelo exame, que deveria ser feito gratuitamente. A visita ser
viu como subsídio à CPI da Saúde, instaurada na Câmara dos Ve
readores de Chapecó, para cujos membros relatei o panorama
verificado.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, será esta a prio
ridade aos setores sociais que o Governo tanto alardeia? Há cinco
anos o Governo inaugurou as privatizações com o mesmo discur
so: o de que iria cuidar do social. O que se vê, no entanto, é o
abandono crescente da saúde, da educação e dos demais setores
sociais.A saúde, como também demonstra reportagem da revista
Veja desta semana, estã entregue a uma bem montada máfia do
setor privado. Socializar os prejuízos com os trabalhadores e pri
vatizar os lucros com os empresários é prática histórica neste País,
e o Governo que aí está não autoriza outro raciocínio aos cidadãos.

O SR.CLÁUDIO CAJADO (BlocoIPFL-BA.Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no úl
timo final de semana, visitei, a convite da Prefeitura, o Município
de Remanso, no Estado da Bahia, e, quero deixar registrado nos
Anais desta Casa os seguintes aspectos:

Em primeiro lugar, parabéns a toda a comunidade pela ma
ravilhosa "Micareta", que transcorreu com muita alegria, bem or
ganizada e de forma ordeira.

Sr.Presidente, o Município de Remanso, que fica a 700 qui
lômetros da capital do Estado, com uma área de 4.823 quilômetros
quadrados e população de aproximadamente 35 mil habitantes,
pertencente à 15' Região Administrativa do Estado, tem suas ativi
dades econômicas concentradas no setor primário, com ênfase
para a agropecuária. Essa região sedia um dos maiores pólos de ir
rigação do País, o qual vem propiciando um desenvolvemento ace
lerado à redondeza. O setor secundário apresenta importante
crescimento, à medida que permite a agregação de valor aos pro
dutos primários. Também o setor terciário é bastante desenvolvi
do, não só no aspecto comercial, como no de prestação de serviços
especializados, atendendo a toda a região e adjacências.

Toda esta próspera região estã ameaçada de ver seu desen
volvimento atrasado ou mesmo estagnado, caso o Governo Fede
ral não inicie rapidamente um trabalho eficiente de eletrificação
rural, de incentivo prático e imediato à agricultura, como, por
exemplo, programas de irrigação e de incentivo à piscicultura, en
tre outros.

Saliento que esta região também compreende Campo Ale
gre de Lourdes, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Sen
to Sé e Uauá, todos às margens do Lago do Sobradinho. De um
projeto bem desenvolvido depende a irrigação na agricultura, a
criação de crustãceos, como o camarão pitú, que é muito procura
do para exportação, e várias iniciativas privadas, em pequena esca
la, mas que absorvem a mão-de-obra daquela região.

Precisamos, Sr. Presidente, ficar atentos aos apelos dos im
vestidores em pequenos Municípios, para que não aconteça um
mal maior, o total descrédito do campo, em relação aos grandes
centros. Quanto mais melhorar-mos a situação em pequenas loca
lidades, menos êxodo teremos, como seus conseqüentes transtor
nos.

Finalmente, felicito, mais uma vez, todo o povo da cidade
de Remanso, pela grande festa que proporcionou não só aos baia
nos, mas também aos turistas, que são cada vez mais numerosos e
bem-vindos, em nosso Estado. Iniciativa como essa, Sr. Presiden
te, demonstra que o povo baiano supera as dificuldades com fé e
alegria.

O SR. BETINHO ROSADO (BlocoIPFL-RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ob
jetivo da minha participação no Plenário desta Casa é clamar ao
Exmo. Sr. Presidente, ao Exmo. Sr. Governador do Rio Grande do
Norte e ao Exmo. Sr.Prefeito do Município de Mossor6, provi
dências urgentes para combater de forma efetiva a epidemia de
dengue que assola o citado Município.

As associações médicas da cidade estimam que 70 mil pes
soas já estiverasm ou estão com dengue. Isso, Sras. e Srs. Deputa
dos, numa população de 230 mil habitantes. Essas pessoas estão se
tratando em casa simplemente porque já não acreditam nos servi
ços públicos de saúde, que não atendem e que apontam 45 casos
confirmados na cidade, embora afirmando que a situação estã sob
controle.

Sob controle, Sras. e Srs. Deputados, está é a imprensa ofi
ciosa, de propriedade do Governador e do Prefeito. A situação é
de calamidade pública; à epidemia não pode ser dada o trabalho
profllático com o qual o Governo faz que estã agindo e trabalhan
do no combate à dengue.

É necessária medida mais efetiva de combate ao mosquito
transmissor, pois a população estã completamente apavorada com
a possibilidade de contrair a dengue hemorrágica, de conseqüên
cias violentas, podendo causar a morte.

É esse o dramático quadro instalado no Município de Mos
sor6, que precisa de uma intervenção efetiva e urgente dos respon
sáveis pela saúde pública.

Exmo.Sr. Presidente, os mossoroenses esperam que V. Ex".
utilize a altivez que utilizou para conquistar o nosso voto para não
deixar morrerem os mais sofridos e carentes habitantes do Municí
pio.

Mossoró pede sua ação, Exmo.Sr.Presidente.
Mossorá pede a sua ação, Exmo.Sr. Governador.
Mossor6 pede a sua ação, Sr.Prefeito.
O SR. JAIR BOLSONARO ( PPR-RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as propostas de
emenda à Constituição da chamada reforma constitucional trami
tam a contento nesta Casa, acompanhadas sem maiores sobressal
tos pela sociedade.

Entre tais propostas há uma que resultaria na desvincula
ção dos salários dos militares da reserva e da ativa. Todos dizem
que essa proposta já estã sepultada, que não vai prosperar, mas ela
causa transtornos enormes, em especial, entre os servidores mili
tares das Forças Armadas da União, porque acaba com a pensão
integral, dá nova ordem para a concessão da pensão militar, afe-
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tando pessoas que há cinqüenta ou sessenta anos contribuem para
o sistema. Como as tem afetado? Basta ler o Diário Oficial da
União da última sexta-feira, que traz uma relação de 104 oficiais
de 189 praças do Exército brasileiro transferidos para a reserva re
munerada. Em outras palavras, aposentaram-se. Isso é uma cons
tante no Diário Oficial da União. Se fizermos um levantamento
incluindo a Marinha e a Aeronáuica, verificaremos que o número
é assutador, ou seja, há um processo rápido de esvaziamento das
Forças Armadas, porque seus profissionais temem a reforma da
Previdência. Eles estão equivocados ao passarem para a reserva
achando que com isso seus direitos adquiridos serão preservados.
Não é assim, pois a desvinculação dos salários dos militares da re
serva e da ativa é sinal de que, no futuro, logicamente, o militar da
reserva ganhará muito menos do que o da ativa.

Apelo ao Sr. Presidente da República no sentido de que re
tire essa proposta, porque o Brasil está perdendo. S.Exa. como
chefe das Forças Armadas, está perdendo homens habilitados,
qualificados, que estão deixando as Forças Armadas e indo para as
atividades civis, saturando ainda mais o mercado de emprego.

Sr. Presidente, a declaração feita pelo Sr. Leonel Brizola,
ontem, em defesa do monopólio do petróleo, serviu para nos mos
trar que os militares só são lembrados para transporte de dinheiro,
caso do Plano Real; para campanhas de vacinação e distribuição e
armazenagem ele alimentos; e para fazer segurança de estradás. No
mês passado, os militares foram lembrados quando um Deputado
de Minas Gerais pediu a participação do Exército no combate à fe
bre aftosa, os jornais noticiaram.Agora, vem o Sr. Leonel Brizola
dizer que, se não houver uma intervenção civil, haverá uma mili
tar, em prol do monopólio do petróleo.

Primeiramente, eu gostaria que ele comparasse o que ganha
um funcionário elementar da Petrobrás com o ganho de um gene
ral quatro estrelas das Forças Armadas.

Os militares não estão muito preocupados com o monopólio
do petróleo, porque atualmente mais da metade deles não têm car
ro e os demais não têm dinheiro para comprar o combustível. Vale
lembrar também que o Sr. Leonel Brizola tem culpa não só na
questão da segurança, mas também na questão da degradação dos
militares, não das Forças Armadas, mas das forças auxiliares do
seu Estado. Tenho em mãos o contracheque de um coronel da Po
lícia Militar do Rio de Janeiro que foi para a reserva há poucas se
manas. O seu ganho broto no mês de março foi de 18 mil e 88
reais. S. Ex" pensa que se referir a esse coronel é o mesmo que se
referir a todos os militares. Ele não conversou com cabos, solda
dos e sargentos. Fala apenas com os coronéis que ganham muito
bem. O surgimento desses marajás se deu a partir de legislação
aprovada por S. Ex", por duas vezes Governador do Estado do Rio
de Janeiro. Esse coronel é exatamente para calar a boca de capitã
es, sargentos, cabos e soldados, ameaçando-os, em especial, com o
regulamento disciplinar.

Esse contracheque é mais uma demonstração do completo
desconhecimento do que são os militares das forças auxiliares por
parte do ex-Governador Leonel Brizola. Eu gostaria que S. Ex" fa
lasse a respeito dos militares das Forças Armadas. S. Ex" poderia
falar quanto ganha um cabo do Exército brasileiro, a fim de saber
mos o que S. Ex" sabe sobre o monopólio do petróleo. Estes mili
tares não têm dinheiro para comprar jornal, não têm nada, não
sabem de nada, exatamente porque não têm recursos. Falar em in
tervenção militar a favor do monopólio é uma grande "piada" do
Sr. Leonel Brizola -logicamente, não posso usar os adjetivos que
gostaria de usar quanto a essa citação do ex-Governador.

Vale lembrar que não tenho procuração do Sr. Ministro do
Exército, nem conversei com S. Ex" para falar sobre esse assunto.
Mas, repito, é uma piada. O Sr. Leonel Brizola deve explicar como

o Coronel Marinel de Souza Carvalho passou a ganhar 18 mil e 88
reais após o Governo no Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ MACHADO (pT-SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais do que
oportuno é extremamente necessário o movimento empreendido
pelo Setor Têxtil de Americana e Região para alertar as autorida
des do Governo Federal sobre os graves riscos à economia da re
gião, com reflexos na economia nacional, a manutenção da atual
política governista para o setor ou, se quiserem, a ausênia dela.

Um dos maiores empregadores de mão-de-obra do País, o
setor de produção de tecidos e seus derivados, como confecções
etc., vem sofrendo uma concorrência desleal por parte de outros
países produtores mais avançados tecnologicamente, com uma
economia estável há muitos anos, com uma política tributária mais
amena e com incentivos para a exportação.

Com o discurso de promover a abertura econômica para
ajustar-se ao mercado internacional, o Governo vem promovendo,
isto sim, uma abertura comercial selvagem, que não leva em conta
a realidade brasileira em termos de atraso tecnológico, política de
crédito e juros e Carga tributária.

Esta política atinge principalmente a produção de bens de
consumo que emprega mais mão-de-obra e, por conseqüência, a
quebra desses setores agrava profundamente o desemprego e a si
tuação social do País.

No caso da indústria têxtil, a perdurar a situação em pouco
tempo o Brasil terá sucateado o seu parque industrial e, conseqüente
mente, provocará a redução drástica de milbares de empregos e o con
sumo de divisas conseguidas com o sacrifício principalmente dos
segmentos mais pobres da população brasileira.

Na verdade, o Governo parece não ter uma política indus
trial para o País, aparenta não saber o que fazer com a indústria
nacional, ou se a tem, esconde o jogo da sociedade, o que é mais
sério e grave.

Oportuno e necessário o movimento porque na ausência de
uma política industrial, ou na impossibilidade de explicitá-la, o
Governo se vê forçado a ceder a pressões, constituindo este único
mecanismo que a sociedade dispõe para sensibilizá-lo.

A vitória parcial do setor coureiro-calçadista, de cuja luta ti
vemos oportunidade de participar, mostra que o caminho da luta e
da mobilização é o correto.

Urgente é obter do Governo medidas de emergência para
que o setor têxtil não sucumba ante a concorrência desleal para a
realidade brasileira. Porém, necessário e igualmente urgente é a
formulação de uma política duradoura para esse importante seg
mento da nossa economia, o que é possível com a indispensável
restauração da Câmara Setorial Têxtil.

A IJfCilÓsito, demos entrada ontem na Comissão Penuanente de
Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados de requeri
mento convocando a Ministra DorothéaWerneck a comparecer à referida
Comissão para esclarecer os encaminhamentos até aqui dados às decisões
tOOladas pela Câmara SetcrialTêxtil em setembro do ano passado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO FERRAMENTA (PT - MG. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, nos dias 10 e
16 do COlrente mês, foram realizadas audiências públicas na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, nas quais ouvimos os depoimen
tos de vários convidados, entre eles o geólogo Marcelo Guimarães, o
representante dos Sindicatos dos Trabalhadores da CVRD, Renato
Barbosa de Menezes, o presidente da Vale do Rio Doce, Dr. Francis
co Shettino e o presidente do BNDES, Dr. Edmar Bacha.

A concorrida reunião de audiência pública realizada na Co
missão de Minas e Energia demonstrou a importância que a socie-
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dade brasileira e esta Casa Legislativa estão dando ao processo de
privatização da Vale do Rio Doce.

O presidente da Vale, naquela ocasião, apresentou determi
nados princípios que devem na sua opinião, orientar a privatização
da referida empresa, entre os quais destacamos o não retalhamento
da Companhia para fins de privatização e a importância da partici
pação dos funcionários no processo.

O economista do BNDES, entretanto, limitou-se a um dis
curso genérico sobre os rumos do capitalismo brasileiro e à leitura
de um material de propaganda daquele banco sobre as privatizaçõ
es do setor sideIÚrgico brasileiro.

O Sr. Bacha não respondeu a nenhuma das questões impor
tantes levantadas por mim e pelos demais Parlamentares presentes,
tais como: qual o método de avaliação da Vale que o BNDES pre
tende usar; se a Vale será leiloada em bloco ou se será retalhada;
se o direito de lavra das jazidas permanecerá por tempo indetermi
nado ou não; o valor econômico das referidas jazidas; se serão
aceitas as chamadas "moedas podres" nos leilões de privatização;
se o Goyemo defInirá cotas para a participação do capital estran
geiro; se o BNDES pretende utilizar as chamadas "moedas so
ciais" na privatização; se o edital de privatização protegerá, de
alguma maneira. o futuro do Município da Itabira, Minas Gerais,
entre outros pontos.

Infelizmente, o economista Edmar Bacha limitou-se a reci
tar números mirabolantes e, em grande parte falsos, sobre as priva
tizações anteriores.

Na verdade, pelos jornais, no mesmo dia, o Ministro José
Serra tomava público muito mais informações do que aquelas que
nos estavam sendo fornecidas.

O Ministro dizia que o setor petroquímico tinha tido sua
privatização suspensa no Governo Itamar pelo fato de o Presidente
ter recebido denúncia segundo a qual estaria havendo subavalia
ção, por parte, do BNDES, do parque petroquímico.

O referido Ministro afirmou ainda que a denúncia era ver
dadeira, pois os preços de venda das empresas foram feitos tendo
por base uma conjuntura econômica desfavorável, o que reduziria
o lucro das empresas, portanto, seu valor de venda.

São as caracteústicas do método adotado - o cash flow isto
é, o fluxo de caixa descontado.

A opinião do Ministro é extremamente grave, Foi posta em
dúvida a confiabilidade do BNDES para avaliar as empresas pri
vatizadas. Se foi cometido um erro de mais de um bilhão de dóla
res, no caso do setor petroquímico, quem garante que não foi
cometido erro semelhante na avaliação do setor sideIÚrgico?

A peça de propaganda que o presidente do BNDES leu na
Comissão de Minas e Energia contém elementos que indicam for
temente ter havido subavaliação da CSN, da Acesita e da eST.

E, como é de praxe no Brasil, não tendo havido apuração da
responsabilidades, o mais provável é que novas, digamos assim,
erros, sejam cometidas no futuro.

A Vale do Rio Doce é avaliada por bancos internacionais
em cerca de 15 bilhões de dólares. O Congresso Nacional tem o
dever de acompanhar cada passo deste processo.

Neste momento, Sr. Presidente, aproveito a oportunidade
para apresentar requerimento ao Conselho Nacional da Privatiza
ção, através do Ministro do Planejamento e Orçamento, Sr. José
Serra, solicitando que seja enviado urgentemente a esta Casa o
Termo de Referência da Companhia Vale do Rio Doce.

Aproveito para reiterar minha disposição de acompanhar,
passo a passo, este processo; procurar dar-lhe transferência é a mi
nha determinação em fazer com que todos aqueles envolvidos se
jam ouvidos.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JOSE CARLOS COUTINHO (RI. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S:r"s e Srs. Deputados, as come
morações em homenagem à criação do Estado de Israel são uma
oportunidade de reflexão a todos os povos interessados na defesa
da paz mundial. Desde sua origem, na era dos Patriarcas, a nação
judaica tem sido um exemplo de coragem e autodeterminação de
um povo que luta pelo direito mais elementar de existir e se desen
volver de acordo com os princípios que orientam seus fIlhos. Em
todas as fases dessa luta, Israel tem mostrado que a solidariedade
entre irmãos foi o maior de todos os instrumentos para realização
dos ideais que culminaram com a fundação de uma pátria voltada
para a justiça e a prosperidade coletiva. Quanto mais se consoli- ,
dam esses ideais, maior a esperança de que essa justiça e solidarie.
dade ultrapassem as fronteiras nacionais e contribuam para com
uma convivência harmoniosa entre todos os países.

Desde as épocas mais remotas, quandt> a história se funde
com o mito, até os dias atuais, marcados por lutas cotidiailas e de
safios tecnológicos muito concretos, a tradição judaica fala de uma
enorme responsabilidade coletiva, que tem sido transmitida de pai
para fIlho ao longo do tempo. Trata-se de um sentimento que ul
trapassa até mesmo os limites da devoção religiosa e que pode ser
melhor defmido como um sentido de identidade nacional, talvez
único na história das civilizações. graças a ele, o povo judeu con
seguiu tomar nas próprias mãos um destino marcado por grandes
sacrifícios e desafios gigantescos. Lutou nas condições mais ad
versas, enfrentou inimigos mais fortes e manteve-se coeso quando
tudo parecia perdido.

A história do povo judeu convive com a ascensão e o declí
nio de várias civilizações. Sua origem confunde-se com a própria
origem dos povos e seus ideais influenciaram algumas das princi
pais religiões do planeta. E o mais notável é que, tendo convivido
com tantos povos diferentes, dos quais foi adversário ou aliado,
esse povo nunca perdeu sua integridade, mantendo vivos os princí
pios que agora dão forma à nação moderna que se consolidou após
a Segunda Guerra.

Mesmo no exílio, no cativeiro ou na diáspora, os filhos de
Israel mantiveram-se fiéis aos princípios morais que lhes foram
transmitidos pela revelação de um Deus único e atuante. A recusa
do paganismo e a confiança numa época de prosperidade que ain
da está por vir, e não foi pedida no passado como acreditam mui.
tas culturas, mantiveram acesa a esperança de construção de um
Estado nacional que desse sentido às palavras dos profetas.

Os resultados desse esforço coletivo foram surpreendentes e
merecem a admiração de todos, mesmo dos que não partilhem di
retamente dos postulados sionistas. As lutas de resistência contra a
dominação de outros povos, ou as campanhas militares em defesa
do território estabelecido em 1948, foram marcadas por atos de
heroísmo e abnegação que não encontram paralelo na história.
Diante da supremacia islâmica ou grega, no seio da expansão ro
mana e do crescimento do cristianismo, a coerência do povo judeu
foi excepcional. Numa trajetória sempre marcada pela tensão entre,
a identidade e a assimilação de novos valores, o resultado fInal
pendeu para a fIdelidade às doutrinas trazidas à luz por Abraão.

Em vários momentos, os judeus criaram pontes para
aproximação entre povos e culturas que se defrontavam nos
movimentos dos povos em fase de expansão ou retraimento. O
domínio e difusão das línguas grega e latina são o exemplo
mais marcante dessa grande aptidão para o convívio com novos
valores culturais. Não há dúvida de que os pilares da civiliza
ção ocidental têm suas bases fixadas na difusão do helenismo,
que teve participação marcante de estudiosos e filósofos de ori
gem judaica. A formação de nossa cultura deve muito a esses
homens excepcionais.
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O dinamismo espiritual dos filhos de Israel não foi, contu
do, motivo para a diminuição do senso prático da vida. Ao contrá
rio: para eles, as duas coisas acabaram fundindo-se de tal forma
que trabalho e ciência nunca se excluíram, mas se complementa
ram. O progresso material da comunidade judaica internacional é
uma realidade há muito reconhecida. Esse comportamento produ
tivo e disciplinado foi, sem dúvida, fruto das condições adversas
que marcaram sua trajetória.

O pioneirismo e a dedicação nasceram, entre outras coisas,
da referência maior oferecida pela Bíblia. O livro sagrado serviu
como referência permanente para iluminação diante de caminhos
tortuoso e aniscados. muitas vidas foram perdidas na luta por es
sas idéias. mas não se perderam em vão: a vitalidade adquirida
nesses numerosos sacrificios permitiu que os judeus pudessem res
ponder aos desafios que lhes foram lançados e encarar com fIrme
za movimentos migratórios ousados e tarefas espirituais
profundas, como foram a participação na colonização da América
e a revitalização da língua hebraica.

A convivência com todas essas difIculdades difundiu em Is
rael, mais do que em qualquer outro país, o valor dos direitos hu
manos e a importância da liberdade política para a construção da
justiça econômica e da paz social. Por ter lutado contra a tentativa
de imposição de diversas maiorias e por ter sobrevivido a perse
guições crueis e injustas, essa comunidade aprendeu a reconhecer
a importância do diálogo e da negociação equilibrada para evitar, a
todo custo, os confrontos desnecessários e as guerras irracionais.
Aos mesmo tempo em que desenvolveu um poderoso instinto de
auto preservação, criou uma noção de que a convivência pacífica
deve ser sempre o objetivo maior das relações internacionais.

Num momento em que se fala de globalização econômica e
aproximação entre os povos. Israel tem muito a ensinar. Um povo
que se manteve unido durante milênios, mesmo sem que tivesse a
um território, guarda consigo experiência da orientação por gran
des ideais, o que deverá, sem dúvida, nortear os caminhos da hu
manidade no próximo século. Mais do que fronteiras geográficas,
será a identidade entre grupos a pessoa a nova linha demarcatória
das ações econômicas, políticas e culturais no mundo da comuni
cação instantânea e do comércio sem barreiras.

A homenagem que ora prestamos a Israel pode, portanto,
ser estendida a todos os homens que defendem a liberdade. Milhõ
es morreram por causa disso a tragédia do holocausto está ainda
presente em nossos corações. Agora que comemoramos o fim da
Segunda Guerra, precisamos deixar bem claro nosso repúdio com
pleto às atrocidades que foram cometidas durante aquele conflito
insano. Nunca podemos esquecer as lições deixadas pelo massa
cre de tantos inocentes. É uma lição amarga, mas que temos a ob
rigação de ensinar a nossos filhos, para que crimes como aqueles
jamais se repitam.

Os valores defendidos pelo movimento sionista traduz:em-se,
em última análise, na luta pela restauração dos direitos das nações de
serem responsáveis por seus destinos. Nada mais justo, nada mais
simples, nada mais condiz:ente com a expectativa de convivência har
moniosa que esse desejo elementar, presente, sobretudo nos corações
dos jovens de todos os países e todas as culturas do mundo.

A coragem e a firmeza com que tantos jovens dedicam-se
incansavelmente à causa de Israel está, sem dúvida ligada à preser
vação do autêntico sentimento religioso que fundamenta suas açõ
es.

Apesar de uma prolongada dispersão pela face da terra, da
discriminação e da perseguição das quais sempre foram vítimas,
os judeus nunca se esqueceram de que Deus escolheu seus ante
passados - Abrãos, Isaac e Jacó - para sua revelação. A eles havia
prometido a Terra de Israel, e foi a seus ancestrais, através de

Moisés, que, no século xn a. C., entregou os Dez Mandamentos,
que desde então, têm servido de guia para a conduta de todo o
mundo esclarecido. Tampouco se esqueceram de que a nação judia
desfrutou de um longo penodo de independência em sua própria
terra, que tinha sido governada por David - poeta e guerreiro, es
tadista e rei - e por Salomão, famosos por sua sabedolia, símbolo
de justiça e inteligência superior, conhecido por todos por seu
"Cântico dos Cânticos", até hoje considerado um dos mais belos
poemas de amor de todos os tempos.

Tivesse o povo judeu apenas outorgado ao mundo a Bíblia,
seria o suficiente para inseli-Io na lista dos povos que mais contri
buíram para os tesouros da humanidade. Mas dele também sairam
grandes figuras em todas as áreas. Mencionei aqui apenas algumas
das mais conhecidas, como Fremi, Einstein, Sabin - na psicanálise
e na ciência - Ben Gurion e Golda Meir, - grandes estadistas -, os
pintores Modigliani e ChagaI. Além desses, muitos músicos, escri
tores e artistas de todas as áreas ganharam notoriedade mundial.
Os ganhadores de prêmios Nobel, nas áreas científicas, são em nú
mero signifIcativo se consideramos a participação relativamente
pequena da comunidade judia na população mundial.

O povo jude1.j sofreu perseguições, fruto de racismo e into
lerância, preconceito e discriminação, mas nada o demoveu de
seus princípios. Lutou e o conservou suas tradições, até que conse
guiu recuperar a terra que tinha sido usurpada em 586 a.C. por Na
bucodonosor, tendo obtido o reconhecimento internacional do
direito de retomar à sua pátria.

O Brasil, na fIgura de Oswaldo Aranha, teve um papel deci
sivo na Assembléia da ONU, no reconhecimento do povo judeu à
sua soberania, em 1947, com a decisão da partilha da Palestina em
dois estados independentes - um judeu e outro árabe.

Os árabes se recusaram a aceitar esta solução e, no dia 14
de maio de 1948, quando David Ben Gurion proclamou o estabe
lecimento do Estado de Israel, este foi invadido por forças combi
nadas de cinco países árabes vizinhos, que pretendiam aniquilar o
novo Estado no próprio momento em que nascia.

Mas os judeus, milagrosamente, com forças improvisadas,
conseguiram expulsar os invasores, numa vitória que assegurava
não só a existência do novo Estado, mas principalmente a possibi
lidade de poder acolher os remanescentes dos campos de concen
tração instalados por Hitler na Segunda Guerra Mundial.

De 1948 para cá, Israel viu crescer o seu prestígio no mun
do inteiro, pela tenacidade com a qual absorveu seus milhares de
imigrantes, ao criar novas fontes de trabalho, desenvolvendo sua
agricultura, aperfeiçoado metodos os mais modernos de irrigação,
cultivo e colheita. Conseguiu mostrar ao mundo o verdadeiro sig
nificado das palavras de seu líder político Theodoro Rertzi, teórico
do moderno estado judeu. "Se quiserdes isto não será uma lenda".
Acima de tudo, foi criado um Estado moderno e democrático onde
a transparência e a ética são as bases da política interna e externa.

Imaginemos um Estado cuja dimensão geográfica é menor
do que a de Sergipe e que no entanto aparece diariamente em man
chetes de jornais ou até em pequenas notas informando suas con
quistas na área científica. Também na área política e social Israel
se destaca. Sem dúvida trata-se de um país onde reina uma verda
deira democracia, todas as resoluções do governo são amplamente
discutidas e questões polêmicas são esclarecidas por meio de pleb
iscitos públicos.

Não foi fácil erguer uma economia estável numa terra que
coloca muito obstáculos à agricultura e onde a tensão militar é per
manente. No começo, as condições fmanceiras foram muito difi
ceis, inclusive com graves crises inflacionárias, que só puderam
seI' definitivamente superadas com grandes sacrifícios por parte da
população.
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Quanto à agricultura, há também observações interessantes.
Se não, vejamos:

Em 1994, foi fumado acordo com o Egito e abinilmarca
para fornecer e orientar cursos sobre novos métodos agrícolas para
mil estudantes egípcios. A Dinamarca fmanciou 50% dos custos
do projeto e o restante foi custeado. por Israel e pelo Egito. Nesse
curso, Israel apresentou o algodão colorido nas cores verde e mar
rom. As sementes tratadas geneticamente oferecem um algodão t0
talmente inofensivo ao meio ambiente, sendo que as plantas não
requerem tratamento com agrotóxicos. Por que não enviarmos téc
nicos nossos para adquirir esses conhecimentos?

No campo das relações internacionais, Israel também tem
sido exemplar. Com a renovação dos acordos com Gana, passou a
ter relações diplomáticas totais com 146 países, número recorde na
história do país. Israel tem penetração diplomática em todos os
quadros políticos nos cinco continentes. Depois da Conferência
em Madri, em outubro de 1991,54 países renovaram ou inaugura
ram relações comIsrael, perfazendo um total de 200.

O Brasil, que sempre teve boas relações com Israel, poderià
estreitar ainda mais seus laços com esse país amigo. Semdúvida,
as trocas seriam benéficas e produtivas para ambos. Insisto na con_O

veriíência de um maior intercâmbio cultural, político e social. N6s
temos população, clima; território e recursos naturais para condu
zir nosso País em direção ao Primeiro Mundo. Por que não apró~

veitar a experiência de uma nação que com tão p0ucos rectirsos
consegue se inscrever no rol dos países desenvolvidos? Milagres
não existem. Existe, sim, tenacidade, dedicação, empenho e ttaba-'
lho. Muito trabalho.

Israel também se constituiu num centro cultural, seja por
sua própria produção artística - a Orquestra Sinfônica de Israel'é
uma das mais prestigiadas no mundo -, tanto no cinema, teatro e
artes plásticas; como por sua proximidade com a Europa, de onde
recebe artistas de fama mundial que lá se apresentam sempre éom"
casas cheias. A distância geográfica não impede que artistas nos
sos que se apresentam em Israel, como Gal Costa~ sejam bem co
nhecidos e admirados, e que os ingressos para seus recitais sejam
disputados com bastante antecedência. Já existe até um programa
diário de música popular brasileira, no qual sempre são executadas
as músicas de Chico Buarque, Caetano Veloso e outros. É com
grande prazer que ouvimos os maiores elogios aos nossos artistas,
féitos pela comunidade judaica. ' .

O Brasil está vivendo um momento de renovação política,
de consolidação da democracia. Tudo o que nos puder seivir de
subsídio para podermos proporcionar uma vida melhor para todos
os brasileiros deve ser usado. Acho que seria muito útil saber
como funciona; com tanta eficiência, um país menor de que nosso
pequeno Estado de Sergipe.

Se não fosse a ajuda dos judeus as partes do mundo e uma
determinação férrea, dificilmente seria possível suportar os pesa
díssimos gastos com segurança, que consomem um terço do orça
mento do país.

Grande parte dos êxitos devem-se à experiência dos kibut
zim,um exemplo vivo de que atividades comunitárias são viáveis
e pódem conduzir a prosperidade, com planejamento e divisão de
responsabilidades.

Nosso Brasil, um País de dimensões continentais,
teria algo a aprender deste pequenino país que encontrou
soluções para seus problemas econômicos e sociais atra
vés de um aproveitamento racional de seu solo e de sua
água. Para a região nordestina, este territ6rio que sempre
representou para o Brasil um desafio jamais inteiramente
vencido, seria muito interessante verificar quais os méto
dos usados por Israel na fertilização do deserto, e como
são aproveitadas as escassas 'reservas de água. A irrigação
computadorizada poderia transformar o Nordeste num jar
dim florescente, supridor de alimentos não s6 para sua po
pulação, mas também capaz de exportar para o resto' do
mundo.

Os produtos agrícolas, especialmente os destinados à
exportação devem reunir condições de qualidade que lhes
permitam competir no mercado internacional. Para poder
avaliar melhor a qualidade da produção, um grupo de
cientistas da Faculdade de Agronomia de Technion de Is
rael acaba de desenvolver um novo aparelho - o transdu
tor piezoeléctrico - que permite detectar as qualidades
internas de uma fruta. Existem muitos métodos de contro
le de qualidade, baseados nas propriedades externas da
fruta, como tamanho, forma, cor e imperfeições evidentes.
As propriedades internas, como grau de maturação, sabor,
estrutura ou deterioração da polpa, geralmente se asso
ciam de maneira indireta às anteriores ou são medidas utili
zando testes que destroem a fruta examinada. O
desenvolvimento de transdutores de piezo.filme, flexíveis e
leves, rápidos e de baixo custo, abre novas possibilidades de
testar os produtos agrícolas de uma forma dinâmica e não
destrutiva nos pr6prios centros de empacotamento.

. A alta rentabilidade na agricultura é fruto de pesquisas
e estudos realizados por escolas e institutos especializados.
Conta-se, a título de piada, que sempre contém algo de ver
dade, que em Israel as prioridades são as seguintes: criança,
vaca e mulher. Nessa ordem, porque o tratamento que rece
bem, no caso das vacas, é no sentido de desenvolver-lhes as
suas mais altas potencialidades - muito leite; das crianças, o
bom aproveitando escolar; e da muiher as conquistas sociais
e a igualdade de salários nas mesmas funções exercidas pe
los homens.

Israel se encontra à frente de países ricos, como o Japão, a
Inglaterra, Suécia e Holanda, na percentagem de indivíduos que
possuem nível universitãrio. Nos últimos anos, abriram-se varia
das oportunidades para a educação superior. O número de estudan
tes cursando universidades aumentou de 75.100, em 1990, para
109.500, em 1994.

Israel gasta mais em educação superior (US$11,OOO
por aluno) que nações da Europa oriental. Cerca de
US$9,OOO são gastos na Inglaterra; US$6.300 na Alemanha;
US$7.600 no Japão; e US$5.900 na França. Nos EUA, o gas
to é de US$13.600.

Para tennos uma idéia do nível dos israelenses, passo a citar
alguns dadC's, que falam por si mesmos:

População judaica
Salmo mínimo '
Renda per capita
Moradores em Kibutzim
Moradores em Moshavim
expectativa de vida:
homens
mulheres
índice de analfabetismo
afiliados a algum seguro de saúde
possuem telefone
possuem autom6vel
possuem TV colorida
possuem máquina de lavar roupa
possuem geladeira

81,9%
1)S$530.00 mensais
US$11,330.00 ano
2,6% da população
3,4% da população

73;9 anos,
11,5 anos

5%
100%

93%
53%
87%
'88%

100%



Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, isto é o exemplo do
que de mim pode acontecer ao se interpretar uma lei.

Hoje, em todo o Brasil, partindo da realidade do Maranhão,
milhares de aposentados estão sem receber sua aposentadoria por
conta da má interpretação dessa lei. Os que se aposentaram até 16
de abril de 1994 tiveram suspensas suas aposentadorias. Foi feito
Um recadastramento no qual o aposentado tem de provar que foi
trabalhador mraL Para fazer tal provaprecisa da declaração do sin
dicato. Até ai, tubo bem. Mas a isso acrescenta-se: "desde que ho
mologada pelo INSS." É exatamente ai que está o xis da questão,
porque os burocratas dos postos do INSS, pelo Brasil afora, pe
dem ,os documentos mais absurdos pata que a declaração seja ho
mologada. Em Imperatriz, esta semana, foi procmrado por um
senhoc de 67 anos que teve sua aposentadoria suspensa. Ele é anal
fabeto, e entre os documentos exigidos está o histórico escolar. É
um verdadeiro universo de Kafka. Os outros documentos hospita
lar, nas quais constam a profIssão de trabalhador rural.

.Vejam bem, Srs. Deputados: uma pessoa de 68, 70,80 anos
que trabalha nos cafund6s-do-judas deste País, que nunca sobrou
um tostão para fazer uma pessoa que nunca se intemou em um
hospital, não fez um cadastro, nem tem um histórico escolar apre
sentar tais documentos! São milhões de aposentados que não con
seguem receber suas aposentadorias por estarem nessas condições.

Sr. Presidente, convocamos os Srs. Deputados para que to
memos providências com relação a esse problema. Não será sus
tando a aposentadoria de um pobre, que puxoo a enxada a vida
toda, que iremos salvar a economia deste País. ,

Hoje, tivemos com o Ministro da Previdência Social - on
tem procuramos o Presidente da Câmara e anteontem o do Con
gresso - e relatamos a S. Ex" o que está acontecendo pelo interior
deste País. Foi-me dito pelo Ministro que dentro de trinta, sessenta
dias o problema estará resolvido. Vamos ver se realmente será re
solvido. Se não for, estou disposto a convocar todos os aposenta
dos do Maranhão que tiveram suas aposentadorias sus~nsas para
entrannos com uma ação contra o INSS, a fIm de eles reaverem
suas aposentadorias. Jogaram uma tarrafa tentando pegar os que se

Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 19 10459

É hora de todos os países lutarem por uma paz duradou~, aposentaram fraudulentamente, mas a tarrafa pegou inocentes, que
por um maior inte:rcfunbio entre as nações. O Brasil muito tem o vivem com míseros 70 ou 100 reais.
oferecer também com o seu exemplo de luta pacffica, unidade po- Era o que tinha dizer.
lítica e lingüística, seus valores culturais e espírito humanitário. O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do ora-

Nosso País, que soube tão bem acolher povos e raças, que dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna
sempre teve uma atitude respeitosa e tolerante para com todos os para tratar de um tema de extrema importância para a conjuntura
povos, e entre eles o povo judeu, pode agora também receber dele, nacional neste momento. RefIro-me à greve dos petroleiros. E é
em troca, informações e tecnologia que nos ajudem a construir um muito importante que esta Casa discuta, com responsabilidade,
Brasil melhor, mais justo, mais voltado para o bem-estar de nossa esse problema.
pop.1lação. Assistimos ao resultado de uma reunião dos três Ministros

Espero que minhas palavras possam ter chamado a atenção do PFL, em que sinalizaram claramente o uso político que se pre
de meus ilustres colegas e que atitudes concretas sejam tomadas tende fazer desse movimento, ao provocarem na sociedade a sen
para podennos realizar um intercâmbio cada vez mais intenso com sação de que irá faltar gás e combustíveis, quando, na verdade, os
o pequeno e corajoso Estado de Israel. trabalhadores da categoria petroleira têm a exata medida da impor-

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA. Sem revi- tância de se mauter e de garantir o abastecimento estratégico,para
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e SIS. Deputados, em 29 de não penalizar a população sofrida. E atendendo a esse apelo e à
setembro de 1994 foi editada a Medida Provisória n° 637, que dis- chantagem do Governo, os Ministros do PFL de certa fonna con
põe sobre o valor do salário mínimo e altera disposições das Leis fessaram a intenção de fazer uso político para colocar a sociedade
n"s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de junho de 1991, e dá outras pro- e a Câmara dos Deputados contra o monopólio estatal do petróleo.
vidências. A população aumentou, nos últimos trinta dias em 40%, o consu-

Uma dessas providências está no parágrafo lÍníco que diz: mo do GLP, armazenando em casa de forma perigosa os botijões,

"A comprovação do exercício de atividade mral que estão em péssimo estado. Poderão ocorrer tragédias por falta
referente a período anterior a 16 de abril de 1994, obser- de responsabilidade e de capacidade deste Governo de negociar

com trabalhadores um acordo que, todos aqui sabem, bem como a
vado o disposto no § 3° do art. 55 dessa lei, far-se-á al- opinião pública, foi fechado no dia 5 de outubro do ano passado.
ternativamente através de declaração do sindicato de
trabalhadores rurais, desde que homologada pelo INSS." O ex-Presidente Itamar Franco brindou com chopp, lá em Juiz de

Fora, via EMBRAlEL, pelo "Jornal Nacional", o acordo, depois
ratificado pelo Ministro Delcidio Gomes, em 25 de novembro, e
pelo representante da Petrobrás responsável pelos recursos huma
nos.

Entretanto, não podemos concordar com o tratamento irres
ponsável que tem sido dado aos trabalhadores de qualquer catego
ria, e particularmente, neste momento, aos petroleiros, que estão
lutando há quinze dias para que o acordo comemorado há seis me
ses pelo Governo, seja cumprido. Assistimos ao TST desqualificar
o Presidente da República. O Ministro das Minas e Energia e o
chefe de recursos humauos da Petrobrás. Resta-nos agora a tarefa
de fazer moções ao Presidente da República, no sentido de que
cumpra com sua responsabilidade pública, estabelecendo um canal
de negociação que, ao que parece, começa a se abrir neste momen
to pela atuação dos Líderes desta Casa.

Temos de assumir essa responsabilidade, sob pena de não
tennos mais o respeito dos trabalhadores aos acordos assinados,
porque estarão sempre sujeitos à interpretação de que estão sendo
submetidos, como das três vezes anteriores, a um estelionato.

E aí é importante perguntar, se não é o Presidente da Repú
blica, o Ministro das Minas e Energia, o representante da Petro
brás para recursos humauos, que teremos de procurar. Será que
teremos de ir a Bill Clinton, a Michel Camdessus ou a Rainha da
Inglaterra?

Temos dignidade e temos amor às cores verde e amarelo.
Temos interesse e a necessidade de lutar pela relação democrática
entre os trabalhadores do setor público e o Governo, entre traba
lhadores da iniciativa privada, os patrões e o Governo. Do contIá
rio, estaremos quebrando a expectativa que a sociedade brasileira
deposita neste Congresso e no Governo brasileiro, no sentido de
buscar soluções democráticas que resolvidas os graves conflitos
existen!Cs hoje, pela falta de uma política de distribuição de renda.

E importante, Sr. Presidente, que tenhamos a capacidade de
resolver essa questão, sob pena de, não o fazendo estarmos na se
mana que vem nesta tribuna lamentando tragédias teníveis, com a
intelVenção militar nas refinarias, como já se ensaiou na semana
passada. Temos de ter a capacidade de negociar para evitar que te-
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nhamos de ocupar esta túbuna para responsabilizar o Governo Fe
deral pela morte de dezenas ou centenas de cidadãos, por que uma
invasão por parte da Polícia Militar a uma refmaria de petróleo
como a de Cubatão, que esteve ameaçada na madrugada da última
sexta-feira, ocasionará tragédias parecidas com aquelas de Volta
Redonda, na CSN, certamente com dimensões extraordinariamen
te maiores. Uma refmaria coma a de Cubatão, com a complexida
de de suas instalações - eu, como homem que atua na área, as
conheço - representa na verdade uma bomba preparada para ex
plodir a qualquer momento, se as autoridades não tiverem a com
petência de estabelecer negociações que respeitem as partes
envolvidas neste momento delicado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PADRE ROQUE (pT - PRo Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, há' poucos dias ocu
pei esta tribuna para fazer um protesto. Hoje, infelizmente, volto
para protestar novamente, porque nesta Casa só duas coisas podem
ser feitas: protestar ou desanimar de sonhar.

Gostaria de voltar a tratar de um assunto semelhante ao que
me trouxe a esta tribuna na última vez. Aqui me reportei ao trata
mento diferenciado a grandes produtores rurais do Rio Grande do
Sul, protegidos em suas ações, em sua revolta e em seus protestos
não apenas pela.s autoridades policiais, mas até pelas autoridades
civis. E protestava contra um tratamento discriminado que se dava
a colonos sem terra que, no desespero da situação, ocupavam es
paços ociosos em terras improdutivas. Enquanto uns foram defen
didos e protegidos, os outros eram simplesmente escorraçados e
enxotados.

Pois bem, Srs. Deputados, estou vendo com perplexidade
muitas coisas ocorrerem durante esses últimos tempos - e os jor
nais estão aqui para não me deixar mentir. Por exemplo: enquanto
os petroleiros estão realmente gritando por um direito que lhes foi
concedido pela autoridade máxima da época, o Sr. Presidente Ita
mar Franco, e estão sendo condenados não apenas pela mídia mas,
principalmente, pelos órgãos oficiais do Governo, endurecesse-se
com os grevistas. Até admito que haja diversidades de posição e
de compreensão do fenômeno greve, No entanto, o que se percebe,
neste Congresso, é que há uma bancada de aproximadamente qua
renta Parlamentares que, na mais vergonhosa barganha e chanta
gem, estão negociando seu voto em favor de benefícios pessoais,
não para uma categoria e muito menos para a totalidade da Nação.
Esses senhores não apenas recebem os holofotes e o beneplácito
da mídia, mas também constantes audiências com o mesmo Presi
dente da República que diz não ter agenda e que não pode receber
os grevistas, que estão tentando negociar. Temos posicionamentos
diversos sobre os mais diferentes problemas. Isso é ótimo, é sau
dável. Infeliz da nação onde todos pensem da mesma forma. A
dialética, a contrariedade, a contradição, o dissenso e o desconfor
to são exatamente o alimento de toda a sociedade.

Sr. Presidente, venho hoje manifestar minha indignação ao
tratamento dispensado pelo Sr. Presidente da República e por tan
tas autoridades desta Casa do Executivo aos petroleiros e eletrici
tários. Não interessa o que pensamos sobre eles. Se os petroleiros
e eletricitários pensam que estão certos, temos de lhes dar o direito
de pensar por sua própria cabeça e tomar sua própria decisão. Mas
as eles se nega esse direito. Querem que voltem humilhados ao seu
trabalho, aceitando não apenas uma promessa que, seguramente,
amanhã não será cumprida - a história recente deste País nos diz o
suficiente sobre isso. Temos absoluta certeza de que se os petrolei
ros voltarem ao trabalho amanhã, os que hoje foram demitidos
continuarão demitidos. E os que participaram mais ativamente da
greve continuarão. sem dúvida nenhuma, sendo perseguidos em
seu local de trabalho, até que fmalmente desistam.

Pior do que isso - repito - querem que eles voltem humi
lhados, de cabeça baixa e com o rabo entre as pernas, como diz a
gíria. Não é possível, Sr. Presidente! O ser humano tem direito de
divergir, de discordar. Essa é a essência da democracia. A nossa
tarefa é tentar encontrar soluções.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é indispensável que
nos coloquemos a serviço da Nação e não de uma facção dela. Po
demos divergir dos Parlamentares da UDR e da bancada ruralista,
mas não queremos - e eu também. como membro de um partido
de oposição - que eles tenham um prejuízo irreparável em sua
produção e em seus lucros. Entretanto, não aceito que eles possam
barganhar e vender o seu voto, chantageando o próprio Presidente
da República, atitude que não pode continuar se manifestando nes
te Congresso Nacional.

Concluo, Sr. Presidente. Estou profundamente chateado,
deprimido com o que estou vendo. Todos fomos eleitos por uma
população que seguramente não nos perguntou sobre o que deve
ríamos nos pronunciar. Fomos eleitos por uma platéia ampla, por
um público numeroso e por todos eles temos de zelar. E essa a
nossa tarefa, e o que peço ao Sr. Presidente da República e aos
Srs. Parlamentares.

O SR. ROLAND LAVIGNE (BlocolPL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na última se
gunda-feira, acompanhados do Governador da Bahia, Paulo Souto,
e do Senador Waldeck Ornelas, nós, Deputados da região, estive
mos em llhéus - sul da Bahia - para implantar o pólo de microin
formática. Isso, para nós que fomos maciçamente votados naquela
cidade, é um momento de muito orgulho, de muita emoção e, so
bretudo, de agradecimento ao Governador, por enxergar que a
nossa região, a região cacaueira da Bahia, que outrora muito con
túbuiu para o desenvolvimento do Estado, começa a ter do gover
no baiano a resposta necessária.

Inicialmente, são investimentos da ordem de quinze milhõ
es de dólares. Indústrias da área pleiteam lá se instalar para com
por aquele pólo. Nós, Deputados daquela região, estamos atentos
para que as empresas que para lá queiram irpossam se multiplicar.
O Governo da Bahia tem efetivamente dado condições estruturais,
inclusive com isenção de impostos, para que essas indústrias pos
sam se implantar e, assim, gerar o que estamos pleiteando: novos
empregos, novos investimentos. Tudo isso faz com que a nossa re
gião venha a ter um futuro melhor, do que o previsto.

Por falar em nossa região, queremos também registrar, des
ta túbuna, que o Governo Federal, através do Ministério da Agri
cultura e de todos os Ministérios da área econômica, realmente
cumpriu o que havia prometido ao Senador Antônio Carlos Maga
lhães, ao destinar 100 milhões de reais para o combate à vassoura
de-bmxa na região cacaueira. Estamos muito felizes, porque não
se trata mais de uma promessa, os recursos acabam de chegar e co
meçam a ser operacionalizados pelo Banco do Brasil.

Queremos, de público, agradecer ao Governo Fernando
Henrique Cardoso pela força que está dando ao sul da Bahia e a
toda região cacaueira que efetivamente, carecia de recursos fede
rais para salvar a lavoura do cacau.

Aproveito o ensejo para registrar a nossa inquietação com
relação aos problemas sociais daquela região. Hoje, cerca de 250
mil desempregados e algumas famílias passam fome. Estando es
ses recursos nas mãos dos agricultores, certamente irão beneficiar
e movimentar a região, a fim de que suJja mais oportunidade de
emprego e a paz social volte a reinar em nossa região.

Felizmente o Governo Fernando Henrique cumpriu a pro
messa feita ao Senador Antônio Carlos Magalhães.

Nós, que apoiamos o Governo Fernando Henrique, esta
mos, neste instante, agradecendo, em nome da Bahia, no do ao-
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vernador Paulo Souto, no dos Senadores Antônio Carlos Magalhã
es, Waldeck Omelas e Josaphat Marinho, à área econômica a força
que tem dado à região para salvar a lavoura do cacau, sobretudo,
no momento em que para lá são direcionados não só os 100 milhõ
es de reais, mas também os 260 milhões de reais nos próximos três
anos. Esses recursos, sem sobra de dúvida, contribuirão para o de
senvolvimento da nossa região.

Sr. Presidente) era o registro que gostaria de fazer nesta tarde.
O SR. JOSE AUGUSTO (PT - SP. Sem revisão do om

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho hoje a esta tri
buna paro registrar um fato inusitado na cidade de Diadema, em
São Paulo. Recebemos a visita do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adib
Jatene, convidaQo pelo Movimento Popular de Saúde e reforçada
pela Bancada d~ Deputados Federais da região da ABCD. No sá
bado, visitamos o Hospital Municipal do Piraporinha, o Hospital
Municipallnfanti1 do Jardim das Nações e as obms inconclusas do
Hospital Estadual da Região do Serraria.

Essa atividade trouxe para o Ministro da Saúde a importân
cia da implantação do SUS neste País, porque ali se verificou que
o poder municipal, buscando recursos, implantou a estrutura e o
serviço de saúde capazes de mudar a situação da saúde naquela ci
dade, reduzindo o índice de mortalidade infantil, promovendo a
saúde de forma gemI, diminuindo os acidentes, o número de doen
ças transmissíveis e implantando cobertum total de vacinação.

O sistema de saúde do trabalhador visto pelo Ministro da
Saúde fez com que S.Ex" saísse dali dizendo que aquele deveria
ser um exemplo paro o Bmsil. SExO visitou o Hospital Infantil,
unidade pequena e criativa, imensamente resolutiva, que, com 40
leitos, é capaz de responder por toda a demanda das internações
infantis do Município de Diadema, cuja população é de 450 mil
habitantes.

A atividade do Ministro da Saúde nesse final de semana
complementou-se com a visita ao Hospital Regional de Santo An
dré, com o sentido de ali criar um hospital regional que sirva de
referência para toda a região do ABCD, dando-nos a certeza de
que o SUS precisar ser implantado em âmbito nacional, a fim de
que haja controle dos Conselhos Municipais de Saúde, dos Conse
lheiros Populares, dos Vereadores, dos Prefeitos e das outras ins
tâncias estaduais e fedemis. Dessa forma, vamos dinamizar a
"saúde e capacitar as estruturas estatais a responderem com gmnde
za à necessidade de saúde.

Quero, para complementar a minha fala de engrandecimen
to à atitude do Ministério da Saúde, no sentido de incentivar Mu
nicípios brasileiros que avançaram e tivemm a seriedade de
investir em saúde, convidar todos os que me estão ouvindo para
participarem do Encontro Municipal da Saúde de Diadema, que se
realizará nos dias 27 e 28 do corrente mês, onde estaremos discu
tindo os avanços, as necessidades e as formas de buscar recursos
para essa área, trazendo a população para acompanhar os avanços
da política de saúde.

Quero dizer a V.Ex", Sr. Presidente, e aos demais Deputa
dos aqui presentes que a saúde vive um momento de crise. Neste
momento estamos criando no Congresso Nacional uma Comissão
Especial pam debater o fInanciamento do sistema de saúde. Espero
que todos os Srs. Deputados procurem inclusive acompanhar o de
bate sobre esse tema, pois o Congresso precisa debruçar-se sobre a
gmve crise por que passa o País na área da saúde. É necessário que
todos nós, independentemente de partidos e de ideologias, busque
mos uma saída no sentido de vincular os recursos para o Ministé
rio da Saúde e de aprovar a PEC que está em discussão na
Comissão Especial, que vai estar alocando 10% do Orçamento da
União, 10% do Orçamento dos Estados e 10% do Orçamento dos
Municípios vinculados à saúde - do mesmo modo, a educação

também tem a sua verba - para permitir que, neste momento de
crise do País, a saúde possa estar implantando o SUS e dando res
posta ao quadro difícil que se apresenta à população bmsileira.

Em o que tinha a dizer.
O SR. ANTÔNIO GERALDO (BlocdPFL-PE. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr".s e Srs. Deputados. Ca
ruam está completando, nesta data, 138 anos de sua emancipação
política; centro e trinta e oito anos de uma vida promissora e de
uma inconteste lidemnça na região do Agreste Setentrional de Per
nambuco, onde se destaca como expoente de comércio, de indús
tria um admirável expoente no que diz respeito à educação, com
especial destaque no ensino superior, com suas escolas de Direito,
de Odontologia e de Filosofia, acolhendo milhares de jovens que
se projetam na vida profissional, a exemplo de tantas outras figu
ras ilustres que tanto honram os seus antepassados pelo que repre
sentam hoje no mundo da cátedm, do magistério. do jornalismo e
tantos outros campos da inteligência e da cultura.

Caruaru, não é de mais recordar, com os seus 250 mil habi
tantes, continua sendo um ponto de referência em Pernambuco
pela projeção que alcança em tudo que realiza, como os festejos de
São João, apontados, hoje, como os maiores do Bmsil.

Isto nos engrandece isto nos envaidece, isto nos leva até a
formular convite aos que não nos conhecem, a ir ver de perto a pu
jança dessa Caruaru, cuja população não pensa em outm coisa se
não fazê-la cada dia maior. Por isto mesmo, está igualmente preo
cupada com os problemas a despeito de reconhecer que o desen
volvimento da "Capital do Agreste" deve boa parcela à
competência e honorabilidade dos que têm administrado a vocação
de crescimento de Caruaru. No entanto, isso é incontrolável, como
os que a conhecem não ignoram. E, dentro dos entraves, o maior,
o que mais preocupa é o da falta d'água. Chega a assustar, embora
povo e autoridades procurem o caminho paro a solução, o mais rá
pido possível. A pressa é inimiga da perfeição. Soluções emergen
ciais estão aparecendo, e não seriamos nós que iriamos
condená-las, mas convêm, desde já, lembrar que Caruaru deseja é
uma solução definitiva.

Ela existe. Foi cuidadosamente analisada e projetada. Não
tem sido fácil a sua execução, mas de uma coisa Governo, povo,
técnicos, construtores, têm certeza a obm de Jucazinho é o que o
Agreste Setentrional necessita, parque não somente resolve o pro
blema da sede, que se está tomando crônica em Carurau, como vai
irrigar grande parte da área banhada pelo generoso Rio Capibaribe.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o eminente Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso, visita amanhã a SU
DENE no Recife, boa oportunidade para oferecer a Caruaru o pre
sente que poderia marcar profundamente a alma coletiva dos seus
250 mil habitantes, a decisão de, neste 18 de maio comemorativo
dos seus 138 anos de emancipação política, liberar a construção da
barmgem do Jucazinho, no Rio Capibaribe.

SExO poderia anunciar que o seu Governo dará prioridade
ao Projeto Jucazinho, solução definitiva para o abastecimento d'á
gua de Caruaru e região, tendo em vista que o DNOCS o aprova e
já administra a obra que fora iniciada há 2 anos. O Ministro do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e de Amazônia Legal,
Gustavo Krause, conhece bem o projeto e e o apoia.

Caruaru bem que merece esse presente!
Em o que tinha a dizer.
O SR. SIMÃO SESSIM (pPR - RI. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quem quer que
se debruce, com seriedade e isenção de ânimo, sobre a situação da
educação e do ensino no Bmsil, vê-se a braços com um enígma ill

solúvel: embora todos os governos, desde o início da República,
tenham sempre colocado a educação - ao lado da saúde - como
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uma das prioridades mãximas das politicas governamentais, o cer
to é que a educação neste País tem sido sistematicamente relegada
li plano secundário, como se sobre ela pesasse uma maldição irre
vogável, impossível de ser exorcizada.

OIegamos ao fmal deste século sem que o sistema educacional
brasileiro tenha encontrado soluções para a maioria dos seus proble
mas eslIUturais ou até mesmo conjunturais. As promessas de palanque
continuam sendo promessas, tanto mais cedo esquecidas quanto mais
lIl'dorosamente anunciadas no calor das campanhas eleitorais. As esta
tísticas são descorçoantes: 3,5 milhões de crianças em idade escolar
estão fora das salas de aula; 18,4% da população brasileira com mais
de 14 anos é constituída de analfabetos; apenas 17% dos jovens com
idades entre 15 e 19 anos estão cursando o 20 grau; 1,3 milhão de pr0
fessores em todo o País não possuem sequer o 20 grau; 3 anos é a taxa
média de escolaridade do brasileiro, uma das mais baixas do mundo;
de cada 1.000 alunos que entram no 10 grau, apenas 63 concluem o 2"
grau, 48 entram na Universidade e somente 8 concluem, de fato, o
curso superior.

Para tentar reverter esse quadro de absoluta calamidade p6bli
ca, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) elaborou, em maio de
1993, o Plano Decenal de Educação, com o objetivo de, no prazo de
dez anos, erradicar o analfabetismo, oferecer ensino p6blico de quali
dade a todas as crianças brasileiras e promover a valorização sócio
profISsional dos professores. Como se vê, um projeto ambicioso, que
envolve a todos - órgãos federais de ensino, Govemo Estaduais e
Municipais e todos os segmentos representativos da sociedade civil
b.um gigantesco esforço conjunto de salvação nacional. Até agora., já
passados dois anos, o famoso Plano pennanece ocuho no limbo das
intenções, sem qualquer resultado visíveL

Este descaso com a educação - que parece fazer parte de
nossa fonnação histórica - é, sem dúvida alguma, um dos fatores
responsáveis pela imagem degradante do Brasil perante a comuni
dade internacional, como campeão mundial do analfabetismo e
como O país que detém o pior índice de ensino público do Planeta.

No olho do furacão, agita·se, desnorteado e sem perspecti
vas, o profissional de ensino, acossado por salários de fome, con
dições de trabalho degradantes e desprestígio social. Os jornais
estampam, todos os dias, flagrantes dessa tragédia, de onde emer
gem dados aberrantes, surrealistas, que já não chocam nem como
vem a opinião pública, banalizados como estão pela monotonia da
recorrência.

Embora dados estatísticos divulgados pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) informem que
o Brasil paga, em média, o equivalente a 80 d6lares mensais a um
professor do ensino fundamental':'" o que já nos coloca num pata
mar inferior à Índia e ao Paquistã~-, esse salário é como o sonho
de uma noite de verão para milhares de-professores espalhados pe
los quatro cantos do País, mormente nas regiões mais carentes do
Norte e Nordeste.

Os exemplos chegam a cansar, de tão repetitivos. No pe
queno Município de São Benedito, no Estado do Maranhão, os
professores recebem entre R$ 6,34 e R$ 13,45 por mês. Os chama
dos professores leigos, que s6 têm o 10 grau, auferem apenas R$
4,23. Na pequena comunidade de Lago Verde, no mesmo Estado,
o salário mensal de uma professora leiga oscila em torno de 8
reais. Há casos de professoras que precisam andar 40 quilômetros
a cavalo para receber o magro estipêndio, e ainda enfrentam atra
SOS no pagamentos por parte das Prefeituras.

Há ainda que registrar, pelo absurdo que representa, e até
. mesmo como curiosidade folcl6rica, o caso de um servidor da Pre

feitura de São João do Piauí, a 514 quilômetros de Teresina, cujo
salário mensal, por incrível que pareça, é de apenas R$O,Ol (um
centavo) - quantia em tudo equivalente ao 6bolo oferecido ao bar-

queiro Caronte para levar aos infernos as almas dos condenados.
Infelizmente, aberrações como essas são mais freqüentes do que se
imagina. Em muitas comunidades perdidas no interior deste vasto
País, professores, serventes, garis e outros humildes servidores ga
nham salários em tomo de 10 reais. De pouco adiantam técnicas
modernas de aprendizagem, estratégias mirabolantes, inovações
pedagógicas trazidas de países do Primeiro Mundo, construção e
modernização de unidades escolares, se o elemento humano fun
damental, que é o professor, continua a amargar um salário de
fome, obrigado a submeter-se a cargas horárias excessivas, para
poder prover o sustento da família, transfonnando o exercício da
profJSSão num sac1Ífico de todas as horas, sem ter ao menos o con
solo do reconhecimento social.

