
República Federativa do Brasil

, A

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 1996 BRASÍLIA. DF



MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

(Biênio 1995/96)

PRESIDENTE: Luís EDUARDO - PFL-BA

1~ VICE-PRESIDENTE: RONALDO PERIM - PMD8-MG

2~ VICE-PRESIDENTE: BETO MANSUR - PPB-SP

1~ SECRETÁRIO: WILSON CAMPOS - PSDB-PE

2~ SECRETÁRIO: LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG

39. SECRETÁRIO: BENEDITO D4)MINGOS - PPB-DF

4~ SECRETÁRIO: JOÃO HENRIQUE - PMDB-PI

1~ SUPLENTE DE SECRETÁRIO: ROBSON TUMA - PSL-SP

2~ SUPLENTE DE SECRETÁ'RIO: VANESSA FELIPPE - PSOB-RJ

~ SUPLENTE DE SECRETÁRIO: LUIZ PIAUHYLINO ..:. PSDB~PE

4~ SUPLENTE DE SECRETÁ'RIO: WILSON BRAGA - PDT..PB



CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

1 - ATA DA 111!! SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA DA 2!!
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50!! LEGISLATU
RA, EM 19 DE JUNHO DE 1996

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
111- Leitura do Expediente

AVISOS

N2 565196 - Do Excelentíssimo Senhor Cló
vis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República, que
encaminha a Mensagem n2 445196.•...........•-......... 17615

NQ 566/96 - Do Excelentíssimo Senhor Cló
vis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República, que
encaminha a Mensagem nQ446/96............. 17615

OFíCIOS

N2 569196 - Do Senhor Deputado Luís
Eduardo, Presidente da Câmara dos Deputados,
referente ao pronunciamento do Deputado Do-
mingos Dutra. 17616

Nº 402196 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Líder do Bloco Parlamentar
(PMDBIPSDIPSUPSC/PMN), encaminhando os
nomes dos Deputados do referido Bloco que
comporão a Comissão Especial destinada a' pro"
ferir parecer à PEC nº 198-A/95............................ 17616

NQ 567196 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do Bloco Parlamentar (PPBIPL); indi
cando o Deputado Wilson Leite Passos em subs
tituição ao Deputado Davi Alves Silva junto à Co-
missão de Defesa Nacional................................... 17616

Nº 1.232/96 - Do Senhor Deputado José
Aníbal, Líder do PSDB, indicando os Deputados
do referido partido que integrarão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC nQ

198-A/95. 17616
NQ 1.239/96 - Do Senhor Deputado José

Aníbal, Líder do PSDB, indicando os Deputados
do referido partido que integrarão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC nQ

201-A/95. 17617
N2 165196 - Do Senhor Deputado Matheus

Schmidt, Líder do PDT, indicando o Deputado
Silvio Abreu, em substituição ao Deputado Seve
riano Alves, para integrar a Comisso Especial

destinada a apreciar e dar parecer à PEC nº 198-
A/95........................................................................ 17617

Nº 126/96 - Do Senhor Sérgio Miranda, lí
der do PCdoB, indicando os Deputados do referi
do partido que integrarão a Comissão Especial
destinada a apreciar a PEC nº 370-A/96. 17617

Nº 77/96 - Do Senhor Deputado Femando
Lyra, Líder do PSB, indicando o Deputado Ricar
do Izar para integrar a Comissão de Defesa Na-
cional...................................................................... 17617

Nº 10/96 - Do Senhor Deputado João Ma-
galhães, comunicando seu ingresso no PFL. ....... 17617

REQUERIMENTO

- Do Senhor Deputado José Fritsch, solici-
tando a retirada do PL nº 1.921196........................ 17620

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Ronaldo Cézar
Coelho, comunicando que está reassumindo o
seu mandato parlamentar...................................... 17622

IV - Homenagem

Homenagem à República Italiana pelo
transcurso do seu dia nacional- 2 de junho

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Convite
ao Sr. Oliviero Rossi, Embaixador da República
Italiana, e ao Senador Gerson Camata para com
posição da Mesa Diretora. Saudação aos conVi
dados, funcionários e Deputados presentes no
plenário : ~.. '17623

LUCIANO PIZZATTO, ANDRÉ PUCCINEL
U, JOÃO PIZZOLATTI, VITTORIO MEDIOU,
JOÃO FASSARELLA, VICENTE CASC/ONE, SE
RAFIM VENZON - Homenagem à República Ita
liana pelo transcurso do seu dia nacional - 2 de
junho. .. 17623

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Home
nagem à República Italiana pelo transcurso do
seu dia nacional - 2 de junho. Agradecimento
aos convidados e Parlamentares presentes no
plenário. .. 17631

V - Encerramento

2-ATA DA 112!! SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, DA 2!! SESSÃO LEGISLATIVA,
DA 50!! LEGISLATURA, EM 19 DE JUNHO DE

1996

I - Abertura da sessão



17604 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1996

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111- Leitura do Expediente
IV - Pequeno Expediente

CORIOLANO SALES - Protesto contra o
adiamento, pela Mesa Diretora, da votação do re
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atuação do Govemo Federal nos conflitos agrá
rios. Ameaça, pelo Ministro Extraordinário de Po
lítica Fundiária, Raul Jungmann, de prisão de tra
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Agrária - INCRA. 17636
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política neoliberal do Govemo Femando Henri-
que Cardoso. 17637
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PAULO GOUVÊA - Transcurso da data na
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poráriq de trabalho. . 1763~

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Acolhi
mento, para posterior deiíberação, pela Mesa Di
retora, da questão de ordem levantada pelo De-
putado Nilson Gibson. 17639
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safra de tomate, pelos trabalhadores rurais do
Município de Floresta, Estado de Pemambuco,
em razão do fechamento de duas comportas da
Barragem de Serrinha. Apelo ao Ministério do
Meio Ambiente, dós Recursàs Hídricos e da
Amazônia Legal em favor da adoção de provi-
dências para resolução do problema. ......17639

-IVAN VALENTE - Problemática da reforma
agrária no Brasil. 17640
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aborto no País : ,............................ 17641

IVO MAINARDI - Distorções do sistema tri
butário vigente. Urgente implantação da reforma
tributária .

LEONEL PAVAN - Conveniência de muni
cipalização do Porto de Imbituba, no Estado de
Santa Catarina .

CONFÚCIO MOURA - Apoio à instituição
da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira - CPMF ..

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Desig
nação de Comissões Especiais destinadas ao
exame das Propostas de Emenda à Constituição
n\!s 4O-A e 2D1-A, de 1995 ..

CARLOS SANTANA - Adesão dos traba
lhadores do setor de transportes do Estado do
Rio de Janeiro à greve geral convocada pelas
centrais sindicais .

SOCORRO GOMES - Apoio do PCdoB à
greve geral dos trabalhadores brasileiros. Impuni
dade dos responsáveis pelo massacre de traba
lhadores rurais sem terra de Eldorado do Cara
jás, Estado do Pará. Despropósito da declaração
do Senador Antônio Carlos Magalhães à impren-
sa sobre o domínio do Brasil pelos sem-terra .

CARLOS DA CARBRÁS - Fortalecimento
das micro e pequenas empresas para combate à
escalada do desemprego no País .

JOÃO COSER - Descaso governamental
para com a situação da Polícia Federal no Estado
do Espírito Santo : ..

JOÃO PAULO - Empenho do orador na
apuração e punição dos responsáveis pela explo
são no Osasca Plaza Shopping, Município de
Osasco, Estado de São Paulo .

ELIAS MURAD - Inconsistência da infor
mação transmitida peJa Rede Intemet sobre dis
tribuição da droga alucinógena LSD através da
tatuagem Blue Star : .

MIGUEL ROSSETTO - Relatório sobre De
senvolvimento Humano no Brasil, elaborado pela
Organização das Nações Unidas - ONU. Apoio à
greve geral dos trabalhadores do País, convoca-
da para o próximo dia 21 de junho , ..

MARTA SUPLlCY - Matéria veiculada na
ravista IstoÉ sobre a mulher na política. Sucesso
da campanha. "Mulheres· Sem Medo do Poder,
Chegou a Nossa Vez"~ Dificuldades da mulher
para participação em campanha eleitoral. Luta
pela elevação do número de Parlamentares do
sexo feminino ..

JANDIRA FEGHALI - Impunidade dos res
ponsáveis pelas freqüentes tragédias no País.
Caráter subserviente do Poder Público a grupos
de saúde privados do Estado do Rio de Janeiro.
Apoio à greve geral dos trabalhadores brasileiros.
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ROBERTO MAGALHÃES - Publicações, de do Sul. Urgente realização da reforma tributá-
pela Organização das Nações Unidas - ONU, de ria. 17663
trabalho sobre a condição de vida dos brasileiros. CARLOS CARDINAL - Efeitos da desregu-
União da bancada nordestina no Congresso Na- lamentação da economia sobre o setor tritícola.
cional para minimização da desigualdade regio- Artigo ·Concentração domina o negócio do trigo·,
nal no País. 17652 publicado no jomal Gazeta MercantiL................ 17663

WELSON GASPARINI - Queda do índice ARNON BEZERRA - Artigo ·Crato - 232
de mortalidade infantil no País. 17652 anos·, de autoria de Dutra de Oliveira, publicado

CUNHA LIMA - Realização da Festa do no jomal A Tribuna do Ceará, por ocasião do
Nordestino, no Município de Carapicuíba, Estado transcurso do aniversário de emancipação políti-
de São Paulo - 15 a 22 de junho. Agradecimento co-administrativa do Município. Apoio à criação
ao Deputado Wigberto Tartuce pela realização, da Contribuição Provisória sobre Movimentação
em sua propriedade, de campeonato de futebol Financeira - CPMF................................................ 17667
para Parlamentares. 17653 ADÃO PREITO - Solidariedade para com

ALCIDES MODESTO - Urgente necessida- os trabalhadores rurais sem terra do Estado da
de de implementação da reforma agrária no País. 17654 Bahia na luta pela urgente indicação do Superin-

PEDRO VALADARES - Considerações so- tendente do Instituto Nacional de Colonização e
bre a Revolta de Chiapas, no México, e o proces- Reforma Agrária - INCRA - no Estado. Urgência
so de globalização da economia mundial. Carta na apuração, pela Justiça maranhense, de cri-
·A Flor Prometida·, de autoria do Subcomandan- mes resultantes de conflito agrário no Estado. ..... 17668
te Marcos, líder da guerrilha mexicana, publicado AUGUSTO CARVALHO - Parcelamento,
no jomal Folha de S. Paulo. 17654 pelo Govemo Federal, dos débitos fiscais de

ARNALDO FARIA DE SÁ - Aprovação, grandes empresas para com a Receita Federal... 17668
pelo Conselho Nacional da Seguridade Social, de FEU ROSA - Necrológio do Prof. Michel
moção da Coordenação Brasileira de Aposenta- Jacob Saade. 17669
dos e Pensionistas - COBAP, aos Líderes do EURIPEDES MIRANDA - Potencialidades
Governo e dos partidos no Congresso Nacional do Estado de Rondônia como pólo agropecuário
de apoiamento à aprovação da Emenda Aglutina- continental. Dificuldades existentes no processo
tiva n2 16 à proposta de reforma previdenciária. .. 17658 de transformação. 17671

ALDO ARANTES - Manifestação de apoio INÁCIO ARRUDA - Protesto contra a pre-
à greve geral promovida pelas centrais sindicais téndida redução do quadro de funcionários do
e confederações de trabalhadores. 17659 Banco do Estado de São Paulo - BANESPA. :. 17672

PAULO FEIJÓ - Exclusão dos Municípios PAULO ROCHA _ Recrudescimento dós
das regiões norte e nordeste do Estado do Rio de conflitos e da violência no campo. Necessidade
Janeiro do programa da Caixa Econômica Fede- de implementação da reforma agrária pelo Go-
~a1- CEF, de financiamentos para aquisição e re- 17660 vemo FederaL ~..... 17673
orma de moradias............... PEDRO YVES _ Transferência" da respon-

JOSÉ MACHADO - Adesão à greve geral sabilidade da administração do aeroporto do Mu-
convocada pelas centrais sindicais. Revisão, pelo nicípio de São José dos Campos, EstadO de São
Presidente da Federação das Indústrias do Esta- Paulo, para a Empresa Brasileira de Infra-Estn,l-
do de São Paulo - FIESP, do propósito de puni- 17673
ção dos trabalhadores participantes do movimen- tura Aeropo'1Uária~ INFRAERO :.:
to 17661 NELSON BORNIER - Ação do Poder PÚ-

.·····AGNiiõ·QUEiRÕZ·=··p~ii;i~~··d~··~;~~h~ blico sobre a questão social do País ,..........17675.

salarial imposta aos servidores públicos federais. SANDRO MABEL - Necessidade"qe desti-
Apoio à greve geral promovida pelas centrais sin- nação, pelo Governo Federal. de maiores recur-
dicais e c:onfederações dos trabalhadores. Ur- sos às universidaqes públicas..............•.•.:............ 17675
gente inclusão na Ordem do Dia de propositura MARIA VALADÃO -'Preocupação' coma
concessiva de isonomia salarial entre os servido- freqüência das tragédias oc()~ridas no BrasiL...·..., 1'7675
res da Câmara dos Deputados e do Senado Fe- JOSÉ PINOITI - Necessidade de cuidado-
dera!..... 17662 sa apreciação, pela Casa, de proposta relativa à

AIRTON DIPP - Transcurso do 71 º aniver- regulamentação dos planos de saúde e congêne-
sário do jornal O Nacional, do Município de Pas- res ,.................................. 17677

so Fundo, Estado do Rio Grande do Sul................. 17662 FERNANDO ZUPPO -' Conclusões do He·'
LUIZ MAINARDI ~ Crise ·financeira de pe- latório sobre Desenvolvimento Humano ,no País,

quenas e microempresas no Estado do Rio Gran- elaborado pela Organização das Nações Unidas



CARLOS MELLES - Papel estratégico do
setor agropecuário no processo de retomada do
desenvolvimento econômico do País. Reforrnula-
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e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ção das políticas agrícolas para equacionamento
- IPEA. 17678 da problemática do desemprego e do êxodo rural

SERAFIM VENZON - Relatório da visita de no País. 17687
Deputados, assessores e jornalistas à Compa- PRESIDENTE (Maurício Campos) - Con-
nhia Vale do Rio Doce........................................... 17679 vocação dos Deputados a plenário para aprecia-

GONZAGA PATRIOTA - Criação do Movi- ção da Ordem do Dia.. 17691
mento "União do Povo para o Povo", em Tacara- ROBÉRIO ARAÚJO (Pela ordem) - Com-
tu, no Estado de Pernambuco. Artigo "Uma vila pra, pelo Govemo Federal, de energia elétrica da
esquecida por todos", de autoria do jomalista Venezuela para abastecimento do Estado de Ro-
Emmanuel Andrade, publicado no Jornal do raima. Solicitação à Presidência da Casa de
Commercio. 17679 equanimidade na divulgação de pronunciamentos

JOSÉ JANENE - Necessidade de abertura dos Parlamentares................................................. 17691
de sindicância para apuração do ato de panfleta- ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela or-
gem contra o orador pelo servidor Germano Pe- dem) - Descarregamento de trigo estrangeiro
reira dos Santos. . 17681 contaminado no Porto de Santos, Estado de São

NELSON MARQUEZELU - Informe do Paulo. Problemática da importação de pragas
Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNI- pelo País, através de produtos agrícolas. 17691
CEF, sobn~ a liberação de recursos para o aten- ERALDO TRINDADE (Pela ordem) - Preo-
dimento dos direitos fundamentais das mulheres cupação com a possível falta de quorum durante
e das crianças... 17681 a convocação extraordinária do Congresso Na-

JORGE TADEU MUDALEN - Importância cional no próximo mês de julho. Conveniência de
da privatização da Malha Ferroviária Centro-Les- início da Ordem do Dia. 17692
te. 17682 JOÃO MENDES (Pela ordem) - Melhora-

MARCELO BARBIERI - Necessidade de mento da segurança pública na cidade do Rio de
revisão, pelo Governo Federal, do ônus imposto Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Necessidade
às distribuidoras de combustíveis na aquisição do de maiores investimentos do Govemo Estadual
álcool carburante. 17682 na modernização de equipamentos e valorização

VITTORIO MEDIOU - Considerações so- profissional dos policiais. 17693
bre a nova Lei de Imprensa. Anúncio de lança- PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Convo-
mento, pelo orador, de jornal de circulação nacio- cação dos Deputados a plenário para apreciação
nal no Estado de Minas Gerais .17683 da Ordem do Dia. 17694

PEDRO IRUJO - Escalada do desempre- MAURíCIO CAMPOS (Pela ordem) -
go, da miséria e da violência no País. Maior em- Transcurso do centenário de fundação do jomal
penho govemamental no apoio às empresas pri- O Imparcial, de Rio Pomba, Estado de Minas
vadas, na elaboração de plano de reforma agrá- Gerais. 17694
ria e no financiamento de programas de habita- VI- Ordem do Dia
ção e de saneamento básico. 17685 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Continua-

RUBEM MEDINA - Realização da Confe- ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
rência Intemacional Habitat li, em Istambul, Tur- de Emenda à Constituição nl! 33-D, de 1995, que
quia. Elaboração de nova política habitacional, de modifica o Sistema de Previdência Social, esta-
saneamento e desenvolvimento urbano para o belece normas de transição e dá outras providên-
País.. 17685 cias.. 17696

ROBERTO PESSÓA - Aplausos à iniciati- Destaque para Votação em Separado n2 185. 17697
va da Companhia Nacional de Abastecimento - MIRO TEIXEIRA - Questão de ordem so-
CONAB, de comercialização, por via fluvial, do bre prejudicialidade do Destaque para Votação
milho produzido no Estado de Minas Gerais. 17686 em Separado nl! 185. 17697

ILDEMAR KUSSLER - Descoberta de PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prejudicia-
nova fraude contra o Instituto Nacional do Seguro lidade do Destaque para Votação em Separado
Social - INSS, com a tentativa de contagem de nl! 185..................................................................... 17697
tempo de serviço prestado como estudante para PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque
efeito de aposentadoria......................................... 17687 para Votação em Separado n2 189, da expressão

V - Grande Expediente "em vigor na data da promulgação desta emen
da, devendo, a partir daí, ser reajustado de forma
a preservar, em caráter permanente, seu valor
real, conforme critérios definidos em lei", cons-
tante do art. ]2 da emenda aglutinativa.. 17697
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INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - LI, HUMBERTO COSTA, MARCONI PERILLO
Prejudicialidade do Destaque para Votação em H'.:'MBERTO COSTA, SIMARA ELLERY, INc;
Separado nº 189.................................................... 17697 CENCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO INO-

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Discor- CÊNCIO OLIVEIRA, SIMARA ELLERY, 'HUM-
dância do ponto de vista do Deputado Inocêncio BERTO COSTA, MARCONI PERILLO, ERALDO
Oliveira sobre prejudicialidade do Destaque para TRINDADE, MARCONI PERILLO, SIMARA EL-
Votação em Separado nº 189. 17697 LERY, WELSON GASPARINI, HUMBERTO

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Declara- COSTA, WELSON GASPARINI, HUMBERTO
ção de prejudicialidade do Destaque para Vota- COSTA, PEDRO VALADARES, EDINHO ARAÚ-
ção em Separado nº 189....................................... 17698 JO, WELSON GASPARINI, HUMBERTO COS-

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) _ Impetra- TA, WELSON GASPARINI, ODELMO LEÃO,
ção de recurso à Comissão de Constituição e HUMBERTO COSTA, SIMARA ELLERY, WEL-
Justiça e de Redação da decisão da Presidência. 17698 SON GASPARINI, HUMBER"I0 COSTA, PEDRO

PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Retirada VALADARES, ODELMO lEAO, MARCONI PE-
do Destaque para Votação em Separado nº 193. 17698 RILLO, HUMBERTO COSTA, SIMARA ELLERY,

PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Destaque PEDRO VALADARES, WELSON Gt\SPARINI,
para Votação em Separado nº 195 da expressão HUMBERTO COSTA, EDINHO ARAUJO, HUM-
"público", constante do art. 82 da Emenda Agluti- BERTO COSTA..................................................... 17701

nativa nº 6. 17698 Usou da palavra, pela ordem, para registro
Usaram da palavra para orientação das de voto, o Sr. Deputado RONALDO CEZAR

respectivas bancadas os Srs. Deputados JANDI- COELHO................................................................ 17702
RA FEGHALI, HUMBERTO COSTA PEDRO VA- Usaram da palavra para orientação das
LADARES :.................... 17698 respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-

Usou da palavra o Sr. Deputado MICHEL BERTO COSTA, PEDRO VALADARES, MAR-
TEMER, Relator da matéria. 17699 CO!'JI PERIUp, WOLNEY QUEIROZ, ODELMO

Usaram da palavra para orientação das LEAO, INOCENCIO OLIVEIRA, WELSON GAS-
respectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO PARINI, PEl?RO VALADARES, WOLNEY QUEI-
TEIXEIRA, ODELMO LEÃO MARCONI PERIL- ROZ, INOCENCIO O!-IVEIRA, WELSON GAS-
LO, GEDDEL VIEIRA LIMA INOCÊNCIO OLl- PARI~I, ODELMO LEAO, WELSON GASPA13INI,

VEIRA : : 17699 ~~i~~I~AS~~~~~~N~~I~~g ~~:E~~~:
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- HUMBERTO COSTA WELSON GASPARINI

do PEDRO VALADARES ;............................ 17699 INOCÊNCIO OLIVEIRA EDINHO ARAÚJO Sl~

TEM Usou da palavra ?Sr. Deputado MICHEL MARA ELLERY, HUMBERTO COSTA, WELSON

E~~:~:to~:ap~~~r:a·~;~··~rt~~~~~··d~ 17699 GASP:=:iDE~;E..(L..: E~ ";d ) ~ ..E _ 17702

respectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO me _ urs ua o ncerra
TEIXEIRA MARCONI PERILLO JANDIRA FEG- nto da votaçao.................................................. 17703
HALI, PEDRO VALADARES, INOCÊNCIO OLl- Man~da a expressão.................................... 17704
VEIRA, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO OLl- JOSE GENOINO - Questão de ordem sobre
VEIRA, SIMARA ELLERY, ODELMO' LEÃO, existência de amparo regim~ntal para constituição,
HUMBERTO COSTA, SIMARA ELLERY, INo- pelo Presidente da Casa, de Comissão Especial
CÊNCIO OLIVEIRA, PEDRO VALADARES destinada ao exame dos aspectos relativos à ael-
HUMBERTO COSTA, MARCONI PERILLO SI~ missibilidade e ao mérito do projeto de lei acerca de
MARA ELLERY, HUMBERTO COSTA, SIMARA uniãoestáveldepessoasdomesrnosexo.............. 17709
ELLERY, PEDRO VALADARES, INOCÊNCIO PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta .
OLIVEIRA, .MARCONI PERILLO, HUMBERTO ao Deputado José Genoíno ~ ,........... . j 7709
COST!" SIMARA ELLERY, .ODELMO,-"EÃP, Retirada ·do Destaq~ para 'V~taÇão ~m.
INOCENC.IO OLIVEIRA, MARCQNI. PERILLO, Separado nº 196.................................................... 17709
HUMBERTO COSTA, SIMAR!\ ELLERY, MAR- PRESIDENTE (Luís Eduardo) .:-. Destaque
CONI PERILLO, ODELMO LEAO ,. 17700 para Votação em Separado nQ 199 da expressão
_ Usou da palavra, pela ordem, para retifica- "durante dois anos contados da data da promul-

çao de voto, o Sr. Deputado LUIZ GUSHIKEN..... 17701 gação desta emenda e até que a matéria seja
... disciplinada pela lei complementar prevista no
Usaram da pala\(J"a para orientação das art. 201" ;................................... 17709

respectivas bancadas os Srs.Deputados ODEL- Usaram da palavra ·para orientação das
MO LEÃO, SIMARA ELLERY, JANDIRA FEGHA- respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-
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17714

17714

17714

BERTO COSTA, EDUARDO JORGE, JANDIRA
FEGHALI, MIRO TEIXEIRA, ALEXANDRE CAR
DOSO, ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO
MICHEL TEMER, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JAN:
DIRA FEGHALI, MARCONI PERILLO, MIRO TEI
XEIRA, HUMBERTO COSTA, MARCONI PERIL
LO, ODELMO LEÃO, SIMARA ELLERY, ZULAIÊ
COBRA, MIRO TEIXEIRA, HUMBERTO COSTA
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO:
SIMARA ELLERY, JANDIRA FEGHALI, MARCO
NI PERILLO, AUGUSTO NARDES, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA EDINHO
ARAÚJO, HUMBERTO COSTA, MA'RCONI PE
RILLO, SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO OLIVEI
RA, AUGUSTO NARDES, SIMARA ELLERY,
CECI CUNHA, MARCONI PERILLO, JANDIRA
FEGHALI, SIMARA ELLERY, AUGUSTO NAR
DES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, CECI CUNHA,
BENITO GAMA, SIMARA ELLERY, AUGUSTO
NARDES, MARCONI PERILLO, HUMBERTO
COSTA, ALEXANDRE CARDOSO, CECI CU
NHA, SIMARA ELLERY, AUGUSTO NARDES,
MARCONI PERILLO, EDINHO ARAÚJO, HUM-
BERTO COSTA..................................................... 17710

Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RONALDO CEZAR
COELHO................................................................ 17713

Usaram da palavra p~ra orientação das
r~pectivas bancadas os SIS. Deputados INo
CENCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, JAIR
MENEGHELLI, MARCONI PERILLO, ODELMO
LEÃO, MARCONI PERILLO, MARIA ELVIRA,
MARCONI PERILLO, MICHEL TEMER, MARCO
NI PERILLO, JAIR MENEGHELLI, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, AUGUSTO NARDES EDINHO
ARAÚJO, MÁRCIO REINALDO MOREIRA, MAR
CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, AUGUS-
TO NARDES.......................................................... 17713

Usou da palavra pela ordem a Sf"I Deputa-
daJANDIRA FEGHALI.......................................... 17714

Usou da palavra, pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado AGNALDO TIMÓ-
TEO......................................................................... 17714

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
CONI PERILLO, BENITO GAMA, MARCONI
PERILLO, JANDlRA FEGHALI, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, JAIR MENEGHELLI EDINHO
ARAÚJO, ALEXANDRE CARDOSO', MARCONI
PERILLO .

Usaram da palavra, pela ordem, para regis-
tro de voto, os SIS. Deputados MARTA SUPLI-
CY, ORCINO GONÇALVES .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SIS. Deputados MAR-
CONI PERILLO, BENITO GAMA. .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JAIR MENEGHELLI.......................................... 17715

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SIS. Deputados INO
CÊNCIO OLIVEIRA, MICHEL TEMER, HUM-
BERTO COSTA. 17715

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
mento da votação. 17715

Mantida a expressão.................................... 17715
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque

para votação em Separado nQ 202, das expressõ-
es "e até que a matéria seja disciplinada pela lei
complementar prevista no art. 201" e "de contri-
buição", constantes do art. 10 da Emenda Agluti-
nativa. ................................. ............................ .... ... 17720

Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto o Sr. Deputado MAURíCIO CAMPOS...... 17720

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALEXANDRE CARDOSO................................. 17720

ALBERTO GOLDMAN (Pela ordem) - Pre
judicialidade da expressão "contribuição" cons
tante do Destaque para Votação em Separado nQ

202......................................................................... 17720
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

do ALEXANDRE CARDOSO................................. 17721
Usaram da palavra, pela ordem, para regis-

tro de voto, os Srs. Deputados FREIRE JÚNIOR,
EUDORO PEDROZA. 17721

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prejudicia-
lidade da expressão "de contribuição" constante
do Destaque para Votação em Separado n2 202.. 17721

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Retirada do Destaque para Votação em Separa-
do nl! 202..................... 17721

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque
para Votação em Separado n2 204, visando a su
pressão das expressões "durante dois anos con
tados da data da promulgação desta emenda","e
aos cinqüenta e cinco anos de idade" e "e cin-
qüenta anos de idade". 17721

Usou da palavra, pela ordem o Sr. Deputa-
do HUMBERTO COSTA........................................ 17721

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ.......................................................................... 17722

Usaram da palavra pela ordem os SIS. De
putados HUMBERTO COSTA, ARNALDO FARIA
DE SÁ.................................................. 17722

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SIS. Deputados HUM
BERTO COSTA, JANDIRA FEGHALI, MATHEUS
SCHMIDT, ALEXANDRE CARDOSO, ODELMO
LEÃO, MARCONI PERILLO, MICHEL TEMER
INOCÊNCIO OLIVEIRA, BENITO GAMA, MAR:
CONI PERILLO, JANDIRA FEGHALI, HUMBER
TO COSTA, AUGUSTO NARDES, HUMBERTO
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COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MATHEUS
SCHMIDT, ZULAIÊ COBRA, GERSON PERES,
MATHEUS SCHMIDT, BENITO GAMA, EDINHO
ARAÚJO, MARCONI PERILLO............................. 17723

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ARNALDO FARIA DE SÁ................................. 17724

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, ZULAIÊ COBRA, MATHEUS
SCHMIDT, SIMARA ELLERY, GERSON PE
RES, MATHEUS SCHMIDT, MARCONI PERIL-
LO, INOCÊNCIO OLIVEIRA.................................. 17725

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ARNALDO FARIA DE SÁ................................. 17725

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os srs. Deputados MAR-
CONI PERILLO, SANDRA STARLlNG. 17725

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Convoca-
ção de sessão conjunta para o dia 20 de junho.... 17725

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
CÊNCIO OLIVEIRA, GERSON PERES. 17725

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA..................................... 17725

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
CONI PERILLO, GERSON PERES. 17726

PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Realização
da sessão conjunta para dia 20 de junho às
18h30min. 17726

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO
CÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, MAT
HEUS SCHMIDT, ARNALDO FARIA DE SÁ,
SÉRGIO AROUCA, MARCONI PERILLO, SIMA
RA ELLERY, GERSON PERES, MARCONI PE
RILLO, ARNALDO FARIA DE SÁ, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, MATHEUS
SCHMIDT, SIMARA ELLERY, GERSON PERES,
SIMARA ELLERY, HUMBERTO COSTA, MAR
CONI PERILLO, SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, BENITO
GAMA, HUMBERTO COSTA, SIMARA ELLERY,
CECI CUNHA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, EDINHO
ARAÚJO, CECI CUNHA, SIMARA ELLERY,
WELSON GASPARINI, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
MARCONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, BE
NITO GAMA, GERSON PERES, SIMARA ELLE-
RY, PEDRO VALADARES.................................... 17726

Usou da Palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do PADRE ROOUE............................................... 17728

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR
CONI PERILLO, HUMBRTO COSTA, RUBENS
COSAC, CECI CUNHA, SIMARA ELLERY, INo-

CÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA,
MARCONI PERILLO, HUMBERTO COSTA,
GERSON PERES, SIMARA ELLERY, RUBENS
COSAC INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO
COSTA, MARCONI PERILLO, SALVADOR .
ZIMBALDI, SIMARA ELLERY, GERSON PE
RES, HUMBERTO COSTA, SALVADOR ZIM
BALDI, HUMBERTO COSTA, MARCONI PE
RILLO, SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO OLI
VEIRA, SIMARA ELLERY, SALVADOR ZIM
BALDI, HUMBERTO COSTA, ODELMO LEÃO,
SALVADOR ZIMBALDJ, EDINHO ARAÚJO,
ODELMO LEÃO, SALVADOR ZIMBALDI, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, SI
MARA ELLERY, HUMBERTO COSTA, SALVA
DOR ZIMBALDI, MATHEUS SCHMIDT, SAL-
VADOR ZIMBALDI. 17728

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do HUMBERTO COSTA........................................ 17729

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SALVA
DOR ZIMBALDI, MARIA ELVIRA, MARCONI PE-
RILLO.................. 17730

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do HUMBERTO COSTA........................................ 17730

Usou da palavra para orientação da banca-
da o Sr. Deputado EDSON EZEQUiEL............... 17730

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
mento da votação. 17730

Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto o Sr. Deputado MAURíCIO CAMPOS...... 17730

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitadas
as expressões............................................ 17730

Prejudicialidade dos Destaques para Vota-
ção em Separado nº 203 e 205............................ 17735

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do AGNALDO TIMÓTEO. 17736

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retirada
do Destaque para Votação em Separado ng 210.. 17736

Prejudicialidade dos Destaques para Vota-
ção em Separado n!!s 207 e 208. 17736

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque
para Votação em Separado n!! 215, que suprime
a palavra ·consecutivos·. 17736

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.. 17736

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, JANDIRA FEGHALI, ALEXAN
DRE CARDOSO, MATHEUS SCHMIDT, ODEL-
MO LEÃO, MARCONI PERILLO. 17737

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prorroga-
ção de ofício, da sessão por mais uma hora......... 17737

Usaram da palavra para orientação das
·respectivas bancadas os Srs. Deputados MI-
CHEL TEMER, INOCÊNCIO OLIVEIRA, SALVA-
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DOR ZIMBALDI, MARIA ELVIRA, HUMBERTO CONI PERILLO, WOLNEY QUEIROZ, GERSON
COSTA, MARCONI PERILLO, JANDIRA FEG- PERES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOPGE AN-
HALI, ALEXANDRE CARDOSO, MARCONI PE- DERS, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO OLl-
RILLO. 17737 VEIRA, JORGE ANDERS, HUMBERTO COSTA,

Usaram da palavra, pela ordem, para retifi- INOCÊNCIO OLIVEIRA......................................... 17740
cação de voto, os Srs. Deputados ALEXANDRE PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
CARDOSO, JOSÉ FRITSCH. 17738 menta da votação. 17741

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra, pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados MARIA de voto, a Srll Deputada MARTA SUPLlCY... .... ... 17741
ELVIRA, MATHEUS SCHMIDT............................. 17738 O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

Usou da palavra, pela ordem, para retifica- Mantida a expressão. 17741
ção de voto, o Sr. Deputado PADRE ROQUE. .... 17738 Usou da palavra, pela ordem, para retifica-

Usou da palavra para orientação da banca- ção de voto, o Sr. Deputado MATHEUS
da o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA 17738 SCHMIDT............................................................... 17745

Usou da palavra, pela ordem, para retifica- Usaram da palavra, pela ordem, para regis-
ção de voto, o Sr. Deputado JOSÉ MACHADO.... 17738 tro de voto, os Srs. Deputados TELMA DE SOU-

Usou da palavra, para orientação da ban- ZA, LEONEL PAVAN............................................. 17745
cada, o Sr. Deputado GERSON PERES. 17738 Usou da palavra, pela ordem, para retifica-

Usou da palavra, pela ordem, para retifica- ção de voto, o Sr. Deputado WILSON BRANCO.. 17745
ção de voto, os Srs. Deputados PHILEMON Ro- Usaram da palavra, pela ordem, para regis-
DRIGUES MARTA SUPLlCY EURIPEDES MI- tro de voto, os Srs. Deputados FRANCO MON-
RANDA : :............................. 17738 TORO, ARMAND9 ABíLlO, SEVERINO CAVAL-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- CANTI, BETO LELlS, L!-'IZ CARLOS HAULY,
d MATH US SCHM T SERAFIM VENZON, CASSIO CUNHA LIMA,

o E ID :.. 17738 JOSÉ LUIZ CLEROT JOSÉ CARLOS ALELUIA 17746
Usaram da palavra, pela ordem, para retlfi- ' • _

cação de voto os Srs Deputados FERNANDO PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - Votaçao
ZUPPO, FERNANDO LC>PES. 17739 da Subemenda Agluti~ativa ~Q 16, de autoria do