Sras. e Srs. Deputados, a extensão e a profundidade da crise
educacional do País - face mais negra e mais perversa da crise so
cial, porque renega o futuro e desconhece o presente - exigem
uma mudança radical de atitude, uma verdadeira revolução que al
tere, na sua essência, o sistema atual, ineficaz e perdulário, verda
deiro precipitado histórico do paternalismo, clientelismo e
insensibilidade atávica das elites que o criaram e até hoje o patr0-
cinam. .

As causas da ineficiência e má qualidade do ensino público
no Brasil são por demais conhecidas, mas julgo que não seria
ocioso destacar, entre elas: a inexistência de uma estratégia educa
cional elaborada em parceria com os setores organizados da socie
dade civil e com os Poderes Executivos e legislativos municipais,
estaduais e federais, consideradas, em qualquer instância, as diver
sidades e peculiaridades regionais; as alterações de rumo e de
orientação a cada mudança de governo, o que gera desperdícios de
recursos materiais e humanos; o mau gerenciamento do dinheiro
público e a estrutura burocratizada e morosa dos setores adminis
trativos; e, acima de tudo, os salários aviltantes pagos aos prOfIS
sionais do ensino, e a ausência de politicas salariais e de planos de
carreira, o que equivale a dizer, em outras palavras, que, enquanto
o trabalho do professor não for elevado ao patamar de profISSão
socialmente reconhecida e economicamente valorizada, de pouco
valerão os esforços de uma revolução n9 ensino brasileiro.

Não se pode mais tergiversar. E preciso que aqueles que
têm nas mãos o destino deste País se convençam de que a educa
ção fundamental e a formação profISsional constituem a base do
desenvolvimento e do progresso. O investimento brasileiro em
educação, que deveria ser de, pelo menos, 10% do pm, tem cor
respondido a apenas 3,9%, muito inferior ao de outros países que
já garantiram a universalização do acesso ao ensino fundamental e
médio. Todos os países que flZerllm da educação prioridade nacio
nal- a exemplo do Japão e dos chamados Tigres Asiáticos, que os
homens públicos brasileiros não se cansam de elogiar - colhem
hoje os frutos dessa eleição. Enquanto isso o Brasil, fIrmemente
ancorado em uma politica educacional tíbia e vacilante, continua a
freqüentar os subterrâneos do Terceiro Mundo, como o triste de
tentor de recordes que envergonharam a consciência nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALDO ARANTES (pCdoB-GO. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Hospi
tal Geral de Goiânia, referência para tratamento de pessoas
carentes não só de Goiás, mas de toda a região Centro.Qeste, en
contra-se fechado para reformas há mais de 3 anos.

Com isto, sobrecarregou ainda mais outras unidades da
Rede de Sal1de Póblica e Conveniada da Capital do meu Estado. O
Hospital de Urgências de Goiânia, o Hospital das Clínicas da Uni
versidade Federal de Goiás e a Santa Casa de Misericórdia funcio
nam além do limite de suas capacidades, penalizam ainda mais a
popllação necessitada.
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Neste peIÍOOo em que o Hospital Geral de Goiânia está fecha
do, deixaiam de ser realizadas 29.640 cirurgias eletivas, 356.070 con
sultas âmbulátoriais, 21.840 admissões de emergências e 758.160
atendimentos de pronto-socorro. E isto sem levar em contá. outi:os ser
viçôs prestados pOr essa Unidade de Saúde, como exames laborato
riais; raios-x, tomografJa~ computadorizadas ehemodiálise.

.. Esses dadOs, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, compro
vam s~r urgenfua reabertura do Hospital Geral de Goiânia. Para
isto, faz-se necessário o repasse de recursos, pelo Governo Fede
ral, Para. a conclusão das obras de reformas do Hospital, que, aliás,
já está como ambulatório pronto e mobiliado: são 35 consultórios
projetados para atender à demanda de pacientes de todo o Estado
de Goiás. E a rede de apoio ao ambulatório, composta de radiolo
gia, gesso eexames específico, como endoscopia e cardiologia, já
está em fase de Conclusão.

No entanto, matéria publicada pelo jornal O Popular, de 27
de abril de 1995; página 6, afrrma: ','O inistro da Saúde, Adib JI.!-te
ne, descartou ontem em Goiânia qualquer possibilidade de liberar
os 13 milhões de reais que faltam para concluir as obras de refor
ma e também reequipar óHospital Geral de Goiânia (HGG)..."

Por isto mesmo, enviei fax ao Ministro da Saúde, solicitan
doa urgente liberação dos recursos necessários à conclusão das
obras do HGG,e tiunbém ao Governador do Estado, solicitando as
medidas' necessárias para à retomadas d1ls obras.

A reforma do Hospital Geral de Goiânia, inicialmente pre
vista para durar 8 meses, com recursos da ordem de 2,65 milhões
de dólares com parceria' do Estado e Governo Federal, já tem con
cluídas 70% das obras, e desde dezembro de 1994 está paralisada.
Tanto o Góverno do Estado como o Governo Federal afl11llanl não
ter recursos para concluir as obras do Hospital Geral de Goiânia.

O pano Oe rondo da falta de recursos para a área de saúde
está relacionado com os cortes profundos realizados pelo Governo
Federal no orçamento da área da Saúde. Há corte de verbas da
Saúde, Educação, construção de estradas e infra-estrutura básica
do País, mas não há corte de um único centavo dos gastos destina-
do ao pagamento das astronômicas 'dívidas interna e extema. '

A sociedaae e particUlarmente os setores ligados à área da
Saúde 'precisam desenvolver uma forte pressão sobre o Governo
para quesejam assegurados os reCÍlrsos necessários para. o desen-
volvimento do setor de Saúde Pública. '

O 8R.MÁRCIO REINALDO MOREIRA (pP - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, as falências e concordatas em todo o País são cada vez
maiores. Os empresários deixam de cumprir compromissos por
causadas medidas de arrocho do Governo Federal, reduzindo o di
nheiro na praça, dillcultando o crédito e aumentando os juros. Es
tas medidas visam a combater o consumo e fazem parte, da
estratégia da equipe econômica de fortalecer o Plano Real.

, Com a diminuição das vendas, a inadimplência das indús
trias aumenta e assusta a todos que se preocupam com o setor pro
dutivo. Para pôr ordem neste pré-caos, é urgente a Refonna Fiscal
e Tributária.

O Governo pratica a política deioiô, de vaivém faz o em
presáriado acreditar, ampliar e modernizar empresas e, logo de
pois, o Governo sem respeito algum pelo setorprodutivo nacional,
age ao contrário. Este vaivém desacredita o Governo, mas - o que
é pior - desestimula o empresáriado nacional.

Onde estão as linhas de crédito para pequenas e médias em
presas? Por' que a limitação das operações de desconto de duplica
tas? Como explicar a decisão de proibir a prática tradicional e
sempre respeitada pelos envolvidos dos cheques pré-datados e sua
troca, as operações de factoring, que estimulam o comércio e dei
xam o empresáriado respirar?

O Governo, ao tentar reduzir o nível da atividade econômi
ca, adotou um remédio que realmente matará a doença, qual seja
reduzir-se-ão as atividades econômicas. Contudo, corre-se o risco'
de também matarmos o doente, pois muitos serão atingidos por es
tas medidas econômicas.

Sem capital de giro e sem disporem de patrimônio para ven
der e manter-se no mercado, pequenos e médios empresários estãp .'
em sérias dillculdades.

Ao evidenciar minha preocupação com a inconstância da
política econômica do Governo, desejo também denunciar e la
mentar o que foi publicado no jornal Estado de Minas.

Diz a notícia do dia 8 último." O industrial mineiro Heber
Machado Teixeira, 34 anos, sócio e gerente-fmanceiro das Organi~

zações Del Rey, que produz o Café Dupim, empresa classificada
entre as cinco maiores indústrias da Grande Belo Horizonte, suici
dou-se tamanha a pressão psicológica em que se encontrava, pro
veniente de dillculdades fmanceiras vivida por sua empresa, em
decorrência do arrocho da política econômica do Governo. "

Este fato aumentou ainda mais a revolta do empresáriado
diante da impassividade da equipe econômica do Governo Federal.

Mas há outros relatos da Imprensa:

''Brica PatIÍcia Ferreira Carvalho, sócia-proprietá
ria da Terra Mater Turismo, de Contagem, expõe sua
preocupação: ela vende pacotes turísticos mediante o re
cebimento de cheques pre-datados. Os cheques pré-data
dos eram descontados em empresas de factoring e ela,
mediante pagamento de juros, conseguia o capital de
giro de sua empresa. Agora, ela tem os cheques pré-da
tados e não tem condições de descontá-los.

O Presidente do Sindicato da Indústria de Repara
ção de Veículos, Cláudio Lambertucci, declara: "No.
nosso setor de atividade, a condenação a essa política é
unânime, pois entendemos que os juros cobrados hoje
nem siío abusivos, são extorsivos mesmo..."

O Presidente do Sindicato da Indústria de Cerâm
cia para ~onstrução e Olárias do Estado de Minas Ge
rais, Sr. ,Elcio Wanderley Costa, disse que "se essa
política de juros altos prosseguir, fatalmente haverá que.
bra de empresas em nosso segmento produtivo, que con
grega 989 cerâmicas e mais de 3 mil Olarias, onde
trabalham cerca de 72 mil pessoas. .

O Sr. Jorge Protásio de AvelIar, presidente do
Sindicato da Indústria de Vestuário de São João Nepo
nuceno, Zona da Mata de Minas, informa: ...0 nosso se·
tor, que abriga mais de cem empresas do ramo, estão
vivendo uma situação aflitiva ante a política de juros."

O Presidente do Sindicato da Indústria de Produ
tos Farmacéuticos e Químicos do Estado de Minas Ge
rais, Sr. Roberto de Morais, declara"... o momento nos
aconselha a aguardar os acontecimentos; do contrário, é
suicídio fmanceiro uma empresa se submeter a taxa de
juros tão elevados..."

Os dirigentes dos Sindicatos Patronais do Triângulo
Mineiro salientam" As indústrias da nossa região estão
correndo o risco de desaparecerem do cenário econômico,
pois suas vendas foram reduzidas em até 60% e inadim
plência está atingindo níveis nunca antes alcançados."

O setor de torrefação e moagem de café opera
com preços 44% abaixo dos preços praticados em lO-7c
94, quando da introdução do Plano Real.

Estas são notícias da imprensa de Minas Gerais, que retra
tam a aflitiva situação em que se acha o setor produtivo mineiro.
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O Governo não pode ficar insensível aos fatos que vêm
ocorrendo no mercado. É imperioso e necessário que o Governo
altere desde já sua política de juros. Que apresente sua proposta de
RefolTIla Fiscal e Tributária, e, antes de tudo, não mantenha a eco
nomia atrelada artificialmente a um dólar irreal.

O SR. ÁLVARO GUADÊNCIO NETO (BlocdPFL - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Dep.1tados,
venho mais uma vez a esta tribuna para dela lançar grito de socorro aos
produtores de sisal das regiões do Curimataú e Serldó, da Panub.a.

Naquelas duas regiões, mais de 150.000 pessoas retiram
suas subsistências da labuta diária com o sisal, sendo responsáveis
por 80% das exportações dessa fibra na Paraloa e 33% de todo o
sisal exportado pelo País.

O setor sisaleiro de meu Estado é a principal atividade eco
nômica de inúmeros Municípios, tais como Pocinhos, Olivedos,
Remígio, Soledade, Picuí, Cubati, São Vicente do Seridó, Montei
ro, Barra de Santa Rosa, Frei Marinho, Nova Palmeira, Pedra La
vrada, Nova Floresta, Teixeira, Desterro, Imaculada, Cuité, e
outros tantos. E como, já disse, emprega mais de 150.000 pessoas.

Pois bem, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, é esse im
portantíssimo setor da agricultura da Paraloa que pede socorro,
para não parecer a desamparar tanta gente.

A crise que assola o setor já determinou a paralisação de
mais de 50% dos produtores paraíbanos e os demais também as
sim deverão fazê-lo, por absoluta falta de condições econômicas
para subsistirem.

O Plano Real, cujos resultados até aqui são os mais meritó
rios, tem patrocinado uma defasagem cambial gravíssima para
todo o setor exportador, mas particulalTIlente danoso aos produto
res de sisal, cujos custos internos subiram em proporções infinita
mente superiores às cotações internacionais do produto.

Basta ver, Sr. Presidente, que as estimativas de custo de
produção da fibra giram em torno de R$O,40 por quilo e a receita
obtida pelo produtor não ultrapassa a R$0,38 Não precisa ser espe
cialista na área econômica para constatar que nenhum produtor
tem condições de sobreviver com um prejuízo dessa ordem.

Tenho em mãos documento fumado pelas lideranças políti
cas e por produtores do Município de Pocinhos. reclamando da de
satenção das autoridades para com o desastre que assola aquela
região. Nossos Municípios não pedem favor, nem esmolas, pedem
socorro!

O mesmo socorro prestado pelo Governo Federal, comjus
tiça, ao setor calçadista, em forma de compensação aos produtores
pela defasagem cambial, que poderia vir através de fmanciamento
às cooperativas, como reforço de capital de giro, de modo a permi
tir, a estas, a exportação direta do produtos, sem a participação de
intelTIlediários.

Sr. Presidente, o Governo Federal também poderia rever os
preços mínimos, adequando-os à realidade. Poder-se-ia, ainda
atuar para redução dos custos de produção, através da reforma dos
campos de sisal- medida que sabidamente aumentaria a produtivi
dade da área cultivada, podendo ser atingido mediante apoio fi
nanceiro do FNE. Por fim, há a possibilidade de a CONAB
adquirir o produto, como fOlTIla de manutenção de renda e empre-
go para tantos paraibanos. '

Apelo ao Sr. Presidente da República Fernando Henrique
Cardoso, e ao Ministro da Agricultura, José Eduardo de Andrade
Vieira, para que se sensibilizem com a sorte dos meus conterrâ
neos, que após sofreram a inclemência da seca por vários anos,
vêm-se a braços agora com essa crise que tanta angústia tem gera
do àquela brava gente.

O SR. RUBENS COSAC (pMDB - GO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tenho

como assunto para este ·pronunciamento, a notícia auspiciosa de
que a Secretaria Especial de Solidariedade Humana, em Goiás,
está fazendo os últimos preparativos para o início da distribuição
de cestas de alimentos as famílias carentes, cadastradas no Estado.

O evento está marcado para o dia 20 do corrente mês, a par
tir das 8h, no Estádio Serra Dourada. Na véspera será feito um
pré-lançamento do programa, às 15 h, no Centro de Cultura e Con
venções de Goiânia, a que estarão presentes representantes as mais
altas lideranças do Estado.

Explica o Secretário de Solidariedade Humana, Euler Láza
ro de Morais, que o evento não tem qualquer caráter político-parti
dário nem de propaganda governamental.

No pré-lançamento, será exibido um vídeo com fala do so
ciólogo Herbert de Souza, o Betinho, sobre o apoio às famílias ca
rentes, desenvolvido pelo Governo de Goiás. Ao mesmo tempo
ocorrerá apresentação de um clip da dupla sertaneja Leandro e
Leonardo, com a música tema da solidariedade.

Na primeira etapa do programa, serão distribuídas 160 mil
cestas básicas às famílias carentes cadastradas na Capital e no interior.

Para continuação do programa, ao longo do corrente ano, o
Estado deverá investir cerca de R$50 milhões, acrescentando leite
e pão para crianças pobres. insenção das taxas de água e luz e dis
tribuição de lotes, com recursos do próprio Estado.

Explica ainda o Secretário Euler de Morais que, de imedia
to, serão assinados vários convênios, incluindo um com o Unicef,
visando à obtenção de um fundo internacional para amparo à
criança. Serão desenvolvidas ações de acompanhamento de ampa
ro à infância e às famílias carentes, e. verificado o seu impacto nas
comunidades beneficiadas, colher dados concretos sobre a impor
tância do atendimento.

Outros convênios serão assinados com a Secretaria de Edu
cação e a de Saúde do Estado, que prometem executar ações para
lelas de apoio ao programa. Assim, no que tange à Secretaria de
Educação, as crianças de famílias cadastradas, que estejam em ida
de escolar, terão prioridade de matrícula na rede oficial de ensino.
Além da educação, a criança receberá merenda escolar e estará
sendo retirada da rua.

A Secretaria de Saúde deverá desenvolver intenso programa
de vacinação e incluir nas cestas básicas medicamentos essenciais.
Ressalte-se que grande tem sido o entusiasmo e a participação dos
segmentos organizados do Estado na Campanha.

É grande o número de voluntários que têm oferecido sua
participação, tanto na Capital como no Interior, pois o trabalho
vem ocorrendo com absoluta isenção, ganhando inteira credibili
dade por parte de todos.

Um destaque é que o programa prevê a colocação de meo
bros das famílias cadastradas no mercado de trabalho. Teís famí
lias, podendo suprir-se por si mesmas, garantirão a sua autonomia
ecnômica, desvinculando-se do programa assistencial e dando
oportunidade a outras famílias.

A iniciativa, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é uma
das mais meritórias de quantas tem sido desenvolvidas no País.
Oxalá, todos os Estados Federados seguissem o mesmo exemplo,
pois o sentido do programa é de verdadeira brasilidade.

Era o que tínhamos a diz.er, Sr. Presi~e, Sr"s e Srs. Dep.1tados.

SR. SERAFIM VENZON (pDT - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a CO
FINS e o imposto sobre lucro das empresas são dirigidos para a
Seguridade Social Previdência, Saúde e Assistência Social.

É necessário análise profunda. O problema é bem maior
do que se pensa. Dentro dos programas específicos, todos tem
defasagem, para o programa do leite, por exemplo, será atendi-
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do apenas em 54% da previsão. O problema é crônico e tem se re
petido ao longo dos anos. Precisamos analisar o problema como
umtodo. •

As fraudes existem e devem ser identificadas e combatidas,
mas não podem ser justificativa para a limitação no investimento
na saúde. A fraude existente não ultrapassa os 3%, a maioria delas
praticadas por profissionais que conhecem o programa, a máquina
administrativa e sua incompetência. Pior que a fraude é o desvio e
o uso incorreto da já pequena verba destinada à saúde.

O problema da saúde não é apenas pagar as UCA e atendi
mento hospitalar. É um programa muito maior, com relação a des
nutrição, doenças crônicas, como a Tuberculose, Lepra etc., e
doenças relacionadas ao saneamento, como diárreia, por exemplo.

Devem ser revistos os critérios de filantropias. Criou-se no
País uma cultura prejudicial de todos os lados. De um lado a popu
lação precisa e gosta do bom atendimento por custo mínimo; de
outro lado, os homens públicos não gostam de investir dinheiro
em áreas sociais porque o superávit destes investimentos é social,
difícil de ser medido e é facilmente esquecido pela população,
além de contas como fraco monumento eleitoral. Prefeitos, Gover
nadores e Presidente da República não gostam de investir nessas
áreas, talvez por estes motivos. E o pior, é que os encontros que se
formam para te~tar resolver essas questões, reúnem secretários da
saúde, presidentes de assistências sociais, presidentes de clubes de
servidores, todos os homens de graude boa vontade, bem intensio
nadas, mas "sem café no bule" e sem poder político para resolver a
graude crise social. Por isso, é necessário que se leve a essas reu
niões os administradores com força político-administrativa; caso
contrário, ficaremos sempre conversando e sonhando muito no
campo das idéias, e sem ver o resultado prático. A resolução defi
nitiva do problema da saúde é dos Prefeitos, Governadores e Pre
sidentes, e não apenas Secretarias e Ministros Municipais - aliás
conheço um de alta capacidade, de boa vontade, de graude habili
dade político-administrativa que tem tudo para acertar, se lhe for
dado ao menos a verba mínima.

No caso, há muitos anos não via no Ministério alguém com
a envergadura do Ministro Adib Jatene. A hipocrisia não tem lugar
no seus raciocínios. Tem realizado um esforço diuturno para ver
resolvido o problema da saúde. No entanto, criar mais um impos
to, o IPMF não vai resolver, porque, no mínimo, quando o Gover
no vir esses 5 a 6 bilhões de reais que de lá vierem, tentará desviar
para outras áreas onde poderá melhor marcar a memória da cultura
política brasileira.

Devo elogiar o Ministro por estar a frente, com os Deputa
dos, exigindo solução sólida e permanente, além de alguma postu
ra emergencial que necessita. De outras vezes, via atitudes
hipócritas de diversas autoridades da saúde desde o Ministério até
as Secretariais Estaduais. No ano passado, por exemplo, estando
todos os hospitais a beira do caos, todas as Santas Casas vendiam
rifas, bingos e outras doações para pagar o 13° dos funcionários e
que, por isso, faziam pedidos com mais veemência ao Ministério e
Secretário Estadual. Qual foi a atitude dessas autoridades?

Divulgam na imprensa de circulação estadual, com semea
dura para todos os jamais de circulação urbana, que os hospitais
de Santa Catarina estavam devendo 300 milhões de reais ao SUS
referente a fraudes. Ora, onde está este dinheiro?

Isso irrita as pessoas de massa cinzenta. Em vez de tentar
resolver, joga maldosamente na mídia dados diabólicos para colo
car a população contra as pessoas da melhor boa vontade, que pra
ticam um verdadeiro sacerdócio.

Esta Casa e a Comissão de Seguridade Social, junto com o
Ministro, devem exigir uma solução. Decretar estado de calamida
de pública, se necessário.

A saúde tem jeito. É necessário mudar a pauta de importân
cias de nossos governantes.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, considero que é cada vez mais grave e
tensa a situação do País. Cabe perguntar neste momento quando os
governantes deste País vão ter palavra, vão ter uma cara só; quan
do os trabalhadores, os oprimidos e a população em geral vão ter
direito a um Presidente que os respeite e cumpra os acordos cele
brados com o eleitorado, com a população durante a campanha e o
processo eleitoral; quando terá fim jogo espúrio do candidato que,
durante as campanhas, declara um programa dirigido aos mais po
bres, mas quando eleito governa só para os ricos.

Sr. Presidente, a luta pela ética tem de avançar. É preciso
difmir, também., a cassação daqueles que faltam com a ética duran
te as campanhas eleitorais, é fazendo um pacto com a sociedade e,
depois de eleitos, realizando outro tipo de programa e de pacto.

É inaceitável a conduta do Sr. Fernando "Herdeiro de Col
lor". Este cidadão, que governa este País, virou o terror do povo
brasileiro. O Sr. Fernando ''Herdeiro de Collor" destimula todos os
compromissos assumidos pelo seu patrono, o ex-Presidente Itamar
Franco, num ato de pura traição, como, por exemplo, a quebra do
acordo celebrado entre o Governo passado e os petroleiros. O Sr.
Fernando "Herdeiro de Collor" desestimula o processo de reforma
agrária, colocando na Presidência do INCRA um fazendeiro. O Sr.
Fernando "Herdeiro de Collor' nega qualquer tipo de negociação
com os grevistas, faz ameaças e chantegia a população brasileira.
Mas entretanto, enquanto se nega a receber os trabalhadores, cur
va-se aos interesses externos e às pressões dos grupos econômicos
nacionais. O Sr. Fernando "Herdeiro de Collor" tenta sufocar e
vender nossa Pátria, arrebatando nossas estatais, entregando nosso
patrimônio a preço de banana às multinacionais e ameaçando a
unidade nacional com o ql!ebra dos monopólios. Não dá mais para
agüentar, Sr. Presidente. É preciso reagir ou então morreremos à
míngua. O Sr. Fernando "Herdeiro de Collor' subtrai os poderes
democráticos da Presidência para se transformar num autêntico dita
dor. Não dá mais para aceitar um Presidente que se amocambou no
Palácio do Planalto e se nega a olhar para este País, para ver as carên
cias que ele enfrenta; que só abre o Palácio para atender aos donos do
poder econômico. Não dá mais para agüentar um governo que ofere
ceu à Nação brnsileira um tipo de programa, que ganhou as eleições
no primeiro turno, mas que, uma vez eleito, muda de postura. renega
o seu passado e coloca o País nessa situação de incerteza. A situação é
tensa neste País, e não dá para aceitar que o Presidente se negue a
qualquer tipo de mediação. É bom lembrar ao "Sr. Fernando "Herdei
ro de Collor" que o povo brasileiro ainda está vivo, que este Congres
so ainda existe e que o impecbment não foi feito apenas para cassar
Collor. Assim como o povo brasileiro saiu às ruas e cassou o engoma
dinho de Alagoas, sairá também às ruas para exigir que este Governo
mude de conduta, que respeite e nossa Pátria e que dê um outro sen
tido de governo para este País,

Sr. Presidente, era esse o pronunciamento que queria fazer,
e gostaria de fazer um apelo, principalmente à bancada do PSDB,
para que sensibilize o Governo, o Presidente, a ouvir todos os bra
sileiros. O Sr. Fernando "Herdeiro de Collor" não foi eleito Presi
dente apenas da UDR, dos usineiros, dos banqueiros e das
multinacionais. S. Exa comprometeu-se com o povo brasileiro.

O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. HERÁCLITO FORTES (BlocolPFL - PI) - Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. Ex"
que cobrasse do orador que me antecedeu, o nobre Deputado Do-
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mingos Dutra, quem é Fernando ''Herdeiro de Collor". Esta Casa é
uma instituição de respeito. Acho que todos os Srs. Parlamentares
têm o direito de fazer acusações e denúncias, mas têm de respeitar
a autoridade maior do País. Peço a V. Ex', caso esses esclareci
mentos não sejam prestados, que solicite à taquigrafia uma revisão
no discurso de S. Ex' porque, afmal de contas, os Anais desta Casa
ficarão para a história. Não é possível que, no futuro, aqueles que
necessitarem pesquisar esses Anais não saibam de quem se trata.
Além disso, não fica bem que necessitarem pesquisar esses Anais
não saibam de quem se trata. Além disso, não fica bem para um
Deputado do PT tratar um Presidente da República com deboche,
ainda mais quando esse Presidente está sendo procurado pelo seu
partido para solucionar graves seríssimas que, neste momento, es
tão acontecendo no País.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vamos solicitar
as notas taquigráficas para que possamos reabnente verificar se
houve alguma expressão mais forte que não deva constar do lin
guajar parlamentar.

Gostaria de dizer aos Srs. Parlamentares que o Pequeno Ex
pediente não é o momento adequado para tratarmos de discussões
paralelas. Dou como encerrado e superado o assunto.

Concedo a palavra ao Deputado Jackson Pereira.
O SR. JACKSON PERElRA (PSDB - CE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, à medi
da que se acentua a inclinação do Governo pela privatização dos
portos, acabo de receber e passo a emitir a minha opinião a respei
to do excelente trabalho do Dr. Marcos Vinicius Mendes Bastos,
datado de abril de 1995, sob o título "Concessões e Arrendamen
tos no Subsetor Portuário - Uma Estratégia de Ações Prelimina
res". O Dr. Marcos Vinicius é Secretário da Produção do
Ministério dos Transportes e tem uma larga vivência no setor pú
blico, principalmente na área do controle interno.

O processo de arrendamentos e concessões portuárias, não é
inovação brasileira, pois os principais portos do mundo proporcio
nam uma avaliação das potencialidades de recursos gerados por
arrendamentos e concessões portuárias desde que gerenciados com
profissionalismo e competência.

Já há exemplos positivos de concessões no Brasil, como os
de Paranguá, São Sebastião e São Francisco do Sul. Desse modo,
apesar de algum outro exemplo negativo, o assunto pode e deve
ser estudado em profundidade, a fim de se obter grandes e provei
tosos avanços no setor.

O embasamento constitucional e legal a respeito pode ser en
contrado nos arts. 21, inciso xvn, alínea f, e 175, parágrafo único, in
ciso I, da Constituição; na Lei nO 8.630, de 25 de fevereiro de 1993
(Lei de Modernização dos Portos); Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, em seu art. 1° (Lei de Concessões); na MP nO 890, de 13 de fe
vereiro de 1995 (Normas de Concessão e Setor Portuário); e Lei nO
8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei dás Licitações).

Como se vê, os dispositivos constitucionais e legais são su
ficientes para dar-se início ao processo de privatização, conforme
os objetivos do Governo, que implicam dentre outros de interesse
nacional, a privatização das atividades produtivas do setor econô
mico, voltando-se o desempenho da União exclusivamente para as
atividades de relevante interesse coletivo; solução da precariedade
nos serviços de transporte e atividades correlatas; adoção de medi
das progressivas de descentralização e, afinal, em face de tudo
isso, o incremento de participação da iniciativa privada nos servi
ços portuários.

No Brasil, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, há 35 "por
tos marítimos, envolvendo 360 berços, na sua maioria com instala
ções inadequadas para o transporte maritimo moderno, que exige
maior economia de escala e menores custos.

Em conseqüência de tudo isso, destaca-se falta de captação
profissional, acarretando ineficiência e elevados custos para as
operações. Outros aspectos negativos, relativamente à operação
dos navios nos portos, dizem respeito aos altos custos dos serviços
de praticagem, estivagem e reboque. Problemas como todos esses
apontados demonstram o emperramento da atividade portuária a
cargo do setor público. Daí a justificativa do processo de desestati
zação do setor, proposto pelo Governo.

As discrepâncias da atividade portuária brasileira chegam a
tal ponto que o frete de Salvador (BA) para o porto de Rio Grande
do Sul (RS) fica mais caro do que para os portos da Europa.

Desse modo, justificam-se plenamente a concessão e o ar
rendamento de áreas portuárias, visando ao aumento da produtivi
dade, à melhoria de qualidade de serviços, à modernização e
ampliação das instalações e equipamentos, como afirma, ainda, o
Dr. Marcos Vinicius e para os quais a União não dispõe de recur
sos necessários.

Assim, não há outra solução para o problema, e para des
vincular a União desse pesado ônus e não ser a concessão e/ou ar
rendamento dos portos. Isso resultará, igualmente, em benefícios
sociais, mediante a geração de novos empregos diretos e indiretos,
redução dos encargos da União e aumento das receitas tributárias
que podem ser direcionadas para outros investimentos sociais rele
vantes e em outros setores da infra-estrutura viária.

Os exemplos apontados, que ofereceram aspectos positivos
e outros tantos de caráter negativo, devem ser considerados e ade
quadamente analisados antes da implementação do processo de
privatização, para que se alcance o objetivo abnejado de melhoria
dos serviços portuários, sem prejuízo, mas, ao contrário, em favor
das rendas públicas nacionais. Fica, ainda consignado que o mode
lo proposto de privatizaçães passa, inicialmente, pelos Estados e
Municípios envolvidos com atividade portuárias.

O processo de privatização envolve certos riscos que devem
ser imediatamente detectado, para que as vantagens apontadas não
se transformem em maiores problemas para a Nação, como, dentre
outros, o estabelecimento de monopólios privados nocivos aos in
teresses da coletividade, no caso de concessão, ou arrendamento
indefinido e permissão de acesso, no de arrendamento. Esses e ou
tros riscos devem ser friamente analisados, de, modo a se atingir o
objetivo colimado na deflagração do processo de concessões e ar
rendamentos.

Em conclusão, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, sugiro
que, ao ser deflagrado, pelo Governo, processo de privatização, a
concessão dos serviços portuários tenha início pela Companhia
Docas do Ceará, atendendo a que a região Nordeste deva ter prio
ridade em todos os planos de desenvolvimento nacional..

O Nordeste tem muito o que exportar e com uma infra-es
trutura portuária à altura das suas potencialidades poderá desen
volver outras fontes de produção agropecuária e industrial, além
da ampliação do seu artesanato, que é dos mais belos de quantos
possam haver pelo mundo afora.

A entrada e saída de navios de grande calado pelos portos
permitirá que os homens de negócio apliquem ali seus capitais em
atividades reprodutivas, ao mesmo tempo em que abrirá caminho
para expansão das micro, pequenas, médias e grandes empresas.

Tendo como exportar, todo mundo se interessa em produ
zir. E é bom lembrar que, no mundo moderno, a produção é que
determina os grandes surtos de progresso nacional e regional, haja
vista os blocos que se formam entre as grandes nações dos conti
nentes, para maior desenvolvimento do setor comercial. E para
isto, volta a enfatizar que é de fundamental importância a imple
mentação de uma política de privatização dos portos como, em
boa hora. defende o Sr. Marcos Vinicius.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputa-
dos.

o SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco'PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Depu
tados, os agricultores brasileiros encontram-se às portas da falên
cia, da inadimplência total, e aqueles que estão um pouco melhor
já estão ameaçados de perder seu patrimônio.

A grande batalha contra a 1R travada pela Frente Parlamen
tar da Agricultura é meritória e merece de todos muito apoio. Esse
indexador do crédito rural é responsável pelo descalabro na agri
cultura.

É também procedente o grito do campo por uma política
agrícola capaz de garantir a atividade e a competitividade do setor
rural.

A nossa economia está sofrendo com as absurdas taxas de
juros que sustentam a política cambial, âncora do Plano Real. O
comércio e a indústria já estão sentindo duramente o peso desses
instrumentos macroeconômicos e logo o próprio sistema fmancei
ro estará se ressentindo também.

Aí, então, a sociedade se dará conta do quanto tem sido
mal-informada sobre os problemas dos agricultores e compreende
rá o quanto errou ao julgá-los como vilões da economia.

Na verdade, o problema do campo é o mesmo de todo o
País e se chama custo Brasil.

Nossos custos estão proibitivos, destroem nossa capacidade
de competir, nossa infra-estrutura está sucateada (estradas, portos,
comunicações, eletricidade) e a tributação é injusta e pesada. O
excesso de intervenção do Estado, seus monopólios, corporativis
mo negativo, gera a instabilidade econômica e má distribuição de
renda no País.

É absolutamente fundamental reformar tudo isso, e o Con
gresso Nacional tem o dever histórico de fazê-lo. Não há setor cu
jos interesses possam se sobrepor a essa necessidade inadiável de
toda a sociedade brasileira.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CUNHA BUENO (pPR - SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, no dia 7 de abril
passado, a CIP - Congregação Israelita Paulista, homenageou o
Rabino Hemy Sobel, que regressava dos Estados Unidos, onde re
cebeu o título de Doutor Honoris Causa de Hebrew Union Colle
ge (seminário Rabínico Internacional).

Ciente da importância do título, a Congregação Israelita
Paulista organizou cerimônia recheada de discursos de congratula-
ções ao atuante rabino. '.

Na oportunidade, Sr. Presidente, solicito a V. Ex" a transcri
ção do discurso do Presidente da Assembléia dos Representantes
da Congregação Israelita Paulista, Sr. Mário Adler, exaltando me
recidamente a figura de Sobel.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSO A QUE SE REFERE O ORADOR:

INCONFUNDÍVEL DEDICAÇÃO AO JUDAÍSMO

Há aproximadamente 25 anos subia neste púlpito um jovem
desconhecido da maioria, porém com uma diferença que de ime
diato atraiu a curiosidade dos presentes - este jovem tinha longos
cabelos loiros. O "zum-zum" que logo se seguiu foi silenciado
com a notícia de que a CIP acabara de contratar um novo rabino.
Creio que muitos dos presentes nesta noite também participaram
dos primeiros serviços do então recém-formado rabino Hemy I.
Sobel. Certamente se recordarão dos comentários da época 
"Como é possível à conservadora CIP contratar um rabino com ca
belos longos, um rabino tipo hippie, ou ainda - "O que faremos
com um rabino que, quando fala, usa uma língua que não é inglês

nem português?" Ou ainda, "Como é possível ser rabino e, ao mes
mo tempo, ser tão jovem?" Assim começou a carreira de Hemy
Sobel na CIP.

A perplexidade reinante na ocasião foi rapidamente substi
tuída por um grande desejo de conhecer Hemy Sobel e de saber o
que ele tinha a nos contar e ensinar. Da crítica surgin a admiração;
da dúvida, o apoio. Hemy trabalhou muito em si, seu português
logo tornou-se totalmente compreensível, mesmo que, até hoje ele
carinhosamente cultive seu tão típico sotaque, que tanto o identifica.

Daqueles momentos de indagação estamos hoje com um
imenso orgulho e alegria, homenageando nosso querido rabino So
bel pela tão merecida outorga do Título de Doutor Honoris Cau
sa, que ele acaba de receber do Hebrew Union College - Jewish
Institute of Religion de Nova Iorque. Ao conferir esta distinção ao
rabino Sobel, o Hebrew Union College fez constar do diploma
esta declaração cuja tradução livre é a seguinte:

''Rabino inovador que atende às necessidades espirituais do
seu povo, cuja preocupação pelo povo judeu é refletida em seu tra
balho na América do Sul, tanto nas comunidades religiosas como
nas seculares, fazendo uso de sua liderança rabínica com distinção
e eloqüência. Cuja Irabilidade e participação dedicada têm enrique
cido organizações inter-religiosas, onde ele tem alcançado posiçõ
es de proeminência."

Tendo convivido com Hemy nas mais diversas maneiras,
seja no trabalho, em atividades sociais ou beneficentes, em mo
mentos felizes, tristes ou difíceis, pela amizade que nos une, posso
descrever Hemy com as palavras do orador e estadista romano Cí
cero, quando ele disse que ''um homem de coragem é também um
homem de fé".

Dentro de suas tarefas, quando no mesmo dia Hemy pode
participar de um Brit-milá, seguido de um enterro, visitar um en
fermo e logo após oficiar um a dois casamentos. Todos nós fica
mos surpresos com Hemy, quando ao encontrar-se com qualquer
pessoa logo pergunta ou fala de algo muito relacionado à pessoa
em questão. A dedicação que o rabino Sobel destina aos membros
de sua comunidade lhe confere a liderança e faz dele seu porta-voz.

Sendo ser humano, existem momentos em que os rumos
traçados podem divergir daqueles que possamos achar mais acer
tados. Entretanto, se compreendermos as palavras do escritor in
glês George Eliot "Não há vida pública ainda mais ampla",
poderemos melhor entender os porquês que levam Hemy Sobel a
trilhar caminhos, os quais, às vezes, ele escolhe. Atrás de tudo está
sua inconfundível dedicação ao judaísmo, à sua comunidade, ten
tando sempre manter o respeito e cordi3.lidade entre os demais
para o bem daquilo que tanto defende.

Agora você é o rabino-àoutor Hemy I. Sobel, porém para
todos nós, seus admiradores e amigos, você sempre será o nosso
Henry. Aceito em nome dos presentes, em nome da Assembléia
dos Representantes da CIP, bem como no meu e no de minha fa
mília, as nossas mais sinceras e efusivas congratulações pela dis
tinção que lhe foi conferida.

Continue a ser o pastor deste seu rebanho, que tanto o res
peita e admira. Continue a praticar as obras do bem, sabendo que o
que vem do coração vai ao coração. A sua alegria é a nossa. Neste
sentido desejo a todos um Shabat Shalom.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, recebi em
meu gabinete denUncia apresentada pelo Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Públicos e Municipais de Ariquemes, Sr. Jânio Pereira
de Morais, em que me apresenta, detalhadamente, a situação real e
aPlal do Instituto de Previdência daquela cidade QPEMA).

Quero, através deste meu pronunciamento, ratificar a de
núncia do ilustre sindicalista, pois o que ocorre com o Ipema é o
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reflexo do que se verifica na maioria dos Estados e Municípios do
Brasil.

A Prefeitura de Ariquemes não repassa os respectivos per
centuais, nas datas previstas, para o Instituto de Previdência, nem
a parcela descontada em folha do trabalhador municipal, nem a
parcela patronal, que é maior.

Com isto, os funcionários têm a sensação do dever cumpri
do, pois pagam efetivamente a sua alíquota, tendo, portanto, todo
o direito à saúde, aos benefícios e a sua aposentadoria, mas, na
realidade, estão sendo enganados, não têm nem a saúde, nem os
beneficios e nem a aposentadoria.

Está aí, St"s e Srs. Deputados, o grande golpe da Prefeitura
com os funcionários. Agindo assim, as Prefeituras arrumaram um
jeito de fugir da inadimplência com o INSS e ficam agora usando
o dinheiro dos servidores municipais noutras finalidades, deixando
centenas e centenas de trabalhadores. ao descaso, ao desamparo e
sem o sagrado direito à aposentadoria e à saúde.

Neste momento brasileiro, em que o Governo Federal, preo
cupado com a situação réal da Previdência Social, apresenta ao
Congresso proposta de Revisão Constitucional, surge a necessida
de imperiosa de os Estados e Municípios também fazerem as suas
revisões. Tenho certeza de que a maioria das Prefeituras, ao cria
rem os seus Institutos de Previdência, não tinham a dimensão e a
complexidade do que seja Previdência Social e Saúde. Criaram os
seus institutos, ao modelo do Ipema, por modismo e sem menor
estudo do compromisso que assumiam com a justiça social e com
a repartição do bolo da riqueza com os seus funcionários. O que o
sindicalista Jânio Pereira de Morais relata sobre o Ipema é uma
descrição escandalosa do que um Prefeito não deve fazer: descon
tar da folha de pagamento e não repassar ao Instituto; não repassar
a alíquota patronal.

Por tudo isto, há crime de responsabilidade, crime de sone
gação, e isso iuviabiliza a Previdência municipal em Ariquemes,
deixando os funcionários com cara de bobos, sem os Ileus direitos.
E passa o Sr. Prefeito como um espertalhão, um lesa-pátria e, an
tes de tudo, um irresponsável.

Ações danosas e injustas como estas merecem, com certe
za, a ação denunciadora também do Ministério Público de CPI
pela Câmara de Vereadores, de ação popular pelos próprios fun
cionários e, mesmo, auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado.

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a reforma da
Previdência, em todas os níveis, é necessária para que leve grada
tivamente à conquista do mínimo de padrão de certeza frente ao
futuro, sem ferir os direitos adquiridos. O novo modelo, além de
sustentar o regime de capitalização adequado, contribui para o au
mento de poupança nacional. Pela quebra de privilégios que cus
tam caro, e com o fim da sonegação e d8.s irresponsabilidades
administrativas, em todos os níveis - por tudo o que foi citado - é
que a reforma se impõe como ato de justiça social, sendo fmancei
Ta e atuarialmente equilibrada e planejada.

O SR. FERNANDO LYRA (Bloco/PSB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputa
dos, hoje, em Caruaru, a Capital do Agreste pernambucano, a
ordem é "alegria". Todos os anos, no dia 18 de maio, a popula
ção de minha querida cidade celebra com orgulho mais um ano
de nossa rica história, pródiga em energia, criatividade e luta
por dias melhores.

Ao completar 138 anos, Caruaru continua plena em seu po
der de sedução. Não bá como resistir aos encantos da terra das ar
tes, das cores, dos sons e da alegria. Falar nela é contar a riqueza
do seu folclore, dos seus artistas, da sua música, da criatividade
bem-bumorada dos seus bonecos, ao mesmo tempo arte e registro
histórico de uma realidade e de uma época.

É essa riqueza cultural que faz de Caruaru um lugar único e
que dá um caráter especial a cada celebração que fazemos todos os
anos. Essa alegria espontânea e permanente não turva o discemimento
da minha gente. O povo festeja, mas não perde a perspectiva de suas
necessidades e direims. AfI.tJ.ado com essa percepção, busquei sempre
pautar minha luta política pelos interesses da minha gente.

Há dois dias, quando ouvi do Presidente da República a ga
rantia de que estão em curso as providências para alocação dos re
cursos necessários à construção da Barragem do Rio da Prata,
rejubilei-me pela conquista que não é minha, mas do povo carua
mense. Minha alegria não foi menor do que bá dez anos, quando,
naquele 18 de maio e como Ministro da Justiça, estive em Caruam
para anunciar a doação do prédio da fábrica de Caroá. Na mesma
época consegui viabilizar o início das obras do pátio da feira, com
a alocação de quase 1 milhão de dólares, a construção da peniten
ciária local e o aparelhamento da polícia, melhorando a vigilância
nos bairros.

Como político, não escondo a alegria com as conquistas de
minha terra. Estou ao lado dos camaruenses na luta por melhores
dias há mais de trinta anos, sem jamais me afastar dos nossos obje
tivos comuns. Tenho orgulho de representar o meu povo, e nesse
aniversário de Caruaru desejo manifestar meu empenho de conti
nuar caminhando com ele por novas conquistas e uma vida melhor.

Com profunda amor, dedico a Caruaru minhas bomenagens.
O SR. CANDINHO MATTOS (PMDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o direi
to à moradia é uma necessidade básica do ser bumano, ao lado da
alimentação e do vestuário.

Quando o indivíduo conquista um domicílio, resgata a cida
dania e passa a exercê-la com consciência de ter um espaço para
abrigar-se, com sua família.

Pois bem, no Brasil, somos um povo de inquilinos, pois o
sonho da casa própria transformou-se numa quimera, numa ilusão
irrealizável desde o fracasso e a desintegração do Banco Nacional
da Habitação.

E os inquilinos - ou seja, a maioria esmagadora da popula
ção brasileira - estão enfrentando um novo drama, com os aumen
tos indiscriminados e abusivos dos aluguéis.

No Rio de Janeiro, por exemplo, as imobiliárias e os donos
de im6veis residenciais - pouco se importando com a questão so
cial - não hesitam em expulsar de seus domicílios os iocatários
que não têm condições para pagar os novos valores dos aluguéis.

Basta menCionar-se que está ocorrendo, na cidade, um festi
val de ações de despejo por denúncia vazia, que, nos últimos dois
meses, aumentaram em cerca de 49,5%.

Essa excrescência denominada "denúncia vazia", que per
mite a retomada do im6vel sem necessidade de justificativa, ao
fllll do contrato, vem ensejando o despejo dos locatários e levando
centenas de família ao desespero, pois ficam sem ter onde morar.

Os valores locativos, consoante pesquisa da ABADI, no Rio de
Janeiro, dobraram de outubro de 1994 a abril último. Em apenas seis
meses, portanto, simplesmente dobraram de valor, reafirmamos.

Isso, na maioria dos casos. i'lviabiliza a continuidade de
ocupação do im6vel por seu inquilino, cujo salário está virtual
mente congelado.

A conseqüência, portanto, é a ação de despejo, fundamenta
da na denúncia vazia, pois nem a renda total dos locatários é sufi
ciente para o pagamento só do aluguel.

Está se delineando no horizonte, por conseguinte, um grave
problema social, com famílias que não têm como pagar o valor lo
cativo. Para onde irão elas?

É o caso de o Governo intervir, seja alterando a legislação
pertinente à locação de im6veis residenciais por intermédio de me-
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dida provisória, seja coibindo, com os instrumentos legais existen
tes, os aluguéis exorbitantes.

É o apelo que fazemos desta tribuna.
O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (pPR - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa
dos, segundo a ONU, serviço social é o conjunto de princípios
e normas relativos a certas necessidades dos seres humanos
como membros da fam1lia e da comunidade, compreendendo
também as técnicas profissionais utilizadas para ajudá-los a sa
tisfazer essas necessidades.

Porém, ao ver o trabalho desenvolvido por algumas institui
ções, vemos que essa fria defmição não é suficiente para mostrar a
grandiosidade da obra de apoio social. Uma dessas instituições, Sr.
Presidente, vem desde 1940 auxiliando no encaminhamento de jo
vens, pioneira no atendimento a meninos de rua.

Refiro-me à Casa do Pequeno Jornaleiro, que, em conjunto
com a Casa do Pequeno Agricultor, objetiva a formação e educa
ção das crianças carentes, para que, no futuro, sejam capazes de
viver em sociedade.

Neste ano, estaremos comemorando b nascimento daquela
que, mostrando todo o espírito público e de auxílio, criou duas ins
tituições inteiramente voltadas para a assistência ao menor adolescente.

Foi no dia 12 de dezembro de 1895 que nasceu D. Darcy
Vargas. A vida daquela mulher seria marcada pelo destino quando
contraiu matrimônio com um dos grandes estadistas de nosso sé
culo, Getúlio Vargas.

A convivência com Getúlio certamente ampliou e fortaleceu
o já pujante impulso de auxílio de D. Darcy, fazendo inclusive
com que ela aceitasse o desafio de ser a primeira Presidente da Le
gião Brasileira de Assistência, a extinta LBA.

Com sua figura sempre serena, Sr. Presidente, D. Darcy en
carnou o espírito de solidariedade de toda uma Nação, mobilizan
do a sociedade em face dos problemas das camadas mais
necessitadas de nosso povo.

Tanto que, ainda hoje, a proposta do Programa Comunidade
Solidária afma-se com os ideais de D. Darcy, que inclusive ainda pre
sidem a fundação que leva seu nome e prossegue com seu trabalho.

No momento em que se aproxima o centenário dessa brasi
leira exemplar, é válido lembrar a importância de sua contribuição
para o serviço social brasileiro, seja à frente da LBA, seja à frente
da Fundação Darcy Vargas.

Que o exemplo de vida dessa mulher seja a síntese da cida
dania que todos esperam, iluminando o caminho social que o Bra
sil ainda tem que trilhar e que não pode mais ser adiado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados.
O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Clube Major
Diogo, onde hoje está o Teatro Brasileiro de Comédia em São
Paulo, balançava aos acordes de uma orquestra, coisa muito co
mum naqueles anos.

Incomum era a idade de um dos componentes. Aos 12 anos
de idade, mal saído dos bancos escolares, tocava um jovem que,
anos depois, teria a sua própria orquestra de sucesso. A história do
maestro Sylvio Mazzucca, Sr. Presidente, confunde-se com a pró
pria história musical de São Paulo e, por extensão, do Brasil.

Aos 6 anos, Mazzucca já aprendia os primeiros acordes do
piano e aos 19 entrava para a Rádio Tupy. Lá, ao lado de tantos
músicos de renome, o jovem Sylvio descobriu que nas notas musi
cais estava o caminho de seu futuro.

Coincidentemente, os anos em que Mazzucca tocou foram
também fartos de criatividade e elegância na música. Inspirados
pelas Big Bands norte-americanas, como a do imortal Glen Miller,
vários músicos brasileiros formaram suas próprias orquestras de baile.

Foi o período áureo de Severino Araújo, da Orquestra Ta
bajara e do maestro Cipó, entre outros mestres do entretenimento
musical. Mazzucca não foi exceção à regra e em 9 de junho de
1845, criou sua orquestra de baile.

O sucesso foi imediato, com apresentações nas principais
casas de espetáculo paulistas. A Boate Clipper, o African Bar e
tantos outros tiveram a oportunidade de receber a Orquestra de
Mazzucca.

Nos rádios, Mazzucca acompanhou grandes nomes da mú
sica como, por exemplo, Silvio Caldas, Francisco Alves, Nélson
Gonçalves, Orlando Silva e Angela Maria, entre outros. Isso, Sr.
Presidente, em verdadeiras potências do rádio da época, tendo, de
pois, trabalhado nas Tevês Excelsior, Bandeirantes, Tupy e Re
cord, que estavam começando.

Aos cinqüenta anos de sua Orquestra, Sylvio Mazzucca tem
uma trajetória da qual se pode orgulhar. Foram mais de dez LP
gravados, dez Troféus Roquete Pinto e um CD. Isso, sem falar dos
mais de 12 mil bailes em que se apresentou.

Não resta a menor dúvida de que, nos anais da música na
cional, a Orquestra de Sylvio Mazzucca ocupa um lugar de desta
que e, em seu cinqüentenário, cabem o agradecimento e o carinho
dos que tiveram a oportunidade de ouvi-lo, tanto quanto as sauda
ções de todos os que amam a música universal. Parabéns.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados.
O SR. JOÃO MENDES (BlocolPTB - RI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o País as
siste, com preocupação, à seqüência de greves envolvendo
categorias diversas, com alcance localizado ou que se estendem
por todo o território nacional.

Os fatos, em si, não deveriam colocar em sobressalto a Na
ção nem causar maior repercussão, porquanto o direito de paralisa
ção, como recurso extremo de que podem lançar mão os
trabalhadores em defesa de suas reivindicações legítimas, repre
senta fundamentalmente uma conquista das classes obreiras que se
erige como uma das mais importantes franquias democráticas do
regime e garantia constitucional na ordem social.

Por outro lado, a multiplicação dessas ocorrências no atual
período do ano era, de certo modo, previsível em face da concen
tração das datas-base de categorias com elevado nível de organiza
ção e forte representatividade sindical, exercendo seus integrantes
atividades em setores essenciais à vida do País.

O exemplo que mais avulta no atual cenário diz respeito,
obviamente, ao estado de greve em que se encontram os petrolei
ros, cuja movimentação ameaça alastrar-se aos setores de distri
buição de derivados de petróleo, afetando por inteiro a vida das
populações, o funcionamento da economia e a normalidade da
vida do cidadão comum, nos mais diferentes pontos ou regiões.

Podemos entender as razões da categoria, mormente se re
montarmos às origens do problema no Governo passado. Reputa
mos, também, legítima a reivindicação por melhorias salariais que
venham reequilibrar as perdas efetivas, havidas após o Plano Real,
embora tenham estas permanecido circunscritas a patamares su
portáveis, comparativamente com os anos anteriores. kdmitimos,
por igual, estender à classe ganhos eventuais de produtividade e
até mesmo alguma forma de incrementar a participação nos lucros.

Todavia, tudo que transbordar ditos bálizamentos certamen
te virá em prejuízo não só dos trabalhadores do setor petrolífero,
mas afetará ruidosamente a Nação por inteiro, porque os ganhos
sem causa justa ou gerados sem o correspondente crescimento
econômico, sem aumento da produção e da produtividade que jus
tifiquem maior transferência de renda aos assalariados, redundarão
em aumento de custos e pressões inflacionárias inevitáveis, com
toda a pesada e iníqua coorte de mazelas que acompanha a infla-
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ção, desorganizando na base e no cerne todo o processo econômi
'co e de justiça sociaL

Dentre várias conseqüências mais, anote-se o efeito-de
monstração que o exemplo exercerá para a generalidade das outras

,categorias, em todo o País, predispondo-as a seguir o mesmo itine
rário, de interesses setoriais ou de classes, apartados do interesse e
do bem geral de toda a Nação.

Há outros dados mais adversos que se extraem do presente
quadro de dificuldades: com a prolongada greve 110 setor petrolífe-

·ro, pairam sérias ameaças sobre o suprimento de combustíveis e
derivados em geraL

A crise que se instalou no abastecimento de gás liquefeito 
afetando desde as necessidades domésticas até o atendimento em hos
pitais ou o :funcionamento das indústrias - rapidamente poderá esten
der-se ao puJprio fornecimento de combustíveis para os veículos
automotores, máquinas e equipamentos, estabelecendo-se o caos ou
danos irreparáveis à economia e à própria segurança nacionaL

A sua vez, não é francamente recomendável a posição de
intransigência após haver a Justiça especializada se manifestado
sobre o caráter abusivo do movimento, que veio atingir de maneira
frontal as necessidades básicas de toda a população, na medida em
que nem sequer o funcionamento mínimo das refInarias fIcou real
mente assegurado, e persiste a dificuldade em buscar fontes exter
nas de suprimento.

Tal é outro ângulo gravoso da questão: o Brasil carec~ de
divisas, o País sé mostra ávido de recursos em moedas conversí
veis para atender à pesada pauta comercial externa e aos compro
missos junto aos credores internacionais, sobretudo nessa fase em
que a balança comercial vem registrando défIcits continuados de
elevado montante; no entanto, vêem-se as autoridades na contin
gência de realizar importações de grande vulto para reposição de
estoques de derivados do petróleo.

. Para fechar o cenário aflitivo, sobressai imperativo e inarre
dável o compromisso a que não pode fugir nenhum cidadão ou au
tpridade governamental, nas várias esferas da Federação, qual seja
o de buscar preservar incólume o Plano de Estabilização Econômi
ca, que tantos benefícios trouxe ao País, devolvendo-lhe a credibi
lidade da moeda, que conseguiu baixar, de fOlDla extraordinária e
duradoura, a escalada inflacionária, sem medidas traumáticas ou
pacotes contrários aos princípios da ordem econômica.

Na verdade, o sucesso e a continuidade do Plano Real rep
resentam a melhor conquista das massas trabalhadoras e salva
guarda para seus salários, porquanto lhes trouxe já por quase um
ano a experiência de viver num País com moeda estável, onde o
.poder de compra dos salários perdura ao longo do mês, experiên
cia esta que pelo menos duas gerações de brasileiros desconhe
ciam.

A hora reclama o apelo à consciência nacional, ao espírito
patriótico e ao sentimento de solidariedade e responsabilidade das
classes trabalhadoras, e comporta por igual a exortação às partes

·enlaçadas pelo problema - Governo, empresas e trabalhadores 
para que encontrem rapidamente uma forma co~ciliatória, equili
brada e justa de superar o impasse.

Em suma, que a intransigência mútua não seja o calvário da
estabilidade econômica ou da ordem pública.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. COSTA FERREIRA (pP - MA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, sias e Srs. Deputados, desde
época que se perde na noite dos tempos, a violência acompanha o
homem.

· , Efetivamente, no alvorecer da espécie humana, o primeiro
ato de violência praticado pelo homem contra o homem foi o as
sassinato de Abel por Cairo, por motivo torpe.

Desde então, a história da humanidade é uma sucessão de
atos de violência, de guerras e de crueldade, demonstrando. que,
realmente, "o homem é o lobo do homem", e qu~ o egoísmo sem
pre prevalece na natureza humana quando nos af~stamosdos .ver
dadeiros valores essenciais.

Assim, quando mergulliado em suas paixões, em seus meSqui
nhos interesses, o homem fatalmente descamba para a prática de atos
de violência a fJm de impor sua vontade sobre a dos demais.

Neste sucinto pronunciamento, Sr. Presidente, procurare
mos demonstrar que a situação existencial do ser humano, quando
divorciada de sua essência, quando desvinculada de Deus, faz com
que mergullie ele nos extremos da violência, e~teriorizando.vma
guerra que se trava em seu interior. I "

Ao longo de toda a história da civilização, a trajetóril), do
homem é uma sucessão interminável de conflitos, de guerras, de
agressões.

No mundo contemporâneo, entretanto, essa ,situação atingiu
as raias do paroxismo, e o que se observa, em todo o mundo e,
particulan;nente, no Brasil, é o predomínio da violência gratuita,
que revela um total'desprezo pelo bem mais precioso de que dis-
pomos, que é a vida. '

A propósito" uma das fOlDlas mais abomináveis e covarfles
de v~olência jamais' engendrada pelo homem é o terrorismo, .ql,1e
hoje amedronta a população de todo o planeta. , "

São episódios em que todo o direito ~ negado, afogando em
pelplexidade o cidadão comum e até mesmo os governos.

Em verdade, o terrorismo é a expressão de uma minoria 
usualmente integrada por indivíduos portadores de psicopatias 
que está completamente empenhada em conquistar o poder, ou Ilm
destruir o Estado ou um detelDlinado governante, ou até mesmo
em fazer uma vingança, C01;no parece ser o caso, por exemplo, 40
atentado de Oklahoma City. .'

A década passada viveu, intensamente, o euroterrorismo,
com a fração do Exército Vermellio da então Aleinanha Ocidental,
as Brigadas VelDlellias, da Itália, as Forças Popy.lares 25 de abril,
de Portugal, e a Ação Direta da França, esta última da extretÍJa di-
reita, e as anteriores da esquerda radical. '.. ,

Na oportunidade, foram perpetrados ass,altos violentos, ata
ques a bomba, sabotagens a oleodutos, assassinatos de industriais
e prisão de reféns para fmsde chantagem.'

O terrorismo é variável na fOlDla e complexo no conteúdo.
Não é possível fazer-se concessões aos, que pretendem des

truir o sistema democrático e implantar o totalitarismo ou o ódio ra
cista - como os skin·heads alemães, que aterroriz3m a.comunidade
de origl?m turca. . . . . , ' '.

E o terrorismo, em última análise, a eXPJ:essão máX.ima do
ódio, da intolerância, da intransigência de minorias que, quando
praticam seus atentados, pouco se importam com a destru~ção de
vidas inocentes e desconhecidas.

No início desta década, imaginava-se que o euroteIrorismo
já estava erradicado e qÚe os Estados Unidos estavam totalmente
imunes aos seus atentados.

Ledo engado. Com freqüência, os terroristas do ET~.' na
Espanha, têm promovido sangrentos atentados; os palestinos estão
mais ativos do que nunca, e o Japão e os Estados Unidos já estão
sendo vítimas desse flagelo. E, pior, dentro da própria Europa. sér
vios, bósnios e croatas envolvem-se numa luta fratricida desde a
desintegração da antiga Iugoslávia. .

O Japão, que desde o pós-guerra vivia num contexto de paz e
ha1D1onía, está sendo atacado pela anti-religião, coma seita Aum
Shinrikyo (Suprema Verdade) empreendendo ,alucinadqs ataques de
gás em estações de metrô da capital nipônica e de outras cidades,
onde mais de cinco mil~soas foram intoxicadas e dez mon:e:r;up.. .
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Nos Estados Unidos, um monstruoso atentado terrorista vi
timou dezenas de pessoas - até a noite de quarta-feira, 144 corpos
já haviam sido resgatados -, com grande número de crianças, para
nada, absolutamente nada. Pelos indícios já levantados, apenas um
estúpido ato de vingança contra o Governo!

E no Brasil? Em nosso País não temos, felizmente, atos de
terrorismo explícito - salvo nos tempos do autoritarismo -, mas a
violência grassa nos campos e nas cidades.

A violência no Brasil é um fenômeno social e até institucio
nal- tão solidamente integrada já está em nosso cotidiano.

De aca:do com dados de um estudo do economista Ih Teixeira,
da Fundação Getúlio Vargas, entre 1985 e 1991 a violência fez 70.061
mortos no Estado do Rio de Janeiro, enquanto que em sete anos de
Guma no Vietnã o número de baixas norte-americanas não excedeu
56.000. Éportanto, uma guerra piorque a do SudesteAsiático.