Usaram da palavra para orientação das Deputado Arnaldo Fana de Sa : ~.......... 17746
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- U.saram da palavra para onentaçao das
C Ê O respectivas bancadas os Srs. Deputados AR-

ONI PERILLO, INOC NCIO L1VEIRA :.. 17739 NALDO FARIA DE SÁ, EDUARDO JORGE,
_ Usaram da palavra, pela ordem, para retlfi- MATHEUS SCHMIDT, ALEXANDRE CARDOSO,

caça0 de voto os Srs. Deputados CIDINHA CAM- JANDIRA FEGHALI, ODELMO LEÃO, JOSÉ
POS, ESTHER GROSSI, NILSON GIBSON, ED- ANíBAL, SÉRGIO AROUCA, MICHEL TEMER,
SON EZEQUIEL.................................................... 17739 INOCÊNCIO OLIVEIRA BENITO GAMA HUM-

Usaram da palavra para orientação das BERTO COSTA WOLN'EY QUEIROZ JÀNDIRA
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- FEGHALI, ALEXANDRE CARDOSO, MATHEUS
BERTO COSTA, MARCONI PERILLO, MARIA SCHMIDT, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLl-
ELViRA.................................................................. 17739 VEIRA, ALEXANDRE CARDOSO, MARCONI

Usou da palavra, pela ordem, para retifica- PERILLO, HUMBERTO COSTA, WOLNEY
ção de voto, o Sr. Deputado SILVIO ABREU. ...... 17739 QUEIROZ, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI

Usaram da palavra para orientação das PERILLO, ALEXANDRE CARDOSO. 17747
respectivas bancadas os Srs. peputados MAR- Usou da palavra, pela ordem, para retifica-
CONI PERILLO, EDlNHO ARAUJO, HUMBERTO ção de voto, o Sr. Deputado SARNEY FILHO. ..... 17749
COSTA 17739 Usou da palavra para orientação da banca-

Us~u da palavra pela ordem o Sr. Deputa- da o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 17749
do INOCENCIO OLIVEIRA.................................... 17739 Usou da palavra, pela ordem, para retifica-

Usou da palavra para orientação da ban- ção de voto, o Sr. Deputado GEDDEL VIEIRA
cada o Sr. Deputado PEDRO VALADARES......... 17739 LIMA....................................................................... 17749

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
do MICHEL TEMER. 17740 putados INOCÊNCIO OLIVEIRA, EDUARDO

Usou da palavra, pela ordem, para retifica- JORGE................................................................... 17749
ção de voto, o Sr. Deputado CHICO FERRA- Usou da palavra, pela ordem, para retifica-
MENTA 17740 ção de voto o Sr. Deputado MAGNO BACELAR.. 17750

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- do INOCÊNCIO OLIVEIRA................................... 17750
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Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
respectivas bancadas os Srs. Deputados EDI- do HUMBERTO COSTA........................................ 1n53
NHO ARAÚJO, MARCONI PERILLO, ALEXAN- Usaram da palavra para orientação das
DRE CARDOSO, RUBENS COSAC, JANDIRA respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
FEGHALI, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI MO LEÃO, SIMARA ELLERV................................ 1n53
PERILLO, MATHEUS SCHMIDT, ODELMO Usou da palavra, pela ordem, para retifica-
LEÃO, HUMBERTO COSTA, RUBENS COSAC, ção de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
MARCONI PERILLO. 17750 VIEIRA. 17753

Usou da palavra, pela ordem, para retifica- Usaram da palavra para orientação das
ção de voto, o Sr. Deputado WILSON LEITE respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMA-
PASSOS................................................................ 1n50 RA ELLERV, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO

Usaram da palavra para orientação das LEÃO, RUBENS COSAC. 1n53
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
CONI PERILLO, SIMARA ELLERV, WOLNEV mento da votação. 1n53
QUEIROZ, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RUBENS Usaram da palavra, peja ordem, para regis-
COSAC, INÁCIO ARRUDA, SIMARA ELLERV, tre de voto, os Srs. Deputados MIRO TEIXEIRA,
MARCONI PERILLO, WOLNEV QUEIROZ, SÉRGIO AROUCA, PEDRO VALADARES, WOL-
ODELMO LEÃO, RUBENS COSAC, INOCÊNCIO NEV QUEIROZ, EURIPEDES MIRANDA, SE-
OLIVEIRA, WOLNEV QUEIROZ, INÁCIO ARRU- BASTIÃO MADEIRA.............................................. 1n53
DA, MARCONI PERILLO, SIMARA ELLERV, Usou da palavra, pela ordem, para retifica-
MARCONI PEfULLO, RUBENS COSAC. 1n50 ção de voto, o Sr. Deputado HÉLIO ROSAS. 1n54

Usou da palavra, pela ordem, para retifica- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
ção de voto, o Sr. Deputado JOFRAN FREJAT. .. 1n51 da Subemenda Aglutinativa nº 16. 1n54

Usou da palavra para orientação da banca- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque
da o Sr. Deputado MARCONI PERILLO. 17751 para Votação em Separado n2 222, do § 82 do

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- art. 37, na redação dada pela Emenda nº 6 à Pro-
putados JANDIRA FEGHALI, INOCÊNCIO OLl- posta de Emenda à Constituição nº 33-C, de
VEIRA 1n52 1995, para substituir o art. 15 do Substitutivo de

Usaram da palavra para orientação das Plenário do Relator. 1n59
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- PRISCO VIANA - Questão de ordem sobre
MO LEÃO, JANDIRA FEGHALI, INOCÊNCIO prejudicialidade do Destaque para Votação em
OLIVEIRA. 17752 Separado nº 222. 1n59

Usou da palavra, pela ordem, para retifica- SANDRA STARLlNG - Contradita à ques-
ção de voto, o Sr. Deputado JOSÉ L1NHARES. ... 1n52 tão de ordem formulada pelo Deputado Prisco

Usaram da palavra para orientação das Viana................................... 1n60
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAT- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
HEUS SCHMIDT, RUBENS COSAC. 1n52 à questão de ordem do Deputado Prisco Viana. .. 1n60

Usou da palavra, pela ordem, para registro PRISCO VIANA (Pela ordem) - Apresenta-
de voto, o Sr. Deputado RONALDO CEZAR ção de recurso da decisão da Presidência da Co-
COELHO.......... 1n52 missão de Constituição e Justiça e de Redação. . 1n61

Usaram da palavra para orientação das JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem so-
respectivas bancadas os Srs. Deputados INo- bre inexistência de impedimento constitucional
CÊNCIO OLIVEIRA, MATHEUS SCHMIDT, para a apresentação de projeto de lei que extin-
HUMBERTO COSTA............................................ 1n52 gue o Instituto de Previdência dos Congressistas

Usaram da palavra, pela ordem, para retifi- -IPC...................................................................... ln61
cação de voto, os Srs. Deputados ALCESTE AL- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
MEIDA, LAPROVITA ViEIRA .....;......................... 1n52 à questão de ordem formulada pelo Deputado

Usaram da palavra para orientação das José Genoíno. 1n61
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAT- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
HEUS SCHMIDT, HUMBERTO COSTA............... 1n53 putados HERÁCLITO FORTES, JOSÉ GENOí-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- NO.......................................................................... 1n61
do INOCÊNCIO OLIVEIRA... 1n53 . Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados MI-
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- CHEL TEMER, GERSON PERES, SANDRA
CONI PERILLO, ODELMO LEÃO, SIMARA EL- STARLlNG, MIRO TEIXEIRA, JANDIRA FEGHA-
LERV, HUMBERTO COSTA................................. ln53 LI, ALEXANDRE CARDOSO, FERNANDO GA-
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BEIRA, SÉRGIO AROUCA, GERSON PERES, Usou da palavra, pela ordem, para retifica-
JOSÉ ANíBAL, MICHEL TEMER, INOCÊNCIO ção de voto, o Sr. Deputado JURANDYR PAI-
OLIVEIRA, JANDIRA FEGHALI, HUMBERTO XÃO. 17768
COSTA, MARCONI PERILLO, FERNANDO RI- Usaram da palavra para orientação das
BAS CARLI. 17762 respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-

Usaram da palavra pela ordem para regis- BERTO COSTA, ELlSEU PADILHA. 17768
tro de voto os Srs. Deputados MARCONI PERIL- Usou da palavra, pela ordem, para registro
LO, EMANUEL FERNANDES -r....... 17766 de voto, o Sr. Deputado WILSON LEITE PAS-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- SOS. 17769
do MICHEL TEMER. 17766 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem, para registro respectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO
de voto, o Sr. Deputado AGNALDO TIMÓTEO. 17766 TEIXEIRA, HUMBERTO COSTA. 17769

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra, pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados JANDI- de voto, o Sr. Deputado LUCIANO ZICA. 17769
RA FEGHALI, MIRO TEIXEIRA, MARCONI PE- Usou da palavra pela ordem, para retifica-
RILLO, HUMBERTO COSTA. 17766 ção de voto o Sr. Deputado HÉLIO ROSAS. 17769

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RONALDO CE- tro de voto, os Srs. Deputados AGNALDO TIMá-
ZAR COELHO, WILSON LEITE PASSOS............ 17766 TEO, EDUARDO JORGE, HUMBERTO COSTA. 17769

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HERÁ- Usou da palavra para orientação das res-
CLlTO FORTES, ELlSEU PADILHA, MIRO TEI- pectivas bancadas os Srs. Deputados ALEXAN-
XEIRA, RUBENS COSAC, ALEXANDRE CAR- DRE CARDOSO, WOLNEY QUEIROZ, HUM-
DOSO, ANTÔNIO AURELIANO, HUMBERTO BERTO COSTA, MIRO TEIXEIRA. 17769
COSTA, HERÁCLITO FORTES............................ 17766 Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputa-

SANDRA STARLlNG (Pela ordem) _ Justi- do MICHEL TEMER............................................... 17769
ficativa da ausência do Deputado Paulo Delgado. 17767 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados RU-
BENS COSAC, HUMBERTO COSTA, ANTÔNIO

respectivas bancadas os Srs. Deputados FER- AURELIANO, HUMBERTO COSTA, MIRO TEI-
NANDO RIBAS CARLI, ELlSEU PADILHA, HUM- 17769
BERTO COSTA..................................................... 17767 XEIRA, HUMBERTO COSTA .

Usou da palavra, pela ordem, para registro Usaram da palavra, pela ordem, para regis-
d N QUI 17767 tro de voto, os Srs. Deputados WOLNEY QUEI-e voto, o Sr. Deputado EDSO EZE EL .

Usou da palavra para orientação da banca- ROZ, MARIA ELVIRA. 17770

d S D .CIO RUDA 17767 Usaram da palavra para orientação dasa o r. eputado INA AR .
respectivas bancadas os Srs. Deputados RU

Usou da palavra, pela ordem, para registro BENS COSAC, RICARDO GOMIDE, HERÁCLI
de voto, o Sr. Deputado WALDOMIRO FIORA-
VANTE. 17767 TO FORTES. .. 17770

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO de voto, o Sr. Deputado LEONEL PAVAN............ 17770
TEIXEIRA, HERÁCLITO FORTES, LEUR LO- Usou da palavra para orientação da banca-
MANTO, RUBENS COSAC, MIRO TEIXEIRA, da o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 17770
HERÁCLITO FORTES, HUMBERTO COSTA, Usou da palavra, pela ordem, para registro
ANTÔNIO AURELIANO, WAGNER SALUSTIA- devoto, o Sr. Deputado CHICO VIGILANTE........ 17770
NO.................... 17767 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra, pela ordem, para registro respectivas bancadas os Srs. Deputados ALE-
de voto, o Sr. Deputado INOC~NCIO OLIVEIRA. 17768 XANDRE CARDOSO, INÁCIO ARRUDA.... .......•.. 17770

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra, pela ordem, para regis-
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ tro de voto, os Srs. Deputados RUBENS COSAC,

. GENOíNO, HUMBERTO COSTA, HERÁCLITO AGNALDO TIMÓTEO, CIDINHA CAMPOS.......... 17770
FORTES, MIRO TEIXEIRA, ANTÔNIO AURELlA- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Presença
NO, HUMBERTO COSTA..................................... 17768 em plenário do Presidente da Assembléia Supre-

Usou da palavra, pela ordem, para registro ma da Coréia do Norte. 17771
de voto, o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA. 17768 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra para orientação da banca- respectivas bancadas os Srs. Deputados ALE-
da o Sr. Deputado WOLNEY QUEIROZ. 17768 XANDRE CARDOSO, HUMBERTO COSTA. 17771
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALEXANDRE CARDOSO .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO
VALADARES, MIRO TEIXEIRA, ALEXANDRE
CARDOSO, MARCELO DÉDA, INOCÊNCIO OLI-
VEIRA, ALEXANDRE CARDOSO .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PADRE ROQUE. .

Usou da palavra para orientação da banca-
da o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. .

Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBERTO JEFFER-
SON ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados FER
NANDO ZUPPO, RUBENS COSAC, PEDRO VA-
LADARES, MIRO TEIXEIRA .

Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LIMA NETTO .

Usou da palavra, pera ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputad:> ELIAS MURAD .

Usou da palavra para orientação da banca-
da o Sr. Deputado PEDRO VALADARES .

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs.
Deputados PRISCO VIANA, RUBENS COSAC...

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
mento da votação .

Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto o Sr. Deputado ANTÔNIO AURELIANO..

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
do destaque .

Prejudicados os Destaques para Votação
em Separado nºs 218 e 219...........•.......•.....•........

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
da Subemenda Aglutinativa nº 23 .

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs.
Deputados MICHEL TEMER, GERSON PERES,
INOCÊNCIO OLlVEIRA. .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado EDUARDO JORGE .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, JANDIRA FEGHALI, ALEXAN
DRE CARDOSO, MATHEUS SCHMIDT, SÉR
GIO AROUCA, GERSON PERES, JOSÉ ANí
BAL, MICHEL TEMER, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
HUMBERTO COSTA, MATHEUS SCHMIDT,
JANDIRA FEGHALI, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
ODELMO LEÃO, SIMARA ELLERY, ANTÔNIO
AURELIANO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARIA
ELVIRA, GERSON PERES, ANTÔNIO AURE
LIANO, JOSÉ ANíBAL, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
SIMARA ELLERY, HUMBERTO COSTA .

17771

17771

17771

17771

17771

17772

17772

17772

17772

17772

17772

17772

17772

17777

17777

17778

17778

17779

Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RONALDO CEZAR
COELHO .

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA. .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados WOL
NEY QUEIROZ, SIMARA ELLERY, ANTÔNIO
AURELIANO .

Usou da palavra, pela ordem, para retifica
ção de voto o Sr. Deputado MÁRIO DE OLlVEI-
RA .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, BENITO GAMA, SIMARA EL
LERY, ANTÔNIO AURELIANO, BENITO GAMA,
RUBENS COSAC, MARIA ELVIRA, SIMARA EL
LERY, ANTÔNIO AURELIANO, MARIA ELVIRA.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs.
Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, MICHEL TE-
MER .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO .

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs.
Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, HÉLIO Ro-
SAS............................•...........................................

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTÔ-
NIO AURELIANO, HUMBERTO COSTA. .

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputa-
do MICHEL TEMER .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, JANDIRA FEGHALI, INOCÊN
CIO OLIVEIRA, MATHEUS SCHMIDT, GERSON
PERES, HUMBERTO COSTA. .

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA .

Usou da palavra, pela ordem, para retifica
ção de voto, o Sr. Deputado LEONEL PAVAN.....

Usou da palavra para orientação da banca-
da o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. .

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputa-
do JOSÉ ANíBAL. .

Usou da palavra, pela ordem, para registro·
de voto, o Sr. Deputado HÉLIO ROSAS .

PRESIDENTE (Luís·· Eduardo) - Encerra-
mento da votação .

Usou da palavra, pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado ALDO REBELO .

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
da Subemenda Aglutinativanº 23 , .

Prejudicada a Emenda Aglutinativa n2 18 .

17781

17781

17781

17781

17782

17782

17782

17783

17783

17783

17784

17784

17784

17784

17784

17784

17784

17784

17784

17789
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PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque RA ELLERY, ANTÔNIO AURELIANO, HUMBER-
para Votação em Separado n2 220 para incluir, TO COSTA, SIMARA ELLERY.............................. 17792
onde couber, a Emenda n2 20-CE, no Substitutivo PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
do Relator. 17790 mento da votação. 17793

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra para registro' de voto os
respectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO Srs. Deputados JOSÉ CARLOS ALELUIA, MAR-
TEIXEIRA, HUMBERTO COSTA, ALEXANDRE CELO BARBIERI................................................... 17793
CARDOSO, JANDIRA FEGHA~I, ,SÉRGIO PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
AROUCA, GERSON P.ERES, JOSE ANIBAL, MI- da emenda. A matéria retoma ao Relator para
CHEL TEMER, INOCENCIO OLIVEIRA, JANDI- elaboração da redação para o segundo tumo. ..... 17793
RA FEGHALI, HUMBERTO COSTA, MARIA EL- Apresentaram proposições os Srs. Deputa-
VIRA, ALEXANDRE CARDOSO. 17790 dos PEDRO WILSON' LUCIANO ZICA" SANDRA

Usaram da palavra, pela ordem, para regis- STARLlNG E OUTROS' HUGO RODRiGUES DA
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS CUNHA" CORAUCI SOBRINHO E OUTROS'
VIEIRA, RONALDO CEZAR COELHO. 17791 RITA CAMATA; RICARDO BARROS E OU~

Usaram da palavra para orientação das TROS; VALDEMAR COSTA NETO; MATHEUS
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- SCHMIDT E OUTROS' EDUARDO JORGE E
MO LEÃO, SIMARA ELLERY, ANTÔNIO AURE- OUTROS; ELlSEU PAD'ILHA; JOSÉ MACHADO;
L1ANO.................................................................... 17791 LIMA NETTO; LUIZ HENRIQUE; GERVÁSIO

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Elogio ao OLIVEIRA E OUTROS; MARCELO TEIXEIRA;
Deputado Michel Temer pelo desempenho na JOSÉ FORTUNATI; MARCELO DÉDA................. 17797
aprovação da reforma da Previdência Social. 17791 VII - Encerramento

Usou da palavra, pela ordem, para retifica- 3 - ATO DO PRESIDENTE
ção de voto, o Sr. Deputado AYRES DA CUNHA. 17792 a) Apostila: Abeguar Machado Massera... 17817

. MICHEL TEMER (Pela ordem) - Agradeci- COMISSÕES
mentos pelos elogios dirigidos a sua pessoa........ 17792 4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Apresen- a) Comissão de Desenvolvimento Urbano e
tação de projeto de lei que dispõe sobre publici- Interior, n2 6, em 19-6-96....................................... 17817
dada dos atos, programas, obras, serviços e b) Comissão de Finanças e Tributação, n2

campanhas dos órgãos e entidades públicas. 17792 21, em 19-6-96. 17817
Usou da palavra, pela ord~m, para retifica- c) Comissão de Relações Exteriores, n1l 10,

ção de voto o Sr. Deputado B. SA. 17792 em 19-6-96. 17817
Usaram da palavra para orientação das d) Comissão de Viação e Transportes nllg

respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- 6, em 8-5-96; 7, em 15-5-96; 8, em 22-5-96; 9,
BERTO COSTA, SIMARA ELLERY. 17792 em 31-5-96; 10, em 5-6-96; 11, em 12-6-96; e 12

Usou da palavra, pela ordem. o Sr. Deputa- em 19-6-96. 17818
do HERÁCLITO FORTES. 17792 5 - MESA

Usaram da palavra para orientação das 6 - LíDERES E VICE-LíDERES
respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMA- 7 - COMISSÕES

Ata da 111ªSessão, Solene, Matutina, em 19 de junho de 1996
Presidência do Sr. Wilson Campos, 1.9 Secretário.

1- ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 

Havendo número regimental, está aberta a ses
são.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA
O SR. LUCIANO PlZZAlTO, servindo como 211

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas
sa-se à leitura do Expediente.

O SR. LUCIANO PlZZAlTO, servindo como 111

Secretário procede à leitura do seguinte
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Aviso nº 566 - SUPAR/C.Civil

Brasnia 21 de maio de 1996

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o ExcelentíssillJo Senhor Presidente da Repú
blica solicita a retirada do Projeto de Lei nº 4.895, de
1995.

Atenciosamente. - Clovis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

Brasnia 16 de maio de 1996

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelên

cia a proposta de retirada do Congresso Nacio
nal do Projeto de Lei nº 4.895, de 1995, de auto
ria do Poder Executivo, encaminhado pela Men
sagem nº 1.267/94, que "Altera o Código de Pro
cesso Penal, dando nova disposição ao inquérito
policial e às formas de procedimento, e introdu
zindo a suspensão condicional do processo",
tendo em vista a necessidade de reexaminar a
matéria em fé!c~ da edição da Lei dos Juizados
Especiais (Lei 9.099, de 26-9-95).

Mensagem nº 446

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de confor

midade com a Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Justiça, a retirada
do Projeto de Lei nº 4.895, de 1995, que "Alte
ra o Código de Processo Penal, dando nova
disposição ao inquérito policial e às formas de
procedimento, e introduzindo a suspensão
condicional do processo", enviado à Câmara
dos Deputados com a Mensagem nº 1.267, de
1994.

Brasília, 21 de maio de 1996. - Fernando
Henrique Cardoso.

Defiro.
Em 19-6-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

EMlMJINº 238

111- EXPEDIENTE nais", tendo em vista a necessidade de reexame da
AVISOS matéria pela Comissão por mim constituída para re

ver a legislação penal.
Respeitosamente. - Nelson A. Jobim, Ministro

de Estado da Justiça.

Brasnia 16 de maio de 1996

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

Do Exmo. Sr. Clóvis de Barros Carvalho, Mi
nistro de Estado Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República, nos seguintes termos:

Aviso nº 565 - SUPAR/C. Civil

Brasília, 21 de maio de 1996

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 Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica solicita a retirada do Projeto de Lei nº 4.903, de
1995.

Atenciosamente, Clóvis de Barros Carvalho
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República.

Mensagem nº 445

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformi

dade com a Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado da Justiça, a retirada do Projeto
de Lei nº 4.903, de 1995, que "Dá nova redação
aos artigos 253, 254 e 256 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e
ao artigo 18 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outu
bro de 1941, Leis das Contravenções Penais", en
viado à Câmara dos· Deputados com a Mensagem
nº 1.275, de 1994.

Brasília, 21 de maio de 1996. - Fernando
Henrique Cardoso.

Defiro.
Em 19-6-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

EM/MJ Nº 237

ca.
Submeto à consideração de Vossa Excelência

a proposta de retirada do Congresso Nacional do
Projeto de Lei nº 4.903, de 1995, de autoria do Po
der Executivo, encaminhado pela Mensagem nº
1.275/94, que "Dá nova redação aos arts. 253, 254 e
256 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, e ao Decreto-Lei nº 3.688, de
10 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Pe-
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Respeitosamente. - Nelson Jobim, Ministro
de Estado da Justiça.

Do Sr. Deputado Luís Eduardo, Presidente da
Câmara dos Deputados, nos seguinte termos:

SGMIP n2 569/96

Brasnia, 19 de junho de 1996

OFíCIOS
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Domingos Dutra
Gabinete 280 - Anexo 111
Nesta

Senhor Deputado,
Em atenção ao seu pronunciamento, na ses

são plenária de 12 de abril de 1996, acerca da or
ganização da Ordem do Dia, informo-lhe que, con
forme se depreende dos artigos do Regimento In
terno citados por Vossa Excelência, é atribuição
do Presidente da Câmara, e não da Mesa, tanto a
organização da Ordem do Dia como a agenda das
proposições a serem apreciadas no mês subse
qüente.

O Regimento determina apenas que o Presi
dente deve ouvir o Colégio de Líderes. Não exige
que isso seja feito por reunião formal.

Portanto, o procedimento que vem sendo ado
tado por esta Presidência é compatível com as pre~

visões regimentais sobre o assunto.
Colho o ensejo para expressar a Vossa Exce

lência protestos de alta estima e distinta considera
ção. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Michel Temer, líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PSD/PSUPMNIPSC, nos se
guintes termos:

OF/GABIIINº 402

Brasnia, 18 de junho de 1996
Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício SGM n2 400, enca

minho a Vossa Excelência os nomes dos Deputa
dos do Bloco PMDB/PSD/PSUPSC/PMN, que
comporão a Comissão Especial destinada a profe
rir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 198-A, de 1995, do Sr. Deputado Silvio Abreu e
outros que "acrescenta parágrafo e dá nova reda
ção ao art. 54, inciso I, alínea d, da Constituição
Federal". . ..

TITULARES
CHICÃO BRíGIDO GENÉSIO BERNARDINO
MARQUINHO CHEDID

SUPLENTES
EUDORO PEDROZA ROBERTO PAULlNO
RIVALDO MACARI

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente. Deputado Michel Temer, lí
der do Bloco PMDB/PSD/PSUPSC/PMN.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, líder do Blo
co Parlamentar PPBIPL, nos seguintes termos:

Ofício nQ 567/95

Brasnia, 13 de junho de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Bloco PPBlPL o Deputado Wilson Leite Passos,
como titular, em substituição ao Deputado Davi Al
ves Silva, para integrar a Comissão Técnica de De
fesa Nacional.

Na oportunidade solicito tornar sem efeito a in
dicação anteriormente feita através do Ofício nº
506/96, para a titularidade da Comissão Técnica de
Direitos Humanos.

Atenciosamente. - Deputado OdeImo Leão lí
der do Bloco PPB/PL.

Defiro.
Em 19-6-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

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

OF.PSDBlI/Nº 1.232/96

Brasnia, 18 de junho de 1996
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, os Deputados Edson Silva, Osmânio Pe
reira e Nelson Marchezan, como membros titula
res, e Cipriano Correia, Emanuel Fernandes e Nel
son Bornier, como membros suplentes, para inte
grarem a Comissão Especial destinada a .preferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
198-A/95, que "acrescenta parágrafo e dá nova re
dação ao artigo 54, inciso 11, d, da Constituição
Federal.
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Defiro.
Em 19-6-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Brasília, 13 de junho de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que indiquei o

Deputado Ricardo Izar (PPB), na condição de titular,
para ocupar a vaga destinada ao PSB na Comissão
de Defesa Nacional.

Atenciosamente. - Deputado Fernando Lyra,
Líder.

Do Sr. Deputado João Magalhães, nos se
guintes termos:

OF.GDJM Nº 10/96

Brasnia, 18 de junho de 1996

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho atra

vés do presente comunicar-lhe que, conforme se vê
em comunicação anexa, ingressei-me, no dia 15 de
dezembro de 1995, no Partido da Frente Liberal 
PFL, deixando em conseqüência o Partido Progres
sista Brasileiro - PPB.

Na oportunidade renovo-lhe meus protestos de
consideração e estima.

Cordialmente. - João Magalhães, Deputado
Federal- PFUMG.

ManhuaçuIMG, 9 de dezembro de 1995

Senhor Presidente do
Partido Progressista Brasileiro - PPB
João Lúcio Magalhães Bifano, eleitor filiado

nesse Partido, comunica a essa Presidência que se
filiou a outro Partido e, por isso, pede o cancela
mento da sua filiação, cumprindo o que determina o
parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.096, de 19
9-95.

Cordialmente. - João Lúcio Magalhães Bifa-

OF/A/PSBI77/96

no.

Aníbal, Líder do Constituição Federal· (Autonomia das Universida
des).

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de elevada estima. - Deputado Sérgio Miranda,
Líder do PCdoB.

Do Sr. Deputado Fernando Lyra, Líder do
PSB, nos seguintes termos:

- José

Brasnia, 13 de junho de 1996

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado

Lindberg Farias, como membro efetivo e o Deputado
Ricardo Gomyde, como suplente, para participarem
da Comissão Especial destinada a apreciar a Pro
posta de Emenda à Constituição nº 370-A, de 1996,
do Poder Executivo, que "Modifica o artigo 207 da

Do Sr. Deputado Sérgio Miranda, Líder do
PCdoB, nos seguintes termos:

Of. nº 126/96

Brasnia, 13 de junho de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Ex

celência o Senhor Deputado Sílvio Abreu, em
substituição ao Senhor Deputado Severiano Alves,
para integrar, na condição de membro titular, a
Comissão Especial destinada a apreciar e dar pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº
198-A, de 1995, que "acrescenta parágrafo e dá
nova redação ao art. 54, inciso 11, alínea d, da
Constituição Federal".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Matheus
Schmidt, Líder do PDT.

Defiro.
Em 19-6-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Matheus Schmidt, Líder do
PDT, nos seguintes termos:

Ofício nº 165/96

Brasnia, 18 de junho de 1996
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, os Deputados B. Sá, Fernando Torres e Lu
ciano Castro, como membros titulares, e Ademir Lu
cas, IIdemar Kussler e Itamar Serpa, como membros
suplentes, para integrarem a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição nº 201-A/95, que "altera o parágrafo
7º do artigo 14 da Constituição Federal".

Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do
PSDB.

Atenciosamente.
PSDB.

OF.PSDB/VNº 1.239/96
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_~ JUSTIÇA ELEITORAL

CARTÓRIO ELEITORAL DA 167a ZONA DE MANHUAÇU-MG

CERTIDÃO

MARIA NEUZA FERREIRA INÁCIO, Escrivã Eleitoral
desta 167· Zona da Comarca de Manhuaçu, Estado de Mi
nas Gerais na fonna da lei, etc...

C E R T I F I C A a pedido que revendo os arquivos e demais papéis deste
Cartório Eleitoral, 'verifiquei constar que, JOÃO LUCIO MAGALHÃES BIFANO, nascido aos
06/0211960, filho de João Mendes de MagaJbães e Gilca Bifano Magalhães, portador do Título de
Eleitor n° 785948302199 - seção 28, esta filiado ao Partido da Frente Liberal (PFL) de Manhuaçu
MG, a partir de 15/1211995.

Manhuaçu, 14 de junho de 1996

MARIANE~~CIO
ESCRIVÃ ELEITORAL



Das Obrigações dos Produtores

Art. 3º O estabelecimento processador artesa
nal de alimentos devera registrar-se nos órgãos mu
nicipais, estaduais ou federal de agricultura ou saú
de, mediante formalização de pedido instruído pelos
seguintes documentos:

I - requerimento dirigido à autoridade compe
tente solicitando o Registro e Inspeção pelo órgão
responsável;

11 - documento oficial que comprove a condi
ção de produtor rural do requerente ou do grupo de
associados;

111 - registro no Cadastro Geral de Contribuin
tes - CGC, ou inscrição do produtor rural na Secre
taria da Fazenda Estadual e Federal;

IV - atestado sanitário do rebanho que vai dar
origem à matéria-prima;

V - outros atestados de exames, a critério da
Divisão de Inspeção Municipal, Estadual ou Fede
ral.

Art. 4º O estabelecimento processador artesa
nal de alimentos manterá livro oficial onde serão re
gistradas as informações, recomendações e visitas
do órgão de inspeção municipal, estadual ou federal
objetivando o controle da produção.

Parágrafo único. O órgão de inspeção poderá
estabelecer, a seu critério, as análises rotineiras
necessárias para cada produto processado sem
ônus para os produtores, bem como coletar novas
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Do Sr. Deputado José Fritsch, nos seguin- sociados, quando os produtos forem originados de
tes termos: leite como matéria-prima;

REQUERIMENTO IV - até 40 toneladas para produtor individual
ou 120 toneladas para grupo de produtores associa
dos, quando os produtos forem originados de pei
xes, crustáceos ou moluscos;

V - até 5 toneladas para produtor individual ou
15 toneladas para grupo de produtores associados,
quando os produtos forem originados de microorga
nismos;

VI - até 15 toneladas para produtor individual
ou 45 toneladas para grupo de produtores associa
dos, quando os produtos forem originados de fru
tas;

VII - até 110 toneladas para produtor individual
ou 330 toneladas para grupo de produtores associa
dos, quando os produtos forem originados de vege
tais, exceto para conservas e produtos derivados de
farinhas que será de 15 toneladas para produtor in
dividuai e 45 toneladas para grupo de produtores as
sociados.

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

put, do Regimento Interno, a retirada do Projeto de
Lei nº 1.921/96, de minha autoria, que "dispõe sobre
elaboração, beneficiamento e comercialização de
produtos artesanais de origem animal e vegetal e dá
outras providências".

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996. - De
putado José Fritsch.

Defiro.
Em 19-6-96. - Luís Eduardo, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº ,DE 1996
(Do Sr. José Fritsch e outros)

Dispõe sobre elaboração, beneficia
mento e comercialização de produtos ar
tesanais de origem animal e vegetal e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São considerados passíveis de benefi

ciamento e elaboração artesanal as seguintes maté
rias-primas e seus derivados:

I - produtos apícolas;
li-ovos;
111 - frutas;
IV - cereais;
V-leite;
VI-carnes;
VII - peixes, crustáceos e moluscos;
VIII - microorganismos;
IX - outros produtos de origem animal e vege-

tal.
Parágrafo único. Os produtos de que trata este

artigo poderão ser comercializados em todo o territó
rio nacional, cumpridos os requisitos desta lei.

Art. 2º A produção de alimentos define-se pe
los seguintes limites anuais:

I - até 40 toneladas para produtor individual e
120 toneladas para grupo de produtores associados,
quando os produtos forem originados de médios e
grandes animais;

11 - até 60 toneladas para produtor individual e
180 toneladas para grupo de produtores associados,
quando os produtos forem originados de pequenos
animais;

111 - até 220.000 litros para produtores indivi
duais e 660.000 litros para grupo de produtores as-



rio.

Justificação

Disciplinar os aspectos de higiene, conserva
ção, armazenamento e comercialização dos produ
tos destinados ao público consumidor teve seu início
com os antigos Códigos de Posturas Municipais. Es
tas funções foram paulatinamente absorvidas pelos
Estados e pela Federação.

A legislação federal concentrou-se de modo in
cisivo nos elementos tecnológicos próprios da pro
dução de grande porte, centrando-se na Lei n2

1.283, de 18-12-50, no Decreto n2 30.691, de 29-3
52, e na Lei n2 7.889, de 23-11-89, destinadas priori
tariamente aos aspectos de inspeção sanitária.

Ao concentrar seu poder controlador no setor
industrial, a legislação, a despeito das sensíveis di
ferenças das normas de produção e comercialização
dos produtos artesanais àquelas destinadas à indús
tria de alimentos, dificultou o desenvolvimento de ati
vidades de pequeno porte, que historicamente têm
buscado tratamento legal que condiza com a realida
de específica dos pequenos e médios produtores ru
rais.

11 - adequada aeração e luminosidade;
111 - vedação contra insetos e animais;
IV - desinfecção de equipamentos e utensmos;
V - adequada utilização ou eliminação de resí-

duos e rejeitos;
VI - água potável encanada e sob pressão em

quantidade compatível com a demanda do estabele
cimento;

VII - distância mínima de fontes de contamina
ção, mau cheiro e esgoto.