É evidente que as instituições de um país estão muito perto
do colapso quando a violência urbana mata, no mínimo, quatro
crianças por dia, índice pior que o conflito sangrento da B6snia.

O mais grave é que, enquanto nos Estados Unidos o gover
no envia ao Congresso um pacote de med;idas, o Crime Bill, para
conter a violência, que hoje é a maior preocupação dos norte-ame
ricanos, no Brasil nada se faz. Essa inação não só ocorre em maté
ria de legislação, como também na prática do dia-a-dia, para
conter a escalada que leva o pânico à população das cidades.

O crime, no Brasil, e a violência que é seu corolário inevitá
vel, vem assumindo uma dimensão tentaeular, irradiando-se com
efeitos desvastadores em toda a sociedade.

Não existem, Sr. Presidente, soluções simplistas para que
problema de tal magnitude seja enfrentado com eficiência.

Não basta apenas e tão-somente aumentar a competência e a
operacionalidade das polícias - o que, evidentemente, é indispen
sável - ou colocar as Forças Armadas na rua. A cidade do Rio de
Janeiro é um exemplo vivo de que somente essa atitude é ineficaz.

Além de melhor equipar e preparar as forças policiais, ex
purgando-as de elementos contaminados pela promiscuidade com
o crime, é fundamental que se ataquem as causas da violência, da
criminalidade.

Da mesma forma, é óbvio que as nações devem se unir para
combater o terrorismo, numa postura de cooperação internacional,
mas s6 isso também não será suficiente.

De nada adianta atacar-se apenas os sintomas da doença
quando sua gênese, suas causas pemanecem intocadas. Novos
surtos patológicos inexoravelmente surgirão. .

Para nós, a cura para os males do terrorismo e da violência
s6 surgirá por intemédio da educação e da reaproximação do ho-
mem com seu Criador. .

Assim, ao lado de providências de natureza estritamente p0
licial e da fixação de uma política que permita uma mais justa
distribuição da renda nacional, atenuando as cruéis desigualda
des econômicas que imperam em nossa sociedade, é fundamen
tal que haja mais oportunidades de educação fomal e
campanhas de âmbito nacional demonstrando a inutilidade e o
absurdo da violência.

Mas o principal, Sr. Presidente, o fundamental, a cura
definitiva para todos esses teniveis males só virá quando o ho
mem renunciar ao egoísmo exacerbado e voltar sua atenção
para Deus, religando-se com a fonte pemanente do amor, da
sabedoria e da compaixão, que é o Senhor Jesus Cristo!

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CARLOS CAMURÇA (pP - RO. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s eSrs. Deputados, o Decreto
nO 1.489, do dia 15 próximo passado, que fixa o limite global das
importações, aplicáveis às áreas de livre comércio, detetmina em

35 milhões de dólares norte-americanos o limite para todas as
Áreas de Livre Comércio, ou seja, Amapá, Roraima, Acre e Gua.
jará-Mirim, em Rondônia.

O valor fIXado para todas as Áreas de Livre Comércio é in·
ferior a 2% do montante fIXado para a Zona Franca de Manaus no
mesmo período. Apenas uma, a Area de Livre Comércio de Guaja.
rá-Mirim, em Rondônia, nos primeiros três meses de funciona.
mento, importou R$5.200.000,OO. A cidade de Guajará-Mirim
estruturou-se para receber um volume adequado de importações.

As Áreas de Livre Comércio enfrentam risco de colapso, al
gumas delas recém-inauguradas, e com a realização de várias
obras e investimentos para seu funcionamento.

O Decreto n° 1.475, de 28-4-95, limitou as importações pe.
las Áreas de ltivre Comércio em apenas 35 milhões de dólares.
para todas as Areas de Livre Comércio. Sendo as mesmas em nú.
mero de cinco, dará, em média, 7 milhões de dólares a cada uma
delas, o que inviabiliza o funcionamento de todas.

Esse decreto irá, na prática, servir para estabilizar as impor.
tações na Zona Franca de Manaus, porém decretou a extinção das
Áreas de Livre Comércio.

Rondônia, que também foi beneficiada com a implantação
da ALe, após amplos estudos, a cidade de Guajará-Mirim foi es
colhida, em raZão de sua localização estratégica e com base nas
suas potencialidades.

Hoje, a Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim eviden
cia-se como uma das mais promissoras da região, tendo em vista
ser a única que conta com um melhor acesso via terrestre, interli
gada a outros Estados brasileiros através do asfalto da BR-364,
permitindo, assim, um melhor escoamento da mercadoria a ser
reexportada. Isso favorece principalmente os Estados de Mato
Grosso e Acre.

Com a implantação da Área de Livre Comércio de Guajará
Mirim, surge para a região, e conseqüentemente para o Estado, um
mecanismo de desenvolvimento para o Município e a reativação
de sua economia, motivada pela movimentação dos serviços de
importação e exportação de mercadorias, recuperando o movimen
to comercial da cidade e ainda gerando novos empregos. Há que
se destacar também o surgimento de novas alternativas de explora.
ção para a região, a exemplo do turismo e o incremento da agricultura.

Neste instante, condamo todos os Parlamentares dos Esta
dos do Acre, Amapá, Roraima e Rondônia, a fun de que unidos
possamos reverter esse golpe mortal nas ALC.

Assim sendo, faço um veemente apelo ao Excelentíssimo
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, aos Ministros Pe
dro Malan e José Serra, respectivamente da Fazenda e Planeja
mento. para que seja modificado o 3ft 2° do Decreto nO 1.489. de
15-5-95, aumentando a referida cota, para que as ALC S\l tomem
viáveis economicamente.

O SR. WOLNEY QUEmOZ (pDT - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, no Agres
te Setentrional de Pernambuco, às margens do rio Pojuca, nasceu a
povoação que se transformaria na bela e grande cidade que hoje
comemora 138 anos de emancipação política.

Falo da ''Capital do Agreste", ''Princesa do Agreste", "Capi
tal do Forl'Ó" e "Cidade da Gente". Falo de Caruaru, a quem rendo
meus mais sinceros e efusivos parabéns, não somente como seu le
gítimo e vigilante representante nesta Casa, mas, sobretudo, na condi
ção de quem ama desmedidamente a terra que lhe serviu de berço.

Neste dia 18 de maio de 1995 rendo homenagens à cidade
considerada pela Unesco como o "Maior Centro de Artes Figurati.
vas das Américas", aproveitando para reassumir nesta oportunida
de o compromisso de defender intransigentemente seus interesses.
em todos os fóruns em que for possível fazê-lo.
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Saudando os 138 anos da terra dos Condé, de Vitalino. Ál
varo Lins, Austregésilo de Athayde. Nelson Barbalho, Luiz Pes
soa. Luiz Vieira. Tabosa de Almeida, Clóvis Pereira, Onildo
Almeida e tantos outros vultos que dignificaram e dignificam as
letras e lUtes de Caruaru, estendo as homenagens aos que, anônima
ou publicamente. constroem a Caruaru de hoje. pólo turístico e de
desenvolvimento regional. São eles os responsáveis pela nova fi
sionomia que a cidade apresenta hoje, pelo desenvolvimento in
dustrial, cultural e social que se faz sentir.

Aos 138 anos, Caruaru está mais bonita. mais humana e
mais progressista. Dá mais valor às suas festas populares, como o
São João. a Festa do Comércio. a Vaquejada e o Festival de Fol
dore; tem jeito e cara de cidade grande; desenvolve novo processo
industrial; luta por novos cursos superiores; busca verbas para me
lhorar o seu abastecimento d'água; cuida melhor do seu futuro, em
clima de congraçamento.

Todos nós que somos e fazemos a cidade das feiras famo
sas, cantada em mais de duzentas músicas gravadas, todos que
amamos a aniversariante do dia temos que dar sempre uma respos
ta positiva aos que a criaram para o sucesso.

Parabéns, Caruaru!
O SR. SALATIEL CARVALHO (pP - PE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, reuni
das no último dia 11 de maio, em Recife. as entidades de classe
representativas do setor empresarial do Estado de Pernambuco
mostraram-se preocupadas com a situação econômica de nosso
Pais e com seus reflexos para a região Nordeste.

Em vista disso, elaboraram a Proposta de Regionalização
das Medidas de Restrição de Crédito e de Contenção de Demanda.

O documento tem por principal objetivo auxiliar as autori
dades brasileiras no sentido de promover uma política atual para o
setor que traga pontos positivos para a situação regional- mais es
pecificamente a do Estado de Pernambuco.

A medida é necessária, e entendem aquelas entidades que
existe uma urgência na tomada de posição pelo Governo para
atendimento de nosso povo. Principalmente porque. conforme
bem dizem no citado relatório, "o Nordeste é uma região que pos
sui graves problemas estruturais e que enfrenta dificuldades na
consolidação do seu processo de desenvolvimento".

Segundo o documento. isto "tem levado o Governo Federal
a adotar mecanismos de política econômica de longo e curto pra
zo. no sentido de compensar essas dificuldades". citando como
exemplos o Finor, FNE e incentivos fiscais - alguns deles vigentes
há várias décadas.

Chama também a atenção para, o fato de que. nos últimos
vinte anos. as políticas de administração de demanda preservaram
um nível mínimo de liquidez bancária. compativel com as caracte
rísticas econômicas diferenciadas da região.

Defme o tratamento linear dado a todo o Pais, desde julho de
1994. com relação às taxas de compulsório bancário, como ''uma ne
cessidade iminente do Govemo de resgatar o controle dos instrumentos
de política econômica em face do Plano de Estabilização Financeira".

Mas chama a atenção para o fato de que. passado um ano,
não houve providências no sentido de se repor as diferenças de ta
xas de depósito compulsório vigente até junho do ano passado.

Pelas dificuldades observadas no penado de escassez de
crédito e por considerarem que se esgotou a capacidade de convi
vência com as restrições de demanda é que elaboraram as propos
tas, para que se minore a situação.

Entre elas, estão: a redução de 30% das taxas de recolhi
mento compulsório sobre as operações de captação de recursos e
concessão de [mandamentos; prazo de até doze meses para [man
damentos. visando à aquisição de bens duráveis de consumo; pra-

zo de até seis meses para operações de crédito para as empresas do
Nordeste. e a flexibilização da Resolução nO 1.748/90. do Banco
Central. para as operações de crédito na região.

Entendo. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, que tais me
didas são de suma importância para se evitar que continue a fase
aguda de retração econômica do Nordeste, com insustentável nível
de inadimplência e redução dos negócios. trazendo reflexos sensí
veis e inevitáveis para o setor de empregos, já em baixa no Nordeste.

Este o motivo de solicitarmos providências do Governo Fe
deral no que diz respeito ao setor. E elas devem ser tomadas em
caráter urgentissimo, para que, em última análise, o povo não ve
nha a ser o maior e mais diretamente prejudicado com a retração
da demanda, cujos reflexos têm se mostrado, como vimos, de for
ma extremamente desfavorável. na economia regional.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente, SJ"s e Srs. Deputados.
O SR. FAUSTO MARTELLO (pPR - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a greve
dos trabalhadores da Petrobrás tem duas características principais,
que vale a pena mencionarmos: a primeira é a do exercício de um
direito legal de paralisação, instrument0 de pressão por melhores
salários ou melhores condições de trabalho; a segunda é a motiva
ção política, através da qual um certo número de dirigentes sindi
cais emprega sua capacidade de arregimentação para mostrar ao
governo que tem força, que tem poder.

Diante da situação em que nos encontramos. com a conti
nuação da greve. devemos ponderar que. muito embora pareçam
justas as reivindicações dos trabalhadores, sua atitude inflexível
está causando transtornos à população. Já falta gás de cozinha,
muito embora a Petrobrás esteja fazendo o possível para que isso
não aconteça. Assim, a greve. se pode vir a beneficiar alguns mi
lhares de trabalhadores. está trazendo problemas para milhões de
brasileiros e acarretando prejuízos à indústria e ao comércio.

E isso o que queremos? Com certeza não. porque a conti
nuação da greve traz conseqüências que nem mesmo os próprios
grevistas desejam.

Acima de tudo, Sr. Presidente, é gravíssimo o desrespeito à
palavra do Judiciário, que já considerou o movimento ilegal. deter
minou o retorno ao trabalho e não foi obedecido. Essa atitude de
intransigência é extramamente perigosa, pois, quando uma institui
ção desrespeita a palavra da Justiça, abre caminho para que seus
integrantes se sintam também no direito de infringir a lei. E, numa
sociedade democrática. a lei deve imperar sobre as vontades pes
soais, sob pena de se debilitar o próprio sistema democrático.

Além disso, as barricadas e piquetes dos grevistas não res
peitam o direito daqueles que desejam trabalhar e impedem a troca
de turnos das equipes mínimas, encarregadas de manter em filll
cionamento equipamentos que não podem ser desligados; não per
omitem que se cumpra a exigência legal de operação de 30% da
capacidade de produção da empresa.

Um movimento grevista com essas características traz uma
desestabilização indesejável, e já se aventou a hipótese de empre
go das Forças Annadas para a ocupação das refmarias. Ora, Sr.
Presidente, não interessa a ninguém a confrontação entre militares
e grevistas. principahnente porque os recrutas que deverão invadir
as instalações de produção fazem parte da população prejudicada,
alguns deles poderão ser até mesmo parentes ou vizinhos dos gre
vistas, e a confrontação é totalmente despropositada.

Lembramo-nos do resultado da invasão da Companhia Si
derúrgica Nacional, anos atrás, em meio a uma greve prolongada:
transformação do palco de Volta Redonda em cenário de guerra,
destruição de instalações e ocorrência de três mortes; três trabalha
dores perderam a vida, três flUDÍlias perderam seus chefes, três
mães ficaram viúvas, e seus filhos ficaram órfãos.
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E nossas Forças Armadas não foram preparadas para a in~

vasão de fábricas, para atirarem contra innãos, para apontarem ar
mas para vizinhos.

Assim, o que se impõe é uma negociação responsável, em
que ambas as partes se disponham a ceder um pouco, para se che
gar a um acordo. Se não for possível conseguir tudo o que os gre
vistas querem, que a categoria aceite uma vit6ria parcial, que o
Governo e a Petrobrás ofereçam o que for possível, não se man
tendo irredutíveis, em nome do bem-estar da sociedade brasileira,
e levando para uma ocasião futura a continuação das negociações
em tomo dos pontos que não forem atendidos neste momento.

Não se pode admitir que o Brasil pare, que a economia seja
imobilizada por uma greve, que a população seja apenada, empre
gada como massa de manobra de uma categoria profissional.

Por maior e mais importante que seja essa categoria profis
sional, o Brasil e sua sociedade são ainda maiores e merecem todo
o respeito dos petroleiros.

A SRA. LAURA CARNEIRO (pP - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, por pou
co, por muito pouco: a Vale do Rio Doce deixou de ser vendida,
pela bagatela de 80 milhões de dólares. De "lambuja" a transação
incluiria a usina siderúrgica Aços Especiais Itabira (ACESITA).

A venda foi recomendada, no início de 1957, pelo Conselho
de Desenvolvimento EconÔmico, encarregado, à época, de discutir
os rumos da economia e de encontrar uma forma de aumentar as
exportações do minério de ferro.

Interessada na aquisição da nossa estatal, nascida da Itabira
Iran, a proposta de compra foi apresentada pela Cleveland Cliff,
representante da Vale do Rio Doce nos Estados Unidos e ligada ao
Grupo Rockfeher.

Enquanto os americanos, com a concordância de alguns in
tegrantes do CDE, queriam comprar pelo preço das ações em bol
sa, outra corrente exigia que a venda fosse realizada pelo valor do
patrimônio físico das duas empresas.

Considerando-se derrotado dentro do CDE, o grupo que de
fendia a venda pelo valor do patrimônio fisico procurou o Conse
lho de Segurança Nacional, sendo ouvido, em silêncio, por seu
secretário-geral, o Gen. Alexínio Bittencourt.

Na reunião seguinte do CDE, o General apareceu com um
documento do Presidente Juscelino Kubitschek, credenciando-o a
representá-lo. Alegando que o Conselho de Segurança Nacional
queria examinar o assunto, o General pediu vista de toda a docu
mentação relativa à venda da Vale e da Acesita, nunca mais lá re
tomando.

O caso morreu, e essas nossas estatais foram salvas da vil
alienação, defendida por aqueles que à época eram denominados
"entreguistas", nesse caso, com toda a propriedade.

Foi esta, Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, a história
narrada por um dos economistas que participaram ativamente do
episódio, que hoje a torna de conhecimento público.

O BNDES, no segundo semestre do ano passado, avaliou a
Salgema em 188 milhões de reais, e agora, numa segunda avalia
ção, seu valor passou para 309 milhões de reais, 64% a maior.

Na Bahia, a Companhia Petroquímica de Camaçari foi ava
liada por 232 milhões de reais, e hoje, valorizando-se em 55%,
atingiu a cotação de 360 milhões de reais, enquanto a Copene,
que, no ano passado, valia 1,2 bilhão de reais foi reavaliada em
1,72 bilhão de reais, 44% a maior.

Esses resultados, sem dúvida, provam ao BNDES e aos que
querem o açodamento nas privatizações que tem razão a sabedoria
popular quando ensina que a pressa é a inimiga da perfeição.

Não é a nossa pretensão contrapormo-nos àquelas privatiza
ções que se impõem para a modernização do estado brasileiro e

que sejam capazes de bem servir à comunidade, oferecendo-lhe
melhores condições de vida e de desenvolvimento econômico.

Apenas, Sr. Presidente, pretendo alertar as autoridades para
as avaliações dos patrimônios públicos, cuja transferência para o
setor privado possa resultar em vultosos prejuízos para o erário e
para a Nação.

Postamo-nos contrários à aceitação de moedas podres, su
pervalorizadas, de nenhuma outra serventia para o mercado fman
ceiro, que têm nulificado ansiados efeitos das alienações já
realizadas.

Tampouco podemos concordar com aquelas privatizações
que ocasionem a elitização de serviços essenciais à sociedade.
como ocorreu na Argentina e no México.

Vale ainda a assertiva de que o Brasil será para os brasileiros e
que "prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém".

Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRINHO ABRÃO (BlocoIPTB - 00. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, os
vereadores Arlindo Anac1eto Carneiro e Ulisses Naves, de Caldas
Novas-GO, foram afastados dos seus carregos por falarem a ver
dade. Após uma denúncia feita por eles à Revista Impacto, de cir
culação regional, na edição de abril deste ano. a qual comprovava
diversas irregularidades na gestão do atual prefeito daquela cidade,
José de Araújo Lima, a Câmara Municipal de Caldas Novas abriu
uma CPI contra os acusantes. A alegação de que os aliados do pre
feito se utilizam para a abertura da Comissão Parlamentar de In
quérito contra Carneiro e Naves é a suposta falta de decoro
parlamentar contra os colegas, a Casa e os Poderes Executivo e Ju
diciário. Por isso, os dois encontram-se afastados temporariamente
e podem perder definitivamente seus mandatos.

A verdadeira razão é encobrir as verdadeiras denúncias
de falcatruas do prefeito, que comprou um caminhão Chevrolet,
em março de 1993, para a prefeitura. Só que o veículo já per
tencia ao executivo daquele município, através de uma doação
realizada na gestão do antigo prefeito, Antônio Sanches, em
novembro de 1991. Além desta, outras irregularidades foram
apuradas, como a utilização de funcionários da prefeitura para
manutenção de automóveis de particulares. O próprio Ministé
rio Público, através do Promotor local, Murilo de Morais e Mi
randa, está investigando a administração daquele município,
em fase avançada.

Mas as denúncias contra o prefeito foram colocadas em se
gundo plano na Câmara Municipal. A dita reportagem continha
declarações envolvendo a omissão de autoridades, o encobrimento
por parte de uma jornalista e a conivência da Câmara Municipal,
qualificando sete vereadores de "pamonhas". A partir deste box na
reportagem, o PMDB e PPR daquele município solicitaram, no úl
timo dia 16, a abertura da CPI, por falta de decoro parlamentar e
atentado às instituições vigentes. Porém, foi publicada, na mesma
revista, edição deste mês, uma retificação, retirando dos vereado
res Arlindo Anacleto Carneiro e Ulisses Naves a autoria das decla
rações, assumida pelo próprio jornalista Nilson Gomes,
encarregado da matéria anterior.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRO CANEDO (Bloco/PL - 00. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, hoje,
18 de maio, é um dia muito especial para o meu estado. Nesta
data, há exatos 40 anos, o Banco do Estado de Goiás abria suas
portas pela primeira vez sob esta denominação. fruto da fusão de
dois outros estabelecimento goianos - o Banco de Goiás e o Ban
co Imobiliário e Mercantil do Oeste Brasileiro.

Foi o então Governador José Ludovico de Almeida que, em
1955, inaugurou esse nosso Banco. Era a concretização do que
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preconizava a Lei nO 586, de 14 de novembro de 1951, sancionada
pelo ex-Govemador Pedro Ludovico Teixeim. Pelos quatro anos se
guintes, o governo de Goiás tratou de constituir fundos para a implan
tação do Banco Estadual, e o Vice-Govemador Jonas Duarte, no
exercício da Govemadoria, assinou o ato desapropriando os dois Ban
cos, que deram origem ao Banco do Estado de Goiás, tendo como seu
primeiro presidente Segismundo de Araújo Mello - hoje Consellieiro
aposentado do Conselho de Contas do Distrito Federal.

Ao ser inaugurado, o Banco do Estado de Goiás tinha ape
nas seis agências. Hoje, são cerca de 400 postos de atendimento de
sua rede, que cobre 206 dos 232 municípios de Goiás, além de es
tar presente no Distrito Federal e nos Estados de Tocantins, Minas
Gerias, São Paulo e Rio de Janeiro.

Nestes 40 anos, o Banco do Estado de Goiás fomentou o
desenvolvimento do nosso Estado, quer fmanciando a agricultura,
quer oferecendo recursos a pequenos e médios empresários e pro
dutores, além de, nos últimos quatro anos, ter criado linhas de cre
dito específicas para os trabalhadores, beneficiando
microempresas e autônomos, com seu ''Projeto BEG-Oficina".
Mas sua história registra também o pioneirismo no canteiro de
obras de Brasília, quando aqui instalado para possibilitar o paga
mento das desapropriações imobiliárias que viabilizaram a edifica
ção da nova Capital da República.

No início da atual gestão, em 2 de janeiro de 1995, sérias
medidas foram tomadas por sua Diretoria, como a redução do qua
dro de empregados, inchado pela expansão decorrente da ciranda
financeira que caracterizava o sistema bancário nacional até a im
plantação do Plano Real. Reduzindo as despesas administrativas e
publicitárias, desocupando im6veis alugados e agindo com rigor
em relação aos inadimplentes, o banco preparou-se para a realida
de de uma lucratividade menor, conseguindo registrar resultados
positivos a cada balancete, da ordem de quatro milliões de reais
mensais, e ainda criando novos programas de ação, em que dire
cionou seus recursos para o financiamento daqueles que não dis
põem das facilidades em geral oferecidas apenas a grandes
cli~ntes.

Com isto, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o BEG al
meja beneficiar pequenas e microempresas e atividades autôno
mas, fomentando o desenvolvimento das pequenas comunidades
de nosso Estado e aumentando as oportunidades de emprego.

Esta filosofia vem ao encontro das promessas de campanha
do atual Governador, Maguito Vilela, em continuidade ao plano
de desenvolvimento inaugurado pelo Senador Iris Resende, quan
do, em março de 1991, reassumia o Governo do Estado de Goiás.

Em Goiás, o propósito é erradicar a pobreza, preservando a
dignidade dos que têm as mãos calejadas e querem crescer. E o
Banco do Estado de Goiás, no esforço para não se alinhar entre as
instituições que comprometem o equilíbrio econômico, está dis
posto a tomar-se um banco de fomento do progresso a partir da er
radicação do desemprego e do estímulo ao trabalho, à criatividade
e à integração do homem ao seu meio.

Para atingir tais metas, o Governador Maguito reduziu a Di
retoria do BEG de doze para seis membros. Cuidou, também, de
constituí-la com profissionais de reconhecida competência, como
seu Diretor-Presidente, Dr. Walmir Martins de Lima, funcionário
de carreira do Banco do Brasil e ex-Diretor Comercial do próprio
BEG; o Dr. Edivaldo da Silva Andrade, funcionário de carreira do
BEG, com 31 anos de bons serviços prestados, Diretor-Financeiro
que, na gestão anterior, era Vice-Presidente de Operações do esta
belecimento; o Dr. Onécimo Paste, funcionário de carreira do Ban
CO do Brasil há 30 anos, tendo já ocupado o cargo de
Superintendente Regional do Banco do Brasil em Goiás e na Ba
hia e atualmente ocupando o cargo de Diretor de Crédito Rural; o

Dr. Clever Marques, funcionário do quadro do BEG, Diretor de
Crédito Comercial, Especial e de Câmbio; o Dr. Rivaldo Martins
da Silva, funcionário de carreira do Bradesco, Vice-Presidente Ad
ministrativo e Financeiro na gestão anterior do BEG, hoje Diretor
de Controle, além do Professor Hélio Naves, reconduzido com
justiça ao cargo de Diretor Administrativo.

Além de reduzir em cerca de 50% o número de funções co
missionadas, procedendo a uma reformulação administrativa na
cúpula do Banco, a atual Diretoria cuidou, também, de redimen
sionar as agências e postos de serviços, devolvendo ao estado cer
ca de 700 funcionários que estavam à disposição do Banco. Por
absoluta necessidade, foram também demitidos cerca de 400 fun
cionários do quadro do proprio Banco, obedecendo-se ao critério
de redimensionamento de cada área. Assinale-se que está sendo
aplicado, com absoluta seriedade e isenção, o regulamento de pes
soal, afastando-se empregados que cometam atos desabonadores.
A par disso, estão incentivados a aposentadoria e o afastamento
voluntários, tudo visando ao melhor funcionamento e ao atendi
mento plenamente satisfat6rio a seus clientes. A propósito, é de se
registrar que toda a rede de Agências e Postos do BEG devem es
tar infonnatizada nos proximos 12 meses.

Vejam, Sn e Srs. Deputados, que, apesar de boatos OS mais
divet'SOS, tais como de intervenção pelo Banco Central ou até mesmo
do fechamento de suas portas, a garra e a dedicação de seus funcioná
rios, sob a liderança dessa diretoria, pennitiram ao BEG recuperar a
credibilidade e a respeitabilidade iunto aos seus clientes, a tal ponto
que, em recente pesquisa, constatou-se que pelo menos 10% da popu
lação de Goiás é cliente flIDle do BEG, e que a instituição merece a
confiança de 78% de todas as pessoas entrevistadas.

E por isso, Sr. Presidente, que fiz questão de vir aqui, a esta
tribuna, dar de público o meu testamento de que sou e serei sem
pre um incansável defensor do Banco do Estado de Goiás, e é por
isso também que digo ''não'' à privatização no nosso Banco, pois
acredito firmemente na capacidade de sua Direção e de seus fun
cionários para bem conduzir a instituição e solucionar todos os
seus problemas. Estou seguro de que esse é o pensamento comum
a todos os parlamentares goianos, com assento no Congresso Na
cional.

Quero, portanto, nesta data, cumprimentar o povo de Goiás
na pessoa do seu Governador, Maguito Vilela, ao festejarmos to
dos com dignidade e esperança o março de 40 anos de contínuo
trabalho que o BEG vem realizando em prol do povo e do Estado
de Goiás. Em especial, cumprimento todos os seus funcionários,
na pessoa de seu Presidente, Dr. Walmir Martins Lima, pelo su
cesso de seu trabalho.

Que Deus os ilumine sempre para progresso e felicidade da
gente de Goiás.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, trago a esta Casa
mais uma grave denúncia sobre as relações de trabalho na Amazô
nia, particularmente no Estado do Parã. Desde o último dia 15, os
trabalhadores rurais assalariados dos Municípios de Moju, Tailân
dia, Acarã e Breu Branco, decidiram pela paralisação das empre
sas do Grupo Real - Banco Real. São cerca de quatrocentos
trabalhadores da agroindústria de 6leo de.palma (dendê) que estão
reivindicando um piso salarial de dois salários mínimos, controle
da produção e o flDl. do trabalho semi-escravo nas empresas Agro
palma, Agropar e erai.

Vejam s6, St's e Srs. Deputados, aquelas empresas contra
tam apenas os trabalhadores mais especializados. O pessoal do
campo é contratado através de empreiteiros de mão-de-obra, conheci
dos vulgannente como "gatos", que por sua vez são remunerados pe-
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, las empresas do Grupo Real. Os miseráveis salários pagos aos peões
sofrem toda sorte de desconto: do transporte às ferramentas utilizadas.

··Mas é llil1' cantinas que fomecem aJimentos, remédios e roupas que a
, explqração é mais forte, pois quem dfur o preço é o "gato".

Os tra,balhadores não têm direito a qualquer vantagemso
cial como previdência, férias, adicional de insalubridade, horas ex
tras, etc. A ameaça de demissão é a principal arma utilizada pelos
,capatazes para tentar silenciar os trabalhadores. Até ameaças de
mortes são feitas, como é o caso dos trabalhadores Marinaldo Cu
mer Pojo e Bernardino da Silva Lima, que receberam uma explíci

.ta ameaça de morte feita por um capataz de nome Adauto.
São inúmeros os exemplos de trabalho escravo na Amazô

.;tlÍlj.. O relatório sobre violência no campo, da Comissão Pastoral

.da Terra, revela que em 1994, 153 trabalhadores, inclusive dois
. menores, for~ levados para a fazenda Rio Negro, em São Félix

do Xingu, pelo "gato" Raimundo Brito Novais, o ''Mundoca''.
Além de dividas impagáveis, os trabalhadores recebiam constantes
ameaças de espancamento e de morte.

, Para a fazenda Estrela de Maceió, em Santana do Araguaia,
foram levadps dezenas de trabalhadores maranhenses pelo "gato"
Francisco das Chagas Andrade, o "Chicô", homem de métodos
violentos e bastante conhecido na crônica da exploração dos cam

.poneses. Outras fazendas acusadas de contratar trabalhadores atra
vés de "gatos" são a Bannach, em Rio Maria, Pau Preto, em
Xinguara, Tapete Verde, em Capitão Poço, Cabeça de Égua, em
Sãp Félix do Xingu. Vários depoimentos sobre mortes, desapareci
mentos, ameaças de homicídio e falta de remuneração pelo traba
Iho no ÍJ;J.terior das fazendas constam do relatório da CPT.

Não podemos mais tolerar a exigência dessas relações de
. trabalhoàs vésperas do século XXI. Temos que combater a omis

são......de funcionários públicos encarregados da fiscalização, do
çumprimento da~ normas trabalhistas. Para isto recriamos o Movi
mento SOS Trabalho Escravo, que objetiva receber denúncias na
Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, e na Co
miss1lo de Direitos Humanos da Câmara dos ~putados. No meu
gabÍJ;J.ete estãq à disposição os telefones (061) 318-5483 e 318
3483 ou Fax (061) 318-2483.
. Era o que tínhamos a dizer.

, O SR. SANDRO MABEL (PMDB - 00. Pronuncia o se
iui,llte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, desde os
t~mpos do Presidente Washington Luiz, que proclamava que "go
vernar é abrir estradas", o Brasil optou pelo transporte rodoviário,
sil.l;lação ,que se consolidou defmitivamente na administração Jus
celíJ}o Kubits~hek.

Trata-se de um patrimônio de mais de 200 bilhões de dóla
res,çonsubstanc~a4oem um milhão de meio de quilômetros de ro
dovias, sendo 150 mil pavimentados, mas que estão se
deteriorando.

De fato, por falta de conservação e de constmção de algumas
obras-de-arte, como pontes e viadutos, as estradas de rodagem brasi
,leiras estão se tomando intransitáveis, destmindo~o apenas veículos,
qomo preciosas vidas, em acidentes quase inevitáveis.

; Além disso, o escoamento da produção agricola está en-
freDtando tremendas dificuldades, e o custo dos fretes vem sofren
doacréscimo adicional de quase 50%, devido à lentidão em que os
caininbões têm de trafegar. .

,' Nesse contexto, gostaríamos, nesta oportunidade, de nos re
portar às dificuldades que vem enfrentando o Município de Davi
nópolis, no Estado de Goiás, exatamente devido à falta de
conclusão das obras de uma ponte.

Trata-se de ponte com 250 metros da extensão, sobre o rio
Paqmaíba, iniciada ainda nos tempos do Governo Figueiredo e
CJl!é, ate hoje, está inconclusa.

Essa ponte, quando completada, encurtará a distância entre
Goiânia, Belo Horizonte e Brasília, e trará benefícios de vulto a
muitos municípios goianos e mineiros, permitindo o rápido escoa
mento de sua prodnção agIÍcola.

A nova rodovia que cortará a região ainda está por ser cons
truída, precisamente devido à ponte inacabada, cujo serviço de
fundação e de vigas de sustentação já está todo concluído.

A ponte em questão, interligando os municípios de Davinó
polis e Abadia dos Dourados permitirá a vazão de grande fluxo de
veículos, levando o progresso e o desenvolvimento socioeconômi
co a Davinópolis e a todos os outros municípios que integram o
Alto Paranaíba.

Por isso, desta tribuna, dirigimos veemente apelo ao Sr. Mi
nistro dos Transportes, companheiro Odacir Klein, no sentido de
que haja prioridade na conclusão da ponte sobre o rio Paranaíba, a
f:un. de que nova rodovia interligando os Estados de Goiás e Minas
Gerais seja constmída, o que trará enormes beneficios à região.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. FRANCISCO SILVA (pP - RI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, chamado
de eleitoreiro, recessivo, antidemocrático. fraudulento e mal elabo
rado, o Plano ReaÍ'se aproxima de seu aniversário com resultados
excepcionais, que provam a leviandade das acusações iniciais•

Primeiramente, vemos que o Real foi o único plano de com
bate à inflação tentado nesse País que não recorreu a congelamen
tos ou COnfISCO.

Também não foi instalado da noite para o dia, confundindo
o mercado e a vida dos cidadãos. Ele foi implantado em doses ho
meopáticas, buscando tranqüilizar o povo e deter especulações.

Ora, Sr. Presidente, não se pode atacar um plano que, em
trinta dias, trazia uma inflação mensal de mais de 50% para menos
de 5% segundo o IGP-M

O Plano Real trouxe uma nova perspectiva para a economia
brasileira, com um crescimento do PIB da ordem de 5,7% nos últi
mos seis meses de 1994. A indústria obteve uma expansão de nada
menos que 7%, enquanto a agropecuária acusou um crescimento
aindl!- maior, chegando aos 7,5%.

Mesmo sem a necessária reforma fiscal, a nova moeda trou
xe com ela um imenso alívio para as contas do setor público. A re
ceita líquida do governo bateu 11,5% em 1994, o que significou
uma arrecadação total de mais de 6 bilhões de reais.

No entanto, o Real apenas abriu o caminho para a estabili
zação e, sem dúvida alguma, é necessário que as reformas da
Constituição sejam levadas a termo.

Para que o Plano continue dando resultados, é necessária a
participação e colaboração de toda a sociedade, que não pode sim
plesmente se deixar levar pela propaganda negativa, leviana.

Serão necessárias conreções de rumo, sem dúvida, assim
como em qualquer plano em qualquer país do mundo. Mas o que
deve ficar claro, Sr. Presidente, é que o Brasil vive uma expectati
va de desenvolvimento como hâ muito tempo não se via, devol
vendo a esperança e a dignidade ao nosso povo.

Tudo isso, graças a um plano econômico que, baseado em pre
ceitos da mais moderna economia, se aproxima de seu primeiro ani
versário ainda venturoso e com amplas perspectivas de pleno sucesso.

Era o que~a a dizer, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados.
O SR. JOSE PINOTTI (PMDB - SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, st's e Srs. Deputados, já vi
rou chavão referir-se ao estado da saúde pública no País como
um caos, em nível nunca antes visto. Não é para menos,pois,
afmaI, é a pura realidade. Não é preciso ser especialista, nem mesmo
profISsional no ramo, para constatar a que ponto calamitoso chegou a
saúde pública no Brasil: basta ver os noticiários nos jornais, as denún-



10476 Sexta-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n Maio de 1995

cias na televisão, ou, principalmente, tentar se utilizar de qualquer
selViço público de saúde. O caos está em toda a parte, de norte a
su~ e só poucos brasileiros, privilegiados, se vêem livre dele, por
poderem prescindir do atendimento de saúde pública.

No entanto, o que nem sempre fica claro são as causas des
se caos. Mas estas estão também claras, para qualquer um que de
dique um mínimo de atenção ao problema. Poderiam se reduzir a
três, ou uma com três vertentes, de tão interligadas são elas. São a
incompetência dos administradores, a incúria dos governantes e o
desfmanciamento do Governo Federal, que também centralizou o
gerenciamento da saúde e acabou com a municipalização no País.

A solução, se quisermos atender à saúde da população me
nos favorecida, é muito mais simples do que se imagina: o simples
respeito à Constituição, ou seja, a implantação correta da hierar
quização, regionalização e descentralização das ações de saúde.
Isso é que suscitará eficiência, porque o gerenciamento estará pró
ximo da ação desenvolvida, além de controle social, porque o pró
prio cidadão vai controlar os recursos utilizados na saúde. Não se
trata de utopia, pois tal sistema já foi realidade, com comprovada
eficiêncill', em alguns poucos estados da Federação, enquanto du
rou a experiência do SUDS, entre 1987 e 1991.

Outra alternativa de solução é usar o argumento do caos para
romper definitivamente com o SUS - que já foi violado pelo Governo
Federal- caminhando para a privatização da saúde. É o caso do mo
delo proposto pela Pn:feitura de São Paulo. ainda não conveniente
mente explicado, que parece estar contido nessa segunda alternativa,
pois possivelmente o final do processo será a contratação de compa
nhias de seguro-saúde e não exatamente de novas cooperativas médi
cas que se auto-orgauizem, no estilo UNIMED.

Se a direção for essa, apesar da proposta conter objetivos
corretos no que diz respeito à regionalização das ações e à prio
rização da população mais carente, pelo menos em teoria o que
se fará de fato é oferecer ao pobre a medicina que lhe cabe, ou
seja, de terceira categoria, pois a privatização da saúde signifi
cará sempre que cada um vai ter a saúde de acordo com o que
pagar, ou seja, cada um terá a saúde que merece.

Por outro lado, a quantidade de dinheiro que se está colo
cando nesse primeiro projeto piloto, permitirá que ele ofereça grau
de sucesso temporário - e muito lucro para as companhias de se
guro. De acordo com o Deputado Ayres da Cunha, dono da Blue
Life e um dos idealizadores do projeto, os recursos a serem aloca
dos é da ordem de US$ 150 por habitante ao ano, ou US$ 450 mi
lhões em um ano para três milhões de usuários ou o dobro.

Isso, sem levar em conta o possível desvio de recursos, tão
comum em nosso País, num processo que acaba pela sua organiza
ção, permitindo fraudes de todos os tipos e gerando, como ocorreu
nos Estados Unidos, uma enorme crise. Lá o resultado foi 40 mi
lhões de americanos desassistidos, pois não há dinheiro que
agüente com a apetite dos bancos e companhias de seguro associa
dos à medicina de grupo.

O Sr. prefeito de São Paulo viu-se diante de imensas dificulda
des para organizar o sistema municipal de saúde. Aumentou significa
tivamente os salários do pessoal da área, o que foi mais do que justo,
mas, mesmo assim, não conseguiu colocar imediatamente os hospitais
em funcionamento. I.>so poderia ter derivado para uma maior agressi
vidade na área organizacional e administrativa, com a descentraliza
ção do gerenciamento e a integração com as universidades públicas, o
que já estava em curso na secretaria, aproveitando o enorme aparelho
de saúde, por sinal, muito bem construído.

No entanto, optou por uma solução que, apesar de bem in
tencionada, tem o risco enorme de,selVir de ponta de lança para a
privatização da saúde brasileira, tendo por base o raciocínio equi
vocado de que é impossível organizar o sistema público de saúde.

Aí, então, todo esse bem construído aparelho de saúde vai ser
dado, de mão beijada, à medicina de grupo.

Mas a verdade pura e simples é que não é impossível organizar
e fazer funcionar, com eficiência, o sistema público de saúde. A prova
são os bons exemplos de hospitais públicos que, com todas as restri
ções burocráticas, baixos salários e falta de veIba, ainda funcionam
bem. Estes, sim, deveriam ser usados como exemplos mutiplicaclores,
e não destruídos poruma experiência privatizante.

Já que se prevê gastar com a terceirização do atendimento
de saúde US$ 150 ou mesmo US$ 300 por habitante ao ano, por
que não empregar esse dinheiro no sistema de saúde e organizá-lo
com seriedade, no modelo SUS, que está recebendo apenas US$
40 por habitante ao ano? Não seria essa uma decisão muito mais
lógica, muito mais séria?

Estou certo de que, com a privatização do atendimento, os
pobres não receberão mais do que o tratamento de terceira catego
ria oferecida pela assistência privatizada, apenas maquiada de mo
derna pela terceirização, que visa apenas ao lucro. Ao contrário,
com a mesma verba aplicada no selViço público de saúde, serão
atendidos com dignidade e terão acesso a tudo aquilo que os ricos
recebem hoje, estes muitas vezes usufruindo, sem nada pagar, de
hospitais públicos parcialmente privatizados.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos nos
deixar levar pelo raciocínio equivocado de que SÓ a privatização
do serviço público de saúde leverá à sua eficiência no nosso País.
Trata-se, como demonstrei, de uma simples questão de gerencia
mento e controle, ou, repito, de um simples respeito à Constituição
e, conseqüência natural, respeito ao cidadão.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (pSDB - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, requeiro
a V. Ex" que determine seja consignado nos Anais da Casa ofício
através do qual a Associação Mineira da Pequena e Micro Empre
sa - AMIPEME - encaminha ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso "Manifesto à Nação brasileira", documento que consubs
tancia as exigências da classe quanto à urgente necessidade de re
formulação da atual política governamental de juros altos e de
restrição ao crédito.

OFÍCIO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Belo Horizonte, 15 de maio de 1995
Excelentíssimo Senhor
Fernando Henrique Cardoso
DD. Presidente da República Federativa do Brasil
Palácio do Planalto
Brasília - DF.
Prezado Senhor Presidente,

Pelas mãos de nosso amigo e companheiro, Dep. bsmânio
Pereira, v,imos à :eresença de V. Ex" apresentar-vos nosso MANI
FESTO A NAÇAO BRASILEIRA, também apresentado à im
prensa e ao nosso Digníssimo Governador Eduardo Azeredo.

Conforme neste Manifesto apresentado, vimos solicitar a V.
Ex" determinar, à equipe econômica, a diminuição da dose do re
médio aplicado.

Os atuais níveis de juros e restrição do crédito estão inviali
zando as pequenas empresas.

Queremos juros de, no máximo, 6% ao mês e reabertura das
linhas de crédito que existiam.

Somos três milhões de pequenas empresas fcrnJais e outros dois
milhões de informais. Respondemos por 80% dos empregos neste País.
Não podemos ser, novamente, como em outros Governos, sufocados.

Estamos prontos a comparecer à presença de V. Ex' para
comprovar nossas dificuldades, bem como demonstrar-vos que a
política dos Senhores Ministros da área econômica está errada.
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Não é possível admitir que aumentar a dívida pública do
País em cinco bilhões de reais por mês, ou seja 80% da arrecada-

o ção federal, seja aconselhável.
Sr. Presidente, aguardamos convocação de V. Ex· para

compare.:ermos a Brasília.
Mui Cordialmente, - lldeu de Oliveira Santos, Presidente,

AMIPEME, Associação Mineira da Pequena e Micro Empresa.

MANIFESTO À NAÇÃO BRASILEIRA

Pequenos e micro-empresários reunidos em Belo Horizonte
resolvem advertir o Governo brasileiro:

1) Apoiamos inteiramente o Plano Real, que achamos justo,
correto e fundamental, bem como as propostas do Governo de re
forma da Constituição, com privatização das estatais, extinção dos
J;llonop6lios e privilégios da Previdência.

2) Por acreditarmos no Plano Real, ampliamos nossos negó
cios, investimos e contratamos mão-de-obra.

3) O Govemo brasileiro para atender, satisfazer e atrair os
grandes investimentos internacionais e.brasileiros, após a crise no Mé
.xico, resolveu mudar toda a política de juros e crédito do Plano Real.

4) A atual política governamental de juros altos e arrocho
no crédito, é abusiva, covarde e irresponsável. Esta política terá,
como conseqüência, a destruição do Plano Real, pelo aumento da
dívida interna, aumento da base monetária, com conseqüente volta
<la. inflação, maior concentração de renda e destruição maciça do
segmento da pequena empresa, gerador de empregos.

5) Os pequenos e micro-empresários estão, desesperada
mente, vendendo seu patrimônio, buscando agiotas, pagando juros
de 30 a 40% ao mês.

6) Exigimos mudança imediata desta política insana.
Não aceitaremos mais, passivamente, quebrar nossas em

presas e demitir nossos empregados só porque o Governo Federal
d~ Brasília resolveu que ele tem de ter o saco cheio de dólares.

. 7) Defmitivamente, não queremos nenhuma forma de ajuda
óu .subsídio do Governo, mas exigimos juros e crédito compatíveis
com a sanidade mental das pessoas e pequenas empresas.

Queremos trabalhar em paz, pela justiça, pela dignidade,
pela cidadania.

Associação" Mineira da Pequena e Micro Empresa- AMIPEME.
Ildeu de Oliveira Santos, Presidente.

Apoiam este manifesto as Associações filiadas ao
MONAMPE, Movimento Nacional da Micro e Pequena
Empresa;

Federação das Micro e Pequenas Empresas do Estado do
Amazonas;

Federação das Associações' das Pequenas e Microempresas
do Estado da Bahia;

Federação Cearense das Micro e Pequenas Empresas;
Associação das Micro e Pequenas Empresas do Estado do

Espírito Santo;
Associação Goiana da Pequena Empresa - AGPE;
Associação das Microempresas do Mato Grosso do Sul;
Associação dos Microempresários de São Luiz - AMESI;
Federação das Micro e Pequenas Empresas do Pará;
Federação das Associações de micro e Pequenas Empresas

do Paraná;
Federação das Micro e Pequenas Empresas da Paraíba;
Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas

de Pemambuco;
Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de

Pernambuco;
Federação das Associações de Micro, Pequenas e Médias

Empresas do Rio de Janeiro - FLUPEME;

Federação das Micro e Pequenas Empresas do Estado do
Rio Grande do Sul;

Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de Rondônia;
Associação das Microempresas de Roraima;
Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas

de Santa Catarina - FAMPESC;
Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São

Paulo-SIMPI;
Sindicato das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

de Prestação de Serviços do Estado de São Paulo;
Associação Mineira da Pequena e Micro Empresa. AMIPEME; e
AFAMACO-AMME Assoe. Fabricantes de Materiais de

Construção.
Belo Horizonte, 15 de maio de 1995.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (Blo

co'PFL - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
St's e Srs. Deputados, a precária, alarmante e perigosa situação
das estradas de rodagem brasileiras volta à baila mais uma vez. A
imprensa divulgou amplamente pesquisa realizada pela Confede
ração Nacional do Transporte, entre janeiro e abril deste ano, em
dez rodovias federais que representam 80% do tráfego nacional.

A situação foi verificada pelos próprios usuários: cerca de
150 motoristas e fiscáis de transporte. filiados a CNT, que congre
ga 40 mil empresas e 300 mil transportadores autônomos. Segun
do esse levantamento, 78,3% das rodovias tinham sinalização
péssima ou ruim e 44,5% tinha piso nessas duas classificações.

Diante dos insuportáveis prejuízos materiais e humanos daí
decorrentes e em razão da insuficiente dotação orçamentária do
DNER para cumprir sua missão, o Presidente da CNT, Clesio An
drade, tomou a iniciativa de pedir ao Senhor Presidente da Repú
blica que declare estado de calamidade pública nas rodovias
federais. Isso permitiria que o Exército, através de seus bravos ba
talhões de Engenharia, que tantos e tão relevantes serviços já pres
taram por este País a fora, pudesse ser acionado para reparos
emergenciais naquelas estradas que apresentarem condições insu
portáveis de piso e sinalização.

A proposta da CNT, Sr. Presidente, é mais do que oportuna.
Afinal, a má conservação das rodovias é um dos principais fatores
por trás dos 67.702 acidentes registrados em 1994 pela Polícia Ro
doviária Federal.

Como disse há pouco, Sr. Presidente, a essas perdas huma
nas junta-se um pesado custo econômico e material.

Cerca de 20% de nossa safra agrícola é perdida; os custos de ma
lIDtenção aumentam signifIcativamente; o gasto com combustível cresce
em até 50% e multiplicam-se as paradas por quebra de veículo. Como re
sultado desse cí.rculo vicioso, empresas se descapit81izam em razão do en
velliecimento precoce da frota e da insatisfação de seus clientes.
Resultado: suacapacidade de gerar empregos fica comprometida.

Isso tem de acabar! E o primeiro passo é a proposta emer
gencial formulada pela Confederação Nacional do Transporte. A
ela minha total solidariedade. Vamos caminhar juntos em prol da
recuperação das estradas brasileiras!

O SR. FERNANDO ZUPPO (pDT - SP. Pronucia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente", St's e Srs. Deputados, volta
mais uma vez à ordem do dia a polêmica sobre os custos dos en
cargos sociais incidentes sobre a folha de salários das empresas.

Alega-se serem eles enonne empecifuo à geração e à legalização
de empregos no Brasil. Sua redução pemritiria às empresas contratar
maiornúmero de trabalhadores e regularizar a situação daqueles quehoje,
malgrndos trabalham regularmente, se vêem espoliados dos direitos que
lhes adviriam se tivessem assinadas as suas carteiras de trabalho.

Sob essa alegação, o que se intenta é um verdadeiro atentado a
direitos que, não sem luta, os trabalhadores brasileiros conseguiram
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conquistar. Não há como ver-se de ootro modo a proposta de re
discussão da licença-maternidade de 120 dias 00 das férias de trin
ta dias.

Nada mais reacionário do que o az:gumento de que as leis que
regem o trabalho e protegem o trabalhador acabam JXlr prejudicá-los,
a eles ptÚprios. É desse teor a j.Istilicativa para a proposta de revisão
da licença-maternidade. A mesma que usaram os escravagistas ao
sustentar que era para seu prúprio bem que os negros deveriam per
manecer escravos. Libertos, cairiam no ócio e na embriaguez. O mes
mo argumento empregado pelos que se opunham à diminuição do
horário do trabalho infantil. Sem ocupação, as crianças se entregariam
à delinqüência. Como bem nos lembra o jornalista Elio Gaspari, em
recente artigo, não passa de mistificação conservadora ''negar benefi
cios aos pobres sob o argumento de que assim eles viverão melhor".

Igualmente sem consistência é a justificativa para a discus
são sobre o direito do trabalhador a trinta dias de férias anuais. Po
derá jamais justificar a restrição a um direito o fato de estar ele
sendo desrespeitado?

Cabe às autoridi}des fazer cumprir as leis. Jamais ceder a
pressões tendentes a abolir os direitos dos trabalhadores.

St's e Srs. Deputados, a questão do peso dos encargos so
ciais sobre a folha de pagamento das empresas está a exigir discus
são moderada e refletida. De outro modo, nos arriscamos a
provocar efeitos perversos e contrários às anunciadas expectativas.

É o que tememos no caso dos chamados encargos para tercei
ros, como as contribuições para o SENAI, SENAC, SANAT, SESI,
SESC e SEST. Parece-nos estar havendo, nessa questão, evidentemen
te, erro de perspectiva. Erm-se ao considerar essas contribuições como
encargo social e não como investimento, pois de investimento efetiva
mente se trata.

A função de todas essas entidades é promover o bem-estar
social e a elevação da produtividade dos trabalhadores nos dife
rentes setores que abrangem. E esses objetivos são alcançados me
diante o oferecimento não só de assistência médica e
odontológica, mas também serviços sociais das mais diversas na
turezas e de cursos de capacitação e reciclagem profissional.

Como se pode perceber, parcela significativa dos chamados
encargos sociais retoma assim às próprias empresas. A formação
profissional que esses serviços propiciam é valioso instrumento de
aumento da produtividade do trabalhador, o que, por certo, reduz
os custos de produção.

Supondo-se que a redução dos encargos sociais favorecesse a
geração de novos empregos, como alegam os que a defendem, muito
provavelmente um novo problema se poria. Suspensos os programas
de capacitação profissional oferecidos pelos diferentes serviços - que
não se poderiam manter sem as contribuições das empresas - passaria
a haver uma defasagem entre o trabalhador postulante ao novo posto e
a qualificação exigida para seu preenchimento.

Estar-se-ia, simplesmente, gerando um novo problema na
pretensa solução de um primeiro. Certamente não é esse, St's e
Srs. Deputados, o caminho indicado. E por ele estaremos envere
dando se insistirmos em considerar essas contribuições como en
cargos e não como investimento altamente rentável.

Este é assunto relevante, que cabe seja discutido dentro de uma
visão mais ampla do que a que tem sido proposta. Cabe-nos, S1"!; e Srs.
Depltados, propor essa nova perpectiva na discussão da matéria, sob
pena de estarmos a criar, para as empresas e para os traOOlhadores bra
sileiros, novos problemas sem que os já existentes sejam resolvidos.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BIocoIPSB - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos. não é o primeiro caso, nem será o último; os maranhenses não
toleram mais que os recursos dos poderes públicos municipais se
jam roubados para o enriquecimento pessoal de prefeitos desonestos.

No último sábado estive em ltapecuru, no interior do Mara
nhão, convidado a participar de uma manifestação popular contra
a Prefeita Risalva Saraiva Rodrigues, acusada de desviar os recur
sos do Fundo de Participação dos Municípios. Debaixo de chuva,
2 lnil pessoas reuniram-se para exigir da Câmara dos Vereadores a
cassação do IllálidatO da prefeita. A força dessa exigência popular
foi maior do que tudo e levou à união adversários políticos locais
contra o descalabro praticado na administração.

Não é a primeira vez que isso acontece no Maranhão. O
. fato é que as evidências de malversação do dinheiro público não
são mais aceitas, despertando uma indignação popular legítima,
que não se resigna e exige solução.

Há uma crescente vocação de cidadania nos municípios po
bres do Maranhão. Atenta, a população observa prefeitos que, elei
tos com seu voto, passam a praticamente morar na capital,
oficialmente "para tratar dos interesses do município". Pelplexa,
constata que iguais em pobreza, de repente, passam a desfllar com
caminhonetes e reformar casas. Exigente, essa cidadania reconhe
ce que sua expectativa de melhoria das condições de vida foi en
terrada por muitos prefeitos eleitos na vala comum do desvio de
dinheiro público. Os ridículos salários de 15 reais continuam sen
do pagos a professoras dedicadas. As obras de saneamento básico
e o acesso a serviços básicos de saúde perdem a urgência que tive
ram nas campanhas eleitorais.

Ao invés de se resignarem ao jugo de poderes municipais arbi
trários e desonestos ou aceitarem a generalização de que politico é as
sim mesmo, os maranhenses de Itapecum deram um exemplo a todo o
Maranhão. Cidadão é aquele que também assume a responsabilidade
pela boa gestão dos recursos públicos. Cidadão observa, fIscaliza e
cobra. Mais ainda, cidadão delega poderes e, JXlr isso mesmo, retira
os daqueles que demonstram não ter noção de que a esfera pública
não pode ser espaço de descaIabros e injusti,ças.

O SR. ARNALDO FARIA DE SA (pPR - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depltados, o atendi
mento a requerimento de informação a Ministro de Estado está pre
visto no § 2° do art. 50 da Carta Magna (com a redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nO 2, de 1994), que determina:

"Art 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convo
car Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos
diretamente ligados à Presidência da República para
prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto
previamente determinado, importando em crime de res
ponsabilidade a ausência sem justificação adequada.

§ 2° As Mesas da Câmara dos Depltados e do Se
nado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de
informação a Ministros de Estado ou a qualquer das pes
soas referidas no caput deste artigo, imJXlriando em cri
me de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de infor
mações falsas."

No âmbito da Câmara dos Deputados, a matéria é regulada
pelo art. 116 do Regimento Interno.

No caso sob exame, o requerimento de autoria deste Depu
tado, datado de 24 de janeiro de 1995, demandava ao Ministro de
Estado da Previdência Social, informações sobre todos os fundos
de pensão fiscalizados pela Secretaria de Previdência Complemen
tar no penado de 1991 a 1994, com as respectivas datas de inspe
ção, sendo ainda solicitadas cópias dos relatórios de auditoria.

Já esgotado o prazo constitucional, o Ministro de Estado da
Previdência Social, pelo Aviso nO 157, de 15 de março de 1995,
solicitou extensão de trinta dias do referido prazo, alegando difi-
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do.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arnaldo Faria de Sá
Câmara dos Deputados
Senhor Deputado,
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, cópia do

Aviso n° ~32, dé 25-4-95, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do Requerimento de Informação nO 3.366, de
1994, de sua autoria.

Atenciosamente, - Deputado WIlson Campos, Primeiro Secre-
tário.

Aviso nO 232 25 de abril de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a satisfação de me dirigir a V. Ex' para encami

nhar a relação das Entidades de Previdência Complementar
que foram fiscalizadas pela Secretaria de Previdência Com
plementar, segundo classificação e período que foram inspe
cionadas.

Esclareço a V. Ex', por oportuno, que esta relação
atende em parte ao solicitado pelo nobre Deputado Arnaldo
Faria de Sá, em seu Requerimento de n° 3366/95 e devido as
dificuldades materiais de enviar toda a documentação solici
tada, de acordo com a assessoria do nobre Deputado e com
seu consentimento, colocamos toda a documentação à dispo
sição do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que depois de exa
me e análise da relação poderá retornar a este Ministério
com nova solicitação.

Atenciosamente, - Reinhold Stephanes, Ministro de Esta-

resposta do Requerimento de Informação n° 3366, de 1995, de sua
autoria.

Atenciosamente, - Deputado Wilson Campos, Primeiro
Secretário.

Aviso nO 157 15 de março de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Leopoldo Bessone
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados em exercício
Brasília - DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Em atenção ao Oficio PSIRI n° 073/95, que trata do Re

querimento de Informação nO 3.366, de 1995, de autoria do De
putado Arnaldo Faria de Sá, solicitando informações sobre
todos os fundos de pensões existentes na Secretaria de Previ
dência Complementar, esclareço a V. Ex' que se trata de vasto
material de volumes bastante expressivos, que para atendimen
to da solicitação demandaria maior número de recursos huma
nos com experiência no trato e manuseio desse tipo de
documentação, bem como solução a alguns problemas adminis
trativos que dificultam a conclusão dos trabalhos com maior ra
pidez.

No entanto, no interesse de melhor atender o nobre Parla
mentar, solicito a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias,
quando então haverá possibilidade de vermos solucionados os pro
blemas existentes.

Atenciosamente, - Reinhold Stephanes, Ministro de Esta-

Brasília, 4 de maio de 1995

do.

Oficio PSIRI nO 499/95

ExmO Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Na forma admitida no § 2° do art. 50 da Constituição

Federal, combinado com o art. 115, inciso 11, do Regimento
Interno, requeiro a V. Ex' seja encaminhado ao Sr. Ministro
de Estado da Previdência e Assistência Social o presente re
querimento de informações, para que aquela autoridade go
vernamental esclareça a esta Casa do Congresso Nacional
sobre todos os fundos de pensões existentes na Secretaria de
Previdência Complementar, enviando a esta Casa os relató
rios de auditorias realizadas no referido órgão, no período
de 1991 a 1994, com datas de inspeção e cópias dos mes
mos.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 1995. - Deputado Arnal·
do Faria de Sá, (pPR - SP).

Oficio PSIRI n° 160/95 Brasília, 17 de marçO de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arnaldo Faria de Sá
Câmara dos Deputados
Senhor Deputado,
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, cópia do Avi

so nO 157, de 15-3-95, do Ministério da Previdência Social, so
licitando prazo adicional de trinta dias para encaminhamento da

DOCUMENTOSA QUE SE REFERE O ORADOR

culdades operacionais em face da extensão do material requerido.
O aviso foi encaminhado, por cópia, ao solicitante.

Em que pese haver sido ultrapassado o prazo previs
to na Carta para o procedimento, há que se registrar não
haver ocorrido qualquer tipo de ação suplementar por par
te da Câmara quando do vencimento desse prazo. tal não
ocorreu, tampouco, quando da solicitação de prazo adicio
nal, cujo deferimento não encontra respaldo no texto
constitucional ou no Regimento Interno desta Casa. Pode,
contudo, o Ministro de Estado ter entendido que houve
consentimento implícito à dilação temporal solicitada e não
contestada.

Finalmente, pelo Aviso nO 232, de 25 de abril de 1995, a au
toridade ministerial faz encaminhar à Câmara dos Deputados qua
dro contendo resumo das fiscalizações realizadas nas entidades de
previdência privada. O quadro apresenta apenas a identificação de
cada entidade e da respectiva patrocinadora-instituidora, a classifi
cação desta, a Unidade da Federação em que tem sede a entidade e
o período da fiscalização.

No mesmo aviso, o Sr. Ministro informa que "devido às di
ficuldades materiais de enviar toda a documentação solitada, de
acordo com a assessoria do nobre Deputado e com seu consenti
mento, colocamos toda a documentação à disposição do Deputado
Arnaldo Faria de Sá, que depois de exame e análise da relação, p0
derá retomar a esse ministério com nova solicitação".