Do Controle e Fiscalização
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amostras e repetir as análises que julgar convenien- Disposições Gerais

teso Art. 10. Os produtos deverão ser transportados
Art. 59 O estabelecimento de processamento e armazenados em condições adequadas para pre-

artesanal de alimentos manterá em arquivo próprio servação de sua qualidade.
sistema de controle que permita confrontar, em qua- Art. 11. As pessoas envolvidas na manipula-
Iidade e quantidade, o produto processado com o ção e processamento de alimentos artesanais de-
lote que deu origem. verão portar carteira de saúde e usar uniformes

Art. 62 Casa tipo de produto devera ter registro próprios e limpos, inclusive botas impermeáveis e
de fórmula em separado junto ao órgão de inspeção, gorros.
sendo cada qual objeto de norma específica a ser Art. 12. A embalagem do produto, quando ne-
editada pelo órgão estadual ou federal de agricultura cessário, deverá ser produzida por empresa creden-
e discutidos com os produtores. ciada junto ao Ministério da Saúde e conter todas as

Art. p. As instalações do estabelecimento informações preconizadas no Código de Defesa do
processador artesanal de alimentos obedecerão Consumidor.
preceitos mínimos de construção recomendados Parágrafo único. Quando a granel, os produtos
pelo órgão de agricultura, observando aspectos serão expostos ao consumo acompanhados de fo-
como: Ihetos ou cartazes, contendo as informações previs-

I - ser composto de uma sala para preparo e tas no caput deste artigo.
armazenagem, local para recepção da matéria-pri- Art. 13. A caracterização de qualquer tipo de
ma e lavagem de equipamentos e utensílios, e um fraude, infração ou descumprimento desta Lei, sujei-
banheirolvestiário, todos estes com altura e di- tará o infrator às sanções previstas em lei.
mensões compatíveis com a capacidade de produ- Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta
ção e necessidades de instalação dos equipamen- lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de
tos;

sua publicação.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrá-

Art. 82 O controle sanitário dos rebanhos
que geram a matéria-prima para a produção ar
tesanal de alimentos é obrigatório e deverá se
guir orientação dos órgãos oficiais de assistên
cia técnica.

Art. 92 Compete ao Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, através de seus órgãos, a
fiscalização, orientação e treinamento de técni
cos.

Parágrafo único. O Ministério de Agricultura e
do Abastecimento poderá, através de convênio,
transferir aos Estados e Municípios a execução de
ações pertinentes ao cumprimento das normas de
implantação, registro, funcionamento, inspeção e fis
calização dos estabelecimentos.



COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Ronaldo Cézar Coelho, nos
seguintes termos:

Brasrlía, 19 de junho de 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 230 do Regimento Interno,

comunico a Vossa Excelência que reassumo, nesta
data, minhas funções nesta Casa, em face de haver
sido exonerado do cargo de Secretário de Estado do
Governo do Rio de Janeiro.

Cordialmente, Ronaldo Cézar Coelho.

Registre-se, atribuindo-se falta no
período de 31-5-96 a 18-6-96, em face da
exoneração do cargo de secretário de
Estado ter ocorrido em 31-5-96. Publique
se. Ao Sr. Diretor-Geral.

Em 19-6-96. - Luís Eduardo, Presidente.
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A agricultura familiar, predominante em vários Acreditam os signatários estarem contribuindo
estados do Pars, encontra sérias dificuldades de in- para o aperfeiçoamento da legislação, tendo em vis-
serção no mercado, afetando desta forma o aumen- ta a complexidade e dificuldades colocadas aos pe-
to do desemprego e do êxodo rural com reflexos di- quenos e médios agricultores para implantação de
retos e sobre a população urbana e rural. seus empreendimentos frente o atual escopo de leis,

A criação de pequenas fontes de produção no especialmente a legislação sanitária.
meio rural, gerenciadas pelos próprios agricultores e Diante da evidente necessidade de uma legis-
ocupando nichos locais, produzindo com rigoroso lação especrfica e adequada para o funcionamento
controle de qualidade, se constitui em alternativa im-: das unidades de pequeno porte para processamento
portante para a reversão do quadro de crise em que de alimentos, visando preservar os interesses do
se encontram os pequenos e médios agricultores produtor e do consumidor, garantidos o poder fiscali-
brasileiros. zador do Estado e a segurança dos cidadãos, conta-

Muitos estabelecimentos tornam como prática mos com o apoio de nossos pares para a aprovação
comum operar sem registro, comercializando ali- desta relevante proposição.
mentos sem inspeção sanitária e sem garantia de Sala das Sessões, de maio de 1996. - Depu-
qualidade, o que coloca em risco a saúde dos con- tado José Fritsch, PT/SC; Mário Cavalazzi -
sumidores. PPB; Valdir Colatto - PMDB; Airton Dipp - PDT

Waldomiro Fioravante - PT; Milton Mendes 
Dentre as várias vantagens que se pode desta- PT.

car com a implantação de estabelecimentos com a
escala delimitada pelo projeto, podemos citar algu
mas (i) a venda de produtos permite agregar-lhes
valor, gerando lucro e melhorando a renda familiar;
(ii) modernização do sistema de produção artesanal
de alimentos com maior produtividade; (iH) geração
de empregos no meio rural revertendo a tendência
migratória para os centros urbanos e evitando o exa
cerbamento maior dos problemas sociais; (iv) oferta
de maior diversidade e qualidade de alimentos aos
consumidores; (v) diminuição dos custos de trans
porte e do preço final dos alimentos ao consumidor,
através do gerenciamento da produção exercido
pelo próprio agricultor; (vi) facilita a legalização dos
estabelecimentos que operam sem registro; (vii) in
vestimentos descentralizados com retorno para os
pequenos e médios municrpios; (viii) benefrcios dire
tos para a sociedade e o Govemo, que passam a ter
o retomo dos tributos sobre as atividades anterior
mente não cadastradas.

Atos do Governad.õr
n
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Finda Castro Alves chamou ·pátria peregrina do artista".
a leitura do Expediente, passa-se à Celebramos junto com os italianos o seu Dia Nacio-

IV _ HOMENAGEM nal, destacando, ainda, neste ano, o jubileu da pro
clamação de sua República. Excelente oportunidade

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A para reafirmarmos os laços fraternos que historica-
presente sessão solene, requerida pelo Deputado mente nos têm unido como nações amigas e povos
Luciano Pizzatto, destina-se a homenagear a Itália irmãos.
pelo transcurso de seu Dia Nacional. Além do tributo devido a figuras do passado

Registro com satisfação a presença do Sr. Em- que nos são comuns - dentre as quais não se pode
baixador da Itália, Dr. Oliviero Rossi, e o convido a esquecer Giuseppe e Anita Garibaldi, que uniram,
integrar a Mesa Diretora dos trabalhos, honrando- no seu heroísmo, as histórias de nossas nações -,
nos com sua presença. os brasileiros, junto a toda a humanidade, homena-

Convido também o Senador Gérson Camata a geamos a genialidade de Leonardo, Galileo e Miche-
compor a Mesa Diretora. langelo; Rafael, Puccini, Verdi, Maquiavel e Dante,

É com satisfação que a Presidência cumpri- entre tantos outros; louvamos aos que marcaram
menta as autoridades presentes, os funcionários e, para sempre o gênero humano, aproximando-o da
principalmente, seus pares da Câmara Federal. perfeição divina, engrandecendo-o, generosamente,

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con- com o brilho de sua inigualável sensibilidade.
cedo a palavra ao Deputado Luciano Pizzatto, como Os ecos desse passado ainda ressoam, mol-
autor da proposição e pelo Bloco Parlamentar dando e refinando, com a sabedoria e o equilíbrio de
PFUPTB. uma cultura milenar, as virtudes necessárias para a

O SR. LUCIANO PIZZATIO (Bloco/PFL - PRo convivência profícua entre homens e nações.
Pronuncia o seguinte discur~.) - ~r. Presidente, O Brasil palmilha ainda as trilhas difíceis do de-
Sr5S e Srs: Deputados, dem,als autondades, pre~en- senvolvimento. Buscamos no compartilhar de expe-
tes e co~vldados, pode-se dlze~ que as naclonal~da- riências, no exemplo histórico, na cooperação eco-
des, assim.como os ~om~ns, tem uma personalld~- nômica, abrir os nossos horizontes para a tão alme-
de. Por.maior que seja a nqu,eza de traços ?ult~rals, jada aliança entre crescimento econômico e justiça
~ pluralidade, de caracteres, e sempre posslvel Iden- social.
tlflcar uma linha comum, um elemento marcante,
que se destaca e acaba por distinguir um povo espe- ?o~ esse objetivo, ~o compor ~ noss~ Carta
cífico uma determinada civilização uma gente es- ConstItucIonal, fomos haurrr na fonte Inesgotavel do
peciai. ' saber jurídico em que se constitui o ordenamento

Não é casualidade, assim, a identificação que italiano grande part.e da inspiração necessária para
tem aproximado os brasileiros, no correr dos anos, superar ~ antagonls~o entre o~ reclamo~ ~e um
ao povo italiano. Pelo contrário, apesar da grande povo a~sloso por se !Ibertar d.o J~go autontárlo e a
distância que entre nós se interpõe _ nesse caso, neceSSidade de se ~vltar o radicalismo, sempre con-
meramente geográfica -, é singular a familiaridade traproducente e pengoso.
com que, no concerto internacional, Brasil e Itália se As instituições italianas que nos serviram de
reconhecem. modelo vêm superando, estáveis, seguras, confiá-

Talvez por força desse fenômeno, ou então em veis, há quase 50 anos, tragédias nacionais e crises
face da evidente semelhança de nossos tempera- agudas, seja no campo da política, seja no da eco-
mentos, ou, finalmente, por uma feliz circunstância nomia. A reconstrução do país, devastado por uma
histórica, o Brasil teve o privilégio de receber, no co- guerra mundial; os confrontos entre sindicatos, em-
meço do século, milhares de imigrantes oriundos da- presários e govemos; os rubros anos do terrorismo;
quela abençoada península. Vieram para honrar o áspero combate à corrupção; nenhum desses
nosso solo, com seu trabalho; vieram para entre nós grandes desafios foi obstáculos grande o bastante
construir novas vidas; aqui deitaram raízes, criaram .parathe deter o desenvolvimento.
seus filhos; tornaram-se nossos compatriotas. Com H~alcançada invejável posição de liderança
seu esforço, ensinaram aos brasileiros a amar e a entre as nâçõe~ do Primeiro Mundo, habilita-se
respeitar o seu torrão natal, berço de nossa cultura. como paradi9ma.'~s taxas de crescimento, os in-

Esta sessão solene é uma forma de o povo dicadores de seu deSempenho, no campo social,
brasileiro homenagear a Itália, terra que nosso poeta são grande incentivo aos países que ainda não con-
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seguiram estender o estado de bem-estar a todos os
cidadãos.

A trajetória italiana mostra que é possível cons
truir dias melhores, com trabalho, sinceridade e
competência. A Itália do século XX, assim, mostra
se digna de seu passado histórico: da pujança que
caracterizou o Império Romano, à fertilidade promis
sora do Renascimento, ali sempre foi um território
onde se espancou o obscurantismo, procurando are
jar os porões da cultura ocidental.

Mais uma vez, do berço da latinidade parte o
exemplo que irá alargar ainda mais os horizontes da
terra.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao Deputado André Puccinelli, pelo
Bloco Parlamentar PMDBlPSDIPSUPSC/PMN.

O SR. ANDRÉ PUCCINELU (BlocoIPMDB 
MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, foi para mim um privilégio
ser designado pelo Partido do Movimento Democrá
tico Brasileiro para, em seu nome, saudar o país
amigo que hoje homenageamos, na ocasião em que
celebra o cinqüentenário da sua República. Para
tantos milhares de brasileiros, entre os quais tenho a
satisfação de me incluir, os vínculos com esse país
e esse povo transcendem em muito a amizade e a
cooperação que costumam caracterizar as relações
extemas brasileiras.

Brasil e Itália ostentam laços seculares, que os
unem de maneira especialíssima, resultado do tra
balho comum de seus filhos e governos. Discorrer
em profundidade sobre a presença italiana no Brasil
e suas benéficas conseqüências demandaria um
tempo bem mais prolongado, e não seria necessá
rio, de tão patente e reconhecida que é por todos.

Permitam-me, portanto, tecer apenas algumas
breves considerações sobre esse relacionamento e
seus desdobramentos mais recentes. Este plenário
é lugar dos mais adequados e esta platéia das mais
apropriadas, pois aqui temos meios excelentes de
influir também nos rumos das relações externas do
País. E, certamente, no relacionamento bilateral com
o país irmão que agora homenageamos, um foro pri
vilegiado de debates é o Grupo Parlamentar Brasil
Itália, atualmente presidido pelo nobre Deputado Lu
ciano Pizzatto, que acertadamente requereu esta
sessão.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a primeira refe
rência, ao se mencionar o contato Brasil-Itália, é,
sem dúvida, a relação afetiva entre os dois países,
dado o intenso convívio pessoal entre seus cidadã
os, desde as primeiras levas de imigrantes que para

cá vieram em busca de novas oportunidades e aqui
fizeram, com seu suor e sua cultura, um Brasil mais
farto, um Brasil mais alegre, um Brasil mais moder
no.

Mas a faceta afetiva não é tudo. É apenas o
lado mais sentimental de um relacionamento que
apresenta incontáveis variantes. Mas é claro - isto
ninguém poderá negar - que na afeição está o ali
cerce que sustenta todo o quadro de nosso relacio
namento bilateral. Neste mês de junho, está fazendo
um ano que nesta Casa esteve em visita oficial o
Presidente da República Italiana, Oscar Luigi Scalfa
ro, ocasião em que reafirmou, perante todos nós,
esse mesmo pensamento.

Será oportuno relembrar um pouco de suas pa
lavras neste Parlamento, as quais traduzem, com
perfeição, o sentimento convergente de brasileiros e
italianos. Dizia ele:

•As relações entre o Brasil e a Itália
possuem raízes profundas. O balanço que
podemos traçar é antes de mais nada aque
le de um mútuo enriquecimento dos nossos
dois povos. Enriquecimento, sobretudo na
ordem dos valores morais, daqueles que for
necem conteúdo à palavra civilização, e que
se traduzem em uma significativa comunhão
de idéias e de convicções."

Na prática, tal se pode ver traduzido, por exem
plo, no fluxo de visitas de alto nível entre os dois paí
ses, como a do próprio Presidente Scalfaro, ou a da
Ministra dos Negócios Estrangeiros, Susanna Agnel
li, em abril do ano passado, ou a de nosso Ministro
das Relações Exteriores à Itália, recentemente, com
o fim primeiro de atualizar o Acordo-Quadro de Coo
peração BraSil-itália.

Como em qualquer Estado moderno é funda
mentai o entrosamento entre o setor público e a ini
ciativa privada, para benefício mútuo, o Presidente
italiano esteve então acompanhado de extensa dele
gação da Confederação Italiana das Indústrias. Mais
do que natural, uma vez que nosso País abriga mais
de uma centena e meia de empresas italianas, de
grande e médio porte, que aqui se instalaram, ofere
cend0 emprego a milhares de brasileiros.

Por sinal, vale trazer alguns números, que de
maneira eloqüente e irrefutável retratam a situação
do relacionamento ítalo-brasileiro. Os investimentos
italianos no Brasil somavam, há um ano, mais de um
bilhão e meio de dólares, 7,5% do total dos investi
mentos e reinvestimentos da União Européia no Bra
sil, ocupando a Itália o quinto lugar entre os euro-



"Minha visita é visita de amizade, que
reflete os sentimentos que desde sempre
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peus com interesses em nosso País. Além disso, unem a nação italiana ao grande povo brasi-
não nos esqueçamos de que a Itália é o sexto mer- leiro; mas é, em primeiro lugar, o marco da
cado para as exportações brasileiras, e o Brasil é o particular atenção com a qual a Itália obser-
maior parceiro comercial da Itália na América Latina. va o corajoso caminho de renovação em-

É importante também lembrar a posição de preendido por este grande país amigo, na
proa da Itália no cenário econômico mundial. Deten- convicção de que todos os seus sucessos
tora de uma das mais altas taxas de poupança, des- serão também os nossos sucessos. Que as
taca-se como a quarta potência industrial do mundo, difíceis provas que deve enfrentar são tam-
o que a torna parceira excepcional para o desenvol- bém as nossas."
vimento de projetos conjuntos. O momento, por si- E aqui reitero a colaboração que podemos
nal, é extremamente propício para o estreitamento emprestar neste Legislativo, principalmente no
das relações econômicas entre nós. âmbito do Grupo Parlamentar Brasil-Itália, para o

Foi a própria Ministra Susanna Agnelli, em sua bom termo dos instrumentos ora em estudo. O
visita no ano passado, que enfatizou o caráter nitida- aperfeiçoamento das relações bilaterais não é ta-
mente político de sua missão, no sentido de priorizar refa exclusiva do Executivo; antes requer a parti-
as relações italianas com a América Latina, posição cipação de todos os Poderes, já que a todos
esta recentemente reiterada pelo Chanceler Lamber- eles interessa.
to Dini, em reportagem publicada neste mês na Fo- Sr. Presidente, Srs. Deputados, de nada
lha de S. Paulo. nos adiantaria subir a esta tribuna com eloqüên-

Não há dúvida de que em nosso continente cia ou retórica, se estas não fossem lastreadas
ocupamos posição de relevo, assim como a Itália na com um espírito antes de tudo objetivo, traduzin-
Europa. No campo do comércio intemacional, por- do com precisão os sentimentos vigentes no re-
tanto, as possibilidades de cooperação mútua são lacionamento entre os dois países irmãos. Daí
muitas e excelentes, sobretudo através de nossas por que preferi, neste momento de homenagem
associações regionais de comércio. e celebração, trazer ao Plenário, ao lado deste

Também no campo político-institucional há sentimento, que conheço bem de perto, números
uma vasta área a ser explorada. Sabemos que o e informações que cabalmente comprovam o al-
Brasil e a Itália enfrentam problemas comuns, que tíssimo grau do relacionamento entre brasileiros
muitas vezes demandam ações coordenadas para e italianos.
se tornarem eficientes, seja no campo da ciência e Assim, em nome do Partido do Movimento
tecnologia, seja no da prevenção e punição do cri- Democrático Brasileiro - e permitam-me que o
me, por exemplo. faça também em meu próprio nome - saúdo o no-

Portanto, não poderia deixar de mencionar al- bre povo italiano, em nosso País brilhantemente
guns instrumentos que no momento se encontram representado pelo Embaixador Oliviero Rossi, e
em negociação e que certamente se mostrarão ex- ainda a grande família ítalo-brasileira, formada por
tremamente eficientes no relacionamento bilateral: todos aqueles que um dia escolheram o Brasil
um projeto de Acordo de Cooperação na Luta contra como lar e de seus descendentes.
o Crime Organizado, o Tráfico de Drogas e Substân- À República Italiana, que no último dia 2
cias Psicotrópicas; um projeto de Ajuste Administra- completou seu cinqüentenário, longa vida e pros-
tivo ao Acordo de Seguridade Social que foi assina- peridade. Aos nossos povos e nossos países, a
do pelo Presidente Scalfaro no ano passado; um continuada cooperação e amizade.
projeto de Acordo no Campo das Adoções Intema-
cionais; e um outro projeto de Ajuste na Área de O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con-
Tecnologias Aplicáveis às Telecomunicações; além cedo a palavra ao Sr. Deputado João Pizzolatti, pelo
do amplo Acordo-Quadro de Cooperação, de 1989. Bloco Parlamentar PPBIPL.

E, ao citar a vasta gama de instrumentos bila- O SR. JOÃO PIZZOLAm (Bloco - PPB - SC.
terais que se vão moldando, vêm à lembrança, mais Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
uma vez, as palavras do Presidente Scalfaro aqui SrAs e Srs. Deputados, Sr. Embaixador, é com ale-
neste Congresso, quando assim se pronunciou: gria e satisfação que venho homenagear a Itália

nesta sessão solene, não só pela admiração que te-
nho por esse país, mas também pelos laços de afeto
que me ligam à República Italiana.



17626 Quinta-feira 20 DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1996

Nascido em Santa Catarina, no Vale do Itajaí,
região de imigrantes, é fácil identificar a forte influên
cia da colônia italiana no Brasil.

É difícil não ser tomado pela emoção neste
momento, já que sou neto de italianos, e sabemos
que a Itália não apenas foi o berço de nossa língua,
mas também a origem histórica da própria civiliza
ção ocidental.

Minha admiração é grande e não pude resistir
a me integrar como membro do Grupo Parlamentar
Brasil-Itália, onde me sinto à vontade para afirmar
que as relações entre os nossos países serão apri
moradas, pois nascemos Num para o outro".

Um país de inigualável cultura, a Itália sempre
estimulou a arte, a ciência e os valores humanos, e
abriu inúmeros caminhos para o mundo num riquís
simo passado.

Apesar de ter sofrido um grande movimento
emigratório, vindo seus filhos a se espalhar por to
dos os cantos do planeta, estes jamais deixaram de
levar consigo a cultura italiana.

Povo de temperamento alegre, falante e baru
lhento, aliás, nossa marca registrada, soube distri
buir mundo afora o amor pela vida e pela família, a
garra e a disposição para o trabalho, e a vontade de
vencer.

O Brasil é um dos países onde se faz mais for
te a presença de imigrantes italianos. Talvez isso
faça tão forte nossos laços de união. Através de seu
trabalho árduo na terra, desde os primórdios da co
lonização, o imigrante italiano teve participação ativa
na construção do País, e dividiu com o nosso povo
parte de suas lutas, suas guerras e suas vitórias.

NosSo País possui uma forte presença da Igre
ja Católica, um enorme sentimento religioso. E essa
.influência nas nossas crenças e ideais vem da Itália.

Tivemos a honra de receber a visita de inúme
ros chefes de Estado e de Govemo da República
Italiana, em nossa história, atitude cortês que muito
nos enaltece, bem como àqueles que descendem
daquela península.

Em junho do ano passado tivemos o prazer de
receber' o .Exmo. Sr. Presidente da República Italia
na, Sr. Oscar tujgi Scalfaro, cuja presença veio sim
bolizar um incentivo às relações comerciais entre
dois grandes países e apertar ainda mais os laços
de amizade já exi~tentes.

Tal visita veio reforçar e fortaleçer nosso inte
resse em aprimorar ainda ·majs o exercício da políti
ca, da administração, do trato da coisa pública, com

os fundamentos éticos e morais que devem nortear
a ação do Estado.

Em 1995, com a primeira visita de um Presi
dente italiano em trinta anos, nossas relações foram
reatadas a todo vapor, e se os dois países vêm pas
sando por uma fase de dinamismo e crescimento,
tanto no aspecto político, social quanto econômico,
tenho certeza de que agora poderemos, juntos, de
senvolver e prosperar nossos anseios, antecipando
soluções e criando condições para os problemas im
postos pela evolução da sociedade moderna.

Atualmente, uma cooperação financeira talvez
seja improvável, posto que ambos os governos têm
se deparado com a questão do déficit público. Toda
via, a ação governamental de ambos tem-se voltado
para os investimentos privados, com incentivos ao
processo de privatização de empresas, para as
questões jurídico-institucionais e a reforma constitu
cional, ol1de se busca rechaçar a corrupção na vida
pública, os desequilíbrios regionais - já que a Itália
também possui enormes diferenças entre o norte e o
sul do país -, e o grande interesse no êxito das ne
gociações sobre o sistema previdenciário.

Apesar da instabilidade política e econômica
que sempre se avizinhou do Brasil e da Itália, ambos
vêm crescendo economicamente, e ainda que em
contrapartida não existam muitas empresas brasilei
ras na República italiana, várias são as empresas
italianas no Brasil - Fiat, Olivetti, Pirelli, Parmalat,
entre outras -, o que mostra que as relações comer
ciais entre os dois vão muito bem. A Itália é o sexto
mais importante mercado para as exportações brasi
leiras, e ocupa a quinta posição de investidor em
nosso País.

Entretanto, creio que nossas relações culturais
devem ser aprimoradas. A rica história ·faz com que
se concentre no território italiano dois terços do pa
trimônio cultural e artístico da humanidade. São ad
miráveis filósofos, escritores, escultores e pintores
que poderiam adentrar mais profundamente para en
riquecer o nosso conhecimento e deleite artístico.

No meio de muitos acordos bilaterais, como o
Acordo-Quadro de Cooperação Brasil-Itália, assina
do em 1989, vislumbramos que a colaboração ítalo
brasileira só nos fará crescer. Os países concordam
com o diálogo, ° desarmamento, a não-proliferação
nuclear, a cooperação econômica, o combate ao trá
fico de entorpecentes, à corrupção e ao crime orga
nizado, bem como a liberdade de comércio.

Nas relações bilaterais em geral, raramente en
contramos tamanha cordialidade, elegância e facili
dade de entendimento como na conduta diplomática



o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Vittorio Medioli, que
falará pelo PSDB.

O SR. VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, Srs. Senadores, Sr. Embaixador da República
da Itália, Oliviero Rossi, estamos aqui hoje para ho
menagear o povo italiano, que, no dia 2 de junho,
festejou o Dia da República Italiana.

Enaltecer a nação italiana pela sua cultura,
pela sua criatividade e presença marcante em todos
os setores econômicos internacionais é tarefa árdua,
impossível de ser executada em poucos minutos,
com um simples pronunciamento.

A transbordante riqueza da Itália pode se resu
mir num dado estatístico, um número que, sozinho,
dada a dimensão da gigantesca contribuição forneci
da por essa nação à humanidade, ao seu progresso
e às artes: 70% de todo o patrimônio histórico, cultu
ral e artístico mundial concentra-se ainda hoje nesse
país, cuja extensão territorial é a metade de Minas
Gerais', Estado que represento nesta Casa.

A humanidade, sem dúvida, chegou mais rapi
damente ao seu futuro através das trilhas desbrava
das por esse povo, o povo italiano, que forneceu em
todas as épocas, ao longo de três milênios, uma
contribuição inigualável ao progresso e ao desenvol
vimento socioeconômico da humanidade.

As legiões do Exército de Roma, há dois mil
anos, mantinham, sob controle, a Europa inteira, pe
netrando também nos continentes asiático e africa
no. O Mar Mediterrâneo passou a ser apelidado pe
los romanos de "Mar Nostrum" - o nosso mar. Os
navios de Roma alcançavam os portos do Oriente,
do Egito, da Espanha, da Turquia, da França, de
Marrocos, da Romênia, da Rússia e todos os países
do Mediterrâneo e, do Mar Negro, sem sair de seus
domínios.

Nessa frenética atividade militar e colonizado
ra, Roma não se limitou a uma mera exploração do
comércio e dos recursos dessas nações. Por incrível
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entre os dois países. Mesmo com o recuo político que pareça, Roma deu muito mais do que tirou a es-
ocorrido nos anos 60, foram retomadas, nos mes- ses povos.
mos níveis, as relações político-econômico-culturais Fundaram, os romanos, em todos os idiomas,
entre Brasil e Itália. as raízes da língua latina, que transformou-se, por

Nesta data comemorativa transmito, em nome milênios inteiros, no único e efetivo instrumento de
do meu partido" o PPB, e em nome daqueles que, comunicação e integração de todos os povos da Ba-
como eu, amam e admiram os irmãos italianos, todo cia Mediterrânea. Roma levou a cada canto os con-
o carinho e respeito com que sempre os recebemos ceitos de direito, ciência, engenharia, arquitetura e
e com o qual estreitaremos ainda mais nossa amiza- artes que, ainda hoje, permanecem insuperados.
de. Organizou, Roma, as suas colônias, gerando

uma estrutura administrativa da maior solidez. A or
ganização administrativa e jurídica, além das ciên
cias e das artes romanas, representam os alicerces
indestrutíveis, sólidos e seguros, sobre os quais to
das as civilizações ocidentais se ergueram.

Onde existe democracia, o povo romano, o
povo italiano, contribuiu diretamente e de forma con
creta. A Itália foi um verdadeiro laboratório e oficina
de civismo, de cidadania, para renovar-se em cada
época histórica.

Mesmo quando dominada durante alguns milê
nios, nos presenteou - e com toda a sua beleza 
com o grande exemplo do Renascimento Italiano.

De Francesco Petrarca a Dante Alighieri, a Mi
chelangelo Buonarrot, a Raffaello Sanzio, para cul
minar naquele vulcão de saber e ciência que foi Leo
nardo da Vinci - homem que, com sua lungimiran
za enxergou séculos adentro -, a'ltália nos forneceu
constantemente exemplos a serem seguidos.

Centenas de milhares de artistas e cientistas fi
zeram da Itália um verdadeiro santuário da humani
dade. Com sua inesgotável prosperidade, o povo ita
liano chegou até os nossos dias despejando uma
verdadeira avalancha de saber, de graça, de bom
gosto. Todas as artes tiveram a contribuição deter
minante, insubstituível, desse povo.

Mesmo ocupada por outras nações ao longo
de 1.500 anos, a Itália soube impor-se a seus domi
nadores, desta vez não pelas armas, mas com sua
capacidade criativa, que encantou e continua encan
tando o mundo.

Como poderíamos também deixar de lembrar a
obra de São Pedro? Carregando o legado de Jesus
Cristo, escolheu Roma para instalar a sede da reli
gião cristã e, através'de Roma, derramar sobre o
planeta o recado e o conteúdo do Evangelho cristão.

Por que a escolha de Roma? Essa escolha
está diretamente ligada aos milhares e milhares de
quilômetros de rodovias pavimentadas que os roma
nos abriram em toda a Europa, Ásia e África. E não
só nisso, más na organização das suas estruturas
cívicas. Passando por montanhas e mares e se insi-



Como poucos, sei quão importante foi a pre
sença dos italianos no Brasil e quanto representou
para a Itália este País ter acolhido tantos italianos.
Hoje, desta tribuna, estou muito emocionado; sinto
representar um exemplo, uma pequena amostra da
grande afinidade e da sabedoria dessas duas nações.

São dois povos verdadeiramente irmanados no
mais profundo sentido da palavra e parecidos nas
suas origens. Como resultado da participação de
muitas etnias, os italianos souberam receber a con
tribuição de todas as raças, de todas as origens,
transformando-se num povo maravilhoso. Assim
aconteceu com os brasileiros. Mas hoje a união das
duas nações é um fato marcante e incontestável.

O intercâmbio, Sr. Presidente, Sr. Embaixador
da Itália, representante da República Italiana, deverá
crescer muito. Os 11 mil quilômetros que separam
Roma de Brasília já não assustam mais como anti
gamente. Os meios modernos de comunicação e de
transporte reduziram essa distância abissal em pou
cas horas.

Hoje, verifico a carinhosa atençãp que toma
conta dos italianos quando o assunto verte na Na
ção brasileira. É a prova da solidez dos laços e, por
que não dizer, do amor que nos irmana cada vez
mais.

Homenagear a Itália e agradecer por tudo o
que ela representa e representou é um exemplo de
civilização a ser seguido por todos.

Se isso gera, com certeza, orgulho no Sr. Em
baixador da Itália e nas demais autoridades italianas
presentes, não deixa de ser uma satisfação para
nós, brasileiros, que necessitamos, neste momento
peculiar da história do Brasil, da colaboração frater
na, da amizade desse país que, antigamente lem
brado como Jardim da Europa, hoje, com certeza,
pode-se definir como o Jardim do Mundo, de, reserva
inesgotável de sementes, para fertilizar a história da
humanidade.

Esse Parlamento homenageia a República Ita
liana e dela espera, Sr. Embaixador, ainda uma in
substituível e grande colaboração. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado João FassareUq.,
que falará em nome do Partido dos Trabalhadores.
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nuando no meio de uma civilização positivista, o Casa do povo brasileiro, representando Minas Ge-
cristianismo, organizando-se em Roma, transfor- rais. Analiso, às vezes, sentado nas sombras das
mou-se no mais forte elo de união da consciência cadeiras mais distantes desses microfones, a passa-
das almas, deixando Deus mais próximo de cada um gem de rios de idéias, propostas e sugestões, que
de nós. inundam o Congresso brasileiro, para dele transbor-

Cristóvão Colombo, em 1492, um italiano de darem alcançando cada canto deste País continen-
Gênova, foi o primeiro homem a pisar em solo ame- tal.
ricano. Outro italiano, Américo Vespúcio, logo em
seguida, com o seu próprio nome, batizou o nosso
continente de América.

O povo italiano, mesmo dominado pelos inva
sores que ocuparam o seu território, não se resig
nou. Adaptou-se às dificuldades, renovando-se num
verdadeiro e contínuo milagre de sabedoria. Supe
rou a si próprio na tarefa de ser um pólen que fertili
zou todas as culturas, todos os povos, deixando pela
eternidade a sua marca. Com certeza, foi o povo
que mais contribuiu para alcançarmos, às vésperas
do terceiro milênio, a modernidade.

É um exercício praticamente impossível e ab
surdo imaginar o que seria hoje a humanidade sem
a importante e onipresente contribuição da Itália na
nossa civilização. Certamente, nada disso que esta
mos enxergando seria igual sem a contribuição ita
liana. A república romana de dois mil anos atrás e,
hoje, a república italiana moderna são exemplos de
democracia e justiça social, os sistemas mais avan
çados já experimentados pela democracia. A repú
blica latina, ou seja, a coisa pública, implementada
há dois mil e quinhentos anos em Roma, ainda é a
demonstração insuperável de organização democrá
tica.

Neste Parlamento, hoje estamos repetindo
uma rotina milenar, adotada pelos romanos nos pri
mórdios da nossa civilização. Neste fórum de dis
cussões acesas, conflitantes, às vezes desgastan
tes, discute~se o progresso, as normas para armoni
zar a convivência entre os opostos. Com paciência,
leva-se à frente essa árdua tarefa de trabalharmos
pela justiça, semeando as bases do desenvolvimen
to das futuras gerações, tudo isso imitando a prática
milenar da República Italiana.

Sr. Embaixador Oliviero Rossi, srªs e Srs. De
putados, meu sotaque não esconde minha origem
italiana. Filho de italianos, nasci naquele país. Lá me
formei, estudei e para cá fui trazido - talvez sem sa
ber o porquê - pelos mesmos ventos que fizeram de
um italiano o descobridor do continente americano.