Depreende-se, por conseguinte, que o requerimento de in
formações se encontra apenas parcialmente atendido. Não houve,
de parte do Sr. Ministro da Previdência, qualquer contestação
quanto ao direito de acesso às informações. Apenas, por razões de
ordem exclusivamente operacional, propõe-se que haja, por parte
do solicitante, uma indicação específica, com base na listagem en
caminhada, para que então se complete o atendimento ao requerido.

• As informações solicitadas são necessárias para avalia
ção das propostas de Governo enviadas a esta Casa; solicita
mos, pois, cópias apenas da conclusão de cada um dos
relatórios de auditoria.

Peço que sejam transcritos nos Anais os documentos cita-
dos.
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o SR. LUIZ GUSIllKEN (PT - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, ontem, estive,
com outros colegas parlamentares; acompanhando debate promo
vido pela Comissão do TrabaJho desta Casa com o presidente do
Banco do Brasil, Sr. Paulo Cesar Ximenes, para tratar da política
de recursos humanos do banco.

O Presidente do Banco do Brasil fez extenso relato sobre a
situação do banco, sobre a necessidade de se promoverem mudan
ças visando conferir-lhe maior eficiência, do ponto de vista fman
ceiro, sobre a importância da instituição para o País, enfim,
retratou de maneira geral as condições nas quais o banco está hoje.
Se não é uma situação muito confortável, também não é uma si
tuação pré-falimentar, como querem alguns. Segundo o próprio
presidente do banco, as dificuldades decorrem da baixa liquidez
do mercado, que tem afetado o sistema fmanceiro como um todo 
no que concordamos.

Sobre o funcionamento, o Sr. Ximenes garantiu que não
está em curso um processo de demissões daqueles funcionários
que estejam com saldo devedor - como vem sendo especulado - e
que o fechamento de agências ainda vai ser analisado com base
num programa de avaliação sobre o desempenho de cada uma. As
agências que têm grande potencial de captação, mas que mesmo
assim não mostram desempenho lucrativo, serão desativadas•.

O Sr. Xünenes disse ainda que o Banco do Brasil irá im
plantar um programa de demissões voluntárias, embora não tenha
entrado em maiores detalhes sobre tal programa. No que diz res
peito aos salários, mesmo reconhecendo que eles estão baixos, o
presidente afirmou que, enquanto a situação do banco não melho
rar, não serão reajustados.

São palavras, Sr. Presidente, que tranqüilizam, por um lado,
mas preocupam por outro. Tudo estaria bem, quero dizer, fudo es
taria nos confonnes, se o Sr. Paulo Cesar Ximenes não insistisse
em dizer que a maior função social do Banco do Brasil é o lucro.

Aí está um ponto de discordância muito profunda entre a
sua maneira de pensar e a nossa. O papel de um banco público,
ainda mais em se tratando do Banco do Brasil, num País pobre e
necessitado como o nosso, é de fomentar a produção, estimulando
a agricultura, a pequena e a microempresa. E esse é um papel que
não é estipulado pelo banco, mas sim pelo governo. O Banco do
Brasil é um instrumento de política governamental.

Não obstante, o Banco do Brasil é um banco comercial. E,
como banco comercial, recebe o mesmo tratamento, por parte do
Banco Central, do que o dispensado a qualquer outro banco. A di
ferença é que os outros bancos não arcam com as operações de
alto risco e baixo retorno como o Banco do Brasil.

Assim, o Banco do Brasil vive uma contradição em sua es
trutura, como o próprio Sr. Ximenes reconhece, pois tem que cum
prir a função de agente implementador de políticas de
fmanciamento (nem sempre tão vantajosas, do ponto de vista estri
tamente comercial) e, concomitamente, apresentar bom desempe
nho em seu balanço.

Comparar o Banco do Brasil com outros bancos comerciais,
pura e simplesmente, é um despropósito, pois o Banco do Brasil é
mais do que um banco comercial. A carga de exigências que sobre
ele incide é muito pesada, seja a do mercado, seja a do governo,
seja a da própria opinião pública, atenta aos rumos da instituição.

Assunta saber que o presidente de uma instituição tão pecu
liar e tão importante parece desconhecer essa realidade.

O lucro é importante, é claro. Mais do que isso: o lucro é
essencial. Por isso, concordamos com o Presidente Ximenes em
sua iniciativa de procurar dar mais eficiência ao banco, tornando-o
mais ágil e eficaz em sua política de captação. Mas é preciso dei
xar bem claro que a função primordial do Banco do Brasil não é

tornar-se um Bradesco ou Itaú, e sim estimular a produção, sendo
instrumento de política de governo.

Um outro ponto, Sr. Presidente: como disse, concordamos
com a iniciativa de procurar imprimir maior eficiência ao Banco
do Brasil, mas discordamos da maneira como vem sendo conduzi
do o processo.

Qualquer programa, para a melhoria da situação do banco,
tem que principiar pela valorização do seu corpo funcional. Quan
do o funcionário é estimulado, ele veste a camisa do banco. E
quando ele veste a camisa do banco torna-se uma força impulsio
nadora como nenhuma outra. É algo evidente. Trata-se de uma p0

lítica de recursos humanos empregada no mundo todo, e há dados
e mais dados disponíveis sobre isso.

No entanto, parece que os dirigentes do banco desconhecem
essa realidade básica. Embora o Sr. Paulo Cesar Ximenes tenha
dito que não há demissões sem justa causa, que não há de fato
nada de concreto sobre demissões, o fato e que o clima reinante
entre o funcionalismo é de terror. Alguns superintendentes e até
mesmo gerentes do banco têm praticado uma política de intimida
ção sem precedentes. Gente com dez, vinte anos de banco, de re
pente depara-se com a perspectiva de ser mandado embora sem
nenhum motivo aparente. Denl1ncias de todo o Brasil, nesse senti
do, têm chegado a esta Casa. Segundo consta em alguns locais ge
rentes estão até ressuscitando as famigeradas "listas" com nomes
de prováveis demitidos.

Ora, Sr. presidente, é de se imaginar o clima psicológico en
tre o corpo funcional do banco com uma realidade hostil como
essa. Até mesmo suicídios têm ocorrido entre os funcionários.

Assim, para encerrar, quero deixar registrado nosso recado
ao Sr. Presidente do Banco do Brasil, para que reflita bem sobre a
necessidade de, ao invés de se criar um clima de insegurança entre
os funcionários, valorizá-los, investindo numa política de recursos
humanos mais justa e serena.

O SR. JOSÉ DE ABREU (psDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, a história do Nor
deste brasileiro tem sido, desde sempre, a saga de uma luta desigual
do homem contra a seca. Luta que, é necessário dizer, jamais foi ga
nha pelo sertanejo. Quando não morre de fome, preso pelo amor à ter
ra estéril, o nordestino vai engrossar as estatísticas da pobreza e
marginalidade das grandes cidades do Sul e Sudeste do País.

Esse enredo trágico, há tantas gerações repetido, pode fmal
mente mudar. Basta que se tire do papel o projeto de transposição
do rio São Francisco para os vales dos rios Salgados e Jaguaribe,
levando suas águas aos Estados do Rio Grande do Norte, Ceará,
Paraíba e Pernambuco.

A idéia de combater a seca do Nordeste com as águas do
São Francisco remonta aos tempos coloniais. As secas dos anos de
1877, 1878 e 1879, uma das maiores calamidades já registradas no
continente americano, reduziram a população do Estado do Ceará
de 750 para 520 mil habitantes.

Nessa época, o Governo Imperial nomeou uma comissão,
constituída pela elite técnica da área, que sugeriu a construção de
um canal ou um túnel ligando o São Francisco ao rio Jaguaribe.
As duas alternativas revelaram-se tecnicamente inviáveis, na oca
sião, e o projeto só foi retomado em 1981, pelo Departamento Na
cional de Obras e Saneamento.

Nos últimos cinqüenta anos, a tecnologia utilizada nesse
tipo de empreendimento evoluiu muito, viabilizando, tanto técnica
quanto economicamente a transposição de vazões entre rios. Um
exemplo de êxito em projeto semelhante foi a construção do Canal
do Trabalhador, pelo Estado do Ceará, em 1993. obras análogas a
essa também foram realizadas com sucesso na Espanha, Austrália
e em diversos estados americanos.
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Os opositores do projeto argumentam que o seu custo - cer
ca de dois bilhões de reais - é excessivo e comprometeria o Plano
Real. Ora, Sr's e Srs. Deputados, quem tem o mínimo de informa
ções sobre o assunto sabe que o governo já gastou quantia várias
vezes superior a essa somente com medidas emergenciais de aten
dimento às populações atingidas pela seca - e continuarágastan
do, caso não se adote uma solução defmitiva para o problema.

Os prognósticos para o clima na região, nos próximos anos,
não são nada bons. O fenômeno conhecido como EI Niíio tem de
monstrado a tendência de se repetir com freqüência cada vez
maior, aumentando a perspectiva de secas no Nordeste e de en
chentes no Sul. Esse processo acelera o ritmo de desertificação das
áreas semi-áridas do Nordeste, o que pode ser comprovado pela
redução significativa do potencial hídrico dos rios da região.

Para os técnicos da CODEVASF - Companhia de Desen
volvimento do Vale do São Francisco, a única alternativa para
contornar o problema da desertificação no Nordeste é executar, o
quanto antes, o projeto de transposição das águas do rio São Fran
cisco. Eles asseguram que esse projeto é perfeitamente viável, não
apenas db ponto de vista técnico, como também econômico.

Outro argumento muito usado por aqueles que são contrá
rios ao projeto é a existência de alternativas mais simples e bara
tas, como a construção de açudes e a exploração dos lençóis
subterrâneos da região. Mas, segundo especialistas no assunto, o
semi-árido nordestino não dispõe de reservas subterrâneas sufi
cientes para irrigar todas as suas terras potencialmente agricultá
veis, e a exploração excessiva dessas reservas poderia ocasionar
desastres ecológicos de graves proporções.

Com a execução da primeira fase do projeto de transposição
do rio São Francisco, a região já teria, à sua disposição, 2 milhões
e 268 mil metros cúbicos d'água por dia, volume suficiente para
irrigar 63 mil hectares, ou para irrigar 43 mil hectares e ainda
abastecer 6 milhões de pessoas.

Ao fmal da execução da obra, a área beneficiada poderá chegar
a I milhão e 600 mil hectares em 115 Municípios, onde vivem cerca
de 4 milhões de pessoas. O Banco do Nordeste avalia que a produção
agri:cola anual crescerá em cerca de 2 bilhões de reais, e as atividades,
criadas a partir do crescimento da produção agácola, poderão gerar 1
milhão e 620 mil empregos diretos e indiretos.

É um absurdo, portanto, nobres colegas, que os altos custos
financeiros sirvam de pretexto para negar ao Nordeste essa chance
de modernizar a sua economia. O dinheiro aplicado no projeto de
transposição do São Francisco certamente terá rápido retorno eco
nômico e social, pois vai mudar radicalmente o padrão de vida das
comunidades da região.

Espero que, desta vez, o bom senso prevaleça e o Governo
Fernando Henrique Cardoso passe para a História como aquele
que teve a coragem de mudar a sorte do Nordeste.

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

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Coriolano Sales, do PDT da Bahia.
O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho à tribuna, nesta
tarde, para tratar das eleições de 1996, no que se refere aos manda
tos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Apresentei a esta Casa uma emenda constitucional que se
transformou na PEC nO 19/95, com o aval de mais de duzentos Srs.
Deputados, estabelecendo a duração do mandato de prefeito, vice
prefeito e vereador e dando outras providências.

Essa PEC foi apreciada na terça-feira passada pela Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, recebendo a admissibi
lidade daquele colegiado. Passou a se constituir, portanto, num dos

aspectos centrais da reforma pol1tica que esta Casa está empenha
da em examinar, através de Comissão Especial, presidida pelo
eminente Deputado Mendonça Filho e tendo como Relator o emi-
nente Deputado João Almeida. .

Sr. Presidente, antes de mais nada, quero fazer um justo re
gistro a conduta do eminente Relator do projeto de emenda consti
tucional, Deputado Maurício Najar, do PFL de São Paulo. Embora
discordando, no mérito, de alguns aspectos da proposta constitu
cional, S. Ex·, demonstrando postura democrática, deu seu parecer
a favor da tramitação da emenda, isto é, da discussão do seu méri
to. Isso é muito significativo para a postura política desta Casa,
que procura inserir nas suas discussões uma proposta que está na
ordem do dia da realidade social e pol1tica do nosso País, que con
vive, há muito tempo, com divergências acerca do estabelecimento
efetivo e verdadeiro de como devem ser procedidas as eleições
para prefeito, vice-prefeito e vereador.

Após 1964, quando foi deflagrado o movimento militar no
Brasil, estabeleceu-se um verdadeiro caos no processo eleitoral
municipal, sendo restabelecido na convivência constitucional li
near a partir da Constituição de 1988, mas que apresenta, neste
momento, deformações que precisam ser corrigidas.

A nossa emenda, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, ob
jetiva fundamentalmente estabelecer a coincidência entre as elei
ções estaduais e municipais. Para isso, é preciso estabelecer
primeiramente o mandato-tampão, o mandato de dois anos dos
prefeitos que serão eleitos em 19%.

É óbvio que entendemos que o mandato de dois anos não seria
adequado ao exercício da Administração Pública, por isso a nossa
proposta cogitou estabelecer excepcionalmente o direito de reeleição
para os prefeitos que se elegerem em 3 de outubro de 19%.

E evidente que surge, então, a possibilidade de o prefeito
que estiver exercendo a administração, em consonância com as as
pirações do seu município, ter uma chance extraordinária de exer
cer o mandato de seis anos, o qual iria possibilitar a coincidência
das eleições em 3 de outubro de 1998.

No nosso projeto não cogitamos da prorrogação de manda
tos de prefeitos e vereadores, o que consideramos um expediente
deplorável contra o qual nos insurgimos. Ao mesmo tempo em
que nos manifestamos contra essa possibilidade, que é a prorroga
ção dos mandatos dos prefeitos e vereadores, nossa emenda possi
bilita a manifestação favorável desta Casa em relação à reeleição
excepcional dos atuais prefeitos, pelo período de dois anos. Fixar
se-ia, então, o princípio esonômico para os prefeitos que estão
exercendo atualmente seus mandatos e os eleitos em 3 de outubro
de 19%, a fim de que possam igualmente pleitear a reeleição para
um período de quatro anos, estendendo-se esses mandatos até o
ano de 2002.

Há várias proposições nesta Casa tratando da matéria, tais
como a emenda constitucional que propõe o mandato de seis anos
para os prefeitos eleitos em 3 de outubro de 1996, possibilitando a
coincidência das eleições em 2002. Há propostas que cogitam da
prorrogação e, outras, de estabelecer o mandato de cinco anos para
prefeitos eleitos em 1996. Entendemos que todas essas proposiçõ
es, de natureza política, são próprias desta Casa, uma vez que
abrem espaço para o debate pol1tico sobre questão relevante. Da
mesma forma, é relevante para esta Casa debater e decidir se vai
conferir aos prefeitos, governadores e presidentes da República a
reeleição em caráter permanente, porque esta Casa é a Casa do de
bate político; é ela que vai construir as linhas políticas do processo
político nacional e não pode e não deve omitir-se em questões re
levantes como as reformas econômica, eleitoral e política, para
que este País tenha um eixo e trilhe rumos verdadeiramente demo
cráticos.
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o Sr. José Rocha- Nobre Deputado, permite-meum aparte?
O SR. CORIOLANO SALES - Concedo o aparte ao emi

nente Deputado José Rocha, do Estado da Bahia.
O Sr. José Rocha - llustre Deputado Coriolano Sales, que

ro associar-me à proposta de autoria de V. Exa, para a coincidência
de mandatos em 1998, com mandato-tampão de dois anos e que
permite a reeleição dos prefeitos eleitos em 1996. Nobre Deputa
do, essa sua proposta visa diminuir as dificuldades eleitorais exis
tentes, principalmente no Brasil, um País com todas as
dificuldades de transporte e de recursos, em que o próprio Tribu
nal Superior Eleitoral não tem recebido os recursos necessários
para a realização das eleições. Eleições a cada dois anos, sem dú
vida, trazem transtornos em todos os sentidos, até para a atividade
parlamentar, pois a cada dois anos, repito, tanto esta Casa quanto o
Senador Federal e as Assembléias Legislativas mobilizam-se, e os
trabalhos legislativos ficam paralisados. Portanto, a coincidência
de mandatos vem em beneficio da atividade política, e a discussão
da matéria é extremamente oportuna, justamente porque esta Casa
pretende proceder a uma reforma da legislação eleitoral. Tenha V.
Exa a certeza de que sua proposta deverá receber a acolhida da
maioria deste Parlamento, para que possamos modificar a situação
atual e ter a coincidência de eleições em 1998.

O SR. CORIOLANO SALES - Deputado José Rocha, in
corporo, com muito prazer, o aparte de V. Exa ao meu pronuncia
mento. O nobre colega salienta aspecto importante da minha
proposta, ou seja, o custo da eleição.

A eleição no Brasil está se tomando cara, elitista e viciada,
porque a cada vez que o poder econômico interfere profundamente
no processo, ele defonna a representação popular e cria até o pro
fissionalismo exagerado no processo político-eleitoral do País.
Num país em que não há ainda financiamento das campanhas de
forma límpida, cristalina, reta e clara é importante que a eleição
seja examinada também pelo custo financeiro, pelo custo que ela
representa não apenas para o Judiciário e para a União, porque,
afmal, despesas institucionais são feitas não só pela União, mas
também pelos próprios parlamentares, que acabam bancando a
eleição e evidentemente sobrecarregando-se em virtude do proces
so eleitoral do País.

O Sr. Ronand Lavigne - Nobre Deputado Coriolano Sa
les, V. Exa me permite um aparte?

O SR. CORIOLANO SALES - Ouço-o com muito prazer,
nobre Deputado Ronand Lavigne.

O Sr. Roland Lavigne - Nobre Deputado Coriolano Sales,
Parlamentar competente deste a Assembléia-Legislativa da Bahia,
traz V. Exa para a Câmara dos DePutados proposta que, na minha
visão, poderá resolver problema que todos nos enfrentamos: o da
não coincidência das eleições no Brasil. V. Exa traz proposta que
de certa forma agrada a todos os lados. Não prejudica absoluta
mente ninguém, porque os atuais prefeitos, se forem bons admi
nistradores, poderão continuar nos respectivos cargos com o
referendo popular. Entretanto, se não conseguirem ganhar a elei
ção e o eleito for outro, este poderá ser reeleito por mais quatro
anos para continuar a administração que fez durante dois anos. A
proposta de V. Exa tem a nossa simpatia e, acredito, a da maioria
dos Deputados e, certamente, terá êxito na sua tramitação na Câ
mara dos Deputados.

O SR. CORIOLANO SALES - Nobre Deputado Roland
Lavigne, V. Exa foi meu colega na Assembléia Legislativa da Ba
hia, também já participou de mais de uma eleição, tem experiência
no assunto e é homem que milita na política do interior do nosso
Estado, da mesma fonna que eu e tantos outros companheiros mi
litamos na política interiorana do nosso País. Todos sabemos que o
que existe na realidade da organização administrativa do País é o

município. O homem nasce, cresce e vive no município. A União
é uma ficção, assim como o reino e o Estado-Membro. A nossa
luta estabelece-se no município. V. Exa

, que traz essa experiência
e inclusive é um dos fortes candidatos à prefeitura do importante
Município de Ilhéus, na Bahia, dá um testemunho muito importan
te para a tramitação e discussão dessa emenda na Casa.

Ouço, com prazer, o eminente Vice-Presidente da Câmara
Federal, Deputado Ronaldo Perim.

O Sr. Ronaldo Perim - Caro Deputado Coriolano Sales, o
assunto que V. Exa no momento traz a esta Casa é, por si só, extre
mamente fascinante. permito-me, valendo-me da fidalguia de V.
Exa, usar o microfone para, no aparte, não me solidarizar no todo
com suas propostas e idéias. Acredito que o contraditório enrique
ce e aprimora as excelências das propostas trazidas a este Parla
mento, inclusive as inúmeras com que V. Exa já nos hourou no seu
mandato. Mas, enquanto estou plenamente de acordo com que este
país tem que se modernizar em todas as áreas, inclusive, na sua
ação política, entendo que a reeleição para cargos executivos é um
expediente que, já há muito, deveria estar em vigor em nossa le
gislação. Sou inteiramente favorável à reeleição para cargos exe
cutivos. Ao mesmo tempo, meu caro Deputado, sou radicahnente
contra a coincidência de eleições, uma experiência já vivida no
País e que já demonstrou sua ineficácia e seus malefícios. Por
que? Exatamente, pela importância dos municípios. Estes são tão
importantes que suas eleições devem se restringir aos seus interes
ses. Não podemos admitir que uma nação de dimensão continental
como o Brasil, com tantos Estados-Membros, possa adotar a pos
sibilidade de uma eleição geral, porque estaríamos caminhando
para um resultado que, a meu ver - permita-me V. Exa -, poderia
transfonnar-se em grandes e irreparáveis maleficios à Nação brasi
leira. Nós estaremos, com essa medida, municipalizando as eleiçõ
es. Não iríamos mais discutir os grandes problemas que afligem o
País nem ter tempo para nos dedicar aos problemas dos nossos Es
tados. Estaríamos discutindo, nas eleições gerais, às vezes, o pro
blema do cachorro morto na esquina de nossa casa. Assim, meu
caro e ilustre Deputado Coriolano Sales, gostaria de registrar meu
apoiamento à esmagadora maioria de suas propostas, mas me per
mitindo - abusando talvez da gentileza do seu comportamento,
neste momento - trazer a nossa palavra de discordância. Entretan
to, ressalto a necessidade de profunda reflexão, de grande medita
ção, se reahnente é o melhor para o País caminhannos para a
coincidência de eleições em toda a Nação brasileira. Muito obriga
do.

O SR. CORIOLADO SALES - Nobre Deputado Ronaldo
Perim, embora divergente o seu aparte, eu o incorporo, com muito
prazer, ao meu pronunciamento, porque entendo que é da diver
gência, do contraditório, do debate, da discussão que vamos en
contrar a melhor f6nnula, a melhor solução para resolvennos uma
questão candente da maior importância para a vida política do nos
so País. Sou municipalista e muito me honra filiar-me a essa cor
rente. V. Exa, que já foi Vice-Prefeito, Prefeito e o será outra vez
em Governador Valadares, certamente, muito enriquecerá esse de
bate, dele participando, trazendo luzes e contribuições para o des
linde fmal de uma proposta que, na minha ótica, é fundamental
para estabilizar a vida político-eleitoral do nosso País. Este é um
dos objetivos: conquistar a estabilidade político-eleitoral do nosso
País. Quando fixamos em defmitivo a possibilidade de estabelecer
uma coincidência, não estamos, em princípio, concordando que aí
esteja, por exemplo, a eleição para Presidente da República. Acho,
até, que esta eleição poderia dar-se fora do período em que se rea
lizam as eleições gerais - municipais e estaduais. A eleição para
Presidente poderia ser separada, e até poderíamos discutir a reelei
ção ou um mandato de cinco anos para o Presidente da República.



Durante o discurso do Sr. Coriolano Sales, o Sr.
Ronaldo Perim, 10 Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. João Thomé Mestri
nho, § 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Thomé Mestrinho) - Com a
palavra V. Exa.
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Não devemos ter preconceito em relação a estas questões. Esta é a O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RJ. Sem revisão
Casa que tem legitimidade para discutir e decidir, em nome do do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar minha confiança no
povo brasileiro, os caminhos que devam ser estabelecidos para so- novo Secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, Gen.
lucionar em defmitivo essas questões. Nilton Cerqueira, torcendo para que todos nós, habitantes daquele

Disputei um cargo público pela primeira vez na eleição de Estado, possamos, a partir de agora, viver com um pouco mais de
15 de novembro de 1982, que foi coincidente - exceto para Presi- tranqüilidade.
dente da República -, para Vereador, Prefeito, Deputado, Senado- O SR. PRESIDENTE (João Thomé Mestrinho) - Está fei-
res e Governadores. Foi a eleição mais mobilizadora, mais to o registro de V. Exa

representativa da vontade nacional de que participei nos quatro O SR. PRESIDENTE (João Thomé Mestrinho) - Com a
mandatos populares que conquistei na minha vida pública, três ve- palavra o Deputado Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que
zes como Deputado Estadual e, agora, como Deputado Federal, dispõe de 25 minutos na tribuna.
representando a Bahia. Dessas, a mais mobilizadora foi a de 1982, O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Pronuncia o se
repito, a que mais expressou os sentimentos e aspirações popula- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo a
res, porque possibilitou uma mobilização geral representativa da tribuna na tarde de hoje para abordar um tema da maior importân-
vontade nacional. cia e atualidade: a situação da saúde pública no Brasil.

A eleição de 1986 não foi mobilizadora no sentido de discu- Do mesmo modo que outros governantes, o atual Presidente
tir todas as grandes questões nacionais. E, aí, Deputado Ronaldo colocou como uma das prioridades do seu Governo a atenção à
Perim, não posso dissociar a discussão dos problemas municipais saúde. O1egou a situá-la como uma das cinco po1íticas fundamen
da discussão nacional: não'vivemos num reino, não vivemos numa tais do seu mandato, simbolizadas pelo gesto da mão espalmada.
federação em que nela sejam instalados os grandes problemas do No entanto, passados quase seis meses de sua posse, constatamos
homem, da sociedade, entendemos que os problemas municipais o mais absoluto descaso do Governo para com a saúde da popula
não são diferentes dos nacionais; todos estão intimamente ligados. ção brasileria. Não bastasse a asflXia de recursos a que submete o
A pobreza, a miséria, a fome, a educação, o problema da cidada- setor, o Governo ainda ameaça com a extinção do Sistema Único
nia, todos estão intimamente vinculados. de Saúde.

Quando o Presidente da República contrai empréstimos ex- Esta ameaça está materializada em uma emenda que modifica
temos e endivida o País, está iniciando, quem sabe, um processo o art. 1% da Constituição Federal e que veio embutida, de forma sor
de penalização do homem que está na base municipal. Por isso não rateira, na proposta de emenda constitucional que pretente mudar a
posso dissociar as discussões municipais das estaduais ,e nacionais, previdência social. O objetivo do Governo é muito claro: através de
porque, para mim, o que há nisso tudo é o município. E exatamen- uma lei complementar, estalecer limites à universalidade da atenção à
te do município que estamos cuidando, é a estabilidade político- saúde, bem como restringir o compromisso do Estado com o fmanci
partidária da vida municipal e da vida nacional que estamos mento do SUS. Ao definir que "a saúde é direito de todos e dever do
perseguindo com a proposta de emenda que apresentamos, a que Estado, na forma da lei", o Governo procura eliminarum dos maiores
meus ilustres pares, por maioria, na Comissão de Constituição e avanços da Constituição de 1988.
Justiça, deram admissibilidade para que esta Casa pudesse discutir O capitulo da Seguridade Social da nossa Constituição é re
um tema de fundamental importância para a normalidade político- conhecido internacionalmente como um dos mais modernos e so-
eleitoral do nosso País. cialmente justos de que se tem conhecimento. Sua inclusão no

Ouço, com prazer, o Deputado Ronaldo Perim. texto constitucional decorreu menos da boa vontade dos Consti-
O Sr. Ronaldo Periro - Deputado Coriolano Sales, agrade- tuintes e mais da organização e mobilização da sociedade civil.

ço a fidalguia e, mesmo considerando a exigüidade do tempo, te- Sua adoção resulta de uma luta que teve o seu inicio na articulação
nho certeza de que o Presidente concederá a V. Exa mais alguns dos profissionais de saúde através do Movimento pela Reforma
minutos para que possa complementar seu brilhante raciocínio. Sanitária, fortaleceu-se com a incorporação da sociedade civil
Futuramente discutiremos com mais profundidade esta matéria, através de suas entidades representantivas, teve seu. ápice na 8a

que é extremamente empolgante. Muito obrigado pela atenção de Conferência Nacional de Saúde e culminou com a atuação exitosa
V. Exa de um dos grupos de pressão mais fortes e mais legítimos do pro-

O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente, agradeço a cesso constituinte.
V. Exaa tolerância e aos ilustres pares a participação neste debate O texto constitucional consagrou alguns princípios impor
preliminar que fiz questão de registrar nesta: tarde. Primeiro, digo a tantes na'saúde, como a universalidade, a eqüidade, a integralida
esta Casa que minha emenda não trata de prorrogação de mandato, de, a hierarquização, a regionalização, a descentralização e o
como, equivocadamente, distorcidamente, alguns setores registra- controle social. Sua adoção pretendeu superar um sistema injusto,
ramo Ao contrário, cogita de eleição, de estabelecer princípios fun- ineficiente e discriminatório que havia até então. Quem não se te
damentais para normalizar o processo político-eleitoral brasileiro. corda de que havia, em relação à saúde, dois tipos de cidadão: o de
Entendo que esta emenda é uma iniciativa que abre o debate, que primeira e o de segunda categoria? O primeiro era o trabalhador
abre nesta Casa uma discussão significativa e muito importante do mercado formal, com registro em carteira profissional e que
para o destino da vida política do nosso País. contribuía diretamente com a Previdência Social e tinha acesso aos

serviços de razoável qualidade do extinto INAMPS. O segundo
era o trabalhador que se colocava no mercado informal ou exercia
suas atividades no meio rural e que mendigava o atendimento nas
redes estaduais e municipais, nos hospitais universitários ou nas
casas de caridade, qualificado como "indigente" ou "não-contri
buinte". Ao reconhecer o financiamento indireto da população à
seguridade social, a Constituição deu a todos a condição de contri
buintes do sistema. Ao garantir a universalidade da atenção, deu a
todos os brasileiros a condição de cidadãos.
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O que se pretende agora com esta famigerada emenda é retr0
ceder no tempo, é desconstituir cidadania. É instituir um sistema de
saúde pública para miseráveis e pennitir que as ~mpresas de medicina
de grupo continuem a auferir fabulosos lucros. E quando constatamos
a hipocrisia do discurso neoliberal: defende que o Estado deve retirar
se das atividades econômicas e reforçar setores como a saúde, na prá
tica, porém. abandona estes setores à própria sorte.

Isto não significa que não reconheçamos os problemas e as
distorções do SUS. Sabemos das fraudes e da conupção que ainda
existem e da limitada resolutividade e eficiência. No entanto, esses
problemas decorrem das próprias dificuldades de implantação do
sistema; da incompetência gerencial de seus dirigentes, da forma
equívocada de remuneração pelos serviços prestados e do descaso
do Govemo.

à SUS sofreu violentos golpes nos últimos anos. Durante a
Era Collor, por exemplo, promoveu-se um desmonte deliberado da
rede de atenção à saúde, o sucateamento de hospitais e unidades
de assistência, o aviltamento da remuneração e das condições de
trabalho dos profissionais do setor e a desmoralização completa do
sistema. Favoreceu-se, assim, o crescimento desenfreado das em
presas de seguro-saúde, que hoje possuem mais de 35 milhões de
associados e movimentam 6,5 bilhões de dólares por ano.

Ouço, com atenção, o nobre Depntado José Chaves.
. O Sr. José Chaves - Deputado Humberto Costa, congratu

lo-me comV. Ex· por seu pronunciamento, em que monta um ce
nário do presente e do futuro sobre a real situação da saúde em
nosso País. E o faço na condição de Parlamentar de hoje e do pas
sado, das lutas em Pernambuco, e considerando ser V. Ex' não só
um Parlamentar da saúde, mas, antes de tudo, um profissional da
saúde. V. Ex· expõe um quadro dramático, mas o quadro é dramá
tico em todos os serviços públicos neste País. Assistimos a um
avanço muito rápido do sucateamento dos serviços públicos. Espe
ro que a sociedade, juntamente com o Congresso e o Governo, en
contre uma solução para os serviços públicos, que devem ser,
antes de tudo, universalizados. O depoimento de V. Ex· me dá a
certeza absoluta de que o quadro se estende para saneamento, mo
radia, transportes, eletricidade, saúde pública, segurança pública,
segurança ecológica e tantos outros serviços que a maioria da po
pulação não recebe hoje. Parabéns, Deputado Humberto Costa.

,O SR. HUMBERTO COSTA - Deputado José Chaves,
agradeço a V. Ex· o aparte, que incorporo ao meu pronunciamento
e às minhas preocupações. Saúdo o nobre companheiro do Estado,
com quem já tive a oportunidade de conviver na Assembléia Le
gislativa e que honra esta Casa com sua presença.

Prossigo, Sr. Presidente.
Aliás, uma das características recentes da saúde no Brasil

tem sido a proliferação dessas empresas que prestam serviços de
duvidosa qualidade e a altos custos para seus segurados e que
atuam sem qualquer regulamentação. Oferecem apenas serviços de
hotelaria e procedimentos de custo pouco elevado sem, sequer, ga
rantir cobertura de tratamento para todas as patologias.

Enquanto isso, é a J;ede Pública que atende às emergências,
que realiza os procedimentos mais complexos e mais onerosos,
que distribui medicamentos especiais e que garante o tratamento
fora do domicílio.

Sr. Presidente, estamos convencidos de que o Governo tra
balha conscientemente' pelo fim do Sistema Único de Saúde.
Quando Ministro da Economia, o hoje Presidente Fernando Henri
que afmnou, por mais de uma vez, que o SUS não se adequava à
nossa realidade. Que um país pobre como o nosso não poderia ga
rantir atendimento universal à sua população.

Ouço, com atenção, o Deputado Ursicino Queiroz e poste
riormente o Deputado Adhemar de Barros Filho.

O Sr. Ursicino Queiroz - Meu caro Deputado Humberto
Costa, V. Ex·, com mÍlita propriedade, aborda um dos mais impor
tantes temas que precisam ser discutidos com profundidade nesta
Câmara dos Deputados e em todo o Brasil, de um modo geral. Na
verdade, toda vez que se tenta discutir os problemas angustiantes
do SUS se orquestra com muita intensidade o problema das frau
des. Na verdade, o SUS não pode ser sinônimo de fraude. O SUS
há que ser sinônimo de universalização de atendimento. O SUS há
de ser entendido, respeitado e defendido como democratização de
atendimento. A abordagem de V. Ex· tem muita procedência. A
quem interessa o desmonte do SUS? Se neste País não houver re
cursos para que se implementem os programas de saúde, não ape
nas os de internamento hospitalar e o de atendimento ambulatorial,
mas também todos aqueles programas de medicina preventiva,
permaneceremos como um país de era medieval em que a dengue
grassa epidemicamente e a cólera continua a perseguir. O pronun
ciamento de V. Ex· traz à tona uma série de problemas pertinentes
e importantes. Solidarizo-me inteiramente com V. Ex·.

O SR. HUMBERTO COSTA- Agradeço a V. Ex· o apar
te, que incorporo integralmente ao meu discurso.

Concedo um aparte, com muita honra, ao nobre Deputado
Adhemar de Barros Filho.

O Sr. Adhemar de Barros Filho - Deputado Humberto
Costa, estava ouvindo do meu gabinete o seu pronunciamento.
Não hesitei em vir a este plenário porque realmente está em minha
cabeça e certamente também na cabeça de muitos Parlamentares
uma preocupação muito viva com relação aos destinos do SUS. V.
Ex· se adiantou e, a meu ver, com absoluto realismo, colocou os
pontos nos "is" e nos '~otas", como se diz. Se analisarmos a Lei nO
8.080, de setembro de 1990, que criou o SUS e regulamentou o
art. 200 da Constituição, observaremos que das duas uma: ou
imenso cinismo precedeu à elaboração dessa lei ou eram todos so
nhadores. Lei complexa, extensa, aborda problemática fInanceira a
partir do art. 31. O resto evidentemente é da função da lei, do pa
pel da lei, da área que ela abrange. Essa lei diz que o orçamento da
seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde, de acordo
com a receita estimada, os recursos necessários. Hoje, a realidade
que V. Ex· aponta diz o seguinte: o orçamento da seguridade é in
suficiente. Tanto isso é verdade que o Ministro da Saúde, Dr. Jate
ne, já está levantando a bandeira do Imposto da Saúde. V. Ex·
deve estar acompanhando, é o novo nome do lPMF. Seria uma so
lução lamentável, indesejável, mas é necessário fazer alguma coi
sa. Ou sob forma de lei orçamentária - os 10% que se discutem
aqui como percentual fixo, exclusivamente para o SUS - ou o
IPMF. Um ou outro. Alguma coisa tem de ser feita. Sei que é uma
solução difícil, mas problema dessa dimensão tem que encontrar
realmente quem tenha vontade política de resolver. Volto, então,
às suas palavras iniciais: é um compromisso de campanha do Pre
sidente Fernando Henrique. Sendo cobrada por V. Ex· e por nós,
há de sair deste Governo uma medida que dê ã saúde pública bra
sileira uma verdadeira solução fmanceira. Senão vamos ficar no
sonho, no discurso, na verborragia e não tomaremos real um pro
grama da mais alta importância e, a meu ver, prioritário para o
povo brasileiro. Parabéns a V. Ex· pelo seu pronunciamento.

O SR. HUMBERTO COSTA - Agradeço a V. Ex· o apar-
te.

O Sr. Remi Trinta - Concede-me V. Ex· um aparte?
O SR. HUMBERTO COSTA - Solicito apenas alguns mi

nutos para poder avançar um pouco no meu pronunciamento, por
que quero, inclusive, entrar nas considerações feitas pelo
Deputado Adhemar de Barros Filho. Em alguns minutos concede
rei a V. Ex· o aparte.Mas a conspiração contra o SUS não se limita
à tentativa de aprovação da emenda a que nos referimos anterior-
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mente. Passa também pela sua asfIXia através da contenção de re
cursos para o setor. Nos últimos anos, as verbas destinadas à saúde
têm diminuído sensivelmente, a tal ponto que houve penodos
como no ano de 1992, em que aplicamos algo em torno de 40 dó
lares per capita de recursos federais no setor, quando a Organiza
ção Mundial de Saúde (OMS) preconiza um número de 500
dólares por habitante a cada ano. Não há, sequer, como estabelecer
comparações com países como o Canadá e os Estados Unidos, que
gastam, respectivamente, U$1.900 e U$2.000 ·por habitante por
ano.

Para o ano de 1995, o Orçamento da União prevê um gasto
federal com saúde de R$13,9 bilhões, o que representa um total de
93 dólares per capita. Além de serem recursos limitados, são re
motas as possibilidades de que esse orçamento seja efetivamente
executado. Após a dedução das despesas com a folha de pessoal e
o ressarcimento de dividas com o Fundo de Amparo ao Trabalha
dor (FAT), restam para as atividades de custeio e investimentos do
Ministério algo em tomo de R$9,7 bilhões. No entanto, através do
Decreto n° 1.385/95 do Ministério da Fazenda, o limite de gastos
trimestrais com saúde foi fIXado em R$1,7 bilhão. Com estes re
cursos, o Ministério da Saúde não consegue fazer frente sequer às
despesas acumuladas com assistência ambulatorial e hospitalar.

Quanto aos demais programas do Ministério da Saúde,
como o reaparelhamento da rede, distribuição de medicamentos,
controle de endemias e epidemias, ações de saneamento básico,
programas de saúde da família, de interiorização de médicos e de
agentes comunitários de saúde, que necessitariam de recursos da
ordem de R$400 milhões por trimestre, sua situação é cntica. O
déficit do setor de saúde, previsto para 1995, deve chegar, assim a
R$3 bilhões.

Neste ambiente de absoluta indigência, não chega a causar
surpresa que o País viva hoje um quadro sanitário preocupante
com o recrudescimento de doenças evitáveis como a malária, a
dengue e a cólera.

É em boa hora, portanto, que esta Casa, através de uma co
missão especial que analisará várias emendas constitucionais, abre
um amplo debate sobre o financiamento do setor de saúde, inclusi
ve em busca de fontes permanentes. No entanto, a discussão da
vinculação de receitas ou de criação de uma nova contribuição so
cial específica para a Saúde deve se subordinar a alguns presupos
tos básicos:

1 - Esgotamento das possibilidades orçamentárias existen
tes, garantindo-se a liberação dos recursos previstos no orçamento;

2 - Preocupação com as ações globais de saúde e não ape
nas com os recursos para as despesas de assistência hospitalar ou
ambulatorial;

3 - Fortalecimento do setor público do SUS;
4 - Discussão do problema das renúncias, isenções e dedu

ções fiscais;
5 - Enfrentamento às fraudes e à corrupção, bem como a

falta de racionalidade na realização dos gastos;
6 - Maior aporte de recursos públicos para a seguridade so

cial em detrimento do pagamento de juros e dívidas;
7 - Vedação de desvios de recursos da Seguridade Social

para outras fmalidades;
8 - Preservação da universalidade da atenção à saúde e ma

nutenção clo,s princípios constitucionais que nortearam a criação
do Sistema Unico.

Ouço, com atenção, o nobre Deputado Remi Trinta.
O Sr. Remi Trinta - Estava em meu gabinete ouvindo o

pronunciamento de V. Ex·. Pela relevancia do tema, eu me dirigi
até este plenário para incorporar ao discurso de V. Ex· um aparte
de solidariedade. Vivemos às vésperas do ano 2000, e as nossas

crianças ainda morrem de sarampo, de catapora e de papeira. A
subnutrição emoldura um quadro doloroso para crianças, adoles
centes e velhos. Estou aqui para dizer, com certa preocupação, que
nossa Constituição é plena de palavras de efeito. Quanto diz que a
saúde é um direito de todos e um dever do Estado e não aloca re
cursos para tal, nossa Constituição é adjetiva, e não substantiva.
Parabenizo V. Ex" por este pronunciamento e quero manifestar
também minha preocupação com a busca de solução para os difi
cies problemas da população nessa área.

O SR. HUMBERTO COSTA - Agradeço a V. Ex" o apar
te, que inCOlpOIO integralmente ao meu pronunciamento.

Ouço, com atenção, o nobre Deputado Osmânio Pereira.
O Sr. Osmânio Pereira - Nobre Deputado Humberto Cos

ta, quero solidarizar-me com V. Ex", pela importância do discurso
para que esta Casa acorde para a gravidade do momento que esta
mos vivendo. Corroboro suas palavras. Ainda hoje estive com o
Ministro Adib Jatene. S. Ex" nos disse que iniciou uma peregrina
ção pelos Estados a flID de conversar praticamente com todos os
Governadores, alertando-os para as dificuldades que o Ministério
da Saúde vem enfrentando. S. Ex" disse também que, se não hou
ver por parte desta Casa, por parte do Poder Executivo e especial
mente por parte da área econômica do Governo solução para os
graves problemas da Saúde, será obrigado a promover um corte
brutal no número de AlH e nos recursos destinados aos Estados
brasileiros. Ouvimos também na terça-feira desta semana relatos
impressionantes de todas as partes do Brasil: do setor público, do
setor privado e do setor filantrópico. Alguns hospitais e santas ca
sas estão fechando as portas. O Hospital São Camilo, do sul de
Minas, fechou literalmente as portas, não atende mais. Em outras
localidades, há hospitais denunciando o convênio com o SUS de
vido à total impossibilidade de continuar prestando serviços à p0

pulação carente. Estamos na iminência de um colapso de todo o
sistema de saúde, e a obrigação desta Casa é trazer à discussão te
mas como o que o nobre colega aborda nesta tarde. Por isso, quero
solidarizar-me com V. Exa e dizer que temos, por meio da citada
Comissão Especial, de encontrar soluções ainda não propostas
pelo Governo. Sabemos que a saúde é um dom maior que Deus dá
a cada um, e nos compete preservá-la. Não podemos admitir que
cabotagem, petróleo ou outros temas possam estar acima do pro
blema da saúde. Por isso, apelo aos nobres colegas aqui presentes
para que cerrem fileira em tomo deste tema, que, nos próximos
dias, será alvo de debate nesta Casa. Cumprimento-o e parabenizo
o pelo seu pronunciamento.

O Sr. Vicente André Gomes - Nobre Deputado Humberto
Costa, permite-me V. Ex"um aparte?

O SR. HUMBERTO COSTA - concederei apartes a V.
Ex", nobre Deputado Vicente André Gomes, e ao nobre Deputado
José Pinotti. Peço a V. Ex"s que sejam breves, para que eu possa
escutá-los e concluir meu pronunciamento.

O Sr. Vicente André Gomes - Nobre Deputado Hum
berto Costa, sem dúvida, o seu pronunciamento aborda um dos
temas mais importantes. E V. Ex' disseca o problema com pre
cisão. Quero congratular-me com V. Ex" e peço-lhe que incor
pore meu aparte ao seu discurso. Todos os candidatos à
Presidência da República - até mesmo o atual Presidente -, em
campanhas políticas, dizem ser a saúde tema prioritário do Go
verno. No Nordeste, algumas pessoas têm morte st1bita porque,
com diagnóstico firmado, não receberam um marca-passo. Fa
tos como este comprovam que a saúde realmente não é priori
dade em nosso País. os kiachocódios e os marasmáticos, a
desnutrição calórica e protéica poderiam ser corrigidas na pri
meira infAncia, mas não o são, causando o aparecimento dos
manicos hipofisários que caminham pela cidade. Congratulo-
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me coni,V. Ex" pelo grande pronunciamento que faz na tarde de
hoje e que muito honra esta Casa.

O SR. HUMBERTO COSTA - Deputado Vicente André
Gomes; agradeço a V. Ex" o aparte, que incorporo ao meu pronun
ciamento.
.' Tenho a honra de ouvir o aparte do Deputado José Pinotti.

O Sr. José Pinotti - Sr. Deputado, quinze segundos são su
ficientes para que eu me solidarize comV. Ex" pelo seu pronun
ciamento. A forma holística pela qual V. Ex" vê a solução para a
Saúde no País não é a melhor, mas a única que temos a oferecer à
população pobre e doente. Enquanto o Governo não entender que
este Congresso não deve servir apenas par homologar PEC e MP,
mas para ajudar a promover o desenvolvimento do País e dedicar
s.e realmeJiteàs: questões importantes para o povo brasileiro, como
saúde, educação, moradia e segurança, não teremos um país de
senvolvido.

OBR. HUMBERTO COSTA - Agradeço a V. Ex" o apar-
te.

Ouço o aparte do Deputado Milton Temer.
O Sr. Milton Temer - Deputado Humberto Costa, o espec

tro de Deputados de diversos partidos que louvaram sua interven
ção, é o exemplo maior da importância do trabalho que V. Ex"
realiza neste Congresso, especialmente nesse setor. Hoje na condi
ção de, Vice-Lider em exercício do Partido dos Trabalhadores,
digo a V. Ex" que é com orgulho que o partido vê um repre
sentantede'sua categoria apresentando propostas concretas, que V.
Ex" ajudou a elaborar a fim de serem encaminhadas à Nação. Para
benizamos V. Ex", certos de que este pronunciamento é mais uma
afirmação da importante atividade desenvolvida por V. Ex" nesse
setor•.

O SR. HUMBERTO COSTA - Agradeço a V. Ex" a gen
tileza.. '

Concluo meu pronunciamento, Sr. Presidente.
'Não podemos transformar uma nova discussão tão impor

tante em um mero espaço de atuação de lobbies de empresas pri
vadas, unicamente interessadas em obter mais recursos para a
prestação de seus serviços de assistência hospitalar.

Neste sentido, consideramos fundamental que o debate que
ora se produz tenha um objetivo elevado, qual seja o de viabilizar
um sistema de saúde pública universal, democrático, justo e efi
ciente.

Ouço, com prazer, o Deputado José Linhares.
"o Sr. José Unhares - nobre colega, sei o quanto V. Ex" parti

cipa da discussão do tema, não só como profissional da saúde, mas
também como alguém que tem a saúde incorporada ao seu grande
programa de universalização. Nós, que estamos com os hospitais pú
blicos e filantrópicos e com as Santas Casas, temos 450 anos de histó
ria. Sempre, fomos a escola de fOlmação dos médicos e enfenneiros e
estivemos ao lado do Sistema Único de Saúde, que democratizou a
saúde em nosso País. Quero congratular-me com V. Ex". Seu pronun
ciamento é competente, atual e, sobretudo, clarividente, ao mesmo
tempo em que é uina denúncia para que esta Casa assuma a responsa
bilidade de resgatar uma conquista de 1988. Parabéns a V. Ex".

O SR. HUMBERTO COSTA - Muito obrigado, Deputa
do José Linhares. Agradeço também ao Sr. Presidente pela tole
rânciae espero que outros Deputado que estejam preocupados
com a-questão da saúde tragam a este plenário suas inquietações.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

",O SR. BARBOSA NETO (PMDB - 00. Pronuncia o se
guintediscurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo

hoje esta tribuna para registrar a angustiante situação em que se
encontra a população carente do Brasil e, mais especificamente, a
do Estado de Goiás.

Foi tomando como referência o conhecimento desta realida
de vivenciada pelas famílias do Estado de Goiás, principalmente
as que se encontram em situação de extrema carência, que o então
candidato ao governo do Estado de Goiás, Maguito Vilela, estabe
leceu como uma de suas diretrizes básicas o atendimento às famí
lias cuja renda familiar não ultrapassasse a um salário mínimo e
que residissem no Estado há dois anos.

O então candidato Maguito Vilela lançou o ''Programa de
Apoio às Famílias Carentes" com o objetivo de atender às necessi
dades básicas do povo goiano. O programa foi questionado por
muitos políticos, porém, o povo, mais do que até mesmo alguns
companheiros, acreditou em Maguito Vilela.

Logo no início do mandato o Governador, através do De
creto nO 4.378, de 4-1-95, instituiu o programa, Ao perceber as di
ficuldades das empresas estatais de saneamento básico e energia:
elétrica em receber as contas de consumo mínimo somado ao per
centual pouco significativo que estas contas tem no valor total ar
recadado pelas empresas e, mais ainda, o sacrifício que ,a
população carente tem em quitar tais compromissos, foi que o Go~

vemo lançou a primeira fase do programa, isentando toda a popu-.
lação que consumisse até 5.000 metros cúbicos de águaJmês e
também as que consumissem até 50 Kw/h por mês, beneficiando,
assim, milhares de famílias.

Agora, no próximo sábado, dia 20-5, o Governo de Goiás,
através da Secretaria Especial da Solidariedade Humana, dá conti
nuidade ao grande desafio de contribuir para a erradicação da po-'
breza em Goiás, inicia a distribuição de 160.000 cestas de
alimentos, cestas estas que contêm 28 itens definidos como bási
cos, o trabalho de cadastramento do pessoal a ser beneficiado com
183 servidores, 4.863 representantes da sociedade organizada e,
ainda, 5.100 voluntários, formando assim os 232 Conselhos Muni-'
cipais da Solidariedade Humana com a participação dos Clubes de
Serviços - Lions e outros, das Lojas Maçônicas, das Igrejas Cató
licas e Evangélicas, dos Centros Espíritas, de dezenas de entida
des, das Câmaras Municipais, das Prefeituras Municipais,
totalizando mais de 10.000 pessoas que, durante os últimos meses;'
foram treinadas pelos 232 secretários executivos de cada Conselho
Municipal da Solidariedade Humana para fazerem chegar às mãos
de 160.000 famílias o alimento básico, condição máxima de ex
pressão da dignidade humana.

Estará entrando em vigor, também, uma parte do programa
que prevê a distribuição de pão e leite para crianças de zero a seis
anos.

Além de cumprimentar o nosso Governador de Goiás e seus
auxiliares através da Secretaria Especial de Solidariedade Humana
pela grandeza do programa, quero, sobretudo, deixar registrado
nesta Casa o meu testemunho quanto à seriedade e segurança que
têm sido dispensadas à ação concreta de escolha dos beneficiários.
São feitas pesquisas para confirmar a veracidade das infonhaçães,
até mesmo com visitas às casas e cruzamentos de informações
através de computadores para se evitar a superposição de benefi
cios a uma só família ou ao atendimento de famílias que não ne
cessitam de tal beneficio.

Cabe ressaltar que a viabilidade fmanceira do referido pro
grama só tem sido possível graças aos investimentos feitos pelo
ex-Governador Iris Rezende em setores de relevância para a me
lhoria das condições reais de vida da população goiana, tais como:
mais de 30.000 propriedades rurais beneficiadas pelo Programa de
Eletrificação Rural. mais de 3.000 quilômetros de rodovias pavi
mentadas, milhares de moradias construídas através de mutirões"
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quase 100 Ginásios de Esportes cobertos constmídos pelo Gover
no de Goiás com fms variados, desde a prática de esporte até even
tos de grande porte nos municípios, investimentos nas áreas de
saáde e educação, saneamento básico, etc.

A participação da sociedade e a credibilidade do Governa
dor garantem a lisura de todo o processo distributivo e dão segu
rança quanto aos critérios de justiça na escolha dos beneficiários.

Ao dar conhecimento à Casa de tal programa, o faço na cer
teza de que muitos dos Srs. Deputados poderão levar para seus Es
tados e suas cidades as idéias aqui expostas, porque propostas com
tal dimensão, quando aqui mostradas, tenham a certeza, eu as leva
rei para tentar implantá-las a favor do povo de minha terra.

Era o que tinha a dizer.
Continuo, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a

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

lavra.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (pMDB - CE. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, ve
nho mais uma vez à tribuna desta Casa para chamar a atenção das
autoridades federais com relação à questão portuária do nosso
País.

Em particular, a situação de falta de capacidade do Porto do
Mucuripe, em Fortaleza, onde a demanda atual de navios tem ge
rado transtornos, que começam com embarcações no largo e vão
até a suspensão de descarga para dar-se prioridade a outras cargas.

Os problemas no escoamento da produção cearense, via
Porto de Mucuripe, se agravaram na medida em que cresceu o ní
vel de industrialização do Estado. Nos últimos oito anos, a partici
pação do Ceará no Imposto de Propriedade Industrial - ll'I, do
Nordeste saltou de 4% para 16%.

Sr. Presidente, o problema foi apresentado aos mais de 120
empresários que compareceram ao Pacto de Cooperação, no qual o
Presidente da Federação das Associações do Comércio e Agricul
tura do Ceará - FACIC, OI. Cleber Cunha, ressaltou a necessidade
imediata de investir cerca de 100 milhões de dólares na ampliação,
uma vez que a capacidade de movimentação de carga está esgota
da, trazendo prejuízos incalculáveis à economia do Estado do Ceará.

Para que V. ExRg tenham uma idéia, Sr. Presidente, Sn e
Srs. Deputados, os empresários da construção civil do Ceará tive
ram um prejuízo de aproximadamente 500 mil reais na última se
mana, pois os diversos construtores esperavam a chegada de cinco
mil toneladas de cimento da Turquia e da Romênia, mas devido ao
esgotamento total e ao congestionamento do. Porto, a carga teve de
seguir viagem para o Porto de São-Luís, no Maranhão.

Dessa forma, Sr. Presidente, chamo a atenção, mais uma
vez do Governo Federal, para a urgência na liberação dos recursos
destinados à ampliação e conseqüente solução da questão portuá
ria no nosso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados.
O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra

para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Thomé Mestrinho) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. MILTON TEMER (Pf - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, de acordo com o art. 82 do Regimento Inter
no, às 16h terá início a Ordem do Dia. Já são 16h15min, e vejo
alguns colegas fazendo comunicações; não sei se é Pequeno Expe
diente ou se é Grande Expediente. É só para saber por que não
teve início a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Thomé Mestrinho) - Respon
dendo à questão de ordem, o Sr. Presidente Luís Eduardo neste

momento está se dirigindo ao plenário. Portanto, os Srs. Deputa
dos que quiserem dar como lidos seus pronunciamentos podem
fazê-Io neste momento.

O SR. MILTON TEMER - Seremos generosos e toleran
tes na espera da abertura da Ordem do Dia.

O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Thomé Mestrinho) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. VICENTE ANDRÉ (pDT - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna para registrar meu repúdio às denáncias feitas pela
Ademe, que em 8-5-95 fez sérias declarações à imprensa pernam
bucana, comprometendo os trabalhos da nobre Câmara Municipal
de Recife. Insinuou a Ademe que os ilustres vereadores Frede Oli
veira, José Neves e Sérgio Magalhães s6 votam projetos em troca
de interesses, ou seja, Sr. Presidente, imputando-lhes a prática da
conupção.

Tal acusação irresponsável e leviana compromete os traba
lhos e a reputação daquela instituição que existe com propósitos
democráticos e de luta emprol da popllação de Recife.

Srs. Deputados, fui Vereador durante três legislaturas, eXer
cendo minhas atividádes com intrepidez, coragem e ética, buscan
do o progresso da minha cidade; e jamais deparei-me com
oferecimentos de propinas ou vantagens para beneficiar "a" 00

''b''. Convivi com os referidos Vereadores, fato este que me dá o
direito de ocupar esta tribuna para defender suas reputações.

Sempre os observei trabalhando com o objetivo de favore
cer a população da minha cidade, independente de interesses indi
viduais ou corporativistas, votando projetos, sim, que trouxessem
melhorais ao povo como um todo.

Sendo assim, quero congratular-me com os mesmos pela
iniciativa de ingressar na Justiça para a apuração da verdade.

Nada mais havendo a esclarecer, encerro meu pronuncia
mento, com a expressão tendo dito.

O SR. UBALDINO JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Thomé Mestrinho) - tem V.
Exa a palavra.

O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocoIPSB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o assassinato do
Presidente do PSB da cidade de Pesqueira, o advogado Geraldo
Rolim da Mota Filho, de 31 anos, comum tiro nas costas, dispara
do por um pistoleiro fardado de policial militar. O crime aconteceu
na noite de sábado, em São Sebastião do Umh1zeiro, na Paraíba.
A polícia suspeita que o crime foi encomendado por fazendeiro,
em represália à demarcação de terras liderada pelo advogado, na
última quinta-feira., em Pesqueira., a 216 quilômetros de Recife.
Geraldo Rolim era Procurador da Funai e Presidente do Partido
Socialista Brasileiro na cidade de Pesqueira, em Pernambuco.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Thomé Mestrinho) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. DepItados, a tribltaçio mral é
baseada na Lei n° 8.847/94, que prevê a exclusão das benfeitorias rea
lizadas na área, calculando-se o valor apenas sobre a terra limpa.

A Receita Federal, entretanto, este ano, não obedeceu a lei,
e sim a Portaria Interministerial nO 1.275, de dezembro de 1991.

A Portaria fixa como valor da VTN o preço cobrado na c0

mercialização da terra., ou seja, o seu valor comercial. Dessa for-
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ma, em alguns casos, a cobrança deste ano Chega a ser até cem ve
zes maior do que o valor do ano passado. E os aumentos variam
entre vinte e trinta vezes mais, em média, sendo que, em alguns
casos superam esse valor.

Assim, conclamamos todos os pequenos e médios produto
res rurais para que entrem com um recurso administrativo junto à
Receita Federal, solicitando que o V1N, Valor da Terra Nua, seja
revisto ou, de outra fonna, acionem judicialmente a própria Recei
ta Federal.

Era este, Sr. Presidente, o registro que queríamos fazer.

Assumem sucessivamente a Presidência os Srs.
Benedito Domingos, 3° Secretário e Luís Eduardo, Pre
sidente.

VI - ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes Srs. Deputados:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa - Bloco - PI'B; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Ro
bério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima
Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sér
gio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra
Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Olávio Rocha - PMDB; Pau
lo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB; Raimundo Santos - PPR;
Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires
Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz
Fernando - PMDB; Pauderney Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Euripe
des Miranda - PDT; Expedito Júnior"- Bloco - PL; Ildemar Kus
sler- PSDB; Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brigido
- PMDB; João Maia - PSDB; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon
Santiago - PSD; Zila Bezerra - PMDR

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior 
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Osvaldo Reis - PP; Paulo
Mourão - PPR; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira
- Bloco - PFL; Davi Alves Silva - Bloco - PFL; Domingos
Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; José Carlos Sab6ia
Bloco - PSB; Magno Bacelar - PDT; Mauro Fecury - Bloco 
PFL; Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB; Roberto

Rocha - PMDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Ma
deira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
!nacio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Tei
xeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto
Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente Arruda- PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá 
PSDB; - Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR;
Heraclito Fortes - Bloco - PFL; João Henrique - PMDB; Júlio
Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes
- Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando AbíHo - PMDB; Cássio Cunha Lima
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB; José Jorge
Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson
Gibson - Bloco - PMN; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Roberto
Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel
Carvalho - PP; Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Vicente An
dré Gomes - PDT; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PI'B; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr
Andrade - PPR; Talvane Albuquerque - PP.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PSDB; Jerô
nimo Reis - Bloco - PMN; José Teles - PPR; Marcelo Deda - PT;
Wilson Cunha - Bloco - PFL.