Como poucos outros, tenho vivido intensamen
te a história mais recente dessas duas nações ir
mãs: a brasileira e a italiana. Vivi 25 anos na Itália e
vinte no Brasil. Desde 1991, ocupo uma vaga nesta



Junho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 17629

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem nomia. A marca do anarquismo aqui chegou pelas
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Embaixador mãos, pela mente e pelo coração dos imigrantes ita-
Oliviero Rossi, srªs e Srs. Deputados, a comemora- Iianos. As raízes do sindicalismo e o ideário de parti-
ção, no dia 2 de junho, da data nacional da Itália é dos políticos, especialmente os trabalhistas, hoje,
uma excelente oportunidade para rememorarmos os em destaque no noticiário nacional, encontram no
sólidos e fraternos laços que unem o Brasil àquele pioneirismo e na atuação vanguardista dos nossos
País. A distância geográfica não foi empecilho para primeiros e diletos imigrantes italianos uma enorme
que, em momento importante.da história brasileira, contribuição.
milhares de imigrantes italianos desembarcassem srªs e Srs. Deputados, neste momento, quero
em nossa terra, trazendo sua vontade de trabalhar, fazer referência a uma união, que, no nosso enten-
sua alegria de viver, sua música, sua culinária, sua der, é emblemática e de forte simbologismo, para
emotividade, sua irreverência e rebeldia, bem como significar os laços de união entre o Brasil e a Itália.
o seu amor incondicional por aqueles que deles se Um sentimento de estreita relação formou-se entre o
acercaram. nosso amado Brasil e a efervescente Itália. Giusep-

No final do século XIX e início do século XX, o pe Garibaldi, italiano, e Ana Maria Ribeiro da Silva -
contingente de imigrantes italianos que deixou sua depois conhecida como Anita Garibaldi - brasileira,
pátria em busca de nova vida na América, especial- conheceram-se aqui, apaixonaram-se. Passaram a
mente no Brasil, foi o maior, comparado às demais viver um intenso amor, cujo desfecho deu-se em ter-
nacionalidades que para cá acorreram. A distribui- ritório italiano. Foi uma união não apenas de paixão,
ção no território brasileiro concentrou-se no Sudeste mas de luta e de revolução, revolução aqui e revolu-
e no Sul do País, onde as atividades da agricultura e ção na Itália.
também da indústria viram-se incrementadas pela A par do sentimento que os uniu, os Garibaldi
atuação dos novos brasileiros. estiveram também ligados ao ideal de luta. Primeiro,

O desenvolvimento da agricuitura familiar, pra- às tropas revolucionárias farroupilhas no Brasil. De-
ticada em pequenas propriedades a introdução de pois, ao embate pela unificação da península italia-
novas técnicas de produção e de novos produtos, na. Os frutos oriundos do ideal maior de bravura e
como a uva, muito devem aos imigrantes italianos. estoicismo permaneceram indeléveis na história dos
Na atividade industrial, grande parte da mão-de-obra dois países; dois mundos que se intersectaram, à
técnica foi formada por imigrantes italianos. Toman- guisa do destino, na confluência de suas vidas abso-
do apenas o exemplo da construção civil, podemos lutamente diversas, mas igualmente nobre, mas que
citar que em 1913 cerca de 80% dos seus operários se transformaram numa só, pelas suas lutas cotidia-
eram constituídos por imigrantes italianos. nas e concretas, pelas utopias e pelos ideais que

Sr. Presidente, Sr. Embaixador, srªs e Srs. De- juntos conseguiram construir.
putados, todo fluxo migratório que se estabeleceu Concluímos, Sr. Presidente, srªs e Srs.Depu-
entre a Europa e o Brasil trciuxeinúmeras experiên- tados e Sr. Embaixador, com esse belo exemplo de
cias, costumes, hábitos e culturas absolutamente di- forte e inegável ligação entre o Brasil e a Itália, con-
versas e peculiares. Entretanto, a principal caracte- gratulamo-nos com o povo italiano pela comemora-
rística da colônia italiana foi a homogeneidade, que, ção, no dia 2 de junho, do transcurso da sua data
de pronto já se podia verificar no seu cotidiano. As- nacional.
sim, o singular espírito associativo foi o ponto de Era o que tinha a dizer.
partida para criação das soCiedades de mútuo so- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con-
corro e associações em nosso País. Para o aprimo- cedo a palavra ao Sr. Deputado Vicente Cascione,
ramento da luta dos direitos dos trabalhadores por que falará peloPartido Trabalhista Brasileiro.'
sua valorização, surgiram ascooperativasagríco- O SR. VICENTE CASCIONE (Bloco/PTB - SP.
las, e, em 1912, a federação das Cooperativas. O Sem revisão do orador.) "-" Sr. Presidente, Sr. Embài-
embrião da organização trabalhista estava começan- xador Oliviero Rossi, Srs: Deputados, minhas senho-
doa se desenvolver para servir de alicerce às legíti- ras e meus senhores, peço desculpas pela improvi-
mas barreiras que defendessem o cidadão enquanto sação, mas preferi falar neste instante, brevemente,
trabalhador. com a linguagem do coração, que às vezes não con-

As raízes do sindicalismo brasileiro têm muito a segue se confinar na forma.
ver com os imigrantes italianos que para cá vieram. Apresento-me, corno cada .um de nós aqui,
Sindicalismo surgido das primeiras lutas, com auto- como filho de Vicenzo, neto de Nicola e de Angelina.
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Somos muitos filhos de Aladinos, de Francescos, de gem que fez com que os italianos imigrantes supe-
Domenicos, de Antoninos. Somos um pedaço de rassem as vicissitudes, as adversidades e semeas-
uma Nação que congrega um povo, que eu não diria sem no mundo o amor, as civilizações. E, em todas
que é superior - não há povo superior -, mas um elas, a marca do italiano se fez de forma absoluta-
povo com especialidades e com aspectos de supe- mente evidente.
rioridade. Não há povo na face da terra, não há civiliza-

o povo italiano, indiscutivelmente, tem um tim- ção, não há nação que não tenha o timbre da civili-
bre especial no concerto das nações. A emoção do zação italiana.
nosso colega, que várias vezes teve de interromper Esta permeabilidade, que fez com que o italia-
as suas palavras para conter o pranto, tem uma ra- no, em todas as nações para onde foi, se tomasse
zão: a nostalgia, a saudade e a emoção que estão um cidadão da nação onde ele se fincou é que faz,
no sangue de cada um de nós. A pátria não é ape- talvez, que não sejamos uma colônia unida, fecha-
nas o lugar onde se nasce. A pátria não é apenas o da, restrita. Não há colônia mais desunida, não no
lugar onde se vive. A pátria é também o lugar onde sentido pejorativo, mas no sentido da dispersão, do
viveram aqueles que nos trouxeram ao mundo, que que a colônia italiana, pela permeabilidade afetiva
nos deram a vida. É impossível não haver uma inter- do italiano, porque o italiano não se fecha, não se
relação com a pátria dos nossos ascendentes. É im- confina. O coração do italiano é grande. Ele se abre,
possível, repito. Ninguém é capaz de tirar a caracte- ele esparge o seu sentimento, seu afeto, a sua emo-
r' 'l que está no sangue de cada um de nós. Essa ção, a sua compreensão, a sua capacidade de rela-
cai ~ .erística, que marca a individualidade de cada cionamento. É por isso que somos uma colônia que
raça, ninguém tira de ninguém. Como evitar dizer não se representa efetivamente de maneira formal.
que não há povo mais emotivo, no mundo dos po- É por isso, Sr. Embaixador, que, no instante
vos, do que o povo italiano? em que se comemora o Dia Nacional da Itália, é im-

O italiano é paixão, é emoção, é sentimento, possível que cada um de nós não sinta essa nostal-
como nenhum outro povo tem. E isso é que caraete- gia, esse sentimento que fica permanentemente no
riza a diferença entre as várias raças. sangue dos italianos e que ficará continuamente no

Somos todos aqui descendentes de imigrantes, sangue das gerações que haveremos de semear.
pessor <; que foram obrigadas a largar a sua pátria, a Que povo é esse que deu ao mundo o senso
sua tei I a, a sua gente, as suas casas premidos pela estético mais perfeito, que pôs no ar a música mais
miséria, pela opressão. Largaram tudo! Quantas dis- sublime, que domou as forças da natureza com Ed-
tâncias, quanta saudade, quanta dor, quanto incon- son e com Enrico Fermi?
formismo na separação, quanta humilhação nas Pioneiro em todos os campos da atividade hu-
'1uarentenas, nos portos, onde ficavam confinados mana, o italiano timbrou a história da humanidade

s nossos ascendentes! não apenas com as marcas das ruínas que não se
De repente cada um de nós aqui pode se con- destroem e estão em todos os recantos e recônditos

siderar um vencedor. Mas que vitória? Que vitória in- do mundo, mas também com uma colonização ge-
dividual é a nossa? Cada um de nós aqui é um ven- nerosa, que não foi espoliativa, extrativista ou domi-
cedor. E não há o testemunho daqueles que nos de- nadora. que se fez nobre sempre. pelo sangue, pelo
ram a vida, que não podem estar aqui para sentir or- amor, pelo afeto e por essa permeabilidade que já
gulho de ver os filhos, os netos e os bisnetos, que destaquei na inter-re~çãodo italiano com o mundo.
venceram à custa do trabalho. do sacrifício, do Ternos orgulho de pertencer a essa naçãoita-
exemplo, da dedicação ao esforço, do estoicismo Iiana no mundo. Temos orgulho da pátria em que
daqueles que nos fizeram chegar até aqui. Nessa nascemos e à qual nos unimos por um vínculo qu~

corrida de revezamento, nós chegamos aqui, mas à não se explica, o de nascer e viver em.um país - e
custa de quanto sacrifício destes que nos ajudaram! isso impregna nossas vidas de um amor que não

Há uma música napolitana, NLacrime Napolita- morre. Mas temos orgulho de pertencer à pátria que
no·, que tem urna frase pungente. O imigrante, está distante. no sangue. na saudade, na nostalgia
numa carta que escreve. diz: ·Son came maceI/o. de nossos pais e avós, de nossos entes queridos
sono imi~ranteN. Sou carne de açougue, sou imi- que nos fizeram chegar até aqui.
grante. ~ 10 é verdade. É o sentimento de nostalgia É com essa emoção do brasileiro. pela Pátria
de quelT estava distante do calor da famnia. do afeto em que nasci, e do italiano. pelo sangue que me cor-
das seu~ na hora do Natal. Mas foi este calor de ori- re nas veias. falando em nome dos iguais a mim e
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com quem tenho a honra de ter relação altamente O Brasil, mais que um velho conhecido do
prestigiosa, que saúdo, neste instante, nossa Pátria. povo italiano, foi palco da grandiosidade de seus ta-

Em nome da Pátria brasileira saudamos a Pá- lentos. Garibaldi, o pai, herói da Pátria italiana, Ani-
tria italiana, cidadãos no mundo que somos, em ra- ta, a filha, heroína da Pátria brasileira. Haverá razão
zão exatamente dessa dupla condição de nacionali- mais forte para justificar esta irmandade de Brasil e
dade. Saudamos e pedimos permissão para trans- Itália, do que a história inconfusa dos ideais libertá-
formar nossa emoção simbolicamente em algo que rios dos Garibaldis, unificadores do moderno Estado
não aparece, mas que V. Exª, Sr. Embaixador, há de italiano e precursores da moderna história brasileira,
imaginar que passa de minhas mãos para as suas, a que aqui reproduziram Venezas, Trentos, Bréscias e
emoção se cristaliza, florida: un mazzolin di fiore outros?
que vien de la montagna (um pequeno maço de Srlls e Srs. Deputados, Sr. Embaixador, italia-
flores que vêm da montanha). nos brasileiros e italianos europeus, se Camões

Era o que tinha a dizer. pode contar em versos e prosa a ousadia dos portu-
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) _ Con- gueses, faltaria tempo para também contar em prosa

cedo a palavra ao Sr. Deputado Serafim Venzon, a ousadia dos italianos.
que falará pelo PDT. Da Itália de Garibaldi à Itália de Paolo Rossi e

O SR. SERAFIM VENZON (PDT _ SC. Pro- Roberto Baggio, o mundo assistiu a Itália de Musso-
nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr. lini que, apesar de sua perversão ideológica, não
Embaixador, senhores e senhoras italianos que se contaminou e tampouco abalou a pujança e a fé dos
encontram neste recinto,: Srªs e Srs. Deputados, é italianos e de seus filhos que aqui estavam no desti-
com muito regozijo e procedência que venho a esta no fratemal e entre aqueles que escolheram como ir-
tribuna,. nesta sessão solene, falar em nome do mãos.
PDT, em nome dos botuveraenses, dos brusquen- Portanto, mais uma vez reitero, neste recinto
ses, dos catarinenses e, sobretudo, dos brasileiros. povoado também por italianos que, além de nossa
Nada podada ser mala irmão que Brasil e Itália, ad- gratidão, é inquebrantável a nossa fé nos ideais de
verSários históricos :n,a arte: do. drible e aliados eter- justiça, de paz, de harmonia e de grandeza de um
nos na determinação do progresso, dq trabalho, da povo, sem o qual talvez o povo brasileiro não fosse
paz e 'da harmonia. tão brasileiro.

Entendo dispensável.qu~lquerhistó.ricosol?re a Sr. Embaixador, ao completarmos 50 anos de
pátria mana, porque ela é cúmplice da história ·do Nova República, completamos também 130 anos de
Brasil e d~,humanidade. Qê,a César,o que. é de Cé- colonização italiana no vale do rio ltajaí-Mirim, espe-
sar; aos italianos, grande parte do mundo, cuja. geo- cificamente Botuverá, Brusque e Guabiruba.
grafia nij,q s,eria ~ão, peifeita~ se .nãO: tàSse. a Últromis- Passados tantos anos, aquela terra ainda tem
são dos.herdeiros de Roma.. . o tempero do sangue e suor dos. seus pioneiros. A

f\Jenhum,povo deixou com tanta'galhardia e,so- miscigenação apagou alguns sobrenomes, mas não
berba um traÇO ,tão inesqueoível na história'da'hu- e~inguiu costumes, galhardia.
manidade'comoaquele do.qual tenho a honra de de- Não sal;lemos mais quantos somos, recebemos
scender e ao qual 'o Brasil se.rá,eternamente grato. e passamos influências para, no decorrer de mais al-

Esta 'é uma' data que' nãb poderia' paSsar em guns séculos, sermos os pilares da nova sociedade
branco ·nas'éfemérides que' ponteiam a' HistÓria do ·brasileira. (Palmas.)
Brasil, e· nada seria 'mais ,jústõ'do que esta homena- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Exmº
gem que, neste momento; 1aço'ta.'mbétn ·ao evento Sr. Embaixador da Itália, Dr. Oliviaro Rossi, Exmº Sr.
'migrat6riõ, que colocou este 'país na história. Sem Senador Gérson Camátá; senhoras e senhores fun-
nos datermoS riás razões que·deflagraram esse 'for- cionários da Embaixada, prezados compànhéiros
midável fluxo migratório -'Mltf do pdlito'dé,\tistã'po- Deputados Federais, são imensas e muito sólidas as
litico, nem do ponto de vista 'social e tampouco eco- relações entre Itália e Brasil. Os milhares de imigran-
'nõmico - resta-me'salientar, orgulhosa,. mas não tes italianos que vieram para cá no século passado
jactantemente, apesar de rlieú sob'rehbf11el ·a saga deixaram emmosso País as marcas indeléveis 'de
dé,um povo que em nossa história aportou'para dela sua cultura e ,descendência - hoje, dos 60 milhões
despontar;, com' ela .trapalhat, e crescer e, sob sua de descendentes de italianos espalhados pelo mun-
bandeira,ajudar a construir a Nação. do, 23 milhões!vivem entre nós, e nas cidades brasi-
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leiras de colonização italiana ainda se mantêm vivas
muitas das antigas tradições daquele país.

Os brasileiros sempre admiraram este povo,
que tão bem concilia um temperamento alegre e ex
trovertido com enorme determinação e capacidade
de trabalho. Os italianos, por sua vez, nunca deixa
ram de se referir com apreço e gratidão à calorosa
acolhida que receberam no Brasil.

Essa forte amizade que desde então une os
nossos povos reflete-se na qualidade das relações
bilaterais entre Brasil e Itália, historicamente marca
das pela cordialidade e elegância. A partir do final da
década de 40, essas afinidades consolidaram-se na
assinatura de diversos acordos de cooperação, nas
mais diversas áreas.

Em 1949, foi firmado o Acordo de Conciliação
e a Declaração de Amizade e Cooperação entre o
Brasil e a Itália, através do qual o Estado italiano
comprometeu-se a apoiar os empreendimentos ita
lianos no Brasil. A ida à Itália do Presidente brasilei
ro, de saudosa memória, Juscelino Kubitschek, em
1956, e a vinda do dirigente italiano Giovanni Gron
chi, dois anos depois, resultaram na assinatura de
diversos outros tratados de cooperação econômica,
comercial e cultural.

A partir do início da década de 60, com o
descompasso entre os ciclos históricos vividos pe
los dois países, as relações ítalo-brasileiras assu
miram um ritmo mais lento. O intercâmbio entre os
dois países foi revitalizado com a visita do Presi
dente italiano Oscar Luigi Scalfaro ao Brasil, em
junho do ano passado. Desde então, Brasil e Itália
firmaram sete acordos na área de defesa agrope
cuária, assinaram um documento sobre proteção e
promoção recíprocas de investimentos e concluí
ram a negociação de um convênio para o combate
ao narcotráfico.

Um programa conjunto para a construção do
avião de caça AMX já resultou na fabricação de
130 aparelhos, dos quais 100 destinaram-se à
Aeronáutica Militar italiana e 30 vieram para a For
ça Aérea Brasileira. A Itália também está oferecen
do ao Brasil cooperação em alta tecnologia nas
áreas de sensoreamento, telecomunicações e in
formática.

A estabilização da economia brasileira e o con
seqüente crescimento do poder aquisitivo da popula
ção têm-se refletido no excelente desempenho fi
nanceiro de grandes' empresas italianas instaladas
no Brasil, como a Fiat e a Parmalat.

As empresas italianas com filiais no Brasil já
são, por sinal, mais de 150, embora ainda haja um

enorme espaço para a intensificação das relações
comerciais entre os dois países.

Um comitê empresarial criado durante a visita
do Presidente Scalfaro ao Brasil está trabalhando no
fortalecimento dos vínculos entre as pequenas e mé
dias empresas brasileiras e italianas.

Encontra-se a Itália em posição privilegiada
para aproveitar as oportunidades criadas no Brasil
com a estabilização da moeda e a abertura de seto
res até recentemente monopolizados pelo Estado.
Os elevados níveis da poupança intema italiana e a
promissora situação da economia brasileira tornam o
momento atual particularmente propício para o de
senvolvimento da cooperação entre as empresas
brasileiras e italianas, através, por exemplo, da for
mação de joint ventures.