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; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro-



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 19 10497

Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João
Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia
Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; Leur Lomanto - Bloco
PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL;
Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mar
cos Medrado - PP; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte 
PMDB; Pedro hujo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Roberto San
tos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Carneiro 
PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino
Junior- Bloco - PSB; Ursicino Queiroz- Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - PMDB; Aracely
de Paula - Bloco - PFL; Armando Costa - PMDB; Bonifácio de
Andrada - Bloco - PTB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Chico Fer
ramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa 
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fer
nando Diniz - PMDB; Genésio Bernardino - PMDB; Herculano
Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL;
Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPR; Jair
Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende 
Bloco - PTB; José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael
Varella - Bloco - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Márcio
Reinaldo de Moreira - PP; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira
PMDB; Maurício Campos - Bloco - PFL; Mauro Lopes - Bloco
PFL; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão - PP; Osmânio Perei
ra - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - Bloho PTB;
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL;
Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Anízio - PP; Ronaldo Perim
- PMDB; 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

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz
Durão - PDT; Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB;
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Tomóteo - PPR; Alexandre Cardoso - Bloco 
PSB; Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle - Bloco - PL;
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Candinho Mattos - PMDB;
Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Conceição Tavares
- PT; Edson Ezequiel- PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eu
rico Miranda- PPR; Fernando Gabeira- PV; Fernando Gonçalves
- Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Dornelles 
PPR; Francisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Balsonaro 
PPR; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jor
ge Wilson - PMDB; José Carlos Coutinho - SfP; José Carlos La
cerda - PPR; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura
Carneiro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Márcia Cibilis Viana
PDT; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Noel 'de Oliveira
- PMDB; Roberto Campos - PPR; Roberto Jefferson - Bloco 
PTB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Simão Sessim - PPR; Va
nessa Felippe - PSDB.

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 - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de
Sá - PPR; Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL;

Beto Mansur - PPR; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Nelson
PMDB; Celso Daniel- PT; Celso Russomanno - PSDB; Corauci
Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - SfP;
Delfim Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho
Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPR;
Fernando Zuppo - PDT; 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 Am'bal- PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra
Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; Valde
mar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB;
Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPR; Welson Gas
parini - PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Wigberto Tartuce - PP.

Goiás

Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco
-PSD.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo
co - PFL; Valdomiro Meger - PP; Vilson Santini - Bloco - PTB;
Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB;
Wilson Cignachi - PMDB; Yeda Crosius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 346 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar à
apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante da Or
dem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° S-C, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Discussão, em·turno único, da Proposta de Emenda à Cons
tituição nO 5-B, de 1995, que altera o inciso IX do art. 170, o art.
171 e o § lOdo art. 176 da Constituição Federal; tendo parecer da
Comissão Especial, pela aprovação (Relator: Sr. Ney Lopes).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa re
querimento nos seguintes termos:

"Sr. Presidente, requeremos a V. Ex", nos termos
regimentais, a retirada do Projeto de Emenda à Consti
tuição nO 5, de 1995, constante da pauta da presente ses
são".

Assina o Deputado Milton Temer, Vice-Lider do PT.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re

querimento. Como votam os Srs. Lideres?
O SR. ARNALDO MADEmA (pSDB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, não vemos ra
zão alguma para a retirada de pauta do item único da Ordem do
Dia de hoje. Essa matéria já foi amplamente debatida na Comissão
Especial e no plenário, no primeiro turno, de maneira que é opor
tuno iniciarmos a discussão da matéria em segundo turno. Portan
to, o PSDB vota contra o requerimento.
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o SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Semrevisão do
orador.) - Sr. Presidente, é regimental a iniciativa tomada pela Li
derança do Pf, mas o PPR considera que essa é uma matéria de
grande importância, não concebendo motivos plausíveis pllIll o
adiamento da discussão e, se houver m1mero suficiente, da vota
ção. Assim sendo, o PPR vota contra o requerimento.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BÃ.. Sem revisão do
oradoc.) - Sr. Presidente, diferentemente do que os Líderes do Go
verno afmnam, os assuntos só começam a ser bem debatidos
quando o processo se afunila, de fOllIla que o PDT se associa ao
PT, apoiando requerimento de adiaménto dessa discussão. O PDT
vota "sim".

A SRA. LAURA CARNEIRO (pP - RJ. Sem revisão da
oradora.) - O PP vota ''não'', Sr. Presidente.

O SR. UBALDINO JUNIOR (BlocolPSB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. JAIR SOARES (BlocolPFL - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco-PHJPfB vota ''não''.

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - O PMDB vota ''não'', Sr. Presidente. Não vemos por
que não discutirmos a matéria hoje..

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito a presença
dos Srs. DePItados em plenário, pata darmos início ao processo de
votação nominal.

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela omem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Semrevisão do
oradoc.) - Sr. Presidente, convoco os Srs. Parlamentares do PPR
para comparecimento ao plenário, a fim de que possamos, natural
mente, prestar a devida orientação sobre essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a
votos o requerimento.

Os Srs. DePItados que o aprovam pennaneçam como se
acham. (pausa.)

REJEITADO.
O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Luís EduaIdo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. MILTON TEMER (Pf - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Teremos votação

nominal
Solicito a presença dos Srs. DePItados em plenário.
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 (Pf - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o Partidos dos Trabalhadores declara que
está em obstrução.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Igualmente o PDT, Sr. Presidente.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR- AP. Sem revisão do
orador.) - O PPR vota "não", Sr. Presidente.

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - O PMDB vota ''não'', Sr. Presidente.

O SR. UBALDINO JÚNIOR :(BlocoIPSB - BA. Sem re
visão do orador.- Sr. Presidente, o PSB está em obstrução.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís EduaIdo) - Tem V. Ex' a~
lavra.

O SR. PAULO DELGADO (Pf - MO. Sem :revisio do
orador.) - Sr. Presidente, quero registrar a minha p:resença e dizer
que, diante da decisão do meu partido, estou em <fl>strução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E lamentável, De
putado.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MO. Sem revisão do ora
dor. ) - Sr. Presidente, o PP vota ''não'' e convoca toda a sua ban
cada para o plenário.

O SR. MILTON TEMER (Pf - RJ. Sem :revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Pf está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Luis EduaIdo) - Srs. DePIlados,
tomem seus assentos.

Srs. Deputados que se encontram nas bancadas, queiram :re
gistrar seus c6digo~ de votação.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, peço •
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem :revisio
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. JURADNYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem :revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MO. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP vota ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Os Srs. Deputados
que se encontram nas bancadas, queiram acionar o botão preto DO

painel, até que as luzes do posto se apaguem.
Os Srs. Deputados que ainda não registraram seUl! votos,

queiram fazê-lo nas bancadas que estiverem com as luzes acesas.
O procedimento é o mesmo dos postos avulsos: registrar códigos
de votação, selecionar o voto e apertar o botão preto.

O SR. RONIVON SANTIAGO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex'. pa
lavra.

O SR. RONIVON SANTIAGO (BlocoIPSD - AC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSD encaminha o volO
''não''.

O SR. INOC:tNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLlPTB, conside
rando que essa matéria já foi devidamente esclarecida e que se tril
ta apenas da discussão, em segundo turno, encaminha o voto ''não''
ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Solicito aos Srs.
Deputados que ainda não votaram que procurem uma das banca
das que ainda tenham as luzes acesas.

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero infocmar aos Parlamenta:res do
PPR que estão chegando agora ao plenário, que estamos votando o
requerimento de autoria do PT e de adiamento de discussão de
proposta de emenda constitucional O PPR encaminha o voto ''não''.
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"J, O;SR.,JURANDIR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto "não" e
s,()Uci~ a, presença dos Deputados do PMDB em plenário, inclusi
v~ 0,\ qUy <1St~o JJ,as Comissões.

O SR. PIt:eSIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Milton
Te,JP-e!,,~ existem muitas bancadas com as luzes acesas. Para
evitar grandes mas, a Mesa está dando um pequeno prazo.
",O SR. :t\1ILTQN TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora

dor.)":' Obrigado pela gentileza da resposta, Sr. Presidente. Mesmo
nã,?,e~taIJ,dqfazendoa pergunta, agradeço-lhe pela generosidade.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, peço a
p~avrapela ordem.

,O SR:,PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

,Q SR. ,ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB faz um apelo aos Srs. Depu
tadQS, qqe e~tão nos gabinetes que venham ao plenário. O voto do
PSDB é ''não''.

, ,O ~~. VALDENOR GUEDES (pT - AP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota "não" e con
voca a,sua bancada a vir ao plenário.

O SR. MJLTON TEMER (Pf - RJ. Sem revisão do ora
dor.) ,- Sr. Pre~idente, para repetir: o Partido dos Trabalhadores
está em obstrução.

,Q SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT, igualmente, está em obstrução.

O SR., INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está em obstrução.

" _O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

Q, SIl. PRE:SIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. Ex" a pa
lavra.

,O;~~._INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
rev'isão.900@dor.)- Sr. Presidente, soube que há algumas Comis
sões Técnicas reunidas, inclusive aquela que trata da reforma da
P9Utica salarial.

•peditjaaV. Ex", Sr. Presidente, sempre zeloso pelo quo
r1,lm.~ ,q~e:_de~enpinassea imediata suspensão dos trabalhos das
Comissões para que possamos atingir o quorum.

"q S~. 'pRESIDENTE (Luís Eduardo) - Determino que se
jam suspensos todos os trabalhos em Comissões Técnicas que es
te»~ fu.nçionandq neste momento. Que suspendam os trabalhos
imediatamente, pois temos votação nominal.

O ,SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
quçwo,registraram seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

O SR. JURANDYR PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a pa
la,YD,I.·pela,.ordem,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
layra.

, ':0 SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

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 (psDB - MG. Sem revisão do
~9or.)- Sr. Presidente, só quero dar ciência à Casa e comunicar a
V. Ex" que pedimos, no dia de hoje, a transcrição nos Anais desta
Ca.:i.a de ur,n manifesto da Associação Mineira da Pequena e Micro
Empresa, jul1tamente com dezenas de pequenas e microempresas de
todo o País, através da qual manifestam a preocupação com a atual
polític;! governamental de juros altos e arrocho no crédito, frisando
que esta, é uma decisão abusiva,covan1e e irresponsável.

_Essa política terá como conseqüência; Sr. Presidente, a des
truição do Plano Real, pelo aumento da dívida interna e da base
monetária, com conseqüente volta da inflação, maior concentração
de I:Cnda e destruição maciça dos segmentos da pequena empresa
geradora de empregos.

Sr. Presidente, é importante que esta Casa tome consciência
da gravidade do momento pelo qual estamoS pass.ando com esses
juros altos. Basta dizer que em apenas 5 meses o Governo pagou
juros correspondentes à privatização da Vale do Rio Doce. Os mí
~mpresários não conseguem conviver com essa situação. Como
se não bastasse, os hospitais brasileiros, todo o setor de saúde está
arrecadando dinheiro do próprio Governo para pagar juros ao sis
tema fmanceiro.

O Governo Federal tem que dar um basta a essa situação,
Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex" tem a pala-

vra.
O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, aproveito o momento da votação para co
municar a esta Casa que a Assembléia Legislativa do Estado de
Sergipe, por unanimidade dos seus membros, aprovou moção que
registra a sua posição em defesa do monopólio estatal do petróleo,
garantindo a permanência do texto constitucional sobre a matéria
na forma como foi redigido pelos Constituintes de 1988",

Além do mais, aquela augusta Casa, que representa o povo.
sergipano, enviou à Câmara dos Deputados uma representação
chefiada pelo ilustre Deputado Ismael Silva, Líder do Partido dos
Trabalhadores na Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe,
que se encontra presente neste plenário, trazendo a mensagem dQ
povo sergipano em defesa da Petrobrás, da liberdade e da sobera
nia do povo brasileiro e, portanto, em defesa do monopólio estatal
do petróleo.

Era o que tinha a dizer•
O SR. LIMA NETTO - Sr. Presidente, peço a pll1aYra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. Ex" a palavra" :
O SR. LIMA NETTO (BlocoIPFL - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, hoje o Sr. Leonel Brizola deu uma decla
ração, publicada no Jornal do Brasil, em que defende uma inter-
venção militar contra as reformas. .

O Sr. Leonel Brizola, que teve menos voto 'do que o Sr.
Enéàs na eleição passada, não vê legitimidade no Governo d.eFer
nando Henrique Cardoso, eleito por ampla maioria, que defende as
reformas. O Sr. Leonel Brizola não tem legitimidade, não tem ho
nestidade para falar uma coisa dessas. Ele está, além do mais, mal
informado quando diz que o Governo quer vender a Petrobrás.

O Sr. Leonel Brizola deveria parar de atrapalhar o País e ca
lara boca.

Era o que.tinha a dizer.
O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex~ a pa

lavra.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR..,. AM Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, na qualidade de Presidente da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos,
Deputados, registro que esta Comissão estará reunida aínanhã na
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para instalar a
Subcomissão de Desestatização, que acompanhará,.sem dúvida al
guma, o Programa Nacional de Desestatização.
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Agradeço a V. Ex" o convite para participar dessa instalação
como palestrante, bem como ao Sr. Ministro José Serra, que prófe
rirá a palestra.

Era o que tinha a dizer.
O SR. UBALDINO JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocoIPSB - BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, peço um
minuto de atenção. Há um minuto, sentado na bancada da Lideran
ça do PDT, fui, praticamente, agredido pelo Deputado Roland La
vigne, do PL da Bahia.

Ontem, entrei com requerimento e criação de CPI destinada
a investigar fraudes e desvios de recursos do Sistema Único de
Saúde. O Deputado Roland Lavigne veio aqui, pessoalmente, qua
se me agrediu, fazendo insinuações a meu respeito. Disse, inclusi
ve, que queria ir para o pessoal, para a mão. Quero registrar, nesta
casa, que não tenho medo de nenhum médico.

Desejo registrar, Sr. Presidente, que várias testemunhas o
viram tentando me agredir, porque requeri uma CPI para o Siste
ma Único de Saúde. Temos de apurar isso, Sr. Presidente. A Câ
mara dos Deputados tem de passar essas questões a limpo, doa a
quem doer. O Deputado Rolan Lavigne praticamente me agrCdiu
perante várias testemunhas.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não permitirei,
Deputado Ubaldino Júnior, que nenhum Deputado agrida ooutro.
Não o petmitirei e punirei severamente. .

O SR. ROLAND LAVIGNE - Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ROLAND LAVIGNE (BlocoIPL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não se tratou, efetivamente, de
nenhuma agressão. Apenas me dirigi ao Deputado Ubaldino Jú
nior, da Bahia, a qual conheço pelas suas práticas de fazer política,
ilícitas, por sinal, e pelo denuncismo irresponsável. Fui citado,
hoje, por S. Ex" numa reportagem do Tribuna da Bahia, segundo
a qual eu, como médico, havia operado uma criança de 13 anos de
idade, grávida. S. Ex" precisa provar o que disse.

Estou entrando no Supremo Tribunal Federal com uma in
terpelação judicial nesse sentido.

Foi isso que aconteceu, e não uma agressão pessoal
O SR. MIRO TElXEIRA - Sr. Presidente, Peço a palavra

pela ordem. . .
O SR PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pala-

vra.
O SR. MIRO TElXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, como podemos ver, os ânimos andam exal
tados. Vamos tentar restabelecer a serenidade.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tenho·certeza de
que as palavras de V. Ex" irão contribuir.

O SR. MIRO TElXEIRA - Terão esse objetivo, tenha cer-
teza.

Sr. Presidente, o Deputado Lima Netto acaba de dizer que o
ex-Governador Leonel Brizola não tem honestidade - se é que
ouvi bem - para fazer qualquer espécie de crítica ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

O ex-Governador Leonel Brizola é um homem polêmico.
Ontem mesmo, produziu uma grande polêmica quando descreveu
a intervenção militar na história brasileira. E essa descrição; em al
guns 6rgãos da imprensa, foi noticiada como uma defesa da inter
venção militar - que seria falar de corda em casa de enforcado, já

que, quando houve a intervenção militar, em 1964, o Sr. LéOneI
Brizola começou a amargar muitos anos no exílio.

Mas, Sr. Presidente, convenhamos, podemos divergir, criti·
car, estabelecer um mundo de polêmicas - e é até desejável que ••
estabeleçamos, elas estão faltando nesta Casa. Mas dizer que o Sr.
Leonel Brizola não tem honestidade nem passou pela cabeça da
queles que integraram as famosas Comissões Gerais de Inqu6rito
do período militar.

É preciso, Sr. Presidente, que mantenhamos o debate parla·
mentar no nível em que deve ser tratado, estabelecido e praticado.
Se não fosse por isso, teríamos outras respostas para o Deputado
Lima Netto.

O SR. ANTÔNIO JOAQUIM - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa.
lavra.

O SR. ANTÔNIO JOAQUIM (PDT - Mf. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eu estava ao lado do Deputado Ubal·
dino Júnior no momento da discussão. Impressionou-me S. Ex·
não ter reagido ao ser desmoralizado, xingado violentamente. Eu
fiquei indignado. Ac]1ei até que deveria ter reagido fisicamc;nte,
pois foram absurdas essas agressões que sofreu. Não me lembro
nem do rosto do Parlamentar. Serei testemunha em qualquer pr0
cesso porque, pelo que me consta,· é caso de uma CPL .

O Parlamentar aqui tem o direito de fazer o que quiser. Sulll
prerrogativas e sua imunidade começam dentro do plenário. É im
possível e inadmissível permitir uma coisa dessas. Fiquei maÍi in
dignado pelo fato de o Deputado Ubaldino Júnior não ter reagido.
Confesso que, se fosse comigo, eu o teria feito e talvez estivesse
aqui injustamente sendo acusado de praticar violência. Depois dai
agressões recebidas, S. Ex" foi uma gentleman. É um homem que,
como se diz, tem sangue de barata, porque eu jamais pennitiria a.
agressões que sofreu.

Sr. Presidente, peço à Mesa que tome providências.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra V.

Ex"
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revÍiià dó

orador.) - Sr. Presidente, tendo sido alcançado o quomm, O Pi>T
quer recomendar a seus Deputados o voto "sim"..

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O PDT vota
"sim".

O SR. NILMÁRIO MIRANDA - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (pT - MG. Sem revÍiio
do orador.) - Sr. Presidente, quero comentar o episódio oconidó
recentemente com o Deputado Ubaldino Júnior.

Estava conversando com S. Ex" quando o Deputado Lima
Netto chegou. Pedi ao Deputado Ubaldino Júnior que não reagis
se. Nossa Casa não poderia petmitir, ante a agressão sofrida, que
S. Ex" reagisse no mesmo nível. O Deputado Ubaldino Júnior fez
muito bem ao agir assim demonstrando grandeza com esse gesto.
Esta é uma Casa de respeito, democrática, e não de atitudes como
a de que S. Ex" foi vítima.

Engrandeço a atitude do Deputado Ubaldino Júnior e me
solidarizo com S. Ex". Associo-me às declarações de repódio a
esse tipo de agressão neste plenário. Nossa Casa nãó foi feita para isso.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado NilmA
rio Miranda, a Presidência não permitirá agressão f'lSica ou verbal
neste plenário.
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PeÇo'~os Srs. Deputados que ajam de acordo com o decoro
parlamentar, pois a Presidência não hesitará em agir, caso seja ne
cesSárlb. 'gspero que esse episódio fique nos limites. Chegando ao
coiili~dínento da Presidência algo mais concreto, não hesitarei em
agk;'c6mojâ disse, contra qualquer dos Srs. Deputados.

., PeÇo' respeito ao Plenário e à Casa. Estamos recuperando a
imà'gem: desta Câmara dos Deputados, que não é para isso. (pal
mas prolongadas.)

'o SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, peço a palavra,
pelil ~tdern.'

'o SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra pela ordem.

, d SR. PRISCO VIANA (pPR - BA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr, Presidente, a liberalidade da Mesa tem pennitido - e
isso vem de período anterior à ascenllão de V. Ex' ao comando da
Casa- que se institua, de forma irregular, um novo espaço discur
sivÓ dá:dimara. Os Srs. Deputados devem falar no Pequeno Expe
dient'e, ,f no 'Grande Expediente e no período destinado às

; "~I

Co~ni<;:ações Parlamentares. Para isso, há uma regra de inscri-
ção: Entretanto, estamos verificando ultimamente que, nessa espé
cie dê 'vãeuo existente entre o inicio e o término da votação - e é
estrliiiho 'que, sendo eletrônica, se estenda tanto -, os Deputados
aproxililam-se da tribuna e pedem a palavra sob todos os pretex
tos, uns pela ordem, até para fazer a desordem. Conseqüentemen
te, assistiniosa uma distorção da regra regimental.

, ~'Sei que 'essa prática não é responsabilidade da atual Mesa,
mas"úmeostume que vem sendo adotado pelas Mesas anteriores.
De 'ii:&oo com o espírito que V. Ex' acaba de reiterar, de dar nova
feiçãólibs trabalhos desta Casa, deve a Mesa cuidar de evitar que
tal prÓéeciimento prossiga, porque é irregular e, evidentemente, en
seja êxdiação, a qual poderá levar, em dado momento, a um des
fecÍibdeságradável.

Sr. Presidente, V. Ex' me perdoe por fazer essa observação,
mas ~enho,essa mania de ser fiel às regras de funcionamento da
CasiC '

.. O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra,
pelaor'clem.

,,\ .?SR: PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lav~."'",, '

, 'O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora-
dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores, que se manti
nha'en'1 obstiução, libera seus Deputados para votarem "sim". Ao
mesmo tempo, registra sua solidariedade ao Deputado Ubaldino
Júrlior'péia iniciativa da CP!, que visa corrigir tudo o que é conde
nável na prática do Sistema Único de Saúde, que deveria ser legíti
ma, sáliítai.'

O SR. ALNALDO MADElRA - Sr. Presidente, peço a
palá:vrapela ordem.

'", () SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra. I ,

, O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão
do otador.) 7'Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O 'SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, peço a
pala~J;a, pela ordem.

'O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra: '

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. Sem
revisão dó orador.) - Sr. Presidente, votei errado. Peço a V. Ex'
qué 'consigne meu voto "sim".

'() SR.,ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente, peço a pa
lavf,í;'~la oidem.

',', 'O' SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota ''não''. '

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, antes que V. Ex' acate ou não a sugestão
do Deputado Prisco Viana, peço-lhe tolerância para registrar que
hoje se coinemora em todo o País o Dia Nacional da Luta Antima
nicomial. Essa luta é travada por todos os profissionais da área da
saúde mental- psicólogos, terapeutas, psiquiatras - e os familiares
e usuários do Sistema Único de Saúde e do sistema psiquiátrico
brasileiro.

Contamos, em nosso Pais, com uma das mais avançadas le
gislações na área da reforma psíquica, em tramitação no Congres
so Nacional, produto do trabalho de usuários, familiares,
profissionais e de praticamente todas as entidades científicas da
área de saúde mental. Tenho a honra de subscrever esse projeto
como autor, e, no momento, ele está em tramitação no Senado Fe
deral.Esse movimento já produziu, em vários Estados da Fede~

ção, projetos de reforma em atenção aos pacientes psiquiátricos
brasileiros, seguindo as orientações não só da Organização Pana
mericana de Saúde, como da Organização Mundial de Saúde. Vá
rios prestadores de serviços privados sentem, hoje, a necessidáde
da reforma psiquiátrica, que atinge mais de 280 estabelecimentos
de atenção psiquiátrica em nosso Pais.

Aproveito a oportunidade para registrar a ralização, hoje de
manhã, na Capital Federal, de Congresso da Reestruturação da
Atenção Psiquiátrica, com debates que ocorrem não só aqui, mas
em todos os Estados do BrasiL

Esse é o registro que gostaria de fazer. Agradeço a V. Exa a
atenção.

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 voto do PDT é "sim".

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JAIR BOLSONARO (pPR - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, desejo comentar as declarações feitas on~

tem pelo Sr. Leonel Brizola. Estive por algum tempo no local onde
S. S' as fez, quando disse que, se não houvesse uma intervenção
civil na questão do monopólio do petróleo. haveria uma militar.

Sr. Presidente, o Sr. Leonel Brizola não entende absoluta
mente nada de militarismo, porque metade dos militares brasilei
ros não possui um carro, e a outra metade não tem dinheiro para
comprar combustível. Portanto, estamos muito longe de uma inter
venção militar para a manutenção Jo monopólio do petróleo.

Gostaria muito que o Sr. Leonel Brizola se referisse ao Co
ronel Marinel de Souza Carvalho, da Polícia Militar, que percebeu
como salário, no mês passado, bruto, a importância de 18.088
reais.

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

O sR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. Ex' a palavra.
O SR PAULO LIMA (Bloco/PFL - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "não" e no painel vai sair
"sim". Gostaria de mudar o Voto.
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Tocantins

Maranhão

Carlos Airton - PPR - Não
Chicão Brígido - PMDB - Sim
João Maia - PP - Não
Ronivon Santiago - PSD - Não
Zila Bezerra - PMDB - Sim

Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquiades Neto - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Reis - PP - Não
edson Bandiera - PMDB - Sim

Albérico Filho - PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - PP - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Sim
Magno Bacelar- PDT - Sim
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta- PMDB - Não
Roberto Rocha - PMDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balhmann-PSDB-Nw
Edson Queiroz - PP - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Não
!nacio Arruda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Pimentel- PT- Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Ari Magalhães!... PPR - 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
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Não

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPR - Não
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Robério Araújo - PSDB ~ Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPR - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Valdenor Guedes - PP - Não

Pará

Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPR - Não
José Priante- PMDB - Não
O1ávio Rocha - PMDB - Não
Paulo Titan - PMDB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Paudemey Avelino - PPR - Não

Rondônia

Confúcio Moura - PMDB - Não
EunpedesMiranda-PDT-Sim

Foi rejeitado o requerimento solicitando a retirada de pauta
da Proposta de Emenda à Constituição nO 5-C/95, em 2° turno.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

o SR. FRANCISCO HORTA - Sr. Presidente, peço a pa- Ildemar Kussler - PSDB - Não
lavra pela ordem. Marinha Raupp - PSDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduanlo)- Tem V. Exaa palavra. Acre
O SR. FRANCISCO HORTA (Bloco'PL - MG. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "não".
O SR. ILDEMAR KUSSLER - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. Exapalavrn.
O SR. ILDEMAR KUSSLER (pSDB - 00. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar aos colegas Parla
mentares a realização do 2° Encontro Parlamentar Amazônico nos
dias 3 e 4 de junho, em Porto Velho, Rondônia, com a confmna
ção da presença de, pelo menos, três Ministros de Estado e de inú
meros Senadores e Deputados Federais.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro-
clamar o resultado da votação:

VOTAÇÃO:
Sim-92
Não-268
Abstenção - 7
Total-367
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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
Enivaldo 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
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Fernando Ferro - PT - Sim
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Sim
fuocoocioO~e~-Bloco-PFL-Não

José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson- Bloco - PMN - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Augusto Farias - Bloco - PSC - Não
Benedito deL~ - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Não
Bosco França - Bloco - PMN - Sim
Cleonâncio Fonseca - PSDB - Não
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Não
José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PT - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PMDB - Não

Bahia

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 - Não
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
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
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz More~- Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não
MárioNe~omonte-~DB-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
Severiano Alves - PDT - Sim
Símara Ellery - PMDB - Não
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do'valle - PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad- PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - ~DB - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João Fassarella- PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Não
Maria Elvira - PMDB - Não
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Blobo - PTB - Não
Raul Belém - Sem Partido - Não
Roberto Brant - Bloco - PTB - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - PP - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Zaire Rezende - PMDB - Abstenção

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser- PT - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
NiltonBmano-PMDB-Não
Rita Camata - PMDB - Não
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Rio de Janeiro

A1cione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Candinho Mattos - PMDB - Não
Cidinha Campos - PDT - Sim
Conceição Tavares - PT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Eurico Miranda - PPR - Não
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Abstenção
Jair Balsonaro - PPR - Não
Jandira Feghali- PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Não
JOrge Wilson - PMDB - Não .
José Carlos Lacerda - PPR - Abstenção
José Maurlcio- PDT - Sim
Laura Carneiro - PP - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Simão Sessim - PPR - Abstenção
Sylvio Lopes-PSDB- Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP - Não
Alberto Goldman - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur - PPR - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauei Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Lima - PDT - Não
De Velasco- Bloco-PSD-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
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
José Aníbal- PSDB - Não

José Augusto - PT - 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 lha - PSDB - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Luiz Gushiken - PT - Abstenção
Marcelo Barbieri - PMDB - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Michel Temer- PMDB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
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
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Não
Chico Vigilante - PT....: Sim
Jofran Frejat - PP - Não
Wigberto Tartuce - PP - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - PMDB - Não
João Natal- PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - PMDB - Não
Marconi Perillo - PP - Não
Maria Valadão - PPR - Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - PPR - Não
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PMDB - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
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~~S~-PMDB-Nw

Nelson Tmd - Bloco - PTB - Não
Oscar Goldoni - PDT - Nw
Saulo Queiroz - PSDB - Não

Paraná

Affonso Camargo - Bloco - PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Clico da Princesa - PDT - Abstenção
Dilceu Spemfico - PP - Nw
Elias Abrabão - PMDB - Não
Flávio Aros - PSDB - Não
Hermes Parcianello - PMDB - Não
Homero Oguido - PMDB - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Mauricio Requião - PMDB - Sim
Max Rosenmann - PDT - Sim
Nelson Meurer- PP - Não
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - PP - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Nw
Ricardo Gom.yde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PP - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Não
Edison Andrino - PMDB - Não
João Pizzolatti - PPR - Não
Leonel Pavan - PDT - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
Seraflm Venzon - PDT - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Não
Aírton Dipp - PDT - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Darcísio Perondi - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - 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
Matheus SchIDidt - PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PPR - Não
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Telmo Kirst - PPR - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim

Wilson Cignachi - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento:

''Requeremos, nos termos regimentais, o adia
mento da discussão por 10 sessões da PEC n° 5-C, de
1995."

Sala das Sessões, 18 de maio de 1995.
Assina o Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT; e Sérgio

Cameiro, Vice-Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Submeterei o re

querimento à votação.
Como votam os Srs. Líderes?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem

revisão do omdor.) - Sr. Presidente, o Bloco PFL/PTB vota "não".
O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores se solidariza
com. o requerimento do Partido Democrático Trabalhista e vota
"sim".

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do
orador.) - ~r. Presidente, o PPR encaminha voto ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
(pausa.)

REJEITADO.
Passa-se à discussão da matéria.
O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. SIMÃO SESSIM (pPR - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, no painel meu voto foi registrado como abs
tenção. Gostaria de registrar o voto "não".

O SR. MÁRIO CAVALLAZZI (pPR - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de anunciar que voto ''não''.

O SR. JOSÉ FRITSCH (pT - SC. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, meu voto não foi registrado.no painel gostaria de
registrar que voto "sim".

O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar que voto "sim".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar que voto
"não".

O SR. PAULO BAUER (pPR SC. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, gostaria de registrar que voto "não".

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar que voto "sim".

O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar que voto "sim".

O SR. CARLOS ALBERTO (Bloco/PFL - RN. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de transmitir a V. Ex'
que meu voto foi "não".

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar que voto "~im' '.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Gilney Viana, para discutir o matéria.

O SR. GILNEY VIANA (pF - MT. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, participamos da
Comissão que examinou a PEC em discussão neste momento e ob
sérvamos que todos os depoimentos, especialmente dos técnicos,
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dos assessores e representantes convidados pelos partidos da situa
çãQ,,, corroboraram a tese governista de que vivemos no pleno in
ternacionalismo, em que o capital, como dizia um sábio alemão,
não tem pátria. Portanto, a caracterização da empresa brasileira de
capital. nacional era vã, inútil e perdulária. E mais, essa caracteri
zação impedia que o capital estrangeiro adentrasse no País para
aqui. fupdar empresas, investir produtivamente e não apenas espe
cular. Chamamos também na Comissão algumas representações
propostas pelos partidos da oposição e ouvimos com muita aten
ção lideranças sindicais e militares. Ao contrário do que se dizia a
respeito das lideranças ouvidas e dos depoimentos daqueles con
vocados pelos partidos governistas, e ainda existe a sensação, a
unidad~ e .o conceito de nacionalidade. Em função disso, abdicar
dO,coJ;lceito de empresa nacional, na verdade, é condenar ao suicí
dio a identidade nacional.

Repito, Sr. Presidente, Srs. Deputados, qUe só existem três
inspumeptos para que um país possa romper o subdesenvolvimen- .
to: as "suas empresas de capital nacional, as suas empresas estatais
e o ap9rte da poupança 'externa, ou seja, o capital estrangeiro. Ne
gar que uma dessas parcelas possa existir, progredir e contribuir
para O, d~senvolvimento nacional é admitir uma política suicida,
que não defende um projeto nacional e que impossibilita a que um
projeto genuinamente nacional prospere. Pergunto aos Srs. Depu
tados: 'como existir um projeto nacional baseado em empresas de
capital estrangeiro? Como fazer uma política de Estado que possi
bilite o ,desenvolvimento de setores estratégicos ou o desenvolvi
mento regional através de empresas estrangeiras que se mobilizam
unicamynte em função do lucro e jamais no interesse nacional?

Esse é o ponto essencial dessa discussão. Não se trata de
querela de nacionalistas, de esquerda contra direita. Trata··se de
querela daqueles que acham necessário que o Brasil tenha um pro
jeto nacional e que este tenha referências das empresas brasileiras
de .capital nacional nas empresas estatais e, even1l;JaImente, como
complemento, no capital estrangeiro.

Por essa razão, nós, do Partido dos Trabalhadores, não esta
mos votando em defesa do capital nacional, mas da possibilidade
de que o Estado dirija todas as suas energias, inclusive através de
incentivos fiscais, para as empresas brasileiras de capital nacional.

, Essa política suicida do Governo do Sr. Femandp Hem;ique
Cardoso é a mesma que levou o México à derrocada, que está levando
a Argelltina a ficar de joelhos perante o Fundo Monetário Internacio
nal e pode levar o Brasil a uma situação de subserviência ao capital
estrangeiro nessa nova desordem econômica intemacional.

Por isso, nós, do Partido dos Trabalhadores, encaminhamos
o voto.c"ontrário a"essa emenda. Aqueles partidos que votaram no
preceito .constitucional que caracteriza a empresa brasileira de ca
pital nacional o fizeram, durante a Constituinte, para fixar esse
conceito. Que agora não traiam o compromisso maior da Consti
tuinte, porque amanhã serão julgados como os vilões da Pátria.

,O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. SÀRNEY FILHO (BlocdPFL - MA. Sem revisão
orador.) - Sr. Presidente, quero somente registrar que não estava
aqui na votação anterior do requerimento, pois estava na Comissão
de Defesa do Consumidor, participando do encerramento da con
ferê.ncia preparatória para o encontro mundial de cúpula pela
criança, em homenagem aos jovens.

O SR. PRESIDENTE" (Luís Eduardo) - Está justificada a
SUa ausência.

O SR. ALBERTO SILVA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - TemV. Exa a pa-"
~~ . ""

. O SR. ALBERTO SILVA ,(pMDB - PLSem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero registar o voto 'não," naúltima".vO""I'
tação.

O SR. PAULO MOURÃO - Sr. Presidente, peÇQ;a palavra
pela ordem.

, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem,y' Ex~â PI,I
lavra.

O SR. PAULO MOURÃO (pPR - TO. Sem revisão. çlQ
orador.) - Sr. Presidente, quero justificar também, a minha ausêlli".
cia na votação anterior. Eu e alguns companheiros encontráVant9cD.OS·
em reunião com a equipe econômicano Ministério da" Agricultura. ;'

Encaminharei os nomes dos outros Parlamentares a V. Ex~:,,'

O SR ROMEL ANízIO - Sr. Presidente, peço a palavra
peJa ordem. . j' ,-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa-
lavra. . } . "

O SR. ROMEL ANÍZIO (pP - MG. Sem revisão do ora7 .
dor.) - Sr. Presidente, justificando a minha ausência na votação
anterior, informo que, eu estava no Ministério daAgricultura. ,"

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) ..., A Presidência
pede aos Srs. Deputados que a partir das 16h não compareçam aos-" '
Ministérios. Fiquem em plenário!

Concedo a palavra ao Deputado Eliseu Resende, para di$cu- ,
tir a matéria.

O SR. ELISEU RESENDE (Bloco/PFL - MG~ Sem revi"
são do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputl,l,dos,há -três,
condições necessárias e até mesmo suficientes para" que um país:,
encontre a sua estabilidade econômica. São condições simples.de,;
serem formuladas, mas difíceis de serem alcançadas e fáceis çl.e se
rem obstaculízadas.

A primeira refere:se ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das COib

tas públicas das três esferas de Governo.
A segunda condição é o alcance do equilíbrio do ba1ançÇJde, "

pagamentos, para evitar a acumulação de reservas que pode ,prQdu
zir um imposto inflacionário em decorrência da monetização,ínt"er"
na. E a" terceira condição é entre o equilíbrio do] aumento. da
demanda e o aumento da oferta de bens e serviços. No dia em que
qualquer nação alcançar essas condições, não haverá necessidade
de instrumentos ou de artifícios de política monetária para conter a
inflação e produzir a estabilização econômica. ,',I

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Brasil está longe"de alcan
çar essas condições. Estamos longe de alcançar o ajuste fiscal." O
equilíbrio do balanço de pagamentos está ameaçado. Não telllÓs
condições de oferta de bens e serviços para compensar o aument~

do consumo e da demanda. Em decorrência, o Brasil. teve de ele- "
var extraordinariamente as suas taxas de juros, para que pudésse~ ,
mos, ao invés de ofertar bens e serviços, conter o consumô dos
mesmos; em vez de impedir o ingresso de capital estrangeiro no
Brasil para o processo especulativo no mercado fmanceiro, evitar"
e obstaculizar o ingresso de capitais estrangeiros comprometidos ,
com o crescimento do País, com () aumento da produção e com o·
aumento da oferta de bens e serviços.

Portanto, Sr. Presidente, ficamos realmente perplexos quan
do vemos determinadas correntes combaterem o ingresso de capi- '
tais produtivos neste País, sem se manifestarem a respeitpdo
ingresso de capitais especulativos que vêm sugar os enormes.jurps:!
que o :Brasil paga.

Registro em plenário que o Brasil é o terceiro país do qrun..c,
do a pagar taxas de.juros: a Rússia, 242% ao ano; México, 75%, e
o Brasil, 68% ao ano. Está na hora, Sr. Presidente, Srs. Deputados,'"
de termos condições de reduzir essas taxas de juros, esse remédio
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alnll'go que afeta a economia brasileira como se fosse um sal na
ferida pa1'll evitar que ela apodreça.

A idéia é trazer os capitais comprometidos com aumento da
produçio, comprometidos com o crescimento econÔmico e com a
oferta de empregos neste País. Não estamos atrás da origem do ca
pital, eIltamos atrás da origem do trabalho e dos trabalhadores.

Sr. Presidente, estamos convencidos, sem receio de erro, de
que, dentre todas as propostas de emenda constitucional na ordem
econ&nica, hoje sob debate e discussão no Congresso Nacional,
esta é, sem ch1vida alguma, a mais importante. Portanto, faço um
àpelo aos meus nobres pares desta casa para que ratifiquemos, re
produzamos a votação em primeiro turno e possamos consagrar
aqui esta reforma constitucional que, sem ch1vida alguma, é a me
dida que atende às necessidades mais profundas e mais substanti
vas do Brasil.

A SRA. ANA ,JÚLIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

A SRA. ANA ,JÚLIA (PT - PA. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, registro meu voto "sim".

O SR. PHll..EMON RODRIGUES (BlocolPTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro meu voto ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Sérgio Miranda para falar contra a emenda.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, SO e SIS. Deptuados, houve um tem
po em que eram os grandes romancistas, que desvendavam o espí
rito das épocas. Desvendavam nas suas obras o grandes conflitos
que determinado país ou humanidade viviam naquele momento.

Um exemplo disso é a "Montanha Mágica", de Thomas
Mann, ou mesmo as obras de Balzac sobre a França do século
XlX. Não foi Engels que disse que aprendeu mais com as obras de
BaIzac, sobre a sociedade francesa, do que com os livros de Esta
listica e de Economia que tinha lido? Posterionnente, Sr. Presiden
te, foram os grandes pintores Picasso e Portinari e os poetas. Hoje
nio tenho a menor dúvida de que a política em nosso País é mais
canpreendida não através dos editoriais ou das manchetes dos jor
nais, mas das charges e especialmente através de um cronista 
que a desvenda.

Luís Fernando Veríssimo, no O Estado de S. Paulo do últi
Dto domingo, encerra sua crônica com a seguinte pergunta:

''O caminho é mesmo o neoliberalismo, com sua promessa
de modernização e de integração do Brasil numa economia global,
onde os velhos chavões da esquerda não valem mais, 00 tudo não
passa de um novo disfarce para a submissão aos interesses de sem
pre, que só encontraram outro vacabulário para justificar a domi
nação de poocos e o decaso social?"

Essa ch1vida assola Dnlitos Deputados. Serão verdadeiras essas
afnmações altissonantes que oovimos aqui, destes microfones, sobre a
modernidade, a competitividade e um futuro mais integrado na econo
mia globel, ou tudo não passa de uma grande farsa, onde os velhos in
teresses de sempre, travestidos com a capa da modernidade, procuram
DlIIJ11eC sob sua dominação o exercício do poder? .

Sr. Presidente, ouvi muitos pronunciamentos sobre esta
emenda. A razão que vejo nesta discussão não se ajusta aos discur
sos daqueles que defendem essa mudança. O que vejo nessa emen
da aprovada pela maioria da Casa é, em primeiro lugar, servilismo,
para demonstrar ao capitalismo internacional boa-vontade, uma si
nalização que se faz ao grande capital. Posteriormente, além do
lCl'Vilismo, vejo também os chamados interesses ocultos em cada
uma das emendas que aqui se discute, mesmo que vários Deputa
dos votem de forma consciente, acreditando naquelas promessas.

Tenho consciência de que em cada uma dessas emendas existe
um interesse oculto, algo subajecente, subterrâneo, que não transpcu'e
cc nos debates. A emenda de alteração do conselho de empresa serve
a quem? Serve - e é preciso que tenhamos consciência disso - para a
privatização da Vale do Rio Doce, para pennitir que ó capital interna
cional, ou aqueles que são os clientes da empresa, como os japoneses,
ou os seus concorrentes, como os australianos, possam entrar na dis
puta pelo controle acionário da Vale do Rio Doce. Na raiz desta dis
cussão existem esses interesses,

Nas discussões sobre o quadro de monopólio das telecomu·
nicações, Sr. Presidente - e participei de todos os debates sobre a
emenda - ficam mais evidentes os interesses. Posterionnente de
baterei este tema. Enquanto os interesses ocultos aparecem, nos
lobbies de sempre, a indefectível Odebrecht, juntamente com o
Unibanco, patrocinam lobbies ofensivos à dignidade dos Paria·
méntares, como se o voto e a consciência de V. Ex's fossem com·
prados na bacia das almas. Podem votar a favor dessa emenda,
mas saibam que além da fonna existe o conteúdo, existem os inte
resses ocultos, e é preciso que cada um de V. Ex's tenha consicên·
cia desses interesses.

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

O SR.PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pala-
vra.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, quero registrar o voto "sim", na votação anterior.

O SR. CELSO DANIEL (PT - SP. Sem revisão do ora·
dor.) - Sr. Presidente quero, também registrar o voto "sim", na vo
tação anterior.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (psDB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o meu voto ''não'', na vo
tação anterior.

O SR. SARAlVA FELIPE (PMDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, meu voto na votação anterior é "não".

O SR. ARNON BEZERRA (pSDB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto ''não'', na vota·
ção anterior.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar a favor do projeto, ao nobre Deputado Rivaldo Ma
cari.

O SR. RIVALDO MACARI (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e SIS. Deputados, examinando
com cuidado todas as discussões geradas sem tomo da proposta de
emenda constitucional do Governo, especialmente esta que se de
dica à refornmIação dos conceitos da natural composição do siste
ma empresarial brasileiro, entendi vir à tribuna relatar o
pensamento do meu Estado, do empresariado catarinense, que
muito tem a contribuir para o esclarecimento da questão que esta
mos prestes a votar. O Estado catarinense, ímpar no contexto na
cional pela sua textura, pelas suas peculiaridades, desenvolveu. ao
longo dos anos, um modelo empresarial que serve de exemplo a
todo o Brasil. Hoje a empresa catarinense é reconhecida interna·
cionalmente. Ela desenvolve tecnologias próprias capazes de en;:a·
rar a competitividade que o mundo exige.

Especificamente no setor agroindustrial, nossas empresas
dão exemplo de modernidade, cumprindo da mesma forma o
pacto social quanto à geração de empregos. O setor cerâmico se
comporta de maneira exuberante. E hoje esse empresariado, de
fonna uníssona, afirma, considerando o conceito vetusto esbo·
çado na Constituição de 1988 a respeito da empresa nacional,
que essa exigência constitucional de 1988 traduz-se em motivo
até de vexame quando confrontada com a concorrência interna
cional.
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Na certeza de que o futuro reservado à iniciativa pátria está
salvaguardado pela capacidade do setor adequar-se à modemida
de, temos a consciência de que esUl,mos no caminho certo.

Portanto, refletindo o pensamento da média geral do povo
catarinense, entendemos que este haverá de ser o caminho para
que as nossas empresas, num futuro próximo, possam melhorar o
seu desempenho, trazendo com isso os resultados que a nossa so
ciedade espera.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ FRITSHC - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. JOSÉ FRITSCH (pT - SC. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, gostaria de registrar a presença neste plenário do
Deputado Estadual do Partido dos Trabalhadores Cerlito Merss, de
bela cidade de Joinville.

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, gostaria de registrar meu voto ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata.
O SR. FERNANDO TORRES (pSDB - AL. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei ''não''.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata,

nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala

vra, para falar contra, ao nobre Deputado Domingos Dutra. (pal
mas.) Ausente S. Ex·

Concedo a palavra ao Deputado Aldo Rebelo, para discutir
a matéria.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, como costumo fa
zer de ofício, acompanhava atentamente o debate em torno da pro
posta do Governo de alteração do dispositivo constitucional que
distingue a empresa brasileira de capital estrangeiro da empresa
brasileira de capital nacional.

Ouvi com particular atenção os argumentos expedidos pelo
ex-Ministro e ex-candidato a Governador de Minas Gerais, hoje
ilustre Deputado nesta Casa, Eliseu Resende. S. Ex· discorreu com
brilhantismo sobre o impasse e a crise econômica que se alastra há
tanto tempo pelo Brasil. Localizou os dispêndios do Tesouro com
a dívida pública, que se mostra impagável: as elevadas taxas de ju
ros a inibir a aplicação do capital na produção, na geração de em
pregos e no desenvolvimento do País. A política econômica em
curso hoje no Brasil certamente transformaria em ilusão o sonho
do então candidato ao Governo de Minas Gerais, que desejava, se
vitorioso, transformar aquele Estado brasileiro num canteiro de
obras.

Não poderia deixar de dar razão, Sr. Presidente, pois há vá
rios quadros deploráveis na economia brasileira arrolados nesta
Casa pelo Deputado Eliseu Resende. No entanto, pautou-se o dis
curso ele S. Ex· numa grande e notada ausência numa ausência sin
gular.

Sequer houve um argumento que justificasse a alteração do
atual dispositivo da Constituição brasileira como condição para
que o País retome o desenvolvimento e iniba a orgia promovida
pelo capital fmanceiro, à custa do cidadão comum e do setor pro
dutivo da economia brasileira.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para não falarmos do
passado nem do futuro, que se apresenta sombrio, peguemos as

páginas dos jornais de hoje. Elas informam que o Japão apresenta
rá à Organização Mundial do Comércio uma denúncia founal con
tra os Estados Unidos da América por cercearem a presença de
produtos japoneses no grande mercado norte-americano.

Enquanto os gigantes se digladiam para proteger seus inte
resses, suas empresas e seus mercados, entre a ingenuidade e a es
tupidez, o País, o Poder Executivo, o Presidente da República e o
próprio Congresso Nacional se debatem como mariscos entre as
ondas e o rochedo, numa atitude desesperada e inútil, como se o
grande capital internacional pudesse ser reduzido simplesmente
pela alteração de um dispositivo constitucional. Aos maiores em
presários brasileiros, ouvidos por inteunédio de sua representante,
a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, formulou-se a
seguinte questão: "Em qual dispositivo constitucional os senhores
julgam prejudicadas suas empresas?" Mais de 60% deles respon
deram que nenhum dispositivo da Constituição prejudica interes
ses de grandes empresários do País.

HaveIÍamos de perguntar, repetindo a indagação lançada
pelo Deputado Sérgio Miranda: "Que poderosos interesses ocul
tos?" Segundo consta, tais interesses levaram um Presidente da
República à rem1hcia e, parece-me, desejam levar também este
Congresso a uma renúncia mais grave, a de proteger os interesses
legítimos do País.

O SR. LEUR LOMANTO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. LEUR LOMANTO (BlocoIPFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas para registrar o meu voto
"não" na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será constado em
ata, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar a favor, ao nobre Deputado Antônio Carlos Pannun
zio.

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO (pSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados,
inscrevi-me para falar a favor da PEC nO 5.

Inicio, portanto, meu pronunciamento indagando: qual a
maior responsabilidade do Parlamento? Seria eventualmente sus
tentar corporações, interesses de minorias privilegiadas ou atender
ao interesse maior desta Nação e do povo brasileiro?

Não tenho a menor sombra de dúvida de que teremos res
posta no instante da votação, numa demonstração clara de que o
importante, em função das medidas que o Governo vem propug
nando, é a flexibilização da economia e dar condições para o de
senvolvimento sustentado do País.

Torno a perguntar: que benefício tira o povo brasileiro da
manutenção de restrições ao aporte de capital estrangeiro e da
eventual discriminação de empresas de capital estrangeiro que
constam hoje no texto constitucional? Onde está a vantagem?
Quantos empregos e impostos poderiam ser gerados em função
dessas restrições?'Os nobres colegas, no momento da votação, cer
tamente responderão que nenhum benefício haverá para a grande
massa de brasileiros que anualmente precisa ingressar no mercado
de trabalho.

O que pretende o Governo e os partidos que lhe dão susten
tação, em especial o Partido da Social Democracia Brasileira? Pre
tendemos tirar dessa camisa-de-força, que acaba sendo a
Constituição, essas restrições. O fato não significa entrega de pa
trimônio algum ao capital estrangeiro, mas simplesmente a per
missão de a legislação ordinária regulamentar a matéria de acordo
com o interesses do povo deste País, daquilo que certamente será
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espelhado na vontade do Parlamentar - a abertura - para que pos
samos ter condições de um desenvolvimento sustentado que traga
no seu bojo a tão pretendida e sonhada justiça social, a igualdade
de oportunidade hoje inexistente.

Não adianta imaginar que, mantendo a proibição no texto
constitucional para lavra e pesquisa de minérios por parte de em
presas estrangeiras, estaremos favorecendo o trabalhador brasilei
ro ou até mesmo o capital nacional.

Argumentam alguns que minério não traduz duas safras; eu
conlra-argumento que sequer poderemos, em função da evolução
tecnológica, colher a única safra existente. É sabido por todos os
Parlamentares que essa evolução tecnológica provoca substituição
da utilização de materiais e conseqüentemente dos minerais que os
compõem. Se não entendemos isso no devido tempo, quando acor
darmos será tarde demais.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, em função desses argu
mentos, respeitando aqueles que ideologicamente têm ponto de
vista contrário, mas que se propõem ao debate, é que estranhamos
o posicionamento de pequena parcela desta Casa que pretende a
procrastinação constante de temas, não apenas da votação, mas,
inclusive, da discussão em plenário. Não impqrta quanto tempo a
matéria tenha sido discutida nas Comissões. É preciso que esses
assuntos venham ao plenário de forma democrática, ampla, trans
parente a toda comunidade, aos órgãos de imprensa e divulgadores
de informações. Tais temas são discutidos em toda as minúcias e,
certamente, depois do debate, pode o Parlamentar votar conscien
temente pela aprovação da PEC nO 5.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Matheus Schmidt para falar contra.
O SR. MATHEUS SCHMIDT (pDT - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, S1"s e Srs. Deputados, as reformas
que o Governo pretende realizar alteram de tal modo a Constitui
ção que a desestrutura. Uma Constituição vale pelo conjunto de re
gras que a compõe de forma harmônica, estabelecendo direitos,
deveres, estruturas e poderes de uma Nação.

Retirar da Constituição de 1988 a figura da empresa brasi
leira de capital nacional desestrutura o modelo de Estado brasileiro
nela consagrado. Não temos para a nossa Nação um projeto de
desenvolvimento coerente, estratégico e que aponte para o futuro.
Mas, de qualquer forma, a Constituição de 1988 construiu um tipo
de Estado capitalista, mantendo salvaguardas para setores da eco
nomia nacional e introduzindo mecanismos para uso do Estado
quando este desejasse desenvolver certos projetos estratégicos.
Assim, a Carta Magna de 1988 permite ao Estado acionar empre
sas brasileiras de capital nacional para desenvolver projetos estra
tégicos e até mesmo de defesa nacional. Isto está sendo extirpado
da Constituição.

Na semana passada este Plenário aprovou uma proposta do
Governo. Imagino que, no segundo turno, também a aprovará. Só
quero chamar a atenção para o fato de que isto representará um de
sastre para a Nação e o Estado brasileiros. Aos poucos vamos nos
privando das guardas que a nossa economia tem.

No exato dia em que votávamos a proposta do Governo, fe
ria-se no mundo uma guerra de gigantes do comércio internacio
nal. Os Estados Unidos retaliavam o Japão, elevando a alíquota de
importação dos carros japoneses de 2,5% para 100%. Tudo, se
gundo as autoridades americanas, na defesa das suas empresas e
dos trabalhadores.

Do outro lado, o Japão, com um superávit enonne no co
mércio internacional com os Estados Unidos, também na defesa
das suas'empresas, não permitia, nem permite, que os automóveis
americanos tenham acesso ao mercado japonês. Dois gigantes da

economia internacional, os Estados Unidos e o Japão, têm o legíti
mo direito nacional de defender os interesses maiores da nação e,
no caso, de suas empresas.

Aqui, resolvemos apenas obedecer, cumprir os ditames que
vêm de lá, do lobo que dá conselhos ao cordeiro, do grande que
procura usufruir dos benefícios de um país de Terceiro Mundo.

Hoje, pela manhã, homenageamos José Martí que, de 1889
a 1890, remeteu a Buenos Aires diversos escritos publicados no
jornal La Nación. Advertia ele, já naquela época, as nações latino
americanas dos mecanismos de donominação que os Estados Uni
dos começavam a preparar.

Estavam começando, porque logo após veio o pan-america
nismo, e a América dos americanos, que o nosso Aparício Torelly
parafraseou dizendo "América dos americanos do norte". Os me
canismos impostos no pan-americanismo fIZeram os Estados Uni
dos enriquecerem mais, a América Latina empobrecer mais e
agora, de forma sofisticada, acenam para esta "indiada", para esses
analfabetos ignorantes da América Latina, que somos nós. Preten
dem que sigamos as regras do Fundo Monetário Internacional, do
Banco Mundial, e aprovemos emendas que trazem uma lesão
enorme à Nação brasileira.

O SR. CARLOS DA CARBRÁS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. CARLOS DE CARBRÁs (BlocoIPFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata,
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar a favor, ao Deputado Domingos Leonelli.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S1"s e Srs. Deputados, tenho feito
um razoável esforço para levar à prática minha convicção de que o
debate sobre matéria constitucional não pode se conter nos limites
de um contexto Governo-Oposição.

Como Deputado integrante da base parlamentar de apoio ao
Governo e como Deputado do partido do Presidente da República,
tenho procurado defender o Governo. Mas não consigo aceitar que
questões relativas à Constituição, elemento permanente da vida
política de qualquer país do mundo, sejam objeto de uma discus
são Oposição versus Governo.

Sr. Presidente, S1"s e Srs. Deputados, vivi na Constituinte 
como tantos aqui presentes - discussão semelhante que, a meu ver,
trouxe enormes prejuízos, ao Brasil. Vivi o debate sobre a duração
de quatro ou cinco anos de mandato para o ex-Presidente José Sar
ney e testemunhei a polêmica de matéria substantiva, social e eco
nômica. Quanto tempo desperdiçado pela Assembléia Nacional
Constituinte ao discutir um tema que naquele instante dizia respei
to apenas ao Governo. Naquela oportunidade. o parlamentarismo
não saiu vencedor, apesar de representar um grande avanço para o
País. Isto porque, até creio, não fomos capazes. naquele momento,
de flexibilizar algumas posições por nós assumidas.

Hoje defendo uma proposta originária do Governo. Consta
to ter sido muito bem alterada pelo Relator e para melhor. O texto
do Poder Executivo era, digamos. autoritário e impunha à empresa
estrangeira considerar-se nacional. Era um texto quase esquizofrê
nico, repetia indevidamente o que qualquer empresa teria dito ao
se autodefmir.

Hoje temos um texto equilibrado, que retira da Consti
tuição uma definição que pareceu conveniente aos Consti
tuintes, mas que no momento, se toma completamente
despicienda.
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No entanto, ao tempo em que eu me coloco tranqüilamente,
'emiO Deputado da bancada do PSDB, a favor dessa emenda e me
~i contra o substitutivo referente ao petróleo e às teleconm
mc.çaes, compreendo que, com isso, esteja prejudicando o Gover
'ao 00 favorecendo à Oposição.

Mais ainda, Sr. Presidente: tenho, inclusive, a obrigação de
disootdar das opiniões do próprio Presidente da Casa, Deputado
Lub Eduardo, quando se manifesta contra o consenso e a favor de
ifiâior rapidez na tramitação das propostas, desconsiderando a pos
.ibilidade do consenso. Acho até que não se pode confundir con·
leI1IO com unanimidade. Às vezes, a unanimidade pode ser muito
'*- Foi nmito bom para o Presidente Fernando Henrique ter leva
do pata os Estados Unidos uma decisão unânime desta Casa sobre
o sb canalizado, em que pese a reforma posterior da decisão.

Creio que diferentemente do confronto que se observa nas
Assembléias Constituintes, que são momentos de realização de um
~o pacto nacional, de repactuação profunda da sociedade, as re·
fOl'maS pontuais à Constituição deveriam ser, se possível, objeto
de consénso. E creio que a maioria do Governo teria maior respon·
I&bilidade na busca desse consenso para evitar que a esquerda - da
qual faço parte historicamente, com muito orgulho e não pretendo
mudar de lado nunca, ao contrário, pretendo que o meu partido
leja, cada dia mais, um partido de esquerda modema e democráti
ca - também não se imobilize como está se verificando. E oS te

sullados são refletidos neste painel, a cada votação.
Estamos assistindo a um enrijecimento, o que não é bom

pàInt o Pais, nem para a Oposição nem para o Governo.
Assim como tranqüilamente voto a favor da modificação

désse texto sobre o conceito de empresa nacional, entendo que to
dói DÓS devenamos pensar nmito profundamente sobre a possibili
dade de se construir um grande consenso no que diz respeito à
questão do petr6leo e das teleconmnicações. Muito mais importan
te do que tudo que foi discutido até agora, estão principalmente, as

· IelcconmnicaÇÕ6s, que representam o futuro do País no século
XXI, e a questão do petr6leo, que tem na Petrobrás o nosso princi
Pi'l patrimônio nacional.

O SR. JOSÉ UNHARES - Sr. Presidente, peço a palavra
peiaordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
.V.Exa

O SR. JOSÉ UNHARES (pP - CE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, como estava no Palácio do Planalto em au
di&ncia com o Presidente da República, quero justificar minha
.uS&cia na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -) Concedo a pala

vra, para falar contra, ao nobre Deputado Marcelo Deda.
O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora·

dot.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvi atentamente os debates
que se travam nesta Casa a respeito da PEC nO 5, que dispõe sobre
• dermição de empresa de capital nacional. E fui quase convocado
• ocupar a tribuna, depois da intervenção que acaba de fazer o
ilusl1'c Parlamentar baiano Domingos Leonelli.

S. Ex· iniciou o seu discurso por um ponto de extrema im
ponAncia: a necessidade de enfrentar o debate das reformas do
klXao constitucional sem essa bipolaridade Governo versus Oposi
çio. Estou de acordo com S. Ex· Penso ser extremamente Í1TeS-

· PóMável .que propostas para reformarem o texto básico desta
Rep6blica se travem em um processo de conflito, de paixão, 00

mesmo em um processo de tratoramento de opiniões neste plená
rio:

Na verdade, Deputado Domingos Leonelli, quem assume a
~ de estabelecer como centro do debate da bipolaridade

Governo e Oposição não é a Oposição, mas o autor da proposta de
reforma: O Governo.

Sr. Presidente, a 16gica <JUe preside essa reforma é a mais
perversa para o texto de 1988. E a 16gica de um Governo que, ao
vencer as eleições, em vez de adaptar o seu programa à visão do
País e à visão estratégica aprovada pela Constituição, tenta abas
tardar o texto constitucional e transformá-Io em apêndice do seu
programa de Governo. Eis aí o pontocrocial da questão.

V. Ex· é testemunha de que nesta Casa temos assumido o
debate a fIm de buscar soluções que representem o interesse nacio
nal. Temos tentado conversar com os Srs. ParlamentaJ:es sobre al
temativas para cada um dos pontos em debate. Ressalto a emenda
do gás canalizado.

Na questão do conceito de empresa nacional gostarlamos
também de ter encontrado abertura do Governo para travar o deba
te, a fJDl de hlscar alternativas. Porém, encontramos um discurso
ideológico e falso que diz: "Acabou a competição no nmndo entre
países. Agora é competição do mercado, é a globalização, esse
novo Deus, a quem devemos render homenagens."

Os jornais de todo o mundo registram o recmdescimento
das relações comerciais entre Japão e Estados Unidos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Gerson Peres.
O Sr. Gerson Peres - Estava no gabinete da Liderança ou

vindo V. Ex·. Por isso estoo pedindo um aparte. A tese desenvol
vida por V. Ex· realmente se compatibiliza com os princípios
ideológicos, mas não com a realidade do momento histórico em
que o mundo vive. A conceituação de empresa em Constituição.
além de ser uma espécie estranha ao que se traça em termos de di
retrizes para um país, toma-se engessadora de qualquer tipo de
providência que possa ser utilizada em beneficio do Brasil. A
preocupação de V. Ex· desaparecerá, fIque tranqüilo, no exato m0

mento em que este Congresso - do qual faz parte V. Exa um Parla
mento capaz e competente - traçar limitações e tomar os devidos
cuidados com a empresa nacional. nmito obrigado a V. Ex·

O SR. MARCELO DEDA - Deputado Gerson Peres, oovi
o seu aparte até porque o respeito muito e o tenho como um dos
homens mais experientes do Congresso, mas gostaria de debater
com V.Ex·

Há poucos países no mundo que estão tão - irei usar um
neologismo - tensos na economia, tão lransnacionalizados como o
Brasil. DesafIo V. Ex· e o faço de modo cortês - a me apontar
qual empresa multinacional, das grandes que operam na economia
do mundo, que não tem um escritório, uma filial ou uma repre
sentaçãono Brasil. Em qualquer campo - desde a IDM e a Bur
rooghs, na infom;lática, até as grandes montadoras de autom6veis
- há grandes multinacionais que trazem investimentos para a ec0

nomia brasileira.
É falso dizer que esse dispositivo é impeditivo ao aporte de

capitais estrangeiros no Pais. Na verdade - volto a usar este argu
mento para debater com V. Ex·, Deputado Gerson Peres.- poucas
economias do mundo podem ostentar bandeiras de tantas multina
cionais quanto a brasileira na vigência do atual texto constitucio
nal. O texto não obstaculiza os investimentos.

Não gosto nmno deste argumento, mas essa matéria não deve
ria ser constitucionalizada; não deveria merecer o status do texto.
constitucional como local de regulamentação desta matéria. AcrediIo
que os povos, ao longo da história, têm encontrado, para as politicas
de Esú}do e de fundo estratégico, o melhor local para discussão do
tema. E óbvio que os Estados Unidos, pela sua tradição constitucio
nal, encontraram na legislação ordinária o local adequado para discu·
tir empresa nacional. Mas, no Brasil, tradição constitucional, pelo
menos a de 1988, reservou espaço constitucional porque compreen
déu que definição era vital para o desenvolvimento nacional.
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'O Sr. Hilário Coimbra - Sr. Presidente, peço a'palavra' e conveniência de determinação de tarifação local nas ligações te-
pela ordem. lefônicas entre municipios que distarem até 15 quilômetros.

.O SR. PRESIDENTE (Luís Eduaulo) - Tem V. Ex. a palavra. Projeto de lei que dispõe sobre a posição do cano de escapb .~

-Oi SR. HILÁRIO COIMBRA (BlocolPTB - PA. Sem re- dos caminhões e ônibus. -
visão do orador.)..:.. Sr. Presidente, gostaria-de registrar o meu voto Projeto de lei que dispõe sobre a expedição de Carteira Nal.,b,'
''não'" na 'votação anterior. cional de Habilitação Especial aos menores com dezesseis anos de

O SR PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a idade..
discussão. É evidente que não vou submeter a votos pela evidente MILTON TEMER - Requerimento de informações ao:Mi",
falta de quorum. nistério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre o não cum"i

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - primento· pelo governo brasileiro das medidas de defesa' dó;
Apresentação de Proposições mercado cafeeiro adotadas pela Associação dos Produtores de
,Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen- Café - APPC.

tarpoderão fazê-Io. VANESSA FELIPPE - Indicação ao Poder Executivo, por'
APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SENHORES: intermédio do Ministério da Educação e do Desporto, de criação

.. CUNHA BUENO - Requerimento de informações ao Tri- de um campus universitário na Zona Oeste do Municipio do Rio
bunal de Contas da União sobre prestação de contas do Sebrae nos de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
últimos quatro anos. LUCIANO ZICA - Requerimento de informações ao Mi'"

CIDcO FERRAMENTA - Requerimento de informações nistério de Minas e Energia sobre processo de licitação pela,PetroL •

ao Ministério do Planejamento e Orçamento, através do Conselho brás para a transformação de uma plataforma de produção de"
Nacional de Privatização, sobre termo de privatização da Compa- petróleo, no campo de Marlin.
nhia Vale do Rio Doce. Requerimento de informações ao Ministério do Planejalnento e;

AIRTONDIPP - Projeto de lei que dispõe sobre a munici- Orçamento sobre repasse de recursos federais para obras de canalizà~'i

palizaçãoda Reforma Agrária. ção e combate de enchentes no Municipio de Campinas - SP.
JAIR BOLSONARO - Requerimento de informações ao JANDIRA FEGHAU - Requerimento de informações à Nu-'

Ministério do Planejamento e Orçamento sobre visita do titular da .• cleu - Engenharia Serviços S.A., através do Ministério de Minas-e:
Pasta a Israel. . Energia, sobre realização de serviços extraordinários, número de fun

CORAUCI SOBRINHO - Indicação ao Poder Executivo de' cionários em condições de aposentadoria e de funcionários aposenta'
adoção de medidas cabíveis para a criação de um Tribunal para o dos que voltaram a traballiar, número de estagiários ede empregados
Mercosul. terceirizados de 1991 a maio de 1995, bem como sobre o balanço'lí~'

JOSÉ ROCHA E OUlROS - Proposta de emenda à Consti- qüido da empresa no referido período e providências adotadas peJa>
tuição que altera dispositivos, permitindo a reeleição.para cargos empresa para o retomo dos anistiados.
executivos, unificando a data de realização de eleições nas esfems Requerimento de informações à Itaipu - Binacional, atrall'és:
federal, estadual e municipal, e transferindo para 3 de janeiro. a do Ministério de Minas e Energia,· sobre realização de serviços eX'
data de posse dbs eleitos. traordinários, número de funcionários em condições de aposenta;

'JOSÉ FORTUNATI E OUlROS"'" Projeto dé 'lei que altera doria e de funcionários aposentados que voltaram a' trabalhar,
a Lei n? 7.315, de 24 de maio de 1985, e dá outras providências. número de estagiários e de empregados terceirizados de 1991 a'

'WILSON BRAGA - Requerimento de informações ao Mi- maio de 1995, bem como sobre o balanço líqüido da empresa no
nistério do Planejamento e Orçamento através da Sudene, sobre referido período e providências adotadas pela empresa pata;O're-..;i
providências adotadas visando a devolução aos cofres públicos tomo dos anistiados.
dós US$532 milhões recebidos irregularmente por 457 empresas e Requerimento de informações à Fumas - Centrais Elétri'cas
nã0 aplicados nos projetos aprovados conforme denúncia contida SA., através do Ministério de Minas e Energia, sobre realização
no relatório do Tribunal de Contas da União - TCU. de serviços extraordinários, número de funcionários em condições,

SANDRA STARLING E JAIR MENEGUELU - Requeri- de àposentadoria e de funcionários aposentados que voltaram' à,:
mento de informações ao Ministério do Planejamento e Orçamen- trabalhar, número de estagiários e de empregados terceirízados' 'de·
to sobre estudo elaborado por técnico do Banco Nacional de. 1991 a maio de 1995, bem como sobre o balanço líqüido da em
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES "'" sobre a Com- presa no referido período de providências adotadas pela'empresa
panhia Vale do Rio Doce, para fins de privatização. para o retomo dos anistiados.

. SOCORRO GOMES - Projeto de Lei que dá nova redação Requerimento de informações à Light.- Serviços de Eletri-
ao §,3° do art. 2° da Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990, que cria cidade SA., através do Ministério de Minas e Energia, sobre realir
o Programa Nacional de Desestatização. zação de serviços extraordinários, número de funcionários ,etlll

, EDINHO ARAÚJO - Indicação ao Poder Executivo de de- condições de aposentadoria e de funcionários aposentados que
nominação de ''Ponte Rodoferroviária de Integração Nacional De- voltaram a trabalhar, número de estagiários e de empregados e ter
putado Roberto Rollemberg" à ponte sobre o rio Paraná que ceirizados de 1991 a maio de 1995, bem como sobre o balanço lí-:'
interliga os Municipios de Rubinéia, no Estado de São Paulo, e de qüidoda empresa o referido perlndo e providências adotadas pela
Aparecida do Taboado, no Estado do Mato Grosso do Sul. empresa para o retomo dos anistiados.

FEU ROSA - Projeto de lei que acrescenta parágrafo único Requerimento de informações à Eletrobrás, através do
ao artAO dá Lei nO 6.015, de31 de dezembro de 1973. Ministério de Minas e Energia, sobre realização de serviços'ex~

ROBERTO JEFFERSON - Requerimento ao Presidente da traordinários, número de funcionários em condições de aposen-~

Câmara dos Deputados de apensação da proposta de Emenda à tadoria e de funcionários aposentados que voltaram a tràbalhar;:
Constituição n° 32, de 1995, à Proposta de Emenda à Constituição número de estagiários e de empregados terceirizados de 1991 a
nO 1993l maio de 1995, bem como o balanço líqüido da empresa no refe-,

. RICARDO BARROS - Indicação ao Poder EXecutivo, por in- rido período e providências adotadas pela empresa para o retor
termédio do Ministério das Comunicações, do exame da oportunidade no 'dos anistiados.
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Requerimento de informações ao Centro de Pesquisa de
Energia Elétrica - Cepel - através do Ministério de Minas e
Energia, sobre realização de serviços extraordiários, número e
funcionários em condições de aposentadoria e de funcionários
aposentados que voltaram a trabalhar, número de estagiários e
de empregados terceirizados de 1991 a maio de 1995, bem
como sobre o balanço líqüido da empresa no referido período e
providências adotadas pela empresa para o retomo dos anistia
dos.

FRANCISCO RODRIGUES - Requerimento de informa
ções ao Ministério de Minas e Energia sobre as providências que
estão sendo tomadas pelas Centrais Elétricas do Norte - Eletronor
te - no sentido de amenizar a constante falta de energia elétrica no
Estado de Roraima; e sobre o andamento dos trabalhos desenvol
vidos pela Comissão criada pela Portaria MME nO 128, para ava
liar os projetos alternativos de suprimento de energia na Amazônia
Legal.

Indicação ao Poder Executivo de reativação do Projeto
Rondon.

ANTÔNIO JOAQUIM - Projeto de lei que estende aos Se
cretários de Fazenda dos Municípios a previsão do art. 54 da Lei
n° 3.470, de 28 de novembro de 1958.

INOCÊNCIO OLIVEIRA E OUTROS - Recursos o Presi
dente da Câmara dos Deputados de apreciação pelo Plenário da
Casa o Projeto de Lei nO 57-C, de 1991, de autoria do Deputado
Nilson Gibson que dispõe sobre o transporte de empregados, for
necido pelo empregador, ao local de serviço.

ANA JÚLIA - Requerimento de informações ao Ministério
das Comunicações sobre nomes das sociedades e dos respectivos
sócios das concessionárias de canais de rádio AM e FM; TV VHF,
TV por Assinatura, TV a Cabo, telefonia celular móvel no Estado
doPará.

INÁCIO ARRUDA - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Fazenda, através do Banco do Brasil S.A. sobre o fi
nanciamento do Programa de Ação para o Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste - PRODETUR/NE.

Requerimento de informações ao Ministério dos Transpor
tes sobre restauração e conservação das rodovias federais que cor
tam o Estado do Ceará.

Requerimento de informações ao Ministério da Saúde sobre
o cancelamento do repasse de verbas destinados ao combate à pro
liferação do vetor da dengue no Estado do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar ao
horário de

VJI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Hélio Bicudo, pelo PT.
O SR. HÉLIO BICUDO (pT - SP. Sem revisão orador.)

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, quero agradecer a vênia que
VEx" me faz, permitindo que eu fale ao final desta sessão para de
fender alguns pontos de vista dos quais V. Ex" já tem conhecimen
to. Trata-se de um problema premente, porque a matéria está para
ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

O Juiz Presidente do Tribunal de Justiça Militar da Polícia Mili
tar de São Paulo, que é Coronel da corporação, investiu, em artigo pu
blicado no jornal Folha de S. Paulo, contra o deslocamento da
competência da Justiça Militar estadual para a Justiça Comum, em caso
de processo e julgamento dos crimes praticados por milicianos contra
civis, envolvendo desde espancamentos, lesões corporais, prisões ile
gais, extorsões, torturas, até eliminações fisicas, como vem acontecen
do desde o instante em que o chamado "pacote de abril''', imposto à
Nação pelo General Presidente Ernesto Geisel, detenninou a nrudança
de jurisprudência mansa e pacífica, cristalizada em súmula do Supremo
Trih.ma1 Federal, que considerava a Justiça Comum competente para o

processo e julgamento de oficiais e praças das polícias militares
quehouvesse cometido aqueles crimes de indiscutível natureza civil.

Essa questão foi discutida e votada na Câmara dos Deputa
dos em 1992. Na verdade, foi mal discutida e mal votada, porque,
contrariando o projeto apresentado, deslocava-se a competência
apenas em se tratando dos crimes dolosos contra a vida, para en
tregar o seu julgamento aos tribunais civis, reservando a investiga
ção para a própria Polícia Militar.

Na verdade, mutilado que foi o projeto originário - e quero
destacar aqui que V. Ex." votou com o projeto originário - inspira
do nas conclusões da CPI que investigou a eliminação de crianças
e jovens em todo o País, e que apontava com uma das principais
causas dessas eliminações a impunidade de que gozavam os mili
cianos, esse projeto se tomara, como aprovado na Câmara, absolu
tamente inócuo. Em primeiro lugar, porque o Tribunal do Júri é a
instância própria para o julgamento dos crimes de homicídio dolo
so: em segundo, porque a entrega (aliás, com evidente violação da
Constituição Federal) do inquérito à própria PM permitiria, como
acontece rotineiramente, a maquiagem da prova, para que se regis
trassem apenas delitos de homicídio culposo, mantendo-se, nesses
casos, a competência da Justiça Militar da Política Militar, para o
seu julgamento.

O corporativismo dessa Justiça - se é aqui que se pode falar
em justiça tem assento em fatos concretos, que vão da organização
das auditorias até a composição do Tribunal de Justiça Militar. O
exemplo mais gritante é o de São Paulo. Ali, o TJM compãe-se de
'três coronéis e de dois civis: as auditorias deveriam ter um juiz to
gado civil e quatro militares. mas, na verdade, se nos detivermos
no exame do currículo dos membros dessas auditorias. verificare
mos que os "juízes togados'"' foram policiais militares ou estão ~
eles ligados.

Tenho, Sr. Presidente a relação dos juízes togados das audi
torias de São Paulo:

I" auditoria - Paulo Antônio Prazak - Capitão da reserva da
PM; José Álvaro Marques Machado, Capitão da reserva da PM;

2" auditoria - Lauro Ribeiro Escobar Júnior, defensor, du
rante dez anos, de policiais militares na Justiça Militar; Ronaldo
João Rolh, Capitão da reserva da PM e indicado em vários inqué
ritos por homicídio;

3" auditoria - Ênio Luiz Rosseto, Tenente de reserva da
PM; Luiz Alberto Moro Cavalcanti Capitão da reserva da PM;

4" auditoria - Havia uma juíza, que não era militar e que
está em processo de aposentadoria - e será substituída pelo Tenen
te-Coronel Chaves de Marília; Roseane Pinheiro de Castro - evi
dentemente não é policial militar, mas filha de Coronel de reserva
da PM e casada com um Tenente da PM, Daniel Lombardi. réu em
processo por crime de homicídio.

Daí, Srs. Deputados, para não ir mais longe, a prescrição re
centemente decretada nos processos a que respondiam, pela prática de
delitos de lesões corporais leves contra oitenta e seis detentos, os c0

ronéis Wilton Brandão Parreira Filho, Antônio aliari e Edson Faoro,
reformado esse último como coronel (esses dois últimos, ao tempo,
tenentes-coronéis), os tenentes-coronéis José Luis Soares Coutinho,
Rail Mendonça Júnior, Armando Rafael de Araújo (ao tempo majo
res, e esse último hoje comandante de uma das unidades principalS da
PM de São Paulo, que é o Batallião 9 de julho), Gérson de Souza Re
zende (ao tempo major, e hoje comandarite de uma das unidades de
elite da PM, que é o Batalhão de Clloque, além de quinze capitães, de
zesseis tenentes e vários praças; todos tiveram a prescrição dos seus
processos decretada.
. Como se v.ê, Srs. Deputados, na PM, réus em processos pe
nais permanecem em serviço. São policiais guindados à posição de
comando da maior relevância da corporação.
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Ainda há mais: basta constatar que, dentre outros casos, um
PM - não vou citar seu nome, porque é réu em processo -, proces
sado por tentativa de homicídio em 1983, só foi julgado dez anos
depois e condenado à pena de dois anos, com direito a sursis, ou
tro PM, ACD, processado por homicídio em 1981, foi absolvido
em 1991, sendo que a sentença - vejam bem! - até hoje não foi
formalizada com a assinatura dos membros militares da auditoria,
impedindo a formulação de quaisquer recursos, ainda que fossem
do Ministério Público; três PMs processados por homicídio em
1982 até hoje não foram a julgamento. Outros dois PMs um deles
era Capitão da Rota e hoje é Coronel, também da Rota - foram
processados por homicídio em 1985 e até o presente momento não
foram julgados. Esses casos, por exemplares, foram encaminhados
pelo Centro Santos Dias de Direitos Humanos ao Tribunal Interna
cional de Direitos Humanos da OEA.

E acrescente-se a gratuita afirmativa do Presidente do Tri
bunal de São Paulo de que os promotores públicos podem recorrer
das decisões de primeira instância. Na verdade, de que valem es
ses recursos, diante de como se constitui o Tribunal e do seu modo
de agir? E não são desconhecidas as pressões e as ameaças que es
ses qenodados promotores sofrem no exercício de suas atribuiçõ
es. E fato de domínio público e já denunciado até mesmo por
entidades interJ;lacionais.

Por último, a questão de competência da Justiça Militar das
Polícias Militares nada tem a ver com a desmilitarização da Milícia,
aliás, um tema que está em debate cujo aprofundamento demonstrará
a realidade dos fatos: sem a ruptura do vínculo que legalmente ainda
subordina as Policias Militares do Exército, com a Inspetoria das Polí
cias Militares, não poderemos dar início à necessária unificação dos
órgãos policiais para a instituição de uma nova Polícia, de responsabi
lidade dos Estados, treinada democraticamente para suas relevantes
tarefas do domínio da segurança pública.

É preciso que não se confundam alhos com bugalhos e que
enfrentemos a questão da democracia nos órgãos do Estado como
a prioridade das prioridades. E o deslocamento da competência de
início mencionada é sem dúvida um degrau para que se atinja esse
desiderato. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Aguelo Queiroz, pelo PCdo B.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, devido à importância
de um fato ocorrido aqui no Distrito Federal, uma iniciativa que con
sidero exemplo para o País inteiro, venho comunicar a esta Casa que
hoje o Governador do DislJ:ito Federal, Cistóvam Buarque, juntamen
te com seu Secretáno de Desenvolvimento Social, Or. Messias de
Souza, lançaram o programa "Brasília Criança".

Este projeto consiste, na verdade, de cinco programas de
atendimento à criança: programa de atendimento ao menino e à
menina de rua; programa de atendimento à criança e ao adolescen
te abandonados; programa de creches; programa de atendimento
ao adolescente infrator; programa de apoio e orientação sócio-edu
cativa.

Esses programas, Sr. Presidente, têm por objetivo garantir
às crianças e adolescentes condições para que se integrem à socie
dade a partir do oferecimento de oportunidades efetivas no que diz
respeito à educação, cultura, preparação profissional, geração de
renda e empregos e assistência social. Também visam assegurar, a
todas as crianças e adolescentes excluídos, os direitos expressos
em lei, além dos direitos nailirais formalizados historicamente. Ou
seja, o objetivo é beneficiar as crianças excluídas as que não têm
opções. Essas crianças serão cadastradas, receberão uniformes,
orientação profissional, e além disso, haverá o acompanhamento
Ui', suas famílias e o levantamento das condições que as levaram às

ruas. Esses são os objetivos de uma política diferente, que não é
paternalista, não dá esmola; essa política consiste em garantir cida
dania a essas crianças. Sem dúvida, o Governo do Distrito Federal
dá um grande exemplo para todo o Brasil, ao cuidar de nossas
crianças.

Esse programa complementa aquele primeiro, da "bolsa-es
cola", que consiste na garantia de um salário-educação a cada
criança que se mantém na escola, cujos pais estão desempregados
e tenham baixa renda. trata-se de um programa muito criterioso,
com objetivos muito claros e oferecido apenas às famílias que têm
filhos nas escolas, baixa renda e moram no Distrito Federal por
mais de cinco anos.

O programa lançado hoje pela Secretaria de Desenvolvi
mento Social tem por objetivo atingir as crianças que não têm fa
mília - as chamadas "crianças de rua", literalmente -; não as que
apenas vão para as ruas e voltam à noite para casa, e sim aquelas
que não têm para onde ir. Agora essas crianças terão acolhida e
poderão encaixar-se em um desses programas, que atendem até
adolescentes, inclusive os infratores, que até hoje são extrema
mente maltratadC\.s e saem das instituições piores que entram. Por
isso, serão aplicadas medidas sócio-educativas para que essas
crianças, vencido o período de privação de liberdade, retomem à
sociedade, reintegrando-se, e nunca mais voltem a cometer delitos
graves ou mesmo de qualquer natureza.

O Governador Cristóvam Buarque tem dado atenção espe
cial às crianças que se encontram na escola, e agora, ocupa-se das
crianças de rua, para que possam ir à escola, onde é o seu lugar. A
rua é uma verdadeira selva, e essas crianças têm sido discrimina
das e levadas à marginalização.

Trata-se de exemplo salutar, importante, que merece o
apoio do Congresso Nacional e do Governo Federal- esse último
deveria estar preocupado em melhorar as condições de vida da
nossa população, especialmente das nossas crianças. que são quem
mais têm sofrido com essa política econômica excludente para a
grande maioria da população.

Portanto, em nome do PCdoB, parabenizo o Governador do
Distrito Federal e o Secretário de Serviço Social. Dr. Messias de
Sousa, pela iniciativa. O exemplo deveria ser seguido por todos os
governadores, inclusive para evitar o abandono e a marginalização
das nossas crianças.

Durante o discurso do Sr. Agnelo Queiroz. o Sr.
Luís Eduardo. Presidente. deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Wilson Braga. 4° suplente
de Secretário.

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V.Ex". a pa
lavra.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (pDT-RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em nome da Liderança do PDT, procede
rei à leitura de um comunicado público que o Presidente Nacional
do PDT, Leonel Brizola, acaba de distribuir no Rio de Janeiro:

"As declarações que prestei, ontem., em Brasília, foram uma ad
vertência que tinha o dever de fazer, Não reconheço a ninguém o direi
to de dizer que estou incentivando o golpismo. Mrrmei aquilo que
realmente penso: sempre que ocorrem decisões açodadas e irre~ponsá

veis que interferem com os destinos nacionais, acabam provocando in
quietações militares. E é isto, exatamente, que poderá ocorrer diante
dos métodos que vêm sendo praticados pelo Presidente da República e
pelo atual Congresso. Estão tomando, a toque-de-caixa, decisões sobre
temas da maior gravidade, como a venda da Vale do Rio Doce e de
suas jazidas, do desmantelamento das telecomunicação e da Petrobrás,
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da venda de nossas hidrelétricas. Não se está falando de vender um
mercaclinho de esquina, mas das próprias veias e el1íranhas desta
Nação. São decisões que envolvem nossa segurança e soberania.

Foi feita uma campanha política. Nela, nem o Presidente nem
os deputados afmnaram à população que iriam vender a Vale ou des
mantelar a Petrobrás. Se o fIzessem, tenho a certeza de que não seriam
eleitos. Considero, por isso, que enganaram o eleitorado em sua boa
fé. Estas decisões não têm legitimidade. No mínimo, tem de haver um
plebiscito, porque são questões tão graves e importantes que, sobre
elas, só o próprio povo brasileiro deve decidir.

Tudo o que falei, o fiz em nome de nossa experiência histó
rica. A Republica foi proclamada a partir de uma inquietação mili
tar, assim como foram as pressões militares que aboliram a
escravatura. Em 61, foi um movimento civil-militar que evitou o
golpe e, no mesmo episódio, a decisão do Congresso, numa ma
drugada, impondo o parlamentarismo, que construiu as vertentes
de mais uma intervenção - esta sim, golpista - militar em 64.
Tudo isso leva-me a afirmar que não seria afronta nenhuma à de
mocracia se, também, militares apoiassem o pronunciamento da
população sobre estas decisões, através de um plebiscito. E, por se
tratar de questões que dizem respeito à nossa segurança nacional,
porque não se devem também ouvir as opiniões dos militares? É
isto o que penso. Tudo o mais são explorações e intrigas de grupos
irresponsáveis que, estes sim, fizeram, no passado, dos militares
instrumentos de seus interesses políticos e empresariais."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga)- Concedo a palavra

ao nobre Deputado Gerson Peres. para falar pelo PPR.
O SR. GERSON PERES (pPR - PA.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, causou espanto lermos hoje na imprensa a
entrevista do ex-Governador Leonel Brizola, expondo seu ponto
de vista com relação às reformas constitucionais, que estão abrin
do os monopólios neste momento. S. S' não foi feliz quando invo
cou a proteção das Forças ATInadas, se possível for, para impedir
as reformas com a flexibilização dos monopólios.

É estranho, depois e muito tempo, ouvirmos do Dr. Leonel
Brizola semelhante afronta às instituições democráticas, ele que
foi um dos que resistiu aos movimentos que pretenderam desesta
bilizar constitucionalmente o País. Mostrou coragem e fibra. Ago
ra invoca a necessidade do retomo dos militares para dizer à
Nação: não venda o seu patrimônio, as empresas públicas; não en
tregue sua soberania.

Todos sabemos que não estamos entregando nossa sobera
nia. Muito ao contrário, estamos abrindo os monopólios porque os
julgamos, no momento histórico em que vivemos, nocivos ao nos
so desenvolvimento e à nossa soberania. Uma Nação de pobres,
cada vez transformados em mais pobres e miseráveis, não tem so
berania. Queremos buscar, com essa abertura, recursos, meios,
parcerias para consolidar nossa estabilidade econômica e, conse
qüentemente, ampliar riquezas, distribuindo-as equitativamente
entre todas as nossas regiões. Queremos conquistar o aumento da
renda per capita do povo brasileiro. Assim. buscamos a nossa so
berania.

Não admitimos a interpretação de que a nossa ação de reforma
constitucional seja como que uma bandeira de entreguismo ao capital
interno ou externo ou às poderosa forças econômicas dos megaoligo
pólios ou dos oligopólios nacionais ou internacionais. Não, em abso
luto. O Congresso Nacional continua com a sua independência, com a
sua maioria vigilante, legislando para, através de leis, adaptarmos o
Brasil à nossa realidade mundial. Estamos apenas desconstitucionali
zando normas que impedem o País de avançar em busca da competiti
vidade em todos os setores e, conseqüentemente, de seu
desenvolvimento e da sua própria soberania.

O Sr. Leonel Brizola equivocou-se. Tem sido grosseiro
muitas vezes com os seus adversários de ontem e aliados de hoje.
S. S', ao entrar na maturidade e na velhice, deve manter a coerên
cia de que tanto se jacta. Agora, porém, nos assusta quando, no fi
nal da trajetória da sua vida pública, esbarra com o que há de mais
nocivo à personalidade do homem público: a incoerência e a con
tradição. Não admitimos e não aceitamos que S. S' agora levante a
bandeira do retomo das forças militares para dirigirem a institui
ção do País. Nunca. Isso é imperdoável. Ao proceder assim, desfi
gura-se, historicamente. Deixamos de conhecer o Leonel Brizola
que tanto lutou pela legalidade. Agora prenuncia a busca de um
novo sistema de governo para o País, através da garantia da força
militar ou da ditadura do proletariado. Isso é o que podemos dedu
zir ao refletir sobre seu pronunciamento.

Não fosse S. S' uma figura importante da República não es
taríamos nesta tribuna, em nome de nosso pa.J:!.ido, advertindo-o de
que o queremos de nosso lado, questionando democraticamente as
reformas constitucionais, e nunca, ao envelhecer, pregando o gol
pe.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Adelson Salvador, pelo Bloco Parlamentar
(pSBIPMN).

O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco'PSB - ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"s. e Srs. Deputa
dos, vive o Brasil um momento decisivo. O Congresso Nacional
está apreciando o pacote de emendas enviado pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, que propõe a quebra dos monopólios do
Estado.

Na verdade, essa pode ser considerada a maior investida
conservadora e entreguista contra a soberania nacional, revestida
de tintas ainda mais sombrias em razão de partir a iniciativa do
próprio Presidente da República, de quem, em princípio, devería
mos esperar a defesa irresoluta dos nossos interesses como Nação
soberana. Mas, ao invés disso, o Presidente optou por dobrar a sua
já frágil coluna às pressões do grande capital estrangeiro, vincu
lando a sobrevivência econômica do País aos humores do capital
especulativo que ronda pelo mundo e que já fez a miséria do Mé
xico.

O monopólio estatal do petróleo é uma das conquistas mais
importantes do Brasil. Antes da sua consagração, em 3 de outubro
de 1953, quando se deu a cliação da Petrobrás, esses mesmos seto
res que defendem o fim do monopólio preconizavam que não ha
via o produto no Brasil, ou seja, buscavam impedir que um projeto
de desenvolvimento soberano se efetivasse no País.

O interesse das multinacionais em quebrar o atual monopó
lio deve-se ao fato de elas deterem apenas 4,3% das reservas mun
diais, com tempo médio de exploração de mais 8 ou 9 anos, ou
seja, para a Shell e para a Esso será vital a abertura de novas reser
vas, já que 80% das reservas mundiais se' concentram em 8 países,
a maioria deles no Oriente Médio, e mais o México, a Venezuela e
a ex-União Soviética. Enquanto isso, países como os Estados Uni
dos, Japão, França, Reino Unido, Itália e outros consomem tam
bém 80% do combustível mundial, numa situação em que não
encontraram - e dificilmente encontrarão - alternativas ao petró
leo como fonte de energia. pejo menos em médio prazo.

Portanto, Srs. Deputados, o petróleo é um mineral estratégi
co. Não é um mero produto regulado por preços de mercado,
como o café, o cacau ou outro produto primário. A detenção do
Petróleo é já meio caminho andado para que uma Nação consolide
seus projetos num mundo competitivo como o atual.

De fato, a globalização da economia é um fenômeno para o
qual não podemos fechar os olhos. Entretanto, diferentes são as
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concepções do que entendemos por globalização. Uns diriam que
é a destruição pura e simples dos Estados Nacionais, que renuncia
ram totalmente a qualquer independência, a qualquer viabilização
de projetos soberanos de desenvolvimento. Outros, como eu e o
meu partido, o PSB, acreditamos que a globalização não pressu
põe a renúncia à soberania. Devemos, sim, continuar investindo
em tecnologias e na formação de técnicos capazes de desenvolver
estudos e projetos que tomem o País independente de qualquer
pressão estrangeira.

É sintomática a luta entre os Estudos Unidos e o Japão. O
primeiro acaba de anunciar medidas retaliatórias contra o Japão,
aumentando em até 100% as taxas de importação de veículos da
quele país. Significativo também é o fato de o México não ter
aberto mão do monopólio do petróleo, mesmo depois de se ter as
sociado aos Estados Unidos e ao Canadá, num mercado livre.

O Brasil possui reservas que comprovadamente podem durar
mais de 20 anos; enquanto isso, os Estados Unidos só têm reservas
para mais 5 anos, o Reino Unido para 6, o Canadá para 13, a Argenti
na para 10. Num mundo de disputas em que o petróleo motivou até
uma guerra sangrenta como a do Golfo Pérsico, não nos interessa
transfonnar esse tema num mero debate ideológico, como se estivesse
emjogo apenas disputas entre os que defendem o mais ou menos livre
mercado. Na verdade, o que nós estamos discutindo é a sobrevivência
de um projeto de desenvolvimento nacional de acordo com a nossa
vontade, e não ao critério das grandes nações, dos grandes blocos que
hoje se vão formando no mundo.

Também a falta de honestidade intelectual tem caracteriza
do esse debate. O próprio Relator da emenda que quebra o mono
pólio usou dados e estatísticas sabidamente falsas e sem base.
Publicações insuspeitas internacionais apontam a Petrobrás como
uma das maiores do mundo, campeã em tecnologia de prospecção
de petróleo em águas profundas. Isso é fruto do esforço nacional,
da capacidade técnica do nosso corpo de funcionários e dos imen
sos recursos nacionais aplicados.

A Argentina sofre com a privatização da sua estatal. Os pre
ços dos derivados naquele país vizinho, após a entrega da empresa
ao capital estrangeiro, subiram em 71%, e as exportações do pro
duto levadas a cabo pelas multinacionais ampliou-se consideravel
mente. Isso significa dizer menos petróleo para o projeto argentino
e mais lucros para as empresas estrangeiras.

A importância da Petrobrás e do monopólio pode ser medi
da pela quantidade de recursos que a empresa já investiu no Brasil.
Em 100 anos, as 6.311 empresas estrangeiras que operam ou ope
raram no Brasil, em todas as atividades, .investiram aqui exatos
72,5 bilhões de dólares. Em contrapartida, a Petrobrás sozinha in
vestiu mais de 80 bilhões de dólares com apenas 42 anos de exis
tência. É, pois, uma trajetória coroada de sucesso.

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a manuten
ção do monopólio é uma necessidade imperiosa, ditada não so
mente por razões conjunturais, mas principahnente pela
possibilidade de viabilização de um projeto energético indispensá
vel para fazer do Brasil um País independente, capaz de traçar os
seus destinos através das suas próprias decisões.

Por último, quero solidarizar-me com os petroleiros em sua
greve justa.

É o momento de o Presidente dar uma demonstração de
grandeza e acabar com essa briga de braço com os grevistas. O in
teresse nacional exige a imediata abertura de negociações entre as
partes antes que aconteça alguma tragédia. É nestes momentos que
nós conhecemos um estadista. A postura do Governo até aqui,
com relação à greve, não o enobrece. Faço um apelo às Lideranças
do Governo no sentido de que iniciem imediatamente negociações
com os grevistas.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Antônio Joaquim, pelo PDT.

O SR. ANTÔNIO JOAQUIM (pDT - MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho a esta
tribuna para lembrar o quanto este País é rico. Infelizmente, suas
riquezas não são bem aproveitadas nem bem administradas.

É possível diminuir o sofrimento da maioria do povo brasi
leiro com uma correta administração e com a procedente ingerên
cia do Estado nos pólos de desenvolvimento do Brasil.

O Centro-Oeste é prova incontestável do que digo. Há al
guns anos esta região era completamente improdutiva, dominada
pelo cerrado. Hoje, demonstra inequivocamente que, com a tecuo
logia, a vontade política e principalmente com a determinação dos
brasileiros que para aqui vieram, especialmente os oriundos da Re
gião Sul, os infortúnios podem ser vencidos, e a produção pode
gerar riquezas cada vez maiores.

Hoje, o Centro-Oeste é um dos maiores produtores de grãos do
Brasil, com vastas plantações de milho, soja e arroz, que abastecem
cerca de 70% do mercado nacional- principalmente o de soja.

Contudo, o Governo está ausente, tanto na esfera federal
quanto na estadual. Ainda é preciso investir muito na infra-estrutu
ra da região. Faltam estradas, falta energia; falta, principahnente,
preocupação com o setor social, com a saúde e com a educação.
Evidentemente, a região depende muito da decisão política do Go
verno em investir, na sua produção, para que sua capacidade se
consolide e possa beneficiar todo o povo brasileiro.

Portanto, não posso admitir que o Governo Federal, por in
termédio do Ministério do Planejamento, encaminhe a esta Casa
um projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias retirando a condi
ção, existente na atual LDO, de equivalência da contrapartida de
Estados e Municípios aos percentuais da região Nordeste e da re
gião amaZÔnica, na realização de obras federais. Hoje, a contrapar
tida dos municípios é de 10%, e o Ministro do Planejamento quer
elevá-la para 20%. A participação dos Estados, sobre as obras fe
derais é de 20%, e está sendo proposta sua elevação para 40%, nos
estados do Centro-Oeste.

A proposta, além de demonstrar falta de sensibilidade dian
te da produção e das perspectivas da região, revela desrespeito po
lítico, porque o Centro-Oeste, praticamente sem a ajuda do
Governo, mostrou ao País que é capaz de produzir riquezas e, con
seqüentemente, de dividir lucros, de dividir renda. Por isso, apre
sentamos uma emenda à LDO, para que permaneçam os atuais
percentuais de contrapartida: 10% para os municípios e 20% para
os estados. O Governo Federal deveria, na verdade, fazer esses in
vestimentos na totalidade, porque a região já demonstrou que o
merece, em virtude de sua produtividade.

As hidrovias, as ferrovias, as rodovias e a construção de
usinas hidrelétricas são da responsabilidade do Governo, sim,
mesmo que em parceria com o empresariado. Para os brasileiros e
os produtores, o Centro-Oeste já provou que é capaz e competente,
podendo oferecer soluções para este País que tem 40 milhões de
miseráveis. Da mesma forma, também a região amaZÔnica oferece
soluções para podermos abrigar os brasileiros que vivem abaixo
da linha da miséria.

Sr. Presidente, queremos o apoio desta Casa para a aprova
ção dessa emenda, restabelecendo-se os direitos do Centro-Oeste
na contrapartida para a realização de obras federais.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Carlos Cardinal, pelo PDT

DISCURSO DO SR. CARLOS CARDINAL QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTE
RIORMENTE PUBliCADO.
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao Deputado Benedito Domingos, pelo PP.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (pP - DF. Sr. Presiden
te, SI'" e Srs. Deputados, o Partido Progressista, ao qual pertence
mos e de cuja Executiva Nacional fazemos parte na qualidade de
Secretário-Geral, tem sido alvo, ultimamente, de uma série de es
peculações feitas pela imprensa, no sentido de que estaria em fase
de extinção, em face da retirada de alguns dos seus filiados. Mas
isso não corresponde à realidade do partido.

Nosso Presidente não pôde permanecer no plenário; mesmo
assim devo comunic.ar que nosso companheiro, fundador do partido e
seu Presidente até a presente data, Álvaro Dias, desligou-se hoje do
partido, atendendo, simplesmente, a questões pessoais, para cuidar de
Ull1 projeto político pessoal. O partido, porém, mantém-se unido, tão
unido que a sua bancada no Congresso ~acional, composta de 34Par
lamentares e 5 Senadores, esteve reunida no Palácio do Planalto com
o Sr. Presidente da República, demonstrando a unidade do partido,
demonstrando que o partidó está mais forte do que nunca, inclusive
recebendo adesões. Hoje tivemos a adesão de mais Ull1 companheiro,
e esperamos que na próxima semana mais alguns companheiros ve
nham somar-se a nós em nossa legenda.

Por isso, o que a imprensa tem noticiado não procede. Não
há veracidade nas notícias ultimamente veiculadas a respeito do
Partido Progressista.

O nosso partido é sólido, coeso, unificado, e tem um ideal.
Trata-se de uma agremiação partidária séria, que não está presa ao
nome ou ao interesse de uma pessoa, mais sim aos ideais que nos
levaram a nos organizannos como partido político.

Hoje à tarde foram recebidos pelo Presidente da Repúbli
ca mais de 95% dos Parlamentares integrantes da bancada: le
vamos a S. Ex· a segurança de que o Partido Progressista
continua firme e coeso nesta Casa, apoiando os programas de
reforma que o País reclama, formando quorum para que possa
mos decidir, conforme vêm sendo decididas, as grandes trans
formações que a Nação aguarda. Portanto, aqueles que
esperavam. que aguardavam a extinção, ou o desaparecimento,
ou a desintegração do PP vão ficar decepcionados, porque esta
mos mais unidos, mais coesos e mais fortes do que nunca e,
acima de tudo. somos uma h'l1landade. Não querendo desfazer
das outras agremiações partidárias, podemos dizer que talvez
sejamos o partido mais unido, nesta Casa.

O Partido Progressista está sob a direção de seu Primeiro
Vice-Presidente, Deputado Vadão Gomes, que foi efetivado hoje
no cargo, com a renúncia e o desligamento do companheiro Álva
ro Dias, a quem desejamos muito sucesso, e esperamos que possa
desempenhar suas atividades políticas em outra agremiação a que
se filie. S. Ex' deixou muitos amigos no nosso partido.

Podemos reafirmar aos céticos que estamos marchando uni
dos, coesos e fortes e que terão sUlpresas aqueles que almejam e
apregoam a nossa desagregação, pois, muito breve, o Partido Pro
gressista terá nas suas fileiras novos quadros, fortalecendo a sua
bancada e a sua participação nesta Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Para uma comuni
cação de Liderança, pelo PCdoB, concedo a palavra ao Deputado
Aldo Rebelo.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - ~r. Presidente, uso o período destinado à Liderança do
PCdoB para comunicar à Casa nota oficial de solidariedade aos
petr"leiros em greve da direção nacional do Partido Comunista do
Brasil. no seguinte teor:

''Partido Comunista do Brasil- Diretólio Nacio-
nal

Fundado em 25-3-1922

Solie6riedade aos Petroleiros em Greve
Há duas semanas, petroleiros de todo o país en

contram-se em greve. Recorreram, com toda a razão, a
esse legítimo instrumento de luta para reclamar o cum
primento dos acordos firmados entre a categoria e a Pe
trobrás, com o aval do governo federal, em dezembro do
ano passado, que lhes assegura reposição de perdas sala
riais e direitos trabalhistas. A greve se justifica plena
mente. Trabalhadores de serviço essencial, de caráter
estratégico, da mais alta importância para a economia do
país e o conforto da população, os petroleiros não po
dem ser tratados como párias. aceitar salários aviltantes,
defasados, nem submeter-se ao vexame de ver suas fa
mílias em dificuldades para sobreviver.

Desde o início, a greve tem sido alvo de insidiosa
. campanha orquestrada pelos grandes meios de comuni
cação, que repetem diariamente, através da imprensa e
dos telejornais, absurdas mentiras para incriminar os sin
dicatos e os trabalhadores, jogá-los contra a população e
descaracterizar suas reivindicações.

A Justiça trabalhista, demonstrando seu caráter de
classe, decretou a "abusividade" da greve, eufemismo
utilizado para condenar o movimento como ilegal. Não
levou em conta as razões dos trabalhadores, a ilegalida
de da posição do governo, que não cumpriu os acordos
de dezembro de 1994. Tenta, com isso. obrigar os gre
vistas a voltar ao trabalho sem o atendimento de suas
justas reivindicações.

É espúria a posição do governo de Fernando
Hemique Cardoso contra os petroleiros em greve.
FHC age como patrão, e mau patrão. Recorre ao
monstruoso método da demissão sumária dos grevis
tas, ameaça mandar as Forças Armadas invadir as re
finarias, acena com a possibilidade de prisões de
lideranças e intervenção nos sindicatos. Fecha ques
tão e brada com arrogância que só negociará se os tra-
balhadores suspenderem a greve. .

O comportamento do governo de Fernando Hen
rique Cardoso em relação aos petroleiros em greve põe a
nu seu verdadeiro caráter. de inimigo número um dos
trabalhadores, que tudo faz para aplicar a política neoli
beraI. antipopular e antinacional ditada pelo FMI e pelos
grandes banqueiros. Do mesmo modo que age contra as
greves e arrocha os salários, o governo FHC vai prati
cando uma política recessiva, responsável pelo alastra
mento da fome e da miséria, e avança no sentido de
liquidar direitos sociais históricos dos trabalhadores. ins-
critos na Constituição. .

O Partido Comunista do Brasil (pC do B), defen
sor da classe operária e de todos os trabalhadores, apóia
sem reservas o justo movimento grevista dos petroleiros.
Conclama todos os trabalhadores e o povo a prestar, sob
todas as fOlmas, solidariedade com a luta grevista e re
clamam do governo a abertura imediata de negociações,
a fim de encontrar uma justa solução para as demandas
dos grevistas.

Sr. Presidente, esta a nota oficial da Direção Na
cional do PCdoB sobre a greve dos heróicos trabalhado
res da Petrobrás.
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o Sr. Wilson Braga, 40 Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada peÚJ Sr.
Benedito Domingos, 3 0 Secretário.

O SR PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Inácio Arruda, pelo PCdoB. S. Ex' dis
porá de cinco minutos na tribuna.

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, dando ressonância aos termos da nota
lida pelo Líder do nosso Partido na Câmara dos Deputados, com
que a Direção Nacional do partido se manifesta em relação à greve
dos petroleiros, quero dizer que hoje à tarde buscamos exatamente
apoiar o esforço dos petroleiros, que procuram uma saída para a
crise instalada em nosso País, em virtude da luta destemida dessa
categoria, que pretende tão-somente fazer valer três acordos suces
sivos feitos com o Governo, no último deles representado pelo
Presidente da República, pelo Ministro de Minas Energia, pelo
Ministro da Fazenda e pelo Presidente da Petrobrás.

De repente, o Tribunal Superior do Trabalho, pelo voto do
Ministro Almir Pazzimotto - pasmem! -, o ex-advogado do Sindi
cato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, decide que as
partes signatárias do acordo (que o próprio Tribunal reconhecera à
época) não eram legítimas para acordar em torno das reivindicaçõ
es dos petroleiros.

Esse absurdo, Sr. Presidente, vem provocando uma certa in
quietação popular.

O Governo, utilizando-se de todos os meios de comunica
ção, busca transformar a greve em instrumento político para tentar
dobrar o Congresso Nacional na votação do monopólio estatal do
petróleo. Mas os petroleiros (na verdade, já poderíamos chamá-los
de bravos guerreiros em defesa das reivindicações de sua catego
ria) querem mostrar - e vão começando a ganhar espaço - que a
intransigência não está do lado deles. Já se fizeram três acordos
que implicaram recuo da categoria, cujas perdas salariais estavam
acumuladas em percentual muito maior do que o concedido ao fi
nal, no acordo entre os petroleiros, o Presidente da República, os
Ministros da Fazenda e de Minas e Energia e o Presidente da Pe
trobrás. Os petroleiros mostraram que não cultivam o espírito da
intransigência e, sim, o da negociação, e querem discutir não só
suas reivindicações imediatas, mas o destino da própria empresa
Petrobrás. E o Governo, ao invés de buscar abrir o diálogo e o de
bate em tomo da greve dos petroleiros, busca manipular a opinião
pública para jogar a população contra a categoria.

Toda a luta dos petroleiros resume-se em uma questão: a do
gás de cozinha, porque isso atinge as necessidades do povo, que
corre desesperado atrás do caminhão de gás para recolher mais um
botijão e safar-se de possível colapso no abastecimento. Mas o
Governo começa a perder espaço porque os petroleiros sabiamente
não deixaram, nem deixarão faltar gás na casa de cada cidadão
brasileiro, porque sabem exatamente da manipulação praticada
pelo Governo neste momento.

Sr. Presidente, com o intuito de promover o diálogo, estive
mos hoje, à tarde, junto com representantes da Federação Única
dos Petroleiros e o Deputado Luciano Zica, do Partido dos Traba
lhadores, participando de um debate com o Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, para que aquela instituição possa trabalhar em
duas frentes: uma, junto ao Executivo, procurando ampliar os canais
que possibilitem a solução da greve dos petroleiros, e outra junto ao
Supremo Tribunal Federal, para lutarmos no sentido de que seja re
vertida a decisão do TST, uma vez que o que foi ali decidido constitui
uma excrescência, do ponto de vista legal e jurídico.

A Ordem dos Advogados do Brasil, cumprindo efetivamen
te o seu papel histórico de intermediação, no sentido de mostrar
que a legislação não pode ser usada para prejudicar toda uma cate-

goria de nosso País, busca abrir o espaço para a negociação.
Esse é o trabalho que a Oposição também faz, no âmbito do

Congresso Nacional, para dar solução a uma greve pela reposição
salarial, tendo em vista que o acordo firmado pelo Presidente da
República não foi cumprido.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Com a pala
vra o nobre Deputado Wilson Braga, pelo PDT.

O SR. WJLSON BRAGA (pDT - PB. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na sessão de ontem dei conhecimento à
Casa de denúncia veiculada pelo Jornal do Brasil, a respeito de
desvios de verbas do FINOR, programa de incentivos fiscais da
Sudene.

O Jornal do Brasil informou que relatório do Tribunal de
Contas da União, em auditoria procedida naquele órgão e no pro
grama de incentivos fiscais, comprova o desvio praticado por mais
de 300 empresas, envolvendo 532 milhões de dólares dos recursos
oficiais destinados à implantação de projetos aprovados pelo Con
selho Deliberativo da Sudene. Esses recursos não foram correta
mente aplicados para a implantação dos referidos projetos.

Sr. Presidente, como dissemos ontem, o esforço do Presi
dente Juscelino Kubitschek - que não era nordestino - de transfor
mar a Sudene numa grande agência de desenvolvimento do
Nordeste, destinada a promover a superação dos desequihOrios inter
regionais, está sendo frustrado por aqueles que não souberam condu
zir a aplicação desses recursos, ou por aqueles que, tendo recebido
esses recursos, desviaram-nos, não os aplicaram de acordo com a fi
nalidade econômica e social que o plano da Sudene previa.

A visão criativa, o sonho do grande estadista Juscelino Ku
bitschek - como eu dizia ontem - de proporcionar o fortalecimen
to das estruturas sociais, econômicas e agrícolas do Nordeste foi
completamente desvirtuado.

Sr. Presidente, S. ExJl, o Presidente da República está de
partida para Recife, onde amanhã participará de uma reunião his
tórica para anunciar a liberação de recursos em favor do Nordeste;
por oportuno, deixo aqui meu apelo no sentido de que S. Ex', ama
nhã, também determine ao novo Superintendente, o Gen. Nilton
Moreira Rodrigues, seja considerado com seriedade o relatório do
Tribunal de Contas da União, obrigando-se todas essas empresas a
devolverem os recursos que receberam e não aplicaram, com a de
vida correção, para que a Nação e a Sudene tenham melhores
meios de trabalho para promover o desenvolvimento do Nordeste.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Com a pala
vra o nobre Deputado Arthur Virgílio Neto, pelo PSDB. S. Ex'
disporá de 10 minutos na tribuna.

O SR. ARTHUR VffiGÍLIO NETO (pSDB - AM) - Sr.
Presidente, Sf's e Srs. Deputados, houve um homem que foi ver
dadeiro herói de capa e espada para a minha geração, que influen
ciou realmente o pensamento dessa geração, quando liderou a
chamada "Cadeia de Legalidade", de 1961, por ocasião da renún
cia de Jânio Quadros e da tentativa ditatorial de impedir a possa do
Presidente constitucional, João Belchior Marques Goulart. Esse
homem, que em 1964 foi um dos líderes da resistência civil ao
golpe que se implantava, percorreu tempos e países no mais amar
go exílio, acalentando o sonho da liberdade e sempre mantendo
coerência em relação aos principios fundamentais da sua vida.

Por isso, foi com muita tristeza, Sr. Presidente, que hoje li
nos jornais uma pregação golpista, tantas vezes condenada por
Leonel Brizola, feita por ele próprio, exortando militares a se le
vantarem contra o que ele entende serem refoImas antinacionais,
essas mesmas refoImas que, na opinião da maioria esmagadora
dos brasileiros, que elegeram o Presidente da República no primei
ro turno, com 35 milhões de votos, são modemizadoras, libertado-
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ras e aparelhadoras do País para o futuro desafiante do Terceiro
Milênio.

Se qualquer outra pessoa houvesse feito essa pregação, con
fesso que me causaria apenas estr{lDheza e repulsa, pois não sou
afeito a golpes.

" Se·o Brasil, porventura, tivesse a desgraça de viver um
novo'momento ditatorial, eu novamente levantaria i:ni.nha voz pela
liberdade abandonando a comodidade, como fiz antes e faria
qwmtas vezes necessário fosse para manter o compromisso com a

• tiemocracia.
Qualquer outra pessoa, repito, provocaria em mim apenas

repulsa; seria apenas mais um golpista, num País onde já houve
tantos.

Eu, que confio tanto na consolidação da nossa democracia,
o que mais lamento, Sr. Presidente, é que deslize tão grave seja

,~pl:l;lti.cadopelo meu ídolo de capa e espada de 1961, aquele que foi
, e~~mplo para a minha geração, um homem a quem se poderia

tranqüilamente perdoar o fato de não haver acompanhado as mu
danças que o mundo está impondo ao País, o que, aliás, não encer
ra nenhum dolo, não carrega qualquer má-fé. Não mudar não é
crime. Doloso é deixar de se apegar ao valor da democracia, é es
quecer os tempos amargos do exílio e passar a pregar golpe mili
tar, como se ditadura fosse saída para um País como o Brasil,
6&iió se ditadura fosse saída para qualquer país, cómo sé ditadura
pudesse significar algo de bom em qualquer momento, em algum
quadrante deste mundo ou da história de qualquer povo.

Por isso, é com bastante dor no coração que, 'sendo filho de
um trabalhista tradicional como eu sou, faço constar nos Anais
desta Casa o repúdio do meu partido, o repúdio que certamente
desperta nos democratas de todo o País o gesto impensado de um
homem maduro, homem que afmal pertence à História, pois nada
irá macular a imagem histórica de Leonel Brizola; ele pertence à
História e merece integrá-la sem a mancha e sem marca do golpis
mo, do desapego à democracia. E que não se torne ele, agora, uma
vivandeira de quartel, até por que já foi vítima de tantas conspira
ções, às quais sempre reagiu com seu espírito libet;tário. ,

, " Tudo que espero dele, como adversário político e admira-
dor, é que honre seu passado e saiba entrar para a História como
faz François Miterrand: pela porta da frente, não pela porta escusa,
pela porta dos fundos do golpismoe da negação dos valores de
mocráticos.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado João Henrique, pelo PMDB.

O SR. JOÃO HENRIQUE (pMDB - PI. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, desejo re
gistrar hoje, nesta Casa, a iniciativa do Governador do Estado do
Piam de instituir o Programa ''Luz Santa", com a fmalidade de aju
dar os usuários de baixa renda.

: Trata-se de mais uma: ação de nítido cunho social do Gover
nador Francisco de Moraes Souza, sempre preocupado c01IÍ as
questões de interesse coletivo, notadamente aquelas 'que ,afligem
os mais carentes. " .

Com o Programa ''Luz Santa", o Governo Estadual assume
a responsabilidade do pagamento, à Companhia Energética do
Piauí - Cepisa, de todos os talões que apresentem consumo mensal
Il~ até3Q quilowatts, beneficiando, assim, 110.000 residências, o
q:lje,cottesponde ao atendimento de 500.000 pessoas.

Com vigência a partir deste mês de ma:io, a implantação do
ah1dido' programa reflete toda a preocupàção do Governo do
PMDB com os segmentos mais carentes, vivenci~do as suas' difi
culdades, ademais, mostra que o Poder Público pode e deve enca
minhar soluções para minorar os problemas do cotidiano daqueles
que mais precisam. ' .

Congratulo-me com o Governador Francisco de Moraes
Souza pela oportuna decisão e, estou certo que o P1:ograpla;.''I.,uz
Santil" servrrá de estímulo às novas realizações em'favor do po~o
piauiense. .

vm - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Nada mais
havendo a·tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Bendito Domingos) - Comparecem
mais os Srs:

Amazonas

Carlos da Carbrás - Bloco - PFL.

Tocantins

Melquiades Neto - BLOCO - PMN.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Costa Ferreira - PP; Nan Souza-
PP.

Paraíba

Ricardo Rique - PMDB.

Pernambuco

Ricardo Heráclio - B,loco - PMN.

Alagoas

Olavo Calheiros - PMDB.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB.

, Minas Gerais

Antêlnio Aureliano - PSDB; Francisco Horta -'Bloro- PC:

Rio de Janeiro

Alcione Atbayde - PP; Paulo Feijó - PSDB; SylvioLopes-
I?SDB. .

São Paulo

Arnaldo Madeira - PSDB; De Velasco~,moco - PSDB;,....
José Machado - VI'; José Pinotti - PMDB; JUrandyr ,paixão 
PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos
- PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Mar
celo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco- PSD; Marta
Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Temer
PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; ; Paulo Lima - Bloco
- PFL; Régis de Oliveira - PSDB; Ricardo lzar.- PPR; Robson
Tuma - Bloco - PL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres 
PSDB; TeIma de Souza - Pr; Tuga Angerami- PSDB; Ushitaro
Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes - PP,

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; ; Gilney Viana -.VI'; Roberto
França - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - VI'B; Rogério Silva
PPR; Tetê Bezerra - PMDB.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PP; Chico
Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP; Maria Laura ,. VI'; Osório
Adriano - Bloco - PFL. ' .

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
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- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marco
ni Perillo - I'P; Maria Valadão - PPR; Nair O1avier Lobo PMDB ;
Oreino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pe
dro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra
PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel- PMDB.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PMDB; Flávio Derzi - PP; Marilu Gui
marães - Bloco - PFL; Marisa Serrano - PMDB; Nelson Trad 
Bloco- PfB; Oscar GoIdoni - PDT; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Veno - Bloco
- PFL; Basílio Villani - PPR; O1ico da Princesa - PDT; Dilceu
Sperafico - PP; Elias AbraMo - PMDB; Flávio Aros - PSDB;
Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; ; José
Borba - Bloco - PTB; José Janene - PP; Luciano Pizzatto - Bloco
- PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Mauricio Requião - PMDB;
Max Rosenmann - PDT; Nedson Micheleti - Pf; Nelson Meurer
- I'P; Odílio Balbinotti - PDT; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo
- PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson - PP; Ri-
cardo Batros - Bloco- PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Mário Cavallazzi
PPR; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - I'PR; Paulo Bornhausen
- Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari 
PMDB; Serafun Venzon- PDT.

Rio Grande do Sul

Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Cardi
nal- PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soa
res - Bloco - PFL; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati - PT; Júlio
Redecker - PPR; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT;
Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi
- Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - PMDB; Renan
Kurtz - PDT; Telmo Kirst - PPR.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Pará

Nicias Ribeiro - PMDB.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB.

Acre

Francisco Diógenes - PMDB.

Maranhão

Jayme Santana - PSDB; Márcia Marinho - PSDB.

Ceará

Zé Gerardo - PSDB.
Piaui

Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - PMDB.

Pernambuco

Luiz Piauhylino - Bloco - PSB; Pedro Correa - Bloco ...
PFL; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Wilson Campos - PSDB.

Minas Gerais

Carlos Mosconi - PSDB; Jaime Martins - Bloco - PFL;
Mário de Oliveira - PP; Newton Cardoso - PMDB.

Espírito Santo

Roberto Valadão-PMDB.

Rio de Janeiro

. José Egydio - Bloco - PL; Lindberg Farias - PCdoB; Mar-
eio Fortes - PSDB; Moreira Franco - PMDB; Sérgio Arwca ..,
PPS.

São Paulo

Franco Montoro - PSDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PP; Welinton Fagundes - Bloco ... PL.
Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB.

Paraná

João Iensen - Bloco - PTB.

Santa Catarina

Luiz Henrique - PMDB.

Rio Grande do Sul

Luís Roberto Ponte - PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Encetroa

Sessão, convocando outra para amanhã, sexta-feira, dia 19, .9
horas.

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

l-Emendas
1

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 30, DE 1995
(DO SR. FEU ROSA)

Introduz alterações no artigo 7° do Regimento Interno. sobR'
eleição da Mesa.

Prazo para a~sentação de emenda (artigo 216, § 1", <lo Reli.
mento Intemo):

3° dia: 19-5-95
Último dia: 23-5-95

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 36. DE 1995

(DO SR. JACKSON PEREIRA)

Ahera os artigos 24, 46, 117 e 256 do Regimento IntenlO da
Câmara dos Deputados, paradisporsobre o requerimento dos MiDiSU'OI
de Estado e oulras autoridades.

Prazo para a~seDlaÇão de emenda (artigo 216, § l°. do Ro".
mento Intemo):

3° dia: 19-5-95
Último dia: 23-5-95
U",:,Recunos
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. ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 163, combinado com o
artlgo ~~4. 40

do RI (face a aprovação do PL nO 383/91), a seguinte 23 3a·feira 15:00 Adylson Motta
proPOSlçao: 15:25 Marcelo Barbieri

PL N° 935lJl (ANTONIOCARLOS MENDES TRAME) _ 24 4a·feira 15:00 José Fritsch
Re~Ja;ne~tao exercício profissional da acupuntura e determina outras 15:25 José Genoíno
provldencJaS. 25 5a·feira 15:00 Luiz Carlos Hauly

15:25 Tele Bezerra

26 6a-feira 10:00 João Leão
10:25 Augusto Carvalho

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 10:50 Valdenor Guedes
NO GRANDE EXPEDIENTE DO~SDE MAIO 11:15 EdinhoBez

Data Dia Hora Nome 11:40 Ricardo Barros
12:05 Nelson Marchezan

19 6a·feira 10:00 Francisco Rodrigues 12:30 Femando Torres
10:25 FeuRosa 12:55 Roberto Valadão
10:50 Welson Gasparini 13:20 Paulo Cordeiro
11:15 Osvaldo Reis 29 2a-feira 15:00 Sandra Starling11:40 José01aves

15:25 José Prlante
12:05 Marta Suplicy 15:50 Confúcio Moura
12:30 Ubaldino Júnior 16:15 Leone1Pavan
12:55 Fernando Ferro 16:40 Jaime Martins
13:20 Arlindo O1inaglia 17:05 Rommel Feijó

22 2a·feira 15:00 Jackson Pereira 17:30 Manoel Castro
15:25 17:55 Gilney Viana
15:50 Wigberto Tartuce 18:20 ndemar Kuss1er
16:15 Nilton Ce:tqueira

30 3a-feira 15:00 Wagnet" Rossi16:40 Arnaldo Madeira
15:25 Adhemar de BaIros Filho

17:05 AntÔllio Brasil
17:30 Theodorico Ferraço 31 4a·feira 15:00 Helio Rosas

17:55 HugoBiehl 15:25 Carlos Mosconi

18:20 Soca:ro Gomes

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL
Sala 116, Bloco das lideranças

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: 28 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 343/95 - da Sra. Ana JúJia - que liDá 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 11I, Título VII, da
Constituição Federal"'.
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
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2 - PROJETO DE LEI N° 361/95 - do Sr. Ivo Mainardi - que "Altera o artigo 16,
da Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, que 'institui o novo Código
Flor.estal'".
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: Deputado ELIAS MURAD

A V I S O N° 15/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.:18/05/95 Prazo.: 5 Sessões
Horário.:9 às 12 e 14 às 18 h Decurso: 1a Sessão

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 BETa LÉLlS

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE-REDAÇAO
Sala 1, Anexo 11

A V I S O N° 19/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 16.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 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-Al93 - Do Sr. Odelmo Leão - que "acrescenta
incisos ao art. 30 da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
"dispõe sobre a política agrícola".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
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.COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

Anexo li, Sala 460

A V I S O N° 17/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 16/05/95 _,
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 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 nas instituições
cujas atividades causem impacto ambiental."
RELATORA: Deputada MARIAVALADÃO

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: 38 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 PIZZATIO
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Sala 16-A, Anexo II

. A V I S O N° 10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 12.05.95 .
Horário.: 9 às 12 h e 14às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

'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;- . PRO-lÊTO 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 F.ede'raI, de Fundos Privados de Auxílio
ao Combate à Criminalidade, destinados à melhoria do exercício da
atividade policial, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP

A V I S O N° 11/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 19.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 4.380-A/94 .~ do 'Poder Executivo (Mensagem nO
1069/94 - que "fixa as condições para participação do Brasil em operações
patrocinadas pororgahismos internacionais intergovernamentais".
RELATOR: -Deputado ARNALDO MADEIRA

COMISSÃO DE· DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Sala ,166-A, Anexo 11

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: 28Sessão
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAs POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.. .

1 - . PROJETO DE L~I 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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-8, Anexo 11

A V I S O N° 23/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 15/05/95 Prazo.: 5 Sessões
.Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30 Decurso: 48 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO 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.

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: 38 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: 18 Sessão
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,"-,AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTA
DOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

..~ ';' , 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
denominação 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

A V I S O N° 26/95
"RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 19/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 330/95 - do Sr. Eduardo Mascarenhas - que "dispõe
sobre a regulamentação do Profissional de Educação Física e cria seus
respectivos conselhos federal e regionais".
RELATOR: Deputado Maurício Requião

- -COMISSAO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇ~O

Sala 361, Anexo 11

A V I S O N° 8/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 15/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A· ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI N° 4.383-A/94 - do Poder Executivo (MSG nO 1.080/93) 
que autoriza o Poder Executivo a conceder pensão espcial a LÚCIA DE
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OLIVEIRA MENEZES, tetraneta de Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

2 - PROJETO DE LEI N° 4.461-A/94 - do Sr. Felipe Mendes - que "institui o
Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do Parnaíba 
PLANDEPAR".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

3 - PROJETO DE LEI N° 290-A/95 - do Poder Executivo (MSG nO 399/95) - que
"cria cargos de Agentes Penitenciários na Carreira Policial Civil do Distrito

Federal".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

B· MÉRITO:

4 - PROJETO DE LEI N° 2.546-A/92 - do SE;!nado Federal (PLS nO 225/91) 
que "altera a redação do § 2° do art. 5° da 'Lei nO 7.797, de 10 de julho de
1989, que cria o Fundo Nacional. de Meio Ambiente e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

5 - PROJETO DE LEI N° 4.205-A/93 - do Sr. Ubiratan Aguiar e outros 13 - que
"altera o artigo 5° da Lei nO 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 Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JACKSON PEREIRA

•

-COMISSAO DE MINAS EENERGIA

Sala 15-8 - Anexo 1\

A V I S O N° 06/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 19.05.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 4.169/93 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe
sobre a utilização de gás liquefeito de petróleo GLP, como combustível,
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nos veículos automotores destinados a serviços em propriedades rurais de
agricultura alimentar.
RELATOR: Deputado BOSCO FRANÇA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMILIA

A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

!nício.: 12/05/95
Horário~: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.879/93 - dos Srs. Paulo Rocha e Aloízio
Mercadante - que "altera dispositivos da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de
1990, para ampliar o período de concessão do seguro-desemprego e
reduzir o tempo de exercício de atividade necessário para obtê-lo".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

2 - PROJETO DE LEI N° 133-A/95 - do Sr. Elias Murad - que "institui a
obrigatoriedade da instalação de fornos crematórios em centros urbanos
com população superior a um milhão de habitantes e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

3 - PROJETO DE LEI N° 348/95 - da sra. Ana Júlia - que "altera a redação do
"caput" do artigo 5°, da Lei nO 6.168, de 9 de dezembro de 1974, que "cria o
Fund,o 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: 58 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".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

3 - PROJETO DE LEI N° 131/95 - das sras. Maria Laura e Marta Suplicy - que
"dispõe sobre a inqenização à concubina, no caso de acidente do trabalho
do companheiro.
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

A V I S O N° 14/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 19/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

1 _. PROJETO DE LEI N° 4.858-A/94 - do Senado Federal (PLS 34/94) - que
"acrescenta parágrafos ao artigo 2° da Lei nO 7.986, de 28 de dezembro de
1989".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

2 - PROJETO DE LEI N° 339/95 - do Sr. Jaques Wagner - que "institui
obrigatoriedade da veiculação gratuita pelas emissoras de rádio e televisão
do país, de mensagens alusivas e formas de prevenção contra AIDS e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

3 - PROJETO DE LEI N° 340/95 - do Sr. Aloysio Nunes Ferreira - que "institui
a Carteira Nacional de Prevenção do câncer Ginecológico e Mamário".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY

4 - PROJETO DE LEI N° 347/95 - da sra. Ana Júlia - que "destina, anualmente,
a renda líquida de um teste de concurso de prognóstico sobre o resultado
de sorteios de números (SENA), ou teste que o suceder, à Associação
Brasileira Interdisciplinar de AIDS-ABIA e os Grupos de Apoio à Prevenção
à AIDS-GAPAS legalmente constituídos".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY

5 - PROJETO DE LEI N° 353/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "modifica o
disposto no artigo 51 da Lei nO 8.213, de 24 de junho de 1991, que "dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sexta-feira 19 10529

6 - PROJETO DE lEI N° 362/95 - do Sr. Padre Roque - que. "dispõe sobre o
estímulo à guarda e adoção de criança ou adolescente órgão ou
abandonado". .
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

7 - PROJETO DE lEI N° 377/95 - do Sr. Alvaro Valle - que "dispõe sobre
atividade de motorista profissional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

8 - PROJETO DE lEI N° 393/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "concede
isenção do Imposto de Renda a aposentados que não tenham outros
rendimentos".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

9 - PROJETO DE lEI N° 407/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe
sobre exigência de dados nos receituários médicos".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO

1O- PROJETO DE lEI N° 408/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe
sobre amparo aos inválidos de nascença, independente de filiação à
Previdência Social".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

11 - PROJETO DE lEI N° 417/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispõe sobre a
prestação de serviços comunitários pelos beneficiários do
·seguro-desemprego".
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Sala 13-B - Anexo 11

A V I S O N° 15195
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início: 16/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 sessão
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 54/95 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta
parágrafos ao a~igo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e determina
outras providências".
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: 18 sessão

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 INOC~NCIO 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

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
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7 - PROJETO DE LEI N° 356195 - 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".
RELA~OR: Deputado CHICO VIGILANTE

8 - PROJETO DE LEI N° 357195 - 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 (avoéado)

9 - PROJETO DE LEI N° 360195 - 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° 365195 - 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° 367195 - 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

12 - PROJETO DE LEI N° 373195 - 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° 375195 - do Sr. Álvaro Valle - que "regula o exercício
da profissão de massagista".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

14 - PROJETO DE LEI N° 376195 - 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° 380195 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre
anistia das faltas de serviço na Administração Pública Federal, no período
aue menciona, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
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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 - CLr'.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 122-A - Anexo 11

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 17/05/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sess6es
Decurso: 2" sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 311/95 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "inclui no
Plano Nacional 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

A V I S O N° 9/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 19/05/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: -

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
3.690/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "determina o controle, em listagem,
dos passageiros de embarcações".
RELATOR: D~putado MAURO LOPES

2 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
4.622194 - do Sr. Ronaldo Perim - que "determina a inserção de mensagem
voltada à educação para o trânsito nas propagandas de estabelecimentos
que fabriquem, comercializem ou prestem serviços ligados a veículos
automotores ou seus componentes".
RELATOR: Deputado JÇAO COSER

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 56 minutos.)
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ATOS 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, resõlve exonerar, de acordo com o
artigo 35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ANA MARIA SAMPAIO, ponto n° 11213, do cargo de Assessor
Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, que exercia no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhado
res, a partir de 15 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 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
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei n° 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a EDUARDO LEAL DE MELO, ponto nO 11165, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados,que exerce no Gabinete do
Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 18 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo l°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a NEYRLA MARIA BEZERRRA DE AGUIAR,
ponto n° 11000, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Primeiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 18 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
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei n° 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990,a SAMlRA EMMAR MÜLLER, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técni
ca Legislativa, Padrão 45, ponto n° 3942, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Segundo Vice-Presi"
dente, a partir de 4 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 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, resolve tomar sem efeito o Ato de
25 de abril de 1995, publicado no Diário do Congresso Nacional
de 26 subseqüente, que nomeou LILIA APARECIDA VALA
DÃO XAVIER DE ALMEIDA para exercer no Gabinete do Líder
do Partido Progressista Refonnador, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete, CNE-13, do Quadro Pennanente da Câmara dos
Deputados.

Câmara dos Deputados, 18 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, resolve dispensar a pedido, de
acordo com o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, MARCELO BARROSO LACOM
BE, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legis
lativo - atribuição Assistente Técnico, Padrão 44, ponto n° 5208,
da função comissionada de Consultor Legislativo, FC-07, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no 9° Nú
cleo Temático da Consultoria e Assessoramento da Assessoria
Legislativa, da Diretoria Legislativa, a partir de 8 de maio do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados, 18 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, resolve dispensar, de acordo com
o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nO 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, MARCI BERNARDES FERREIRA, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto n° 1513, da função co
missionada de Secretário de Comissão Permanente, FC-06, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia na Co
missão de Defesa Nacional, da Coordenação de Comissões Penna
nentes, do Departamento de Comissões, a partir de 8 de março do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 de maio de 1995.- Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo l°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar a pedido, de
acordo com o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, MÁRCIO NUNO RABAT, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Assistente Técnico, Padrão 37, ponto nO 5478, da função co
missionada de Assessor Legislativo - Área Dezenove, FC-07, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia na As
sessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a partir de 8 de maio
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 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
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
MARGARIDA MARIA QUEIROZ OLIVEIRA CABRAL, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnica Legislativa, padrão 45, ponto nO 1536, da fun
ção comissionada de 2" substituta da Diretora, FC-07, que exercia
na Coordenação de Comissões Pennanentes, do Departamento de
Comissões, a partir de 9 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputado, 18 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
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nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar a pedido, de
acordo com o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, TRAIS CAVALCANIE ALENCAR,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nO 2913, da
função comissionada de Chefe de Gabinete, FC-08, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no gabinete do
Líder do Partido Socialista Brasileiro, a partir de 8 de maio do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados, 18 de 71l3.Ío 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, obsi:n'-cCl" o disposto no artigo 4° da Lei
n° 5,901, de 9 J~ jllfuv <it; 1<;í3, !c;iolve nomear, na forma do arti
go 9°, item IL da Lei nO 8.112, citaGa, a ALCIDES FERNANDES
JÚNIOR para exercer, no gabinete do Líder'do Partido Progressis
ta, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo lodo Ato da Mesa n°
8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 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 forma do artigo 9°,
item U da Lei nO 8.112, dtada, ANA MAURA DE ARAÚJO para
exercer, no Gabinete dt. '.lUarto Secretário o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado 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 junho de 1991, combinada
com o artigo 3° do Ato da Mesa n° 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 18 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 forma do artigo go,
item IL da Lei n° 8.112, citada, EDISON JOSÉ FERRARI para
exercer, no gabinete do Terceiro Secretário, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado 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 junho de 1991, combinada
com o artigo 1° do Ato da Mesa nO 5 de 16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 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 forma do artigo 9°,
item IL da Lei n° 8.112, citada, EDUARDO LEAL DE MELO
para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da

Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 3° do Ato da
Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova denomina
ção dada pelo artigo 1° da Resolução nO 4, de 13 de junho de 1991,
combinada com o artigo IOdo Ato da Mesa nO 05, de 16 de feve
reiro de 1995,

Câmara dos Deputados, 18 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 forma do artigo 9°,
item lI, da Lei n° 8.112, citada, GEISA BARBOSA DE AGUIAR
para exercer, no Gabinete do Primeiro Secretário, o cargo de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-l1, do Quadro Permanente da
Câmara dos, Deputados, transformado pelo artigo 3° do Ato da
Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova denomina
ção dada pelo artigo 1° da Resolução nO 4, de 13 de junho de 1991,
combinada com o artigo 3° do Ato da Mesa nO 47, de 7 de outubro
de 1992.

Câmara dos Deputados, 18 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 forma do artigo 9",
item 11, da Lei nO 8.112, citada, GILBERTO XAVIER DE AL
MEIDA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressis
ta Reformador, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, nos
termos da lotação fIXada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 85, de
14 de julho de 1993.

Câmara dos Deputados, 18 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
n° 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 forma do artigo go,
item n, da Lei n° 8.112, citada, HÉuo ALVES DE OLIVEIRA
para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 1° do Ato da Mesa nO
05, de 16 de fevereiro de 1995, combinado com o artigo lOdo Ato
da Mesa n° 10 de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições 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, observado o disposto no ar
tigo 4° da Lei n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear,
na forma do artigo 9°, item 11, da Lei n° 8.112, citada, JOÃO
CARLOS FRANCISCO DA SILVA para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo
de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 8, de
29 de março de 1995.
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Câmara dos Deputados, 18 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, obsetvado o disposto no artigo 4° da Lei n°
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do artigo
9°, item lI, da Lei nO 8.112, citada, JOSÉ EVANGELISTA DOS
SANTOS para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o car
go de Assessor Técnico, CNE-10, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo artigo lodo Ato da Mesa
nO 43, de 30 de junho de 1973, combinado como artigo 3° do Ato
da Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 18 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 forma dos artigos ~,
item I, e 10 da citada Lei nO 8.112, combinados com o artigo 28 da
Resolução n° 30, de 13 de novembro de 1990, JOVEUNA DE
ASSIS OLIVEIRA para exercer cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo Ato da Mesa nO 95, de 1° de dezembro de 1993, em
vaga decorrente da exoneração de Lígia Lopes Ferreira Fregapani,
conforme Ato do Presidente publicado no Diário do Congresso
Nacional de 18 de abril de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 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 forma do artigo ~,

item lI, da Lei nO 8.112, citada LUCÉUO SILVA LÓCIO para
exercer, no Gabinete do Primeiro Secretário, o cargo de Assessor
Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, transformado pelo artigo 1° da Resolução nO 43, de 30 de ju
nho de 1973, combinado com o artigo IOdo Ato da Mesa n° 8, de
29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 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 forma dos artigos 9°,
item I, e 10 da citada Lei nO 8.112, combinados com o artigo 28 da
Resolução n° 30, de 13 de novembro de 1990, MAGDA CATARI
NA ALVES DE VASCONCELLOS para exercer cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente
Administrativo, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo Ato da Mesa nO 95, de 1° de de
zembro de 1993, em vaga decorrente da aposentadoria de Alcione
Vieira Angelo, conforme Ato do Presidente publicado no Diário
Oficial da União de 2 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 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 forma dos artigos 9°,
item I, e 10 da citada Lei nO 8.112, combinados com o artigo 28 da
Resolução n° 30, de 13 de novembro de 1990, MARCOS ANTÔ
NIO REIS para exercer cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 22, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo
Ato da Mesa nO 95, de 1° de dezembro de 1993, em vaga decorren
te da posse em outro cargo de Andréa Nogueira de Miranda Perei
ra Pinto, conforme Ato do Presidente publicado no Diário do
Congresso Nacional de 4 de abril de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 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 forma do artigo ~,

item lI, da Lei nO 8.112, citada MARCUS VlNÍClUS BARBOSA
MAGALHÃES para exercer, no Gabinete do Líder do Partido So
cial Democrático, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, cria
do pelo Ato da Mesa nO 13, de 3 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 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 forma do artigo 9°,
item lI, da Lei nO 8.112, citada PAULO BELISÁRIO CARVA
LHO FILHO para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
3° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987, obsetvada a nova
denominação dada pelo artigo 1° da Resolução nO 4, de 13 de ju
nho de 1991, combinada com o artigo 1° do Ato da Mesa nO 5, de
16 fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 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 forma dos artigos 9°,
item I, e 10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o artigo 28 da
Resolução n° 30, de 13 de novembro de 1990, SYMONE MARIA
MACHADO BONFIM para exercer cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo Ato da Mesa n° 95, de 1° de dezembro de 1993, em
vaga decorrente da posse em outro cargo de Denise Miranda de
Siqueira Lima, conforme Ato do Presidente publicado no Diário
do Congresso Nacional de 4 de abril de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 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
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na 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da Lei na 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 90,
item IL da Lei na 8.112, citada TERlULIANO DE ALMEIDA
NETO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social De
mocrático, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa na 13, de 3 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo la, item I, alínea a, do Ato da Mesa
na 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 forma do artigo 9°,
item IL da Lei n° 8.112, citada, WANESSA VALENTE SANTIA
GO DE MELO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido So
cial Democrático, o cmgo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-09, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, cria
do pelo Ato da Mesa n° 13, de 3 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 10, item l, 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 designar por acesso, na forma do
artigo 9°, parágrafo único, da Lei n° 8.112, de 1990, combinado
com o artigo 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992,
ADMAR PIRES DOS SANTOS, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico Legislati
va, Padrão 45, ponto n° 3238, para exercer, a partir de 3 de maio
do corrente ano, no Departamento de Comissões, a função comis
sionada de Secretário de Comissão PermanenI.C, FC-06, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
2° do Ato da Mesa n° 18, de 26 de maio de 1987, combinado com
o artigo 55 da mencionada Resolução nO 21, de 1992.

Câmara dos Deputados, 18 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 10, item I, 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 na 8.112, de 1990, combinado
com o artigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992,
FRANCISCA HELENA NOGUEIRA DE SÁ, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técni
ca Legislativa, Padrão 45, ponto nO 4222, para exercer no gabinete
do Segundo Secretário, a partir de 4 de maio do corrente ano, a
função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa na 16, de 3 de maio de 1995.

C1h.'l1ara dos Deputados, 18 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
na 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo 9°, parágrafo único, da Lei nO 8.112, de 1990, combinado

com o artigo 13 da Resolução na 21, de 4 de novembro de
1992, e o artigo 8°, § 6°, da Resolução nO 48, de 26 de agosto
de 1993, MARCELO BARROSO LACOMBE, ocupante de
cargo da Categoria. Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Assistente Técnico, Padrão 44, ponto na 5208, para exercer
na Assessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a partir de 8
de maio do corrente ano, a função comissionada de Assessor Le
gislativo - Área Dezenove, FC-07, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformada pelo artigo 55 da Resolução
n021, de 4denovembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 18 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições
que llie 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 dezem
bro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo 90, pará
grafo único, da Lei na 8.112, de 1990, combinado com os artigos 13
da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, e o 7° da Resolução
na 48, de 26 de agosto de 1993, MÁRCIO NONO RABAT, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Assistente Técnico, Padriio 37, ponto nO 5478, para exercerno go Nú
cleo Temático de Consultoria e Assessoramento, da Assessoria Legis
lativa, da Diretoria Legislativa, a partir de 8 de maio do corrente ano,
a função comissionada de Consultor Legislativo, FC-07 do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 26 da men
cionada Resolução n° 48, de 1993.

Câmara dos Deputados, 18 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
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 o artigo 13 da Resolução na 21, de 4 de novembro de 1992,
SAMlRA EL AMMAR MULLER, ocupante de cargo da Catego
ria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legisla
tiva, Padrão 45, ponto na 3942, para exercer, a partir de 4 de maio
do corrente ano, no gabinete do Segundo Vice-Presidente, a fun
ção comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo lado
Ato da Mesa n° 16, de 3 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 18 de maio e 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da
Mesa na 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 forma do artigo 9°, parágrafo único da Lei n° 8.112, de
1990, combinado com o artigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de
novembro de 1992, ZULEICA GANGANA RIBAS, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto na 4627, para
exercer, a partir de 4 de maio do corrente ano, no gabinete do
Segundo Vice-Presidente, a função comissionada de Assistente
de Gabinete, FC-OS, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, criada pelo artigo lodo Ato da Mesa n° 16, de 3 de
maio de 1995.
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Câmara dos Deputados, 18 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo l°, iteml, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
OZIMAR PEIXOTO DA SILVA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislati
va, Padrão 45, ponto nO 2364,2° Substituto da Diretora, FC-07, na
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, em seus impedimentos eventuais, a partir de 9 de maio do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 18 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 381, DE 1995
(Do Sr. Luciano Castro)

Solicita encaminhamento de pedido de infor
mações ao Senhor Ministro de Minas e Energia.

Senhor Presidente,
Com fundamento no 3rt. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V, combinado com o § 2°, e 115, inciso l, do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro de Minas e Energia, o seguinte pedido de informa
ções:

Cópia integral de relatório de auditoria realizada pela Cen
trais Elétricas do Norte do Brasil SÁ. - ELETRONORTE, em sua
Superintendência de Roraima, em agosto de 1994; e

Cópia integral de parecer conclusivo da Comissão de In
quérito Administrativo criada em decorrência de irregularidades
ocorridas nessa Superintendência.

Justificação

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil SÁ. - ELETRO
NORTE é responsável pelo suprimento de energia elétrica a Boa
Vista, capital do Estado de Roraima, cujo povo temos a honra de
representar nesta Casa. Esse suprimento tem-se caracterizado por
sua precariedade, sendo comuns racionamentos que ultrapassam
seis horas de duração. Esse quadro de penúria de energia elétrica
penaliza a população de Boa Vista e entrava o desenvolvimento de
nosso Estado.

Agravando essa situação, inúmeras irregularidades adminis
trativas, envolvendo processos licitatórios e aluguel de veículos,
ocorreram na Superintendência de Roraima da Eletronorte. Essas
irregularidades foram objeto de denúncia formulada pelo Sindica
to dos Eletricitários e ensejaram o Requerimento de Informações
nO 3.265/94, de nossa autoria. Para esclarecer a situação, a Eletro
norte realizou auditoria em sua Superintendência e instalou Co
missão de Inquérito Administrativo, cujos resultados são objeto do
presente requerimento de informações.

Renovamos pedido de informações de igual teor, encami
nhado pelo Requerimento de Informações nO 37, de 1995, porque
consideramos que não fomos atendidos pelo ExmOSr. Ministro de
Minas e Energia. Em lugar de enviar-nos os documentos solicita
dos, S. Ex' encaminhou-nos documentação parcial sobre o assun
to, que não nos possibilita o exercício de nossas atribuições
constitucionais de fiscalização.

Sala das Sessões, 27 de abril de 1995. - Deputado Luciano
Castro.

I - Relatório

O Senhor Deputado Luciano Castro 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 obter o seguinte:

"cópia integral de relatório de auditoria realizada pela Cen
trais Elétricas do Norte do Brasil SÁ. - ELETRONORTE, em sua
Superintendência de Roraima, em agosto de 1994; e

c6pia integral de parecer conclusivo da Comissão de Inqué
rito Administrativo criada em decorrência de irregularidades ocor
ridas nessa Superintendência."

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, 18 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 445, DE 1995
(Do Sr. Alceste Alemida)

Solicito informações ao Senhor Ministro de
Administração Federal e Reforma do Estado, a pro
pósito das dotações no Orçamento da União para
1995, no que diz respeito aos suprimentos para Vale
Transporte, Vale Refeição e Assistência Médica dos
servidores da União.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência com base no artigo 50 da

Constituição Federal e na forma dos artiggos 115 e 116 do Regi
mento Interno que, ouvida, a Mesa, sejam solicitadas informações
ao Senhor Ministro da Administração Federal e Reforma do Esta
do no sentido de esclarecer a Casa, quanto à memória de cálculo
do Orçamento da União programado para o ano de 1995, para pa
gamento de Vale Transporte, Vale Refeição e Assistência Médica
dos servidores da União em geral e, particularmente aos lotados no
Estado de Roraima.

Justificação

Situação de difIculdade vem sofrendo os servidores civis da
União lotados no Estado de Roraima.

Somente alguns estão recebendo o Vale Transporte, neces
sário para sua locomoção.

O Vale Refeição não vem sendo pago aos referidos servido
res, que enfrentam grandes dificuldades devido ao alto custo dos
gêneros alimentícios.

Para eles, tem sido apontada como motivo principal desses
descumprimentos, a falta de verba específIca.

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995. - Alceste Almeida,
Deputado Federal.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Alceste Al
meida dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao senhor
Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, informa
ções quanto à memória de cálculo do Orçamento da União progra
mado para o ano de 1995, para pagamento de Vale Transporte,
Vale Refeição e Assistência Médica dos servidores da União em
geral e, particularmente, aos lotados no Estado de Roraima.

É o relatório.
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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 ~ncami

nhamento das infOlmações requeridas pelo nobre autor.
Sala de Reuniões, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal·

do Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum
Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.L

REQUERlMENTO DE INFORMAÇÕES N° 446, DE 1995

Requer o envio de pedido de informações ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia,
Raimundo Mendes de Brito, solicitando informações
sobre a construção das Hidroelétricas de Capanema
e Dha Grande no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
O Deputado que o presente subscreve, com base no art. 50,

§ 2°, da Constituição Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicita, a Vossa Excelência, o
envio de pedido de informações ao ExmO Sr. Ministro de Minas e
Energia, Raimundo Mendes de Brito, para que forneça à Mesa da
Câmara dos Deputados informações sobre a construção das hi
droelétricas de Capanema e .lJha GraiJ.de, localizadas no Estado do
Paraná.

Informar:

a) qual é o prazo previsto para o início da construção dessas
obras e a possível entrada em operação das hidroelétricas;

b) o projeto da construção dessas obras é o mesmo aprova
do pela Eletrosul ou sofrerá alterações;

c) a construção será executada por empresas públicas ou
empresas privadas;

d) a construção dessas duas hidroelétricas está no rol de
prioridades deste Ministério;

e) o valor, em reais, do custo de construção de cada uma
das hidroelétricas;

1) as fontes de [manciamento dessas obras serão nacionais
ou do exterior;

g) a capacidade geradora de energia dessas hidroelétricas.

Justificação

Sendo representante eleito pelo Estado do Paraná, tenho a
missão de obter todas as informações possíveis sobre os planos do
Governo Federal. Neste caso, destaco a necessidade de detalhes
sobre a possibilidade da construção de duas hidroelétricas no Para
ná, mais precisamente nas regiões sudoeste e oeste do Estado.

Sala das Sessões, 10 de abril de 1995. - Padre Roque, De
putado Federal.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Padre Roque
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
de Minas e Energia informações sobre a construção das hidroelé
tricas de Capanema e .lJha Grande, localizadas no Estado do Para
ná.

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
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 447, DE 1995

Solicita informações acerca do reajuste de pas·
sagem de ônibus urbano em Belém do Pará ao Minis·
tro da Fazenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50 da Constituição Federal e

do art. 61, § 2°, do Regimento Interno, seja encaminhado pedido
de informações ao Exm° Sr. Pedro Malan, Ministro da Fazenda, para
que solicite do Secretário de Abastecimento e Preços do Ministério da
Fazenda, Sr. José Milton Dallari, as seguintes informações:

a) quais os dados e os critérios técnicos que foram utiliza
dos por aquela Secretaria para autorizar um reajuste de 46,15%
nas passagens de ônibus urbanos em Belém do Pará;

b) baseado em que instrumento legal a Secretaria de Abas
tecimento e Preços do Ministério da Fazenda pode autorizar au
mentos e determinar percentuais, em passagens de ônibus urbanos,
uma vez que a Constituição Federal, no seu art. 30, V, dá compe
tência aos municíp'ios de organizar e prestar o serviço de transpor
te coletivo.

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995. - Deputados Ana
Júlia Carepa e Ivan Valente.

I - Relatório

Pela presente proposição os Senhores Deputados Ana Júlia
e Ivan Valente dirigem-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao
Senhor Ministro da Fazenda informações acerca do reajuste de
passagem de ônibus urbano em Belém do Pará.

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
nhamento das informações requeridas pelos nobres autores.

Sala de Reuniões, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERlMENTO DE INFORMAÇÕES N° 448, DE 1995
(Do Sr. João Iensen)

Solicita ao Ministério da Fazenda (Caixa Eco·
nômica Federal) informações sobre a aplicação dos
recursos auferidos com a exploração das loterias fe·
derais.

Senhor Presidente,
Em consonância com o estatuído no § 2° do art. 50, da

Constituição Federal, c~binado com o art. 116 do Regimento In
terno, solicitamos que sejam prestadas as seguintes informações
pelo Ministério da Fazenda (Caixa Econômica Federal):

1. Qual o montante arrecadado pela Caixa Econômica Fede
ral, durante o exercício de 1994 e os quatro primeiros meses de
1995, com a exploração das várias modalidades de loterias?

2. Do montante líquido a que alude o quesito anterior, quais
as importâncias carreadas para:

a) atividades educacionais;
b) saúde pública;
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c) atividades esportivas;
d) segurança pública.
3. Para que outros setores houve aporte de recursos originá

rios da arrecadação das loterias?
4. Se não houve aportes para a Educação e a Saúde Pública,

explicar por quê?
5. Relação de entidades beneficiadas com os respectivos

recursos.

Justificação

Embora os chamados 'Jogos de azar" não sejam permitidos
no País, o Estado brasileiro é um verdadeiro ''banqueiro'' do jogo,
com a exploração da credulidade popular, por intennédio das vá
rias modalidades de loterias que explora.

A alegação é de que a renda líquida respectiva é aplicada
em atividades de natureza social, educacional e de saúde pública.

Entretanto, afigura-se-nos licito duvidar dessas destinações,
porquanto temos conhecimento de grandes arrecadações lotéricas
(como os mais de cinqüenta e oito milhões de reais que foram arreca
dados na última Super-Sena) e da saúde pública, a educação e os de
mais setores sociais continuam a enfrentar crise sem precedentes.

Po~ isso, temos para nós que o Ministério da Fazenda (Cai
xa Econômica Federal), deve prestar as informações ora solicitadas, a
fim de que esta Casa tome conhecimento, com exatidão, da aplicação
dos recursos auferidos com a exploração governamental das loterias.

Esperamos, destarte, que este requerimento venha a mere
cer acolhimento.

Sala das Sessões, 10 de maio de 1993. - Deputado João
Iensen.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado João Iensen
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Fazenda, no âmbito da Caixa Econômica Federal, informações
sobre a arrecadação e aplicação dos recursos auferidos com a ex
ploraçã9 das loterias federais.

E 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, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95.- Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 449, DE 1995
(Do Sr. Leonel Pavan)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Aero
náutica sobre a internacionalização do Aeroporto
Hercílio Luz, de Florianópolis, e reformas no Aero
porto de Navegantes - SC.

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
Aeronáutica, através do Gabinete Civil da Presidência da Repúbli
ca, o seguinte pedido de infonnações:

Considerando que o Aeroporto de Florianópolis recebe du
rante a temporada de verão, entre embarque e desembarque, cerca
de 110 mil turistas;

Considerando que o movimento de desembarque no Aero
porto Hercílio Luz ultrapassou a soma do desembarque nOS aero
portos de Recife, Maceió e Fortaleza, ficando atrás apenas dos
aeroportos de Guamlhos (SP) e Galeão (RJ), cujos estados apre
sentam dimensões incomparáveis;

Considerando que a preferência dos turistas, nacionais e es
trangeiros, por Santa Catarina tem se mostrado crescente a cada
ano, segundo dados da própria Infraero;

Considerando que o Aeroporto Hercílio Luz reúne todas as
condições exigíveis para sua internacionalização;

Considerando que o Aeroporto de Navegantes é ponto fun
damental de desembarque para os turistas que se dirigem ao inte
rior do Estado e aos grandes centros próximos ao Município,
como Blumenau, Joinville, Brusque, Itapema e Porto Belo, pólos
de concentração da indústria de transformação, fiação e tecelagem
e pólos de atração turística pelo vasto e conhecido litoral como
Porto Belo e Itapema;

Considerando as precárias condições de funcionamento do
Aeroporto de Navegantes,

Solicitamos ao Sr. Ministro da Aeronáutica as seguintes in
formações:

1 - Quais as providências estão sendo tomadas com relação
aos vários pleitos de internacionalização do Aeroporto Hercílio
Luz, em Florianópolis?

2 - Existem estudos técnicos específicos que impedem que
esta medida seja concretizada?

3 - Quais as exigências concretas para que um aeroporto
seja intemacionalizado?

4 - Que ações estão sendo empreendidas com vistas à ade
quação do Aeroporto de Navegantes à realidade econômica e ao
potencial tulÍstico da região em que se localiza?

5 - Existem projetos de reestruturação dos aeroportos brasi
leiros, especialmente os de Santa Catarina? Quais?

6 - Qual o órgão responsável pela verificação de trafegabi
lidade nos aeroportos?

7 - Existem estudos técnicos específicos com relação às
melhorias no Aeroporto de Navegantes?

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995. - Deputado Leonel
Pavan.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Leonel Pavan
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Aeronáutica informações sobre a internacionalização do Aero
porto Hercílio Luz, de Florianópolis, e reformas no Aeroporto de
Navegantes - SC.

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 informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95.- Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 451, DE 1995
(Do Sr. Silvernani Santos)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça
sobre ações da Funai no Projeto de Assentamento Di·
rigido Burareiro - RO.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

arts. 24, inciso V, § 2°, e art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro de
Estado da Justiça, através do Gabinete Civil da Presidência da Re
pública, o seguinte pedido de infonnações:

1) Tem esta Pasta conhecimento dos graves incidentes ocor
ridos na madrugada da última segunda-feira na área de terra co
nhecida como Projeto de Assentamento Dirigido Burareiro,
localizada entre os Municípios de Cacaulândia e Monte Negro, na
BR-42I , em Rondônia?

2) Recebeu a Funai orientação desta Pasta para as ações que
ali vem empreendendo?

3) Recebeu igualmente a Polícia Federal detenninação desta
Pasta para oferecer apoio às ações da Funai?

4) Que tipo de providência foi adotada por esta Pasta para a
solução do problema, que já se arrasta por várias décadas?

Justificação

O presente requerimento de informações, Sr. Presidente, en
contra fundamento nas notícias que estão sendo veiculadas pela
imprensa (Diário da Amazônia de 10-5-95), que relata "... um
grupo de homens a serviço da Funai, sob ameaças, retirou nove fa
mílias de suas casas e em seguida ateou fogo nas residências, que
rapidamente se transfonnaram em cinzas".

Mais adiante, relata a matéria, que os homens que participa
ram desta ação se diziam integrantes da Polícia Federal e ao saí
rem fIzeram ameaças de mais violência caso aquelas -famílias
insistam em permanecer na área.

A título de esclarecimento, permito-me aduzir que, no Pro
jeto de Assentamento Dirigido Burareiro, encontram-se assentadas
legalmente mais de 500 famílias, muitas delas há mais de 20 anos.
A área vem sendo reivindicada pela Funai sob a alegação de se en
contrar em terras pertencentes aos índios Uru-Eu-Wau-Wau. A
Funai, através de ação na Vara da Sessão Judiciária de Rondônia,
pede a descontinuação da validade dos títulos aquisitivos outorga
dos pelo Incra aos parceleiros das glebas 37, 38 e 39.

Como não há uma defInição legal para o assunto, a Funai,
contra toda expectativa e bom senso, parece ter resolvido partir
para truculência, e o que é mais grave, com o auxílio da Polícia
Federal ou utilizando-se do expediente absurdo de usar o nome da
Polícia Federal.

Essas as razões, Sr. Presidente, para o pedido de esclareci
mentos à autoridade competente, já quc Funai e Polícia Federal es
tão diretamente subordinadas ao Ministério da Justiça.

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995. - Deputado Silver
nani Santos.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Silvemani
Santos dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Justiça informações sobre incidentes ocorridos na área
de terra conhecida como Projeto de Assentamento Dirigido Bura
reiro, no Estado de Rondônia.

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, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERJMENTO DE INFORMAÇÕES N° 452, DE 1995
(Da sr- Deputada Telma de Souza)

Solicita informações ao Senhor Ministro de Es
tado da Previdência e Assistência Social.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia sejam encaminhados ao Ministério da Previdência e Assistên
cia Social o seguinte pedido de informação:

A política de assistência social assume sua dimensão na so
ciedade brasileira a partir da Constituição Federal de 1988 em seus
arts. 23 e 204:

"Art. 203. A Assistência Social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social,
e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adoles-
cência e à velhice;

11- o amparo às crianças e adolescentes carentes;
m- a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e a reabilitação das pessoas portadores de

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provido
por sua família, conforme dispuser a lei.

Art. 204. As ações governamentais na área da Assistência
Social serão realizadas com recursos do Orçamento da Seguridade
Social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas
com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e
execução dos respectivos programas às esferas estadual e munici
pal, bem como as entidades beneficentes e de assistência social;

11 - participação da população, por meio de organizações
representativas, na fonnulação das políticas e no controle das açõ
es em todos os níveis."

A Lei nO 8.742, de 7-12-93 - LOAS - Lei Orgânica da As
sistência Social:

1 - dispõe sobre a organização da Assistência Social e em
seus arts. 1° e 5° regulamenta os direitos assegurados na Constitui
ção Federal;

2 - assegura beneficios, serviços, programas e projetos na
área da assistência;

3 - nonnatiza a organização e a gestão da Assistência So
cial nas três esferas de governo em seus arts. 12 (União), 13 (Esta
do) e 15 (Município);

4 - defme instâncias deliberativas na garantia da descentra
lização e participação paritariamente entre Governo e sociedade
civil, que são os conselhos de assistência social nas três esferas
govemamentais.

O Município de Santos, através de trabalho conjunto realizado
entre os órgãos governamentais e ONG - Organizações Não- Gover
namentais - vem se organizando desde 1990, sendo que em 1992 foi
criado o Conselho Municipal de Promoção Social e em 29-12-94 cria
dos o Consellio Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal
de Assistência Social - Leis no'l 121 e 122194. Conseqüentemente o
CMAS passa a exercer o papel de órgão deliberativo, consultivo, nor
mativo e controlador da política municipal de Assistência Social; sen
do composto paritariamente por órgãos governamentais e não
governamentais, garantindo a participação da sociedade civil.
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Considerando que o Presidente da República, na Medida
Provisória n° 813, de 1°-1-95, defme nova estrutura administrativa,
extingüindo o Ministério do Bem-Estar Social, que era a instância
coordenadora da Política Nacional de Assistência Social- LOAS,
art. 6°, parágrafo único - e também a Fundação Legião Brasileira
de Assistência - LBA, e o Centro Brasileiro para a Infância e Ado
lescência - CBIA, que articularam as políticas deste campo em ní
vel regional, levantamos os seguintes questionamentos:

1) Qual será a instância coordenadora da Política Nacional
de Assistência Social?

2) Qual será o órgão que fará a interlocução entre a União,
Conselho Nacional de Assistência Social e as organizações de As
sistência Social no âmbito regional?

3) Como serão repassados os recursos fmanceiros da União
aos Municípios, principalmente aqueles que já têm regulamenta
dos o Conselho e o Fundo Municipal de Assistência Social, a
exemplo de Santos?

Sala das Sessões, 10 cfu maio de 1995. - Deputada TeIma
de Souza.

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada TeIma de
Souza dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Previdência e Assistência Social informações relativas
à Política Nacional de Assistência Social.

É o relat6rio.

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 mtemo da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 453, DE 1995
(Do Sr. Gilney Viana)

Solicita informações ao Ministro do Meio Am
biente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre
planos de manejo e exploração florestal nos Municí
pios de Marcelândia e Sinop, Mato Grosso.

Prezado Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento m
temo que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes
informações ao Presidente do Ibama, Sr. Nilde Lago Pinheiro,
através do Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Amazônia Legal:

1 - Se existem autorizações de planos de manejo e/oo pla
nos de exploração florestal aprovados pelo Ibama nos Municípios
de Marcelândia e Sinop, ambos no Estado do Mato Grosso, em
nome de:

a) João Beclanann e Silva
b) José Bianchini
c) Colonizadora Maiaká
2 - Se existe registro de serrarias, sediadas nos municípios

acima referidos ou fora deles, em nome dos referidos senhores e
da colonizadora.

Justificação

Como representante do Estado de Mato Grosso na Câmara

dos Deputados e atendendo solicitações de setores de nossa popu
lação, faz-se necessário obter tais informaçõcs no sentido de me
lhor situar a comunidade mato-grossense de questões relacionadas
aos seus interesses, como é o caso sugerido por este requerimento
de infonnações.

Sala das Sessões, 10 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
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
informações sobre a existência de planos de manejo e/ou planos de
exploração florestal aprovados pelo Ibama nos Municípios de
Marcelândia e Sinop, ambos no Estado do Mato Grosso.

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 mtemo da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnaçães requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 454195

Sr. Presidente,
De acordo com Art. 115, inciso I do Regimento mtemo

desta Casa, venho requerer a Vossa Excelência que seja encami
nhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Dr.
Adib Jatene, requerimento de infonnaçães sobre a ocorrência de
verdadeiro surto de malária no Estado de Roraima, sem que o Mi
nistério tenha tomado todas as providências para evitar que tal fato
não se amplie cada vez mais, visto que, compete tão- somente ao
Ministério da Saúde as providências necessárias para combater e
controlar tal surto.

Justificação

A ocorrência de casos tem crescido em proporção assusta
dora. Em 1993 foram registrados 16.224 casos, em 1994 foram re
gistrados 24.993 casos, e apenas no primeiro trimestre de 1995
foram registrados 8.068 casos.

Vários fatores têm contribuído para a elevação de tais índi
ces como: novos assentamentos agrícolas, deslocamento de garim
peiros, diminuição da ação da FNS, diminuição do contingente de
agentes da Saúde Pública com redução superior a 50%, falta de in
seticida, equipamentos de pulverização como pulverizadores e
bombas Lecco 1600 danificados e insuficientes, etc. As condições
do Estado são propícias a terrível elevação de tais índices de ocor
rências da malária.

Pelo exposto, solicito que providências sejam tomadas no
sentido de resolver a questão, visto que, esta é uma função daquele
Ministério, e não encontramos justificativas para que tais condiçõ
es venham ocorrendo sem que providências duras e urgentes este
jam sendo tomadas.

Espero explicações claras e convincentes do Poder Executivo,
haja vista a necessidade de valorizar os direitos do povo brasileiro.

Brasília-DF, 10 de maio de 1995. - Francisco Rodrigues,
Deputado Federal (pSDIRR).

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Francisco Ro-
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drigues dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Saúde infOlmações sobre a ocorrência de verdadeiro
surto de malária no Estado de Roraima.

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, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 455195

Na forma admitida no § 2° do art. 50 da Cons
tituição Federal, combinado com o art. 115, inciso lI,
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado do Exér·
cito, o presente.

A fim de que Sua Excelência esclareça noticiário veiculado
pela imprensa dando conta que o Exército Brasileiro estaria adqui
rindo 61 Tanques alemães tipo "Leopard I", os quais segundo a
mesma matéria estariam "fora de linha" desde 1989.

É necessário esclarecer a esta Casa do Congresso Nacional,
o custo desta aquisição e forma de pagamento bem como as neces
sidades e beneficios da aquisição.

Por último requer-se uma análise Comparativa dos Veículos
Semelhantes produzidos pelo Brasil, inclusive para exportação.

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995. - Deputado Enio
Bacci, PDTIRS.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Ênio Bacci
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro
do Exército informações sobre aquisição de tanques alemães, con
forme noticiado pela imprensa.

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, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
. Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 456195

Senhor Presidente,
Nos tennos do artigo 50, parágrafo 2° da Constituição Fede

ral e do artigo 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, venho requerer a Vossa Excelência que seja enCfiminhado ao
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens
- DNER, através do Excelentlssimo Senhor Ministro de Estado
dos Transportes, Dr. Odacir Klein, o seguinte pedido de infonna
ções:

1- As obras de duplicaçãO da BR-116 no trecho que corta
o pelÍmetro urbano de Governador Valadares com previsão orça
mentária para o presente exercício já foram licitadas?

2 - O referido trecho da BR-1l6 estaria incluído entre as

prioridades para o ano de 1995?
3 - Em caso afmnativo, qual o prazo previsto para o início

das obras?
Sala das Sessões, 10 de maio de 1995. - Deputado João

Fassarella, PT/MG.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado João Fassa
relia dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro dos Transportes, no âmbito do Departamento Nacional de
Estradas e Rodagens - DNER, infonnações sobre a duplicação da
BR-116, trecho que corta o perímetro urbano de Governador Vala
dares, 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, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 457195

Senhor Presidente:
Requeiro, de acordo com o artigo 50, § 2°, da Constituição

Federal e artigo 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitadas, ao Sr. Cícero Lucena Filho, Secretário Ge
ral de Políticas Regionais. da Secretária da Presidência da
República, as seguintes informações:

1 - Quais as iniciativas concretas estão sendo tomadas para
reverter o processo de empobrecimento da região sul do Estado do
Rio Grande do Sul?

2 - Frente à realidade do Mercosul, estão sendo adotadas
medidas para diminuir o impacto negativo da economia globaliza
da nas realidades microrregionais?

Em caso aflDnativo, quais as medidas adotadas? E em que
regiões ou cidades?

Justificação

O Senhor Presidente da República definiu como uma das
prioridades de seu governo o desenvolvimento da metade sul do
Rio Grande do Sul. A região já tem sido designada como o "Nor
deste do Sul", em face da carência de perspectivas e do descom
passo desenvolvimentista em relação ao país e ao próprio Estado.

A região, marcada pela herança sócio-cultural do latifúndio
de pecuária extensiva e da monocultura, com a derrocada das
"grandes estâncias", assenta hoje sua economia no comércio e na
prestação de serviços. A indústria alimentícia e agro-indústria, ti
midamente , respondem por subdesenvolvido setor industrial.
Como conseqüência, os índices de desemprego e de fome tornam
se assombrosos.

Com o advento do Mercado Comum do Sul o prob',l}ma ten
de a agravar-se. O perfil econômico da metade sul do Rio Grande,
com ênfase na agropecuária, é semelhante ao dos países vizinhos e
parceiros da Argentina e do Urnguai. No entanto, em face de uma
política aglÍcola estruturada e à produção altamente tecnificada, os
produtos destes países aportam no Brasil com preços extremamen
te competitivos e, não raro, com qualidade superior.

Tal realidade constitui grave perigo à já combalida econo
mia da região sul do Estado do Rio Grande do Sul. O efeito dese
jado com a priorização da região pode, se muito tardarem as
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medidas concretas, reverter-se, simplesmente, em administrar o
caos.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Deputado Federal,
Luiz Mainardi PTIRS.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Luiz Mainar
di dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Secre
tário Executivo da Câmara de Políticas Regionàis do Conselho de
Governo informações sobre quais as iniciativas que estão sendo
tomadas para reverter o processo de empobrecimento da região sul
do Estado do Rio Grande do Sul.

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 pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad referendum.
Em 18-5-95. Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 458, DE 1995
(Do Sr. Deputado Aguelo Queiroz)

Solicita informações sobre o processo licitató
rio de novas linhas de ônibus interurbanas, pelo
DNER.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa com base no art. 50, da Constituição Fe

deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, que
ouvida a Mesa sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro dos
Transportes sobre a tramitação dos processos licitatórios do
DNER para abertura de novas linhas de ônibus, quem coordena e
dirige tais processos licitatórios, e a razão porque não são divulga
dos, há mais de um ano, os resultados desses processos.

Justificação

Denúncias chegadas ao nosso Gabinete dão conta de que
estariam ocorrendo licitações viciadas, e mesmo a formação de
cartel de empresas de ônibus com "agentes" inftltrados no Ministé
rio dos Transportes, na área de licitação. Os informantes fizeram
questão de ressaltar as medidas moralizadoras tomadas pelo Mi
nistro Odacir Klein, seguros de que este não tomou conhecimento
de tais abusos. O pedido de informações visa assim ter acesso a
dados que possam confirmar ou infírmar essas denúncias.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Deputado Agnelo
Queiroz.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Aguelo Quei
roz dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro dos Transportes informações sobre "a tramitação dos
processos licítatórios do DNER para abertura de novas linhas de
ônibus, quem coordena e dirige tais processos licitatórios, e a ra
zão porque não são divulgados, há mais de um ano, os resultados
desses processos".

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 informações requeridas pelo nobre Autor.
Sala de Reuniões, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal

do Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo "Ad referendum.
Em 18-5-95. Luís Eduardo, Presidente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 459, DE 1995

(Requer que o Ministério do Planejamento for
neça cópias dos estudos sobre o Programa de Privati
zação da Companhia Vale do Rio Doce)

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do Regimento In

terno desta Casa, que sejam solicitadas ao Ministério do Planeja
mento cópias dos estudos que levaram o Governo Federal a propor
a privatização da Companhia Vale do Rio Doce.

Justificação

Sendo a Companhia Vale do Rio Doce uma das empresas
estatais mais rentáveis e considerando que a maior parte dos seus
lucros provém da exploração das reservas minerais localizadas no
Estado do Pará, consideramos de vital importância conhecer os es
tudos feitos pelo Governo Federal para privatizar a referida em
presa.

Sala de Sessões, 10 de maio de 1995. - Deputado Antônio
Brasil (pMDB/PA).

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Antônio Bra
sil dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Minis
tro do Planejamento e Orçamento "cópias dos estudos que levaram
o Governo Federal a propor a privatização da Companhia Vale do
Rio Doce."

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, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 460, DE 1995
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Solicita informações à Sra. Ministra da Indús
tria, do Comércio e do Turismo, a respeito das im
portações de arroz.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento In
terno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações à Sra.
Ministra da Indústria, do Comércio e do Turismo, a respeito das
importações de arroz autorizadas pelo Governo, de 1994 até a pre
sente data, especialmente sobre:

• Normas jurídicas, decretos, portarias, circulares, acordos
que embasaram as importações;

• órgãos e/ou empresas autorizadas a proceder as importa
ções e os que efetivamente as realizaram;

• arroz importado: por mês e por país de origem;
• montante quantitativo e recursos monetários envolvidos

nas importações realizadas;
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• Taxas, condições e formas de pagamento;
• salvaguardas asseguradas;
• distlibuição de arroz importado porunidade da federação;
• critérios e mecanismos de controle de qualidade adota-

dos;
• impacto das importações sobre a produção orizícola na

cional quanto à pressão sobre a rede de armazéns e sobre os esto
ques públicos, bem como sobre as variações dos preços internos.

Justificação

Nunca a orizicultura nacional e os setores que dela depen
dem, pela descapitalização e crescente endividamento que vêm ex
perimentando nos últimos anos, assim como pelas importações
maciças do produto, altamente subsidiado nos países de origem,
estiveram em situação tão dificil como agora.

Os gastos elevadíssimos, em face dos investimentos feitos
em máquinas, equipamentos, instalações, manutenção, mão-de
obra e armazenagem, além dos insumos caros e juros exorbitantes
cobrados para empréstimos de custeio, tomam impossível a co
mercialização pelos preços ora praticados, inferiores, quase sem
pre, ao preço da produção.

Esta situação é inadmissível, especialmente tendo em vista
as safras recordes dos últimos anos, que vêm se agregar à do cor
rente ano. Sem capacidade suficiente para o devido armazenamen
to, o produto novo já é guardado a céu aberto. Neste contexto, é
também absurda a política de importação adotada pelo Govemo,
adquirindo excedentes de arroz de outros países em épocas total
mente inoportunas, gerando sobras e acúmulo de estoques do pro
duto nacional.

O interesse do consumidor há de ser sempre motivador e fa
tor determinante das políticas governamentais. A concorrência en
tre produtos nacionais e importados interessa ao País. Constitui-se,
inclusive, em alavanca para o processo. Mas quando se realiza
através de processos desleais e ilegítimos, causa efeitos contrários,
abala a chance de subsistência de milhares de famílias, especial
mente os mini e pequenos produtores, gerando desemprego e mi
séria.

As importações facilitadas, não há dúvida, representam a
internalização de subsídios concedidos em outros países produto
res, sendo urgente a adoção de um rigoroso sistema de controle,
assim como a revisão das alíquotas do Imposto de Importação, es
tabelecendo-se salvaguardas, com a finalidade de evitar a concor
rência desleal com a nossa produção.

A questão é da maior gravidade e não pode ficar ao arbítrio
das autoridades, pois atinge não somente os produtores, como os
próprios consumidores.

Trata-se, além disso, da viabilização da orizicultura como
atividade econômica rentável, princípio fundamental para que se
continue a investir na lavoura.

Por essas razões, estou encaminhando o presente requeri
mento de infonnações, que possibilitarão traçar um quadro real da
problemática das importações de arroz e seu impacto na economia
orizícola nacional.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Deputado Nelson
Marchezan.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Nelson Mar
chezan dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas à Senhora
Ministra da Indústria, do Comércio e do Turismo informações a
respeito das importações de arroz autorizadas pelo Governo, de
1994 até a presente data.

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, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 18-5-95, Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO pE INFORMAÇÕES N° 461, DE 1995
(Do Deputado Alvaro Gaudêncio Neto - PFUPB)

Solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre a queda nos valores das cotas do FPM e FPE.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso

I, do Regimento Interno, solicito a Vossa ExCelência que sejam
solicitadas informações ao Ministro da Fazenda sobre a queda nos
valores das cotas do Fundo de Participação dos Municípios 
FPM, bem como do Fundo de Participação dos Estados - FPE.

Justificação

Houve uma brusca queda nos valores das cotas do FPM e
FPE, quando não existem motivos convincentes para tal medida.

As informações são de que a receita da União, vem cre
scendo mês a mês. E o pior, é que pela previsão com relação ao
que foi transferido no mês de fevereiro, nos meses de março e
abril houve uma diminuição de aproximadamente 50% das cotas,
não se justificando, principalmente pelo anunciado de aumento de
receita da União.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Deputado Álvaro
Gaudêncio Neto.

I - Relatório

Pela presente proposição o Senhor Deputado Álvaro Gau
dêncio Neto dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Se
nhor Ministro da Fazenda informações "sobre a queda nos valores
das cotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, bem
como do Fundo de Participação dos Estados - FPE."

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
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 16 de maio de 1995. - Deputadõ Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95.- Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 462, DE 1995
(Do Sr. Valdir Colatto)

Solicita informações ao Sr. Ministro do Plane
jamento e Orçamento sobre servidores do Banco Na
cional de Desenvolvimento Econômico e SociaL

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal e

no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Sr. Min
sitro do Planejamento e Orçamento o seguinte Pedido de
Infonnações;
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A imprensa tem divulgado com frequência os altos custos
das estatais, criticando em especial e de forma veemente a situação
privilegiada em que se encontram alguns bancos federais.

Temos conhecimento de que a própria Secretaria da Admi
nistração Federal-SAF divulgou, no ano passado, estudo envol
vendo a análise dos custos de 109 (cento e nove) estatais,
destacando alguns bancos federais entre aqueles que ofereciam
mais e melhores beneficios a seus servidores.

No entanto, sabemos que parte dos custos atribuidos a essas
entidades são relativos a gastos com servidores cedidos ao Gover
no Federal ou, em alguns casos, até mesmo a alguns Estados.

Isto posto, solicitamos ao Sr. Ministro do Planejamento e
Orçamento informar-nos os servidores do Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social- BNDES que estão cedidos a
outros órgãos federais, estaduais ou municipais, o seguinte:

a) quantos são;
b) quanto custam ao banco; e
c) relação dos funcionários contendo: - nome do funcioná

rio, órgão a que está cedido, penodo e salário.
Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Deputado Valdir

Colatto.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Valdir Colat
to dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro do Planejamento e Orçamento informações relativas aos
servidores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES que estão cedidos a outros órgãos federais, esta
duais e municipais.

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontam 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, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente,

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95.- Luís Eduardo, Presidente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 463, DE 1995
(Do Sr. Valdir Colatto)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen
da sobre servidores dos bancos federais.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, -§ 2°, da Constituição Federal e

no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro da Fazenda o seguinte Pedido de Informações:

A imprensa tem divulgado com frequência os altos custos
das estatais, criticando em especial e de forma veemente a situação
privilegiada em que se encontram alguns bancos federais.

Temos conhecimento de que a própria Secretaria da Admi
nistração Federal- SAF divulgou, no ano passado, envolvendo a
análise dos cu§\oS de 109 (cento e nove) estatais, destacando al
gullS.bancôsfederais entre aquelas que ofereciam mais e melhores
bêneficios a seus servidores.

No entanto, sabemos que parte dos custos atribuidos a essas
entidades são relativos a gastos com servidores cedidos ao Gover
no Federal ou, em alguns casos, até mesmo a alguns Estados.

Isto posto, solicitamos ao Sr. Ministro da Fazenda informar
nos sobre os servidore~ dos bancos federais (BB, CEF, BASA,

BACEN, MERIDIONAL, BNB) que estão cedidos a outros órgã
os federais, estaduais ou municipais, o seguinte:

a) quantos são;
b) quanto custam a cada banco;e
c) relação dos funcionários contendo:
- nome do funcionário, órgão a que está cedido, penodo e

salário.
Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Deputado Valdir

Colatto.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Valdir Colat
to dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Minis
tro da Fazenda informações relativas aos servidores dos bancos
federais (BB, CEF, BASA, BACEN, MERIDIONAL, BNB) que
estão cedidos a outros órgãos federais, estaduais ou municipais.

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
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95. Luis Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N°464,DE 1995.
(Do Sr.Antônio Sérgio Carneiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen
da a respeito de aumento do Imposto Territorial Ru
ral.

SenhorPresidente,
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 Informações:

O Imposto Territorial Rural tem ostentado historicamente
uma performance pifIa, seja em virtude de grotescas sub-avalia
ções cadastrais, seja em razão de injustifIcável indulgência na co
brança, sem falar na benevolência da legislação aplicável, de tal
sorte que o Brasil exibe uma das menores participações da tributa
ção da propriedade considerada como proporção das receitas tribu
tárias totais, entre os países civilizados, muito abaixo das médias
internacionais.

Todavia, mudanças recentes na legislação ou na administra
ção do imposto citado têm suscitado algum clamor entre os pro
prietários; em conseqüência, julgamos necessário contar com
esclarecimentos, de parte da Secretaria da Receita Federal, dando
conta do perfIl do imposto nos exercícios de 1993 e 1994 e de que
alterações nos respectivos critérios de cobrança, válidos para o
exercício de 1995, com quais repercussões estimadas, estariam
provocando mencionados rumores reativos.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Deputado Antônio
Sérgio Carneiro.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Sérgio Car
neiro dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro da Fazenda, no âmbito da Secretaria da Receita Federal,
informações sobre o perfIl do Imposto Territorial Rural nos exer
cícios de 1993 e 1994.
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É o relatório.

JI - 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 enéami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N°465, DE 1995
(Do Sr. Confúcio Moura)

Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado
do Planejamento e Orçamento a respeito dos proje
tos aprovados pela Superintendência da Zona Fran
ca de Manaus - SUFRAMA - para o Estado de
Rondônia

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Emenda Constitucio

nal de Revisão nO 2, de 1994, e nos arts. 24, V e § 2°, 115, I, e 116,
lI, b, do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência seja diri
gida ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento soli
citação no sentido de ser providenciado o encaminhamento a esta
Casa das informações referentes aos programas aprovados pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA - para
o Estado de Rondônia, nos últimos 4 (quatro) anos.

No sentido de melhor avaliar o atingimento dos objetivos
do Plano Diretor Plurianual da Zona Franca, os dados pleiteados
devem identificar:

a) recursos arrecadados, aí incluídas as dotações orçamentá
rias ou créditos adicionais; o produto de juros, multas, emolumen
tos e taxas; os auxílios, subvenções, contribuições e doações; as
rendas por serviços prestados e a renda patrimonial; e

b) recursos aplicados, individualizados por natureza de pro
grama (projetos de produção, de agroindústria, de fomento à in
dústria e beneficiamento, de turismo, de desenvolvimento de
mão-de-obra etc); as principais ações; os órgãos intervenientes; a
data de aprovação e o penodo de duração.

Justificação

Com base na prerrogativa constitucional fiscalizadora desta
Casa, e no pressuposto de transparência dos atos do Poder Execu
tivo, tornam-se indispensáveis as wormações ora solicitadas para
o pleno cumprimento das atividades parlamentares.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Deputado Conru
cio Moura.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Confúcio
Moura dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro do Planejamento e Orçamento informações a respeito dos
projetos aprovados pela Superintendência da Zona Franca de Ma
naus - SUFRAMA - para o Estado de Rondônia.

É o relatório.

JI - 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, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal-

do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 18-5-95. Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 466, DE MAIO DE 1995.

(Dos Srs. Jaques Wagner e Jair Meneguelli)

Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado
das Relações Exteriores acerca da atuação do referi
do ministério na condução da política de ampliação
de investimentos estrangeiros no setor produtivo na
cionaL

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no artigo 50 § 2° da

Constituição Federal e na forma dos artigos 115, I e 116 do Regi
mento Interno, seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores o seguinte pedido de infonnações:

Durante sua recente visita a Londres, a imprensa registrou
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso manteve encontro
com o Presidente da British Gas, Cedri Brown (vide anexo). A
British Gas, pertencente ao setor de distribuição de gás, foi uma
das grandes empresas estatais inglesas que foram privatizadas
pelo programa de reformas instituído pela Primeira Ministra
Margareth Thatcher. No mesmo dia em que se encontrou com o
Sr. Brown, o Presidente Fernando Heurique manteve encontro
com os presidentes do Midland Bank, William Burges, um dos
maiores credores do Brasil, e do Rotschild Bank, Evelyn Rots
child, os quais, após a reunião fizeram declarações reforçando
o interesse de suas instituições em investir nos setores de gás,
energia elétrica e petróleo.

Em nosso entendimento, ambos os encontros se acham cla
ramente interligados e evidenciam o empenho do Governo brasi
leiro, no sentido de desenvolver e ampliar contados para atrair
investimentos em setores da economia nacional, em especial, nos
segmentos dominados por empresas estatais que se acham ou que
virão a ser incluídas no Programa de Privatizações. De fato, a co
bertura jornalística em tomo da estadia do Presidente Fernando
Henrique em Londres enfatizou que o resultado da votação das
emendas constitucionais da Ordem Econômica e da aprovação do
projeto de Concessões de Serviços Públicos condicionaram atiUJ
des de investidores e que, segundo afirmação do próprio Presiden
te Femando Henrique, seu governo buscará inspiração em alguns
aspectos da experiência inglesa no âmbito da política de privatiza
ções.

Feitas estas considerações preliminares, especificamos, a
seguir, os pontos que desejaríamos fossem esclarecidos pelo Sr.
Ministro das Relações Exteriores.

1. Durante o contato que manteve com o Presidente Fernan
do Henrique, o Sr. Cedric Brown manifestou interesse em investir
no setor do gás brasileiro? Em caso afirmativo, de que forma se
daria este investimento e em que condições.

2. O Sr. Brown manifestou interesse em realizar investi
mentos em outros setores da economia brasileira?

3. Nos encontros com os representantes do Midland Bank e
do Rotschild Bank foi discutida ou manifesta a intenção de adqui
rir participação acionária em empresas estatais a serem incluídas
no Programa de Privatizações? Eles possuem interesse em alguma
empresa em particular?

4. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, ou membros
de sua delegação, manteve outros encontros com empresários?
Com quem?

5. A Embaixada do Brasil em Londres realizou diversos se-
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minários e encontros destinados a divulgar o potencial de investi
mentos na economia brasileira

a) Quais os critérios para a escolha dos participantes?
b) Qual a lista dos presentes?
c) Qual o valor das despesas incorridas na realização dos

eventos?
d) Qual a fonte de recursos utilizados para fInanciá-los.
e) Estão programados novos eventos? Quais e quando.
6. Temos informação de que a Embaixada do Brasil em

Londres, contratou empresas inglesas para executar trabalho de re
lações públicas e/ou agenciamento, com vistas à divulgação do po-

tencial de investimentos no Brasil, inclusive, nos setores estatais a
serem privatizados.

a) Quais as empresas escolhidas?
b) Houve contrato firmado?
c) Qual o critério de escolha da empresa?
d) Quais as condições, o valor e a data do contrato?
e) Qual a fonte dos recursos?
Sala das Sessões, 11 de maio de 1995. - Deputado Jaques

Wagner - Deputado Jair MenegueUi.

I.ONDRES . () lilmll tias 10'0
!açilPs dn refonnll conslílllcumal
IIn COlJllreS~lJ slIrl'rpPlJ'leu até
mesmo " pre~idenlp ~'ernando
HenrIque Cardoso. Ontem. ao
che~ar a Londres para as come·
morações do cinqlicnlenário do
fiM tia Se!/Unda Guerra Mundial.
pIlO <e mostrou Impressionado
com li velocidade do proceso de
reformas 110 Brasil e. animado.
fixou uma nova meti para seu
Kovemo: ChPllllr 10 tim do mano
úato com um nivel de inl1acão
eurofll'u. em lorno de :W. ao ano.
ca'lll do Rpino Unido.

Nós consel!!uimos sair dp
lima inflação de 00"1. para 2% I}\I

1.;",. ao mes. Quem conseguiu
I~SO em dez mlOses conse(l\lirá
em quntro a"!JS chegar li: a ul'!1n
inflação de IJIvel europeu - dl~
se Fernando Henrique ao rhe(l8r
al'l!Sldéncia da embaixada hrllsi
Ipirn em Londrell.

() PTP.'!dente disse ter ficado
snllslf'ito com a reação da (:amu·
mdade .:conÍlmlca Europeil iI
aprovllÇão. na comlsdo especial
da Camara. tia. emenda qtte l1exi·
biliza o monopólio do petrólt'o.
Ele leu noticias a respeito em
lornals brltiniCO!!. Ontem. Fer·
nando Henrique comemorou nir.
<ry o rilmo das votações no Con·
""?!ISO como tamlN'm I reaçãc; do
mel...lIúo internacional. ,\ refur
"a P li futura a~lIra li "1'/1'<1'
lnenlos llrr\'~dns nacionais " , .
tranl!l'inJl em setore1 hOje 1IIl1'
1o!,olizados ppl:J Estll~o fonr..

Votações animam investidoref

~Privatização será monitoradr
"~)NDRES _ Num~ ela. co~truido. Não. é Só 8\>l!Mar ur
ro ao!! setores que se referem i bota0 e elIUlr pnvat!zado. Isto s'
pnvatuaçio de estatais e i l1exl. ria fazer a pnvallzação selv.
bilizaçao de monopólio I come pm ql!e dIzem por ai. Tem qu
"entreguismo" ou "capitalismo se mod~ficar a estrutura doE.~t,
sel\'l~m". o presidente Feman. 1\0 - dISse Fernando IIp,nl1QUf
do Henrique Cardoso diue que o O presidente citou comp eltcn
pro~aml de rI~~ttzaçio nio pio o Departamento de AIlWlS
ser~ feIto com um aperto de !lo- Ener(lil Elétrica iDNAt:,. Se
tio e nem. reprewntari I Slid& :I0VO modelo de atuação lã esl
do setor publico doi ~..' t d . . Itratíllcol como telecomunlca. em el u o nos mtnlster. OI a
ções. petróleo ou tl'lllllJÚlÚO de Planej.lmento e dll Minis
ener(lia elétrica. Ele anunciou Enerll•. Fernlndo Henrlqu
que todo o processo de prlvatlza. quer o departamento. hOJe co~
..... levará em conta o Inm- lima estrutura totalmente volt,
~ da pm'a as complllhlal de me:
publico e seri monitorado por lia estaduais vlncululo ao COI
um novo modelo de Estado. a ..r ~ mIdor:' •
construído em SIU Governo. O •u .
novo ~lstema utilizará em pm1f - AI re«t'IS fundamel1tail (I
II que foi feito na Inllaterra: CIo- DNAE lia dos anos 30. O DNA
da setor prlvati%ldo terá um oro nío tem representante da soei'
ilio estatal fesllOOuvel aeomp4!' dade a net:I dOI consumidores
nhand.. a lranli\:lll. O presidente quer li inda III

. modalo Ilmllhante nl 6r&l r
H' todo I!m modelo a ...• teltfbnlR.CD.RI

FH diz estar
satisfeito

com ritmo
das reformas
no Congresso

o~ tlOmas centnlís das COnVpr!<:15
DEII1SE 1I0lHEMaOllG qUlO (I !,re~identp 11'\'1' ('m I.nll

_ ~__~~•.:~~'~__ ,...:d;,:.re;;s::,·...,..-:_..-__-:-:__...,
O primriro !'lIrtlntro foi cnm o

presidente da Ilrilish ~as. Sir
Cprlric Bru\\'ll. llellOis. Fern~ll'
do lIenriqllr Cl'lIVlOr5011 mm os
pre~idelltps do Mírlland /Iank.
Wiillarn BurRes, 11m dos maiores
credor~s do Braslr. e rio Rots·
child ll:tnk. Evplvn Rot<chilcL.
Apt'<ar uo ollmlSlno com as rI"
formas. I) 11I'esidente não con!\eo
guiu evitar ll('rllllntns sohrp. a
rlisIluta pnll'!' sues aliados PFI. p
PMDR e 8 I1re\'!' nacionall'Ol1Vo
cada PC!.1 CUT coJllra as refnr·
mns. No cnslI da bri!!a enU'"
PMU/I p PFJ.. Fprnando Henri·
que di.<I' '1l1r mio sp trata de um
prohlcma seno p clnssificou o
assunlo l~mo uma coi!lll mellor.
Em relacão aos RT'l!vlslas, ele foi
duro:

.. ,\ llTeve é um dlrello. Ago·
ra. la71'r f!Tl'VP e ninda rereix'r.
"untar temllO dp <I'I'\'lco para ~

aposentadorin e obt"r. vantal!f'n<.
ai fo dl'mnís. A/l1I1l1 1'11'5 ficarllln
contl'll " 1'e!lOuro. portantn. con·
tra o JIlIis - rlls'lO o prl"lldrntc

Em UrasiJIa. o pr1!!\idrnte Intr·
rlno. Marco Maciel. também fell'
tejou onlem a semana tle bons
resultados !,nra o Governo 11(1
r..on(ll1!S!lO:

_. AI vot~ dn sPllIana fo·
ram importantlOC por'1ulO M·
monctrarnm r,ne I."llisl:mvo r.
Jo:~"'l'tÍ\" p<rlill tralinlhando na
"""'IM rlm";lio. l)l'llm'l\'pnrlo nl
r"III('Ute.1.!' qut" a '\f.,tr,tACMtte d~t'.t:I
RCllresellllrnm u"" rllo mUlt·
Jlll!llU"o I'Ir8 li nlllo'!mo.

LONDRES _. As votlÇÕel da..
emendas constllucionlÍs da Or·
dem Economlca e I aprovação
do projeto de conceuõet de ser·
Viços públiCO!! animaram OI In·
'Iestidores Inlllisll. Em connna
amem com o presidente Feman·
do Henrique Cardoso. OI presi
dentes do Mldllnd Bank. WII·
liam Burlea. e do ROltchlld
Bank. EVllyn ROItchlld. 1IIOItra·
ram Interesse em investir em se
tores como a enerata elétrica I
petn\1fo.

- A sltuaçio no Brasil • mui·
to diferente di mexicana. OBra·
sil é multo mais estável. NelI li
tamOl intereslldoa em Investir
no pais. IlOItlrlllDOI de tOJOll'
parte em setores como. por'
exemplo. o da eletrlcldada. O
presidente Femando Henrique •
um homem de prindploa fortes e
terá exilo - diuI RilItdúId.

- Estamol IIlteres!ado~ I
Brasil. onde I sltuacão econorr
Cl ..ti boa - aVllliou HUl'l/e~

Fernando Henrique tentar
ilJlhar hojemail um aliado e:
sua peregrinlçiO no Rl'Ullll dI
paises ricos. em busca de 011
dançu Ilnanceiru IIlltrnlCU
naiI. O alvo d_ vez será o pr
melro-minlslro britãnlco. Joh
Mijar.

- Vou conversar sobre es'
lSIunlo com M~or. Essas Insl
tu1ç6ea (Banco Mundial. FMI
BIrd) foram criadas 10llC depo:
da 8eIunda Guerra e preslsar
de mudanças. Nio tem cabimer
to que o Brasil pque mais jure
do que recebe de recursos tiIIIt'
bancos - disse Fel'lllndo Henr
que. que planeja conversar s.
brt o mesmo assunto com
chanceler a1emio Helmul Kho
em julho.
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U PAis ESTA MAJ)l1RO PARA LEVAR ADIANTE O QUE PROPUSEMOS'.::..:.:.::.::....::.;==:.::..._------
• RITMO UAS RF.HIRM,\S

Eu rlle ;;1111" prn!li t'OlTo a
,.~. ""!'~'Il"\ 1'0'- t'l118 isso ~as

";('.'rnla~: I 'I" :lcI'ntecr.nd!l no'
:'; ::.~' ,in'!l dI' que o Pais
';la ma'luro para levar adian·
.'. ':'1l1im que propusemos..

• GREVE - "São grupos
corporativos que tem interes·
<e apenas em defender um pe.
dacinho do quI' pensam que
li bom para eles mas não é. A
greve nào tem muita impor·
tância nào, porqu!' o grosso
dos servidores não vai npsto,
'Ollda. O Supremo Tribunal Fe
deral declarou que não há di·
reito de greve enquanto mio
for regulamentado o artigo da
Constituição que trata do 85·
suuto. A greve é um direito.

n~(Jr&. lirar em gre\'e e amrla
receher, contar tempo para
allo~l'nladf)ria e obtl'r vanta·
Ilens ai li demais, Afinai. essas
pess.oas ficaram contra o te·
souro. ponanto, contra o pais,
A greve. às veZl!!I, é política
sim. mas tem que encarar as
conseqüências. Os próprios
servidores estão tomando
consciência. A maioria vai
perceber que está errado".

• PFL X PMDB - "Não são
problemas sérios. No Brasil.
cl'rlos seLOres se preocupam
com fofocas c opiniões subjeli·
"li•. U Brasil tem tantas possi·
bilidades (lUe istll são coisas
menores.

• ODACIR KLEIN - "Claro

'jllC lica (no Mimsterlo), E ur.l
exr.ell'me mmistro. tem o l11~U

"''')lO I' lica no cargo' .

• INFLAÇÃO - "Nos conse·
I!UlfllOS sair de 50'10 para 2~í

011 1.5~í ao més. Quem conse
gUIu isto em dez meses conse
guirá em quatro anos chegar
lá: a uma innação de nivel eu·
I'OIICU:'

• PRIVATIZACÃO - "Há·
todo um modelo a ser cons·
tl1lÍdo. Não é só apertar um
botão e eSlar privatizado. Isto
seria fazer a privatização sei·
vagpm que dizem por ai. Esta
l'xpressão não corresponde à
realidade e aos interesses n~·
cionai~ do povo ou do pais.
VoeI! não pode imaginar que

privauz01l ~ que o) E~lado nãr.
tem nada o que lazer. Hã mui·
to a fazer para Que a privati·
zação resulte em beneficio pa·
ra a população para se fa·
zer a prlvatizaçio correta,
pensando no pais e nos consu·
midores, tem que se modificar
a estrutura do Estado"

• MONOPÓLIOS - "O Go
verno tem que ter a capacida·
de de saber se as empresas es
tão seguindo as re~. Tem
que evitar que haja monopólio
privado. Cabe ao Governo fa
zer com que a privatização em
todos os setores seja um pro
cesso que diminua o custo e
beneficie o consumidor fi·
nal".

1-Relatório

Pela presente proposição, os Senhores Deputados Jaques
Wagner e Jair Meneguelli dirigem-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro das Relações Exteriores infonnações
acerca da atuação do referido Ministério na condução da política
de ampliação de investimentos estrangeiros no setor produtivo na
cional, em especial quando da recente visita do Presidente da Re
pública à Inglaterra.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinador~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, 16 de maio de 1995. - Deputado Ronal·
do Periro, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 18-5-95. Luís Eduardo, Presidente.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CGC 26.994.574/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução nO 60, de 1994, apresentamos a
Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de março de 1995.
A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita
compreensão das Demonstrações.

RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Tranferências Intragovem.
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas de Capital
ING, EXTRA-ORÇAMENT.
Valores em Circulação
Recursos Especiais a Receber
Valores em Trânsito Realizáveis
Oulros Valores em Circulação
Obrigações em Circulação
Rest"s a Pagar-Inscrttos-A Pagar

DISP.PER[ODO ANTERIOR
Conta Única Tesouro Nac.
Aplicações Financeiras
Outras Disponibilidades
TOTAL DOS INGRESSOS

BALANÇO FINANCEIRO

1.108.482,53 DESPESAS CORRENTES
179.407,63 Aplicação Direta e Transferência
86,415,85 Intragovernamental
86.415,85 Outras Despesas Correntes

842.659,05
789,49
789,49

9.447.303,66 DISP. EXTRA-ORÇAMENT.
9.430.883,22 Valores em Circulação
9.424.772,65 Recursos Especiais a Receber

6.110,56 Valores em Trânsito Realizáveis
0,01 Outros Valores em Circulação

16.420,44 Obrigações em Circulação
16.420,44 Fornecedores

Restos a Pagar-Inscrição
Ajustes de Direitos e Obrigações
Baixa de Direitos

2.812.957,63 DISP.PERfoDO SEGUINTE
783.027,84 Conta Única Tesouro Nac.

2.025.648,18 Aplicações Financeiras
4,281,61 Outras Disponibilidades

13.369,533,31 TOTAL DOS DISP~NDIOS

.lt~E
ADEL~VEIRA SABINO

Diretor-Geral

24.400,32

24.400,32
24.400,32

9.506,766,87
9.267.300,10
9.250.978,00

16.322,09
0,01

65.943,93
400,00

65.543,93
173.522,84
173,522,84

3.838.366,12
952,990,94

2.880.800,81
4.574,37

13.369.533,31
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ATIVO FINANCEIRO
Disponível
Disponível em Moeda Nac.
Bancos C/Movimento
Aplicações Financeiras
Créditos em Circulação

Recursos Receber Tes.Nac.

Valores em Transito Realiz

ATIVO NÃO FINANCEIRO
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Realizáveis a
Longo Prazo
Depósito Compulsório
Recursos Vinculados

ATIVO REAL

ATIVO COMPENSADO
Compensações Ativas Diversas '

Direitos e Obrigo Contratuais

ATIVO TOTAL

13.105.666,21 PASSIVO FINANCEIRO
3.838.366,12 Obrigações em Circulação
3.838.366,12 Obrigações a Pagar

957.565,31 Restos a Pagar não
2.880.800,81 Processados

9.267.300,09
9.250.978,00

16.322,09

42.531,82
42.531,82

42.531,82
42.531,81

0,01

13.148.198,03 PASSIVO REAL

PATRIMÓNIO LíQUIDO

Patrimônio/Capital

Resultado do Período

Situação Patrimonial Ativa
Situação Patrimonial Passiva

7.327,50 PASSIVO COMPENSADO
7.327,50 Compensações Passivas Diversas

7.327,50 Direitos e Obrigo Contratadas

13.155.525,53 PASSIVO TOTAL

PUB~IQrJiJSE

,íi;{t~·~
ADELMW'i.VEIRA SABINO

Diretor-Geral

16.420,44
16.420,44
16.420,44

16.420,44

16.420,44

13.131.777,59

12.217.065,76

914.711,83

13.148.198,03
12.233.486,20

7.327,50
7.327,50

7.327,50

13.155.525,53
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ORÇAMENTÁRIAS
Receitas Orçamentárias
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Transferências Intragovem.

Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital

Outras Receitas de Capital

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mutações Ativas
Ajustes de Bens, Valores e

Créditos
Ajustes de Créditos

VARIAÇÓES ATIVAS

FONTE: SIAFII95

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1.1 09.272,02 ORÇAMENTÁRIAS
1.109.272,02 Despesas Orçamentárias
1108.482,53 Despesas Correntes

179.407,63

86.415,85
842.659,05

789,49
789,49

3.362,97 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

3.362,97 Mutações Passivas

Desincorporações de Ativos

3.362,97 Baixa de Direitos
3.362,97 RESULT.PATRIMONIAL

Superavit

1.112.634,99 VARIAÇÓES PASSIVAS

PUBLI~~n-SE
rnAtl,_ .

ADELM~LVEIRA SABINO
Diretor-Geral

Maio de 1995

24.400,32

24.400,32
24.400,32

173.522,84

173.522,84
173.522,84

173.522,84
914.711,83

914.711,83

1.112.634,99
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NOTA 1 - Contexto Operacional· O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria das condições de trabalho de
Deputados e funcionários, e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios estabelecidos pela Lei nO 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, principalmente, por
aplicações em NTN, acrescidas dos rendimentos auferidos. b) Depósitos Compulsórios - Demonstrados pelos
valores nominais acrescidos da atualização monetária. c) Receitas e Despesas - registradas obedecendo o
regime contábil misto.
NOTA 4 - Informações Adicionais - Os recursos arrecadados pelo Programa de Assistência à Saúde 
PRÓ-SAÚDE constituem receitas do Fundo Rotativo, conforme estabelece a Resolução nO 60 , de 1994.
NOTA 5 - Receitas Orçamentárias - Representadas,substancialmente, por receitas correntes, dentre as quais se
destacam as outras receitas correntes, referentes à arrecadação de recursos do Pró-Saúde e a saldos de
exercícios anteriores (R$842.659,05).
NOTA 6 - Resultado Patrimonial - Apresenta no mês de março de 1995 um superávit de R$ 914.711,83.

ADELMAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

ANTONIO FRANCISCO AMARAL
Diretor Coordenação de qontabilidade

MAURO DINIZ BRUMANA
Diretor Departamento de Finanças

MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO
Assist. Controle do Fundo Rotativo

...•. CRC/DF 6883

-SE

wli~
ADELM,A; VEIRA SABINO

Diretor-Geral

PORTARIA N° 043195

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas
-!PC, no uso de suas atraibuições, resolve.

Designar a servidora Maria do Carmo Ribeiro da Silva,
Técnico Legislativo - Agente de Serviço Legislativo, Matricula n°

4~66, do Qu.adro de Pesso.al da .Câmara dos Deputados, à disposi
çao do InStlu:to de PJ:t:':ldêncla .d?s Congressistas - IPC, para
e,,;ercer a n:~çao de Auxiliar AdII1ll1lstrativo a, a partir desta data.

. Brasília, 17 de maio de 1995. - Deputado Heráclito Fortes
PreSIdente. '
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Presidente:
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RONALDO PERlM - PMDB-MG

20 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

10 Secretário:
WILSON CAMPOS - PMDB - PE
20 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - J:YrB-MG
30 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PP - DF
40 Secretário:
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
10 ROBSON TUMA - PL-SP

20 VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

30 LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

40 WlLSON BRAGA - PDT-PB

Líder: MICHEL TEMER

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFLIPI'B)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Líder: FRANCISCO DORNELLES

Adão Pretto
Jair Meneguelli
Luís Gushiken

Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Romel Anízio
Valdomiro Neger

Jofran Frejat

Augusto Nardes
Eraldo Trindade
Moacir Andrade

Luciano de Castro
Paulo Mourão

Ricardo Izar
Hugo Biehl

Antônio Carlos Pannunzio
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

Vice-Líderes:
Gerson Peres (10 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Pauderney Avelino
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel

PT
Líder: JAQUES WAGNER

Adroaldo Streck
Arthur Virgílio Neto
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França
Arnaldo Madeira
Jorge Anders

PP

Líder: ODELMO LEÃO

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiado

, José Carlos Aleluia
Alvaro Gaudêncio 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
Sandro Mabel

Edinho Araújo
Jurandyr Paixão
José Luiz Glerot

PMDB

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brígido
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra

Vice-Líderes:
Nelson Trad (1o 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:
Ubiratan Aguiar (10 Vice) Yeda Crusius

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (10 Vice)
Edson Ezequiel

Antônio Joaquim
Eurípedes Miranda



BLOCO PARLAMENTAR (PLlPSDIPSC)

Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Matheus Schmidt
Sérgio Carneiro

Sílvio Abreu

Vice-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

PCdoB
Líder: ALDO RIBEIRO

Sérgio Miranda

BLOCO PARLAMENTAR (PSBIPMN)

Líder: FERNANDO LYRA

Vice-Líderes:
Corauei Sobrinho (lOViee)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

Vice-Líderes:
José Carlos Sabóia (lo Viee)
Alexandre Cardoso

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Ubaldino Júnior

PARÁGRAFO 4°, ART. 9" RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUlZ CARLOS SANrOS

Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira



1 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

Mendonça Filho
Vilson Santini

1 vaga (s)

PCdoB

PSBJPMN

Nelson Meurer (PP)

Adelson Salvador
BentoLelis

Titulares
Antônio Joaquim Araújo
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

PPS
Luís Barbosa (PTB) Sérgio Arouca

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-6978/6979/6981

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 (pn

PFI.JPfB

Suplentes
Albérico Cordeiro

Antônio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella
Luiz Braga

Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues

Roberto Pessoa

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

PedroIrujo
Udson Bandeira
Wilson Branco

Wilson Cignachi
2 vaga (s)

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Annando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
1 vaga (s)

PSDB

PMDB

Titulare;
Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO:pE AGRICULTURA
E POUTICA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (P1)
1°Vice-Presidente: José Fritsch (P1)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PSDB)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

PFI.JPfB

PT

PP

PPR

PDT

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres

Nelson Marchezan
Raimundo Santos

Barbosa Neto
Edinho Araújo

Euler Ribeiro
Geddel Vieira Lima

Henrique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen

Laire Rosado
Maurício Requião

Zaire Rezende
2 vaga (s)

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio Neto

Ayres da Cunha
FlávioAms

PT

PPR

PSDB

PMDB

Domingos Leonelli
José de Abreu
KoyuTha
Roberto Santos
Rommel Feijá
Salvador Zimbaldi

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Roberto Campos
Ubaldo Correa (pMDB)
Welson Gasparini

Ana Júlia
Ivan Valente

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieira
Hélio Rosas
João Ahneida
Marcelo Barbieri
PedroIrujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Airton Dipp
Carlos Cardinal

Giovanni Queiroz

Fernando Ferro
João Coser

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Célia Mendes
Enivaldo Ribeiro

Maria Valadão
Mário Cavallazzi

Telmo Kirst

Dolores Nunes
João Maia

Marconi Perillo

Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPR)

Carlos Mosconi
Herculano Anghinetti

Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz

PLlPSDIPSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roland Lavigne
José Rezende (PTB)
Zé Gomes da Rocha

AdãoPretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

Antônio Aureliano
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (PMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)

Luiz Durão
Odílio Balbinotti
Oscar Goldoni

Anivaldo Vale
Cleonâncio Fonseca (PSDB)
Hugo Biehl
José Teles
Roberto Balestra

Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico
Romel Anizio



Milton Temer Jair Meneguelli Régis de Oliveira
Tilden Santiago Paulo Lima (PFL) Vicente Anuda
Werner Wanderer (PFL) Pedro Wilson Zulaie Cobm

PP
Edson Queiroz Laprovita Vieira Jarbas Lima
Flávio Derzi Sérgio Naya Adylson Motta
VadãoGomes Silvemani Santos Gerson Peres

PDT Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Eurípedes Miranda Antônio Joaquim
Itamar Serpa Cunha Lima (S/Part.)
Wolney Queiroz Edson Ezequiel Hélio Bicudo

PLlPSDIPSC José Genoíno
Marcelo Deda

Márcia Marinho (PSDB) João Colaço (PSB) Milton Mendes
Marquinho Chedid Romel Anízio (PP) Paulo Delgado
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto

PSBJPMN Marconi Perillo
Jerônimo Reis Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes

ndemarKussler
Rommel Feij6

1 vaga

PPR
Adhemar de Barros

Alma 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 l4-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 Cobm (PSDB)

PFLIPTB
PPS

Jairo Carneiro (PFL) Augusto Carvalho

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)

PFLIPTB

Titulares
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

PMDB

SupleI)tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Jair Soares

JairoAzi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Mauúcio Najar
Moisés Lipnjk

Murilo Pinheiro
1 vaga

PDT
Coriolano Sales
Matheus Schmidt
Enio Bacci

PLlPSDIPSC
Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

.- PSBJPMN
Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

PCdoB
Aldo Arantes

Euúpedes Miranda
Magno Bacelar

Severiano Alves

Augusto Farias
De Velasco

Jerônimo Reis
I vaga

Haroldo Lima

AryKam
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 Aroldo Cedraz
Aloysio Nunes Ferreira Luciano Pizzatto Carlos da Carbms

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 (Pl)

Luiz Fernando PMDB
Michel Temer Alberico Filho Chicão Búgido

Roberto Valadão Remi Trinta Freire Júnior
Wagner Rossi Socorro Gomes (PCdoB) Inácio Anuda (PCdoB)

Wilson Branco Tete Bezerra
PSDB 1 vaga(s) Valdir Colatto

, Celso Russomanno PSDB
Emerson Olavo Pires Celso Russomanno Nelson Otoch

Franco Montoro Pimentel Gomes Roberto França



PSBJPMN
Ubaldíno Júnior Adelson Salvador

COMJSSÃO DE ECO~OMIA,
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)

PFUPTB
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
João Ribeiro

Roberto Brant
1 vaga (s)

VanessaFelippe Zulaie Cobra

PPR
Fernando Gabeira (PV) Eurico Miranda
Maria Valadão Jair Bolsonaro
1 vaga (s) José Carlos Lacerda

PT
Gilney Viana Domingos Dutra
José Machado Ivan Valente
1 vaga Marta Suplicy

PP
Laura Carneiro Francisco Silva
Silvernani Santos Valdenor Guedes

PDT
Sérgio Carneiro Itamar Serpa

PUPSDIPSC
RobsonTuma Elton Rohnelt

PSBJPMN
Gervásio Oliveira João Colaço'

Secretário: Aurenilton Aranma de Almeida
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Sala 3, Anexo lI, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1°Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

PFUPTB

De Velasco

Betinho Rosado
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Herculano Anghínetti
José Aníbal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli

PUPSDIPSC

PMDB

PSDB

RobsonTuma

Alberico Filho
Francisco Diógenes

Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão

Maria Elvira
Sandro Mabel

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Fernando Torres
José de Abreu

PLlPSDIPSC

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

FlávioAms
lldemar Kussler
José Amôal

PMDB

PSDB

PPR

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vaga (s)

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

Rubens Cosac
Nilton Baiano

1 vaga (s)

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Júlio Redecker
Mário Cavallazzi
Pauderney Avelino

João Fassarella
Luiz Mainardi
WagnerSalustiano (PPR)

Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Cunha Lima (S/Part.)
Magno Bacelar

PPR

PT

PP

PDT

Affonso Camargo
Alzira Ewerton
Fausto Martello

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Dilceu Sperafico
José Janene

Max Rosenmann
Vicente André Gomes

Fernando Gabeira (PV)
Raimundo Santos
Zé Gomes da Rocha (PSD)

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Francisco Silva
Laura Carneiro

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho

PT

PP

PDT

Fernando Ferro (PT)
Maria Valadão

Marta Suplicy (PT)

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Cidinha Campos
Sérgio Carneiro

Francisco Horta

PSBJPMN
Ricardo Heráclio

PCdoB
Aldo Rebelo

PRP
1 vaga (s)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira - Uh
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga (s)

Bosco França

Aldo Arantes

1 vaga (s)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDT)
1°Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDT)
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: 318-6900169051701117012

COMISSÃO DE Fll'{ANÇAS
E TRIBUTAÇAO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1°Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (PDT)

PFLIPTB

PLlPSDIPSC

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras-10h
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-6960'6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1°Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB).
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

PFLIPTB

Enio Bacci
Euripedes Miranda

Sérgio Miranda

Sérgio Guerra

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSB)

PLlPSDIPSC

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

José Chaves

PCdoB
Jurandyr Paixão (pMDB)

PDT

PSBJPMN

Roberto Brant Wilson Cunha

PMDB
Edinbo 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
Yeda Crusius Regis de Oliveira

PPR
Basílio Villani Anivaldo Vale
De1fJm Netto Ari Magalhães
Francisco Dornelles Roberto Campos
Paulo Mourão 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

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

Luiz Buaiz

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mendes
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

PT

Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

B.Sá(pSDB)
José Linhares

Luiz Durão
Wolney Queiroz

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PP

João Fassarella
Padre Roque

PPR
Cleonâncio Fonseca (PSDB)

Paulo Bauer
Ronivon Santiago (PSD)

PDT

PSDB

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
Rita Camata

Simara Eliery
1 vaga (s)

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
OOOrio Adriano

Álvaro Valle

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Esther Grossi
Pedro Wilson

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo BioIchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Alexandre Santos
FlávioAms
Sílvio Torres



PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga (s)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: 5" - 10:00h - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888

COMITSSÃODEMrnNASEENERGM
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)

PFLJPTB

PSDB

PI'

PP

Jayme Santana
Koyu lha

Sílvio Torres

Adelson Ribeiro
AryKara

Freire Junior
Rubens Cosac

1 vaga (s)

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

PSDB

PMDB

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
NelsonTrad

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Aécio Neves
Franco Montoro

PSBJPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco !\1ontoro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

PFLJPTB

Carlos Camurça
Flávio Derzi

1 vaga (s)

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

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 EdinhoBez
Jorge Tadeu Mudalen Marcelo Barbieri

Carlos Apolinário Marcos Lima Zila Bezerra
Hélio Rosas PanloTitan 2 vaga(s)

Luiz Carlos Santos Rivaldo Macari
Pedro Novais PSDBRoberto Rocha

4 vaga (s) Adroaldo Streck Firmo de Castro
Luciano Zica (PT) Márcio Fortes
Sylvio Lopes Marinha Raupp

PPR
Alexandre Santos Fausto Martello Benedito Guimarães
Cipriano Correia José Tude (PTB) Júlio Redecker

José Aníbal Sérgio Barcellos (PFL) Nelson Marquezelli (PTB)
Roberto Santos PI'

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 Mauúcio José Carlos Coutinho (S/Part.)
Delfun Netto PLlPSDIPSC

Pauderney Avelino
Elton Rohnelt Zé Gomes da RochaSimão Sessim

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

PSBJPMN
Marquinho Chedid (PSD)José Carlos Sabóia

Augusto Farias
Valdemar Costa Neto

Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
Eliseu Resende

PDT

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

Luciano Castro
Moacyr Andrade
Raimundo Santos
Ricárdo Izar

PPR

PMDB

Antonio BaJhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

Adelson Ribeiro
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
Freire JIDrior
José Priante
Luiz Fernando
Nan Souza (PP)
Olavo CaJheiros



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 SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍUA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1°Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

PFI1PTB

PPR
Cunha Bueno Adylson Motta
Paulo Bauer Wagner Salustiano

PT
Luiz Gushiken Conceição Tavares
Sandra Starling Eduardo Jorge

PP
Costa Ferreira Jofran Frejat
Raul Belém (PFL) Salatiel Carvalho

PDT
Carlos Cardinal José Mauricio
RenanKurtz Oscar Goldoni

PI1PSDIPSC
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, :pE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBUCO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1°Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (PMDB)

PFI1PTB

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
SeraílID Venzon Fernando Zuppo
Vicente André Gomes Wilson Braga

PI1PSDIPSC
Luiz Buaiz . José Egydio
Nilton Baiano (pMDB) Pedro Canedo

PSBJPMN
Luiz Piauhylino Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) BetoLelis

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

José Fortunati
Paulo Bernardo
Sandra Starling

A1mino Affonso
Jackson Pereira
Tuga Angerami

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Paulo Mourão

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
I vaga (s)

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

PT

PPR

PSDB

PMDB

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (pn

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (pn
Paulo Paim (pn
Paulo Rocha (pn

Célia Mendes
Ronivon Santiago (PSD)

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

Ildemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

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
Feu Rosa

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 (pn
Vilmar Rocha

PPR

PSDB

PMDB

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Amaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Chicão Brigido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe



José Chaves

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti
Serafim Venzon

João Paulo
Paulo Delgado

Augustinho Freitas
2 vaga (s)

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

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 Robnelt (pSC) Euler Ribeiro
Hélio Rosas Luiz Henrique
João Thomé Mestrinho Marcelo Barbieri
José Pinotti Noel de Oliveira
José Thomaz Nonô Pinheiro Landim

PSDB
Arnaldo Madeira Antônio Aureliano
Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch Firmo de Castro

PPR
Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Pauderney Avelino Luciano Castro

PT
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PP
Marquinho Chedid (PSD) Valdenor Guedes
Nilton Cerqueira 1 vaga

PDT
Antônio Joaquim Airton Dipp
Eurípedes Miranda Cunha Lima

PlJPSD/PSC
José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Leone1Pavan

PDT

PP
Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia

João Coser
TeIma de Souza

PSBIPMN
Candinho Mattos (PMDB)

PCdoB
Paulo Gouvêa (PFL) JandiraFeghali

Secretário: Rui Ornar Prudencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a Q976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

PFlJPTB

Alceste Almeida Arolde de Oliveira
Duílio Pisaneschi Cláudio Cajado
Hilário Coimbra Eliseu Resende
JairoAzi Iberê Ferreira
Lael Varella Jaime Fernandes
Mauro Fecury João Iensen
Mauro Lopes José Santana de Vasconcellos
Melquiades Neto (PMN) Luís Barbosa
Philemon Rodrigues Rodrigues Palma
Theodorico Ferraço Rubem Medina

PMDB
Alberto Goldmann Luiz Henrique
Alberto Silva Marcelo Teixeira
Antônio Brasil Marcos Lima
Barbosa Neto Mauri Sérgio
Carlos Nelson Nestor Duarte
Darcísio Perondi Nicias Ribeiro
Henrique Eduardo Alves Olavio Rocha
Moreira Franco Ushitaro Kamia (PSB)
Newton Cardoso 1 vaga (s)

PSDB
Jorge Anders Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes João Leão
Leônidas Cristino Sebastião Madeira
Marinha Raupp Paulo Feijó
Mário Negromonte Vanessa Felippe
1 vaga (s) Zé Gerardo

PPR
Antônio Jorge Affonso Camargo SJPart.)
Benedito Guimarães Enrico Miranda
Simão Sessim Felipe Mendes
Telmo Kirst José Teles

PT
Carlos Santana Alcides Modesto
Hugo Lagranha (PTB) Jaques Wagner

PP
Valdomiro Meger Costa Ferreira
Wigberto Tartuce Nilton Cerqueira

PDT
Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga Sílvio Abreu

PlJPSD/PSC
Marcos Medrado (PP) NanSouza

PSBIPMN
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)

PFlJPTB



PSBJPMN
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 (PI)

PFLIP'fB

REFERENTE A DJREITOS 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
PFlJPTB

Maurício Campos

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

AnDando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Ciguachi

PLlPSDIPSC

P.MDB

Expedito Júnior

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva
Humberto Souto

José Mendonça Bezerra
José Rocha

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Hermes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga (s)

Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

Eraldo Trindade
Gerson Peres

P.MDB

PSDB

PPR

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos

Antonio Ueno
Osório Adriano

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

1 vaga (s)

Emerson Olavo Pires
FeuRosa

José Teles
Maria Valadão

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGerardo

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

PSDB

PPR

PT

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negromonte

Célia Mendes
Prisco Viana

Welson Gasparini

Chico Vigilante
Paulo Rocha

Wigberto Tartuce

Antônio Joaquim

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

Luiz Mainardi
Sandra Starling

Edson Queiroz

Sérgio Carneiro

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Carlos Santana De Velasco
Celso Daniel

Humberto Costa PSBJPMN
Carlos Cardinal

PSBJPMN
GonzagaPamom 1 vaga

Secretário: EstevamdosSantosSilva
Reunião: terças, quartas e quinms-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

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 DO CÓDIGO ELEITORAL E

MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRlAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Mondonça Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Sanffina (PSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares Suplentes
PFlJPTB

Nilton Cerqueira
1 vaga (s)

Chico da Princesa
Sílvio Abreu

Welinton Fagundes

PP

PDT

PLlPSDIPSC

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
LeonelPavan

1 vaga

Aracely de Paula Iberê Ferreira



PPS
Augusto Carvalho Sérgio Arouca
Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sala lZ0 - Anexo 11- Telefones: 318-706617067
Telefone: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO
T~TODO PROTOCOLO RELATIVO AO
CODIGO ApUANElRO DO MERCOSUL,

CONCLUIDO EM OURO PRETO-MG,
ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12·94.

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
1° Vice-Presidente: Augusto Vivf\iros (PFL)
ZOVice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR)
Relator: Paulo Ritzel (pMDB)

Relator: Vihnar Rocha (PFL)
Titulares Suplentes

PFlJPTB

José Jorge Efraim Morais
Pedrinho Abrão Luciano Pizzatto
Pedro Corroa 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

PP
Marconi perillo Edcson Queiroz

PDT
José Maurício Giovanni Queiroz

PI.JPSDIPSC
Elton Rohnelt Francisco Rodrigues

Bonifácio de Andrada Paes Landim
José Santana de Vasconcellos Pedrinho Abrão
Mendonça Filho Ricardo Barros
Couraci Sobrinho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vilmar Rocha

PMDB

João Ahneida Teté Bezerra
Nicias Ribeiro Chicão Brígido
Olavo Calheiros 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

PP

José Janene José Linhares
Romel Anízio Osvaldo Reis

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Euripedes Miranda

PI.JPSDIPSC

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSBJPMN

Fernando Lyra José Carlos Sabóia

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Brunilde Liviero de Moraes
Local: Servo Com. Especiais: Anexo 11 - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

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, UTJLIZAÇÃO,

COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O

CONTENHAM, BEM COMO DAS FmRAS NATURAIS
E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER ORIGIEM, ,

UTJLIZADAS PARA O MESMO FIM,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Proposição: PL-398lJ93 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
10 Vice-Presidente: Lídia Quinan (pMDB)
zo 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)

PFlJPTB

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 (s)



Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioAms
Yeda Crusius

Hugo Biehl
João Pizzolatti
Nelson Marchezan

José Fortunati
Luiz Mainardi
TeIma de Souza

PSDB

PPR

PT

PP

Adroaldo Streck
FeuRosa

Franco Montoro
Mareio Fortes

Júlio Redecker
Mário Caval1azzi
. Rogério Silva

Luiz Gushiken
Miguel Rossetto
Sandra Starling

Arthur Virgílio Neto
Nelson Otoch
Zulaie Cobra

Gerson Peres
Jarbas Lima
Ricardo Izar

Carlos Santana
João Fassarella
José Fortunati

Nilton Cerqueira
Silvemani Santos

PPR

PT

PP

Domingos Leonelli
Jackson Pereira
Marinha Raupp

Paulo Bauer
Raimundo Santos

Wagner Salustiano

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico

PDT

Nelson Meurer
Romel Anízio Femando Lopes

Matheus Schmidt

PDT

Enio Bacci
WoIney Queiroz

PCdoB
Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretário: José Maria A. Castro
Loca]; Servo Com. Especiais - Anexo II- Sala 120 B - Ala Nova
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE

TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA
CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A

REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL

Proposição: Req. Autor: Inocêncio Oliveira

Presidente: Homero Oguido (pMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (pMDB)
2° Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes
PFI.JPTB

Adauto Pereira
Alceste Ahneida

Antonio Joaquim Araújo
Carlos da Carbrás

Efraim Morais
Hilário Coimbra

Mauro Fecury

PCdoB
Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretário: Maria Helena C. de Oliveira
Loca]; Servo Com. Esp. Anexo 1I-Salas l24A1l52JA - Ala Nova
Telefone: 318-687417066/7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS PARA A
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL, DESTINADAS A
CUSTEIO, COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)
Relator: Valdir Colatto (pMDB)

Titulares Suplentes
PFI.JPTB

Abelardo Lupion Adauto Pereira
Carlos Melles Benedito de Lira
JcséRocha Hugo Rodrigues da Cunha
Nelson Marquezelli Pedrinho Abriio

PMDB
André Puccinelli Fernando Gomes
Nair Xavier Lobo 2 vaga (s)
Valdir Colatto

PSDB
Antonio Aureliano Amon Bezerra
Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

PPR

Hugo Biehl Augusto Nardes
Roberto Balestra Paulo Mouriio

PT
2 vaga (s) 2 vaga (s)

PP

Romel Anízio Dilceu Sperafico

Gonzaga Patriota

Welinton Fagundes

PSBJPMN

PLlPSDIPSC

Marquinho Chedid

Nilson Gibson

Itamar Serpa
1 vaga (s)

Roland Lavigne

Annando Abilio
José Aldemir

Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

2 vaga (s)

Gonzaga Patriota

. Alexandre Santos
PSDB

PMDB

PSBJPMN

PLlPSDIPSC

Antonio Joaquim
Carlos Cardinal

Adelson Salvador

Alberico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
José Rezende
Paulo Lima

Francisco Rodrigues

Jovair Arantes

Candinho Mattos
Maria Elvira
Homero Oguido
Sandro Mabel
Silas Brasileiro



Carlos Cardinal

PDT

Odílio Baldinotti Sérgio Guerra
PSBJPMN

João Colaço

PSBJPMN

Beto Lélis Adelson Salvador
Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120 - B - Ala
Nova
Telefone: 318-687417052

COl\HSSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3. DE 1995. QUE

"ALTERA0 INCISO XIDO ART. 21 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES)

Proposição: PEC.0003~5 Autor: Poder Executivo
Presidente: Humberto Souto (PFL) .
1° Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
2° Vice-Presidente: Adroaldo Streck (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)
Relator: Geddel Vieira Lima (PMDB)

Titualres Suplentes
PFLIPTB

Arolde de Oliveira Alceste Almeida
Humberto Souto Efraim Morais
Leur Lomanto Eliseu Moura
Heráclito Fortes José Rocha
Paulo Bornhausen José Tude
Paulo Cordeiro Sérgio Barcellos
Paulo Heslander Vic Pires Franco

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira João Natal
Carlos Apolinário Laire Rosado
Geddel Vieira Lima Nestor Duarte
Henrique Eduardo Alves Remi Trinta
Pedro Irujo Roberto Valadão
Roberto Rocha Udson Bandeira

PSDB

Adroaldo Streck Celso Russomanno
Antonio Balbmann Domingos Leonelli
Artbur Virgílio Neto Ildemar Kussler
Danilo de Castro Sebastião Mdeira

PPR
Gerson Peres Basílio Villani
Nelson Marchezan Francisco Dornelles
Ricardo Izar Roberto Campos

PT
Ivan Valente Ana Julia
Milton Temer Chico Vigilante
Tilden Santiago Paulo Delgado

PP

Flavio Derzi Edson Queiroz
Sérgio Naya Silvernani Santos

PDT
Fernando Lopes José Carlos Coutinho
Fernando Zuppo Leonel Pavan

PLlPSD/PSC

Eujacio Simões Pedro Canedo

Roland Lavigne
PLlPSD/PSC

Zé Gomes da Rocha

PCdoB

Sérgio Miranda Ricardo Gomyde

Secretário: Heris Medeiros JoffIly
Local: Servo Com. Especiais: Anexo TI - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70611706217052

COl\HSSÃO 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.00004~5 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
1° Vice-Presidente: Manoel Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Relator: Jorge Tadeu MudaIen (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Benedito de Lira Carlos Melles
Davi Alves Silva Félix Mendonça
Luciano Pizzatto Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro João Ribeiro
Marilu Guimarães José Carlos Vieira
Moisés Lipnik José Coimbra
Tbeodorico Ferraço Roberto Fontes

PMDB
AryKara Chicão Brígido
Francisco Diógenes Edison Andrino
Hélio Rosas Freire Júnior
Hermes Parcianello Ivandro Cunha Lima
Jorge Tadeu Mudalen Noel de Oliveira
Marcos Lima Ubaldo Correa

PSDB

FeuRosa Arnaldo Madeira
Herculano Anghinetti Jovair Arantes
João Leão Robério Araujo
Saulo Queiroz Vittorio Medioli

PPR

Anivaldo Vale Adhemar de Barros Filho (pRP)
Augusto Nardes Luciano Castro
Enivaldo Riberiro Ricardo Izar

PT
Domingos Dutra Luciano Zica
José Fritsch Maria Laura
José Machado Nedson Micheleti

PP

Edson Queiroz Francisco Silva
Renato Johnsson Talvane Albuquerque

PDT
Airton Dipp Renann Kurtz
José Maurício Silvio Abreu

PLlPSD/PSC

Marquinho Chedid Elton Rohnelt

PSBJPMN

José Chaves Bosco Franca



PCdoB
Inácio Arruda Aldo Arantes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo n- Sala 10 - Mezanino
Telefones: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERlR PARECER Á PROPOSTA
DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N° 5, DE 1995, QUE
"ALTERA O INCISO]X DO ART. 170, O ART. 171 E O
PARÁGRAFO 1° DO ART. 176 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL" (EMPRESA BRASILEIRA)

Proposição: PEC-0005J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Araujo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Torres (PSDB)
3° Vice-Presidente: vago
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes
PFI.JPTB

Secretário: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo n- Sala 120-B - Pav. Sup.
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERlR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE

"ALTERA0 PARÁGRAFO lODO ART. 177 "
(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)

Proposição: PEC-0006l95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Goldman (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Titulares Suplentes
PFlJPTB

João Mendes
Ney Lopes
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Pedro Correa
Vilmar Rocha
Heráclito Fortes

Antonio Brasil
Edinho Araujo
Luís Roberto Ponte
Sandro Mabel
Wilson Cignachi

Fernando Torres
Mário Negromonte
Silvio Torres
Vicente Arruda

Chico Ferramenta
Gilney Viana
João Fassarella

Ari Magalhães
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Itamar Serpa
Matheus Schmidt

Luiz Carlos Hauly
Osvaldo Reis

Aldo Rebelo

PMDB

PSDB

PT

PPR

PDT

PP

PCdoB

Aroldo Cedraz
Paulo Lima

Augusto Viveiros
Duilio Pisaneschi

Antonio Ueno
José Borba

Severino Cavalcanti

Adelson Ribeiro
Fernando Diniz

José Aldemir
Jurandyr Paixão

Oreino Gonçalves

Jorge Anders
Osmânio Pereira
Roberto Franca

Régis de Oliveira

José Machado
Luiz Mainardi

Sandra Starling

Basílio Villani
Luciano Castro

Francisco Dornelles

Chico da Princesa
Cunha Lima

Laura Carneiro
Wigberto Tartuce

Socorro Gomes

Betinho Rosado
José Mucio Monteiro
JúlioCesar
Lima Netto
Rodrigues Palma
Rubem Medina
Vicente Cascione

Alberto Goldman
Edinho Bez
Ivo Mainardi
Paulo Titan
Rivaldo Macari
Simara Ellery

Jackson Pereira
Mareio Fortes
Salvador Zimbaldi
Eduardo Mascarenhas

DelÍ1m Netto
Julio Redecker
Roberto Campos

Luciano Zica
Marcelo Deda
Miguel Rossetto

Salatiel Carvalho
Silvemani Santos

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Augusto Farias

Gonzaga Patriota

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

Antonio Feijão
Antonio Geraldo

Carlos Magno
Fernando Gonçalves

João Mellão Neto
Osvaldo Coelho

Paulo Gouvea

Antonio do Valie
Hélio Rosas

Jorge Wilson
Marcos Lima

Nicias Ribeiro
1 vaga (s)

Ayres da Cunha
Emerson Olavo Pires

Ezizio Pinheiro
Rommel Feijó

Basílio Villani
Francisco Dornelles

Maria Valadão

Chico Ferramente
Conceição Tavares

Fernando Ferro

José Janene
VadãoGomes

Enio Bacci
Seraflm Venzon

Roland Lavigne

Ushitaro Kamia

Pedro Canedo

João Colaço

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

Expedido Júnior

Gervásio Oliveira

PCdoB

Haroldo Lima Lindberg Farias

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL N° 7, DE

1995, QUE"ALTERA O ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (EMBARCAÇÃO NACIONAL, NAVEGA-

çÃO DE CABOTAGEM E DE INTERIOR)
Proposição: PEC-007J95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Alberto Silva (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Nelson (pMDB)
2° Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)
3° Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PPR)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

COMISSÃO ESPECIAL
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1° DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155/93 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: Ibmhim Abi-Ackel (PPR)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Werner Wanderer
Hilário Coimbra
José Carlos Aleluia ,
José Santana de Vasconcellos
Mauricio Najar
Osório Adriano
Philemon Rodrigues

PMDB
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Dilso Sperafico
Newton Cardoso
Pinheiro Landim

PSDB
Antonio Aureliano
Ceci Cunha
Leonidas Cristino
Zé Gerardo

PPR
Prisco Viana
Luciano Castro
Mario Cavallazzi

PT
Carlos Santana
João Coser
TeIma de Souza

PP

Carlos Camurça
Valdenor Guedes

PDT
Magno Bacelar
Enio Bacci

PLlPSDIPSC
Marquinho Chedid Sobrinho

PSBJPMN
Nilson Gibson

Adauto Pereira
Eliseu Moura

Hugo Lagranha
João Iensen

Mauro Lopes
Murilo Pinheiro
Roberto Pessoa

Candido Mattos
Darcisio Perondi
Fernando Gomes
Marcelo Teixeira

Olavo Rocha
Roberto Paulino

Cipriano Correia
Eduardo Barbosa

Ezídio Pinheiro
Paulo Feij6

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

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

SalomãoCrnz
JoséTude

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Adylson Motta
Roberto Balestra

Welson Gasparini

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Mário de Oliveira
Talvane Albuquerque

Magno Bacelar
RenanKurtz

Paulo de Velasco

Adelson Salvador

PCdoB
Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: Edla Calheiros
Local: Serv. Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B - Ala Nova

Telefones: 318-7066/706717052

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário (a): Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo n - Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052



"DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura Seção I ou 11 si o porte R$31 ,00

Porte do Correio R$ 60,00

Assinatura Seção I ou 11 c/porte R$ 91,00 (cada)

Valor do número avulso R$ 0,30

Os pedidos devemseracompanhados de cheque pagável emBrasília, Nota de Empenho ou OrdemdePagamento
pela Caixa Econômica Federal-Agência 1386- PAB.CEGRAF, conta corrente nO 920001·2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452·9 - CENTRAL, conta corrente nO 5556020414, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311·3738 e 311·3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de .
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL -REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

n° 118 - abril/junho 1993

O Perfil Constitucional do Estado Contemporâneo: o Paulo Affonso Leme Machado
Estado democrático de direito. Construção e Desconstrução do Discurso Culturalista

Inocêncio Mártires Coelho na Política Africana do Brasil.
As Limitações ao Exercício da Reforma Constitucional José Flávio Sombra Saraiva
e a Dupla Revisão. História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra.

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Ro- Winfried Hassemer
cha Aspectos do Discurso Jurídico-Penal (Material e For-
O Distrito Federal nas Constituições e na Revisão mal) e sua Ilegitimidade.
Constitucional de 1993 Sérgio Luiz Souza Araújo

Gilberto Tristão Proceso, Democracia y Humanización.
A Constituição de 1988 e os Municípios Brasileiros. Juan Marcos Rivero Sánchez

Dieter Brühl O Combate à Corrupção e à Criminalidade no Brasil:
A Jl)stiça Militar Estadual. Cruzadas e Reformas.

Alvaro Lazzarini Geraldo Brindeiro
A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Pronún- Liderança Parlamentar
cia da Nulidade da Lei - Unvereinbarkeitserklarung - Rosinethe Monteiro Soares
na Jurisprudência da Corte Constitucional Alemã Considerações Acerca de um Código de Ética e Decoro

Gilmar Ferreira Mendes Parlamentar.
Da Responsabilidade do Estado por Atos de Juiz em Rubem Nogueira
Face da Constituição de 1988. Entraves à Adoção do Parlamentarismo no Brasil.

A.B. Cotrim Neto Carlos Alberto Bittar Filho
Serviço Público - Função Pública - Tipicidade - Crité- Loucura e Prodigalidade à Luz do Direito e da Psicaná-
rios Distintivos. lise.

Hugo Gueiros Bernardes Clóvis Figueiredo Sette Bicalho e Ornar
Considerações Atuais sobre o Controle da Discricio- Brina Corrêa Lima
nariedade. Usucapião Urbano.

Luiz Antônio Soares Hentz Rogério M. Leite Chaves
Sistema Brasileiro de Controle da Constitucionalidade. O Código do Consumidor e o Princípio da Continuida-
Sara Maria Stroher Paes de dos Serviços Públicos Comerciais e Industriais.
O controle Interno de Legalidade pelos Proc. do Estado. Adriano Perácio de Paula

Cléia Cardoso Dos Contratos de Seguro-Saúde no Brasil.
Controle Externo do Poder Judiciário. Maria Leonor Baptista Jourdan

José Eduardo Sabo Paes A Nova Regulamentação das Arbitragens.
Tutela Jurídica sobi'e as Reservas Extrativistas. Dfto Eduardo Vizeu Gil

Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes Os Bancos Múltiplos e o Direito de Recesso.
e Luiz Daniel Felippe. Amoldo Wald
Legislação Ambiental Brasileira - Evolução Histórica O Dano Moral e os Direitos da Criança e do Adoles-
do Direito Ambiental. cente.

AnnHelen Wainer Roberto Senize Lisboa
Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e A Aids Perante o Direito.
a Política Ambiental Brasileira. Licínio Barbosa

Os pedidos avulsos ou de assinatura anual deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edi
ções Técnicas do Senado Federal, ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão in
cluídos os acréscimos referentes à remessa pela ECl). Para solicitar catálogo de preços, escreva para: Senado Fe
deral, Subsecretaria de Edições Técnicas - Praça dos Três Poderes, Anexo 1,22° andar 70165-900, Brasília, DF.
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário: Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do Cegraf, pelo estacionamento à esquerda)



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL -REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

n° 119 - julho/setembro 1993

Leia neste número:
Execução contra Pessoas Adlllinistrativas - Geraldo Ataliba
Processo e Justiça Eleitoral- Torquato Jardim
Novos Municípios - Adilson Abreu Dallari
Tutela Administrativa e Relações de Consumo - Álvaro Lazzarlni
A Estrutura Institucional Defmitiva do Mercosul: uma opinião - Werter R. Faria
Da Declaração de Inconstitucionalidade - Antonio Cezar Lima da Fonseca
A Proteção aos Direitos do Cidadão e o Acesso à Justiça - Luiz Antonio Soares Hentz
Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias _ Newton Paulo Teixeira dos Santos
A Lei Injusta e sua Inconstitucionalidade Substancial no Estado Democrático de Direito - An
tônio Souza Prudente
Conceito de Crime Hediondo e o Equívoco da Lei n° 8.07WO - João José Leal
O Regulamento no Sistema Jurídico Brasileiro - Vitor Rolf Laubé
A Prova Pericial e a Nova Redação do CPC - Ivan Lira de Carvalho
O Controle pelo Estado da Atividade Internacional das Empresas Privadas - José Carlos de
Magalhães
Administração Pública na Constituição Federal- José de Castro Meira
Da Ultra-Atividade da Suspensão de Liminar em Writ - Élio Wanderley de Siqueira Filho
Jurisdição e Administração - Carlos Alberto de Oliveira
Ministério Público Junto aos Tribunais de Contas - Jorge Ulisses e Jacoby Fernandes
Prova Pericial: Inovações da Lei n° 8.455192 -Rogério de Meneses Fialho Moreira
A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas - Jarbas Maranhão
Classificação dos Agentes Públicos: Reexame - Mário Bernardo Sesta
A Seguridade Social- José Luiz Quadros de Magalhães
Alterações Introduzidas na Lei n° 6.515n7 pela Constituição de 1988 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Aspectos Fundamentais e Práticos das Sociedades Anônimas -Osvaldo Hamilton Tavares
Crimes de Abuso de Poder Econômico - Marcos Juruena Villela Souto
Os hermeneutas da Intransigência Desacumuladora - Corsíndio Monteiro da Silva

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATNA
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nolllinal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT Senado. Neste valor já estão in
cluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT. Autorizo a remessa dos núme
ros 117 a 120 da Revista de Informação Legislativa para o endereço abaixo discrilllinado:

Nome .
Endereço CEP .
Cidade UF Telefone Fax Telex .
Data: ./ ./ Assinatura: .



CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências

- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- Legislação correlata
- Índice temático

À venda na Subsecretaria de
Edições Técnicas - Senado Federal,
Anexo I, 22° andar - Praça dos Três
Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF 
Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
porcento) de seuvalor para a cobertura das respectivas despesas postaise acompanhados
de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale
postal remetido à Agência ECT do Senado CGA 470775.



Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal

Novas publicações

ELABORANDO A CONSTITUIÇÃO NACIONAL

Edição fac-similar da obra Elaborando a Constituição Nacional, de José Affonso Mendonça de Azevedo: atas
da Subcomissão elaboradora do Anteprojeto Constitucional de 1932/1933.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA

Coletânea de textos jurídicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

Outros títulos

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO

Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda Constitucional nO 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS -1989
5 Volumes.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989; índice comparativo.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA
Comentários por João Barbalho U. C.

Edição fac-similar dos comentários à Constituição Federal de 1891.

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal,
ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão incluídos os acréscimos referentes à remessa
pela ECT). Para solicitar catálogo de preços, escreva para

Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar. Cep 70165-900, Brasflia- DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589. Fax.: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à esquerda)



- /

SUBSECRETARIA DE EDIÇOES TECNICAS
DO SENADO FEDERAL

Outros títulos

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA N° 119-120

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADROCOMWARATIVO

Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda
Constitucional n° 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - 1989
5 VOLUMES.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989, índice
comparativo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo 1,22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 -Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)



IEDIÇÃO DE HOJE: 144 PÁGINAS I