Dos grandes países industrializados do Oci
dente, a Itália é o que maiores afinidades culturais
guarda com o Brasil. Muito temos, portanto, a apren
der com o admirável modelo italiano de prosperida
de sem desemprego, apoiado na multiplicação das
pequenas e médias empresas de sofisticada tecno
logia.

A bem-sucedida negociação italiana entre sin
dicatos e o Governo para a reforma do sistema pre
videnciário e as alternativas para reduzir o desequilí
brio regional entre Norte e Sul são exemplos de
questões semelhantes às que enfrentamos no Bra
sil, e estou certo de que a troca de experiências com
a Itália nesses e em outros temas comuns aos dois
países será de grande valia para nós.

Hoje, quando nos reunimos para homenagear
essa grande nação amiga pelo transcurso do dia 2
de junho, sua data nacional, quero saudar o povo
italiano e seus dirigentes pela competência com
que superaram o desafio de crescer com justiça
social, numa trajetória exemplar para todos os paí
ses do Ocidente. E faço votos de que ambas as
nações estreitem cada vez mais os laços fraternos
que as unem, intensificando relações econômicas
sociais e culturais que muito nos honram e orgu
lham.

Sr. Embaixador Oliviero Rossi, a Presidência
desta Casa presta, com satisfação, esta simples ho
menagem - mas de coração - ao povo italiano, atra
vés de sua presença.

Agradecemos, também, a presença ao Sr.
Senador Gerson Camata, ao Sr. Presidente da
Comissão de Relações Exteriores, aos funcioná
rios da Embaixada da Itália e aos nobres Depu
tados.
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V - ENCERRAMENTO O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Está

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Nada encerrada a sessão.
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. (Encerra-se a sessão às 11 horas e 36 minutos.)

Ata da 112ª Sessão, em 19 de junho de 1996
Presidência dos Srs: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 19 Vice-Presidente; Wilson Cam

pos, 19 Secretário; Robson Tuma, 19 Suplente de Secretário; Maurício Campos;
Eraldo Trindade, § 2º do artigo 18 do Regimento Intemo.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Vanessa Felipe
Luiz Piauhylino
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - BlocoIPPB; Elton Rohnelt 
BlocoIPSC; Francisco Rodrigues - BlocoIPPB; Lu
ciano Castro - PSDB; Luís Barbosa - BlocoIPPB;
Robério Araújo - BlocolPPB; Salomão Cruz 
PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
coIPPB; Gervásio Oliveira:"" PSB; Murilo Pinheiro 
BlocolPFL; Sérgio Barcellos - Bloco/PFL; Valdenor
Guedes - BlocoIPPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - BlocolPPB;
Antônio Brasil- Bloco/PMDB; Benedito Guimarães 
BlocoIPPB; Gerson Peres - BlocoIPPB; Giovanni
Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - BlocolPTB; José
Priante - BlocoIPMDB; Mario Martins - Blo
coIPMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha 
PT; Paulo Titan - BlocoIPMDB; Raimundo santos 
BlocolPFL; Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires
Franco - BlocolPFL.

Amazonas

AlziraEwerton - BlocolPPB; Arthur Virgnio 
PSDB; Carlos da Carbrás - BlocoIPPB; Euler Ribei
ro - BlocoIPMDB; João Thomé Mestrinho - Blo-

coIPMDB; Luiz Fernando - PSDB; Pauderney Aveli
no - BlocolPPB.

Rondônia

Carlos Camurça - BlocolPPB; Confúcio Moura
- BlocolPMDB;Euripedes Miranda - PDT; IIdemar
Kussler - PSDB; Oscar Andrade - Bloco/PMDB; SiI
vernani Santos - Bloco/PPB.

Acre

Célia Mendes - BlocolPFL; João Maia - Blo
colPFL; Ronivon Santiago - Bloco/PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco/PPB; Ary Valadão - Blo
coIPPB; Eudoro Pedroza - BlocoIPMDB; Freire Jú
nior - Bloco/PMDB; João Ribeiro - BlocoIPPB; Mel
quiades Neto - BlocolPMN; Paulo Mourão - Blo
coIPSDB.

Maranhão

Albérico Filho - BlocoIPMDB; Antônio Joaquim
Araújo - Bloco/PFL; César Bandeira - Bloco/PFL;
Costa Ferreira - Bloco/PFL; Davi Alves Silva - Blo
coIPPB; Domingos Dutra - PT; Haroldo Sabóia 
PT; Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar - Blo
coIPFL; Márcia Marinho - PSDB; Nan Souza - Blo
coIPSL; Pedro Novais - Bloco/PMDB; Roberto Ro
cha - BlocoIPSDB; Sebastião Madeira - PSDB.

ceará

Anibal Gomes - BlocoIPMDB; Arnon Bezerra 
PSDB; Edson Queiroz - Bloco/PPB; Edson Silva 
PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota 
BlocoIPMDB; Inácio Arruda - PCdoB; José Unhares
- BlocoIPPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristino
- PSDB; Marcelo Teixeira - BlocoIPMDB; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco/PMDB; Pi
mentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - Blo
coIPMDB; Roberto Pessoa - Bloco/PFL; Rommel
Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Ar
ruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.
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Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB; Ari Magalhães 
Bloco/PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - Blo
co/PFL; Felipe Mendes - Bloco/PPB; Heraclito For
tes - Bloco/PFL; Mussa Demes - Bloco/PFL; Paes
Landim - Bloco/PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco/PFL; Betinho Rosado
- Bloco/PFL; Henrique Eduardo Alves - Blo
co/PMDB; Iberê Ferreira - Bloco/PFL; Laire Rosado
- Bloco/PMDB; Ney Lopes - Bloco/PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco/PFL; Alvaro Gaudêncio
Neto - Bloco/PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB;
Cássio Cunha Lima - Bloco/PMDB; Efraim Morais 
Bloco/PFL; Gilvan Freire - Bloco/PMDB; Ivandro Cu
nha Lima - Bloco/PMDB; José Aldemir - Blo
co/PMDB; José Luiz Clerot - Bloco/PMDB; Roberto
Paulino - Bloco/PMDB.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Humberto Costa - PT;
Inocêncio Oliveira - Bloco/PFL; José Chaves 
PSDB; José Jorge - Bloco/PFL; José Mendonça Be
zerra - Bloco/PFL; José Múcio Monteiro - Blo
coIPFL; Mendonça Filho - Bloco/PFL; Nilson Gibson
- PSB; Pedro Correa - Bloco/PPB; Roberto Fontes
- Bloco/PFL; Roberto Magalhaes - Bloco/PFL; Sala-
tiel Carvalho - Bloco/PPB; Severino Cavalcanti 
Bloco/PPB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco/PTB; Augusto Farias
- Bloco/PPB; Benedito de Lira - Bloco/PFL; Ceci
Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José
Thomaz Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - Blo
co/PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - Blo
co/PFL; Cleonâncio Fonseca - Bloco/PPB; José Te
les - Bloco/PPB; Marcelo Deda - PT; Pedro Valada
res - PSB; Wilson Cunha - Bloco/PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Blo
co/PFL; Benito Gama - Bloco/PFL; Beto Lelis 
PSB; Claudio Cajado - Bloco/PFL; Coriolano Sales
- PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões
- Bloco/PL; Félix Mendonça - Bloco/PTB; Fernando
Gomes - Bloco/PTB; Geddel Vieira Lima - Blo
co/PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes

- Bloco/PFL; Jairo Azi - Bloco/PFL; Jaques Wagner
- PT; João Almeida - Bloco/PMDB; João Leão -
PSDB; Jonival Lucas - Bloco/PFL; José Carlos Ale
luia - Bloco/PFL; José Rocha - Bloco/PFL; José
Tude - Bloco/PTB; Leur Lomanto - Bloco/PFL; Luiz
Braga - Bloco/PFL; Luiz Moreira - Bloco/PFL; Ma
noel· Castro - Bloco/PFL; Mário Negromonte 
PSDB; Nestor Duarte - Bloco/PMDB; Pedro Irujo 
Bloco/PMDB; Prisco Viana - Bloco/PPB; Roberto
Santos - PSDB; Sérgio Carneiro - PDT; SeveriÇl.no
Alves - PDT; Simara Ellery - Bloco/PMDB; Ubaldino
Junior - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco/PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano 
PSDB; Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de
Paula - Bloco/PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB;
Bonifácio de Andrada - Bloco/PPB; Carlos Melles 
Bloco/PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de Cas
tro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende
Bloco/PFL; Fernando Diniz - Bloco/PMDB; Francis
co Horta - Bloco/PL; Herculano Anghinetti - Blo
co/PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco/PFL;
Jair Siqueira - Bloco/PPB; João Fassarella - PT;
José Rezende - Bloco/PPB; José Santana de Vas
concellos - Bloco/PFL; Lael Varella - Bloco/PFL;
Márcio Reinaldo Moreira"':' Bloco/PPB; Marcos Lima
- Bloco/PMDB; Maria Elvira - Bloco/PMDB; Mário
de Oliveira - Bloco/PPB; Maurício Campos - Blo
co/PL; Mauro Lopes - Bloco/PFL; Newton Cardoso 
Bloco/PMDB; Odelmo Leão - Bloco/PPB; Osmânio
Pereira - PSDB; Paulo Heslander - Bloco/PTB; Phi
lemon Rodrigues - Bloco/PTB; Raul Belém - Blo
co/PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - Blo
co/PPB; Sandra Starling--' PT; Saraiva Felipe - Blo
co/PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro
-Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Vittorio Medioli 
PSDB; Zaire Rezende - Blàco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz
Buaiz - Bloco/PL; Nilton Baiano - Blocó/PPB; Rita
Camata - Bloco/PMDB; Robertó Valadão - Blo
co/PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco/PPB; Alexandre Car
doso - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
- Bloco/PL; Arolde de Oliveira - BlocolfÍFl; Carlos
Santana - PT; Edson Ezequiel - PDT; Eurico Miran
da - Bloco/PPB; Fernando Gonçalves - Bloco/PTB;
Fernando Lopes - PDT; Francisco Silva - Blo-



Goiás

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - Blo
coIPPB; Osório Adriano - Bloco/PFL; Wigberto Tar
tuce - Bloco/PPB.

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Blo
co/PMDB; João Natal - BlocoIPMDB; Jovair Arantes
- PSDB; Lidia Quinan - Bloco/PMDB; Marconi Peril
lo - PSDB; Maria Valadão - BlocolPFL; Nair Xavier
Lobo - Bloco/PMDB; Orcino Gonçalves - Blo
coIPMDB; Pedrinho Abrão - Bloco/PTB; Pedro Wil
son - PT; Roberto Balestra - Bloco/PPB; Sanqro
Mabel- Bloco/PMDB; Vilmar Rocha - Bloco/PFL; Zé
Gomes da Rocha - Bloco/PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco/PMDB; Dilso Sperafi
co - BlocoIPMDB; Flávio Derzi - BlocolPPB; Marilu
Guimarães - BlocolPFL; Nelson Trad - Bloco/PTB;
Saulo Queiroz - Bloco/PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco/PFL; Affonso Camar
go - Bloco/PFL; Antonio Ueno - Bloco/PFL; Chico
da Princesa - Bloco/PTB; Dilceu Sperafico - Blo
co/PPB; Elias Abrahão - Bloco/PMDB; Flávio Arns
- PSDB; Hermes Parcianello - Bloco/PMDB; Ho
mero Oguido - Bloco/PMDB; João Iensen - Blo
co/PTB; José Borba - Bloco/PTB; José Janene 
PPB; Luciano Pizzatto - Bloco/PFL; Luiz Carlos
Hauly- PSDB; Max Rosenmann - Bloco/PMDB;
Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer - Blo
co/PPB; Odílio Balbinotti - Bloco/PTB; Padre Ro
que - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro 
Bloco/PTB; Renato Johnsson - Bloco/PPB; Ricar
do Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - Blo
co/PPB; Werner Wanderer - Bloco/PFL.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco/PMDB; Edison Andri
no - Bloco/PMDB; Hugo Biehl - Bloco/PPB;
João Pizzolatti - Bloco/PPB;José Carlos Viei
ra - Bloco/PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pa
van - PDT; Luiz Henrique - Bloco/PMDB; Mil
ton Mendes - PT; Paulo Bauer - Bloco/PFL;
Paulo Bornhausen - Bloco/PFL; Paulo Gouvea
- Bloco/PFL; Serafim Venzon - PDT; Valdir
Colatto - Bloco/PMDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - BlocolPPB; Alberto
Goldman - Bloco/PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; AI
mino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - Blo
coIPMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlin
do Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - Blo
coIPPB; Ary Kara - Bloco/PMDB; Ayres da Cunha 
BlocolPFL; Carlos Apolinário - BlocoIPMDB; Cels~

Daniel - PT; Celso Russomanno - PSDB; Coraucl
Sobrinho - Bloco/PFL; Cunha Lima - BlocolPPB; De
Valasco - Bloco/PSD; Delfim Netto - Bloco/PPB;
Duilio Pisaneschi - Bloco/PTB; Edinho Araújo - Blo
co/PMDB; Eduardo Jorge - PT; Emanuel Fernandes
- PSDB; Fausto Martello - Bloco/PPB; Fernando
Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicu
do - PT; Hélio Rosas - Bloco/PMDB; Ivan Valente 
PT; Jair Meneguelli - PT; João Paulo - PT; Jorge
Tadeu Mudalen - BlocolPPB; José Aníbal - PSDB;
José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco/PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José
Machado - PT; José Pinotti - Bloco/PMDB; Jurandyr
Paixão - Bloco/PMDB; Koyu lha.,... PSDB; Luciano
Zica - PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto 7" Blo
colPFL; Marcelo Barbieri - Bloco/PMPB; Marquinho
Chedid - Bloco/PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício
Najar - Bloco/PFL; Michel Temer - Bloco/PMDB;
Nelson Marquezelli - BlocolPTB; Paulo Lima - Blo
co/PFL; Pedro Yves - Bloco/PMDB; Régis de Olivei
ra - Bloco/PFL; Ricardo Izar - BlocolPPB; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de
Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Ka
mia - Bloco/PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco/PL;
Vicente Cascione - BlocolPm; Wagner Rossi - Blo
co/PMDB; Wagner Salustiano - Bloco/PPB; Welson
Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Murilo Domingos - Bloco/PTB; Pedro Henry 
PSDB; Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma -
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co/PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - Blo- Bloco/PTB; Rogério Silva - Bloco/PFL; Tetê Bezerra
co/PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - - Bloco/PMDB.
Bloco/PPB; Jorge Wilson - Bloco/PPB; José Maurí
cio - PDT; Laprovita Vieira - Bloco/PPB; Laura Ca.r
neiro - Bloco/PFL; Lima Netto - Bloco/PFL; Marcia
Fortes - PSDB; Maria da Conceição Tavares - PT;
Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira
Franco - Bloco/PMDB; Nelson Bornier - Bloco/PL;
Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - BlocolPPB;
Rubem Medina - Bloco/PFL; Sérgio Arouca - PPS;
Simão Sessim - PSDB; Sylvio Lopes - PSDB; Wil
son Leite Passos - Bloco/PPB.



11- LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO l:XPEDIENTE

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

sa-se ao

O Sr. Lael Varella, servindo como 22 Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

111 -:- EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Coriolano' Sales, que ani
versaria hoje.

O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) =Sr. Presidente, V. ExA.antecj,
pOI:J a ,data do meu aniversário, o que não considero
um despropósito e aceito com muito prazer.

Sr. Presidente, SrBs.e iSrs. Deputados, conde
no a posição da Mesa Diretora da Câmara dos De
putados, que adiou a votação do projeto que estabe
lece a isonomia salarial dos servidores desta Casa
com os do Senado Federal.

Sem dúvida, o movimento dos servidores, pací
fico e ordeiro, na busca da 1sonomia, tem constituído
lição de sabedoria política, diante da omissão da
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Rio Grande do Sul Mesa Diretora. O "panelaço" de hoje é mais um
Adão Pretto - PT' Adroaldo Streck _ PSDB' exemplo de paciência dos servidores; calmo e tran-

Adylson Motta - BlocotPPB; Aírton Dipp _ PDT; Au~ qüilo: sem agressõe~, mas com lições contra a arro-
gusto Nardes - Bloco/PPB; Carlos Cardinal _ PDT; gâncla e a prepotênCIa.

Eliseu Padilha - BlocoIPMDB' Enio Bacci _ Criou-se o Espaço do Servidor, onde o protesto
PDT' Esther Grossi - PT' Ezídio Pi~heiro _ PSDB' silencioso soa como uma bofetada na face dos Par-
Fett~r Junior - Bloco/PPB; Hugo Lagranha - BI~ la_mentares que.assinaram o requerimento de vota-
coIPTB' Ivo Mainardi - BlocoIPMDB' Jair Soares _ çao pela urgênCIa, que dorme sono profundo nas ga-
BlocotPFL' Jarbas Lima - BlocolPPB: José Fortunati vetas da Mesa Diretora, insensível e omissa diante
_ PT; Júlid Redecker - BlocoIPPB; M~theus Schmidt dos fracos, diferentemente quando em face dos
_ PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan _ grandes e dos poderosos.
PSDB; Osvaldo Biolchi - BlocolPTB; Paulo Paim - Deixo aqui o meu protesto, certo de que nada
PT; Renan Kurtz - PDT; Waldomiro Fioravante - PT; poderei fazer senão elevar minha voz de solidarieda-
Wilson Branco - Bloco/PMDB; Wilson Cignachi - de e de apoio aos servidores da Casa, encorajando-
BlocoIPMDB; Veda Crusius - PSDB. lhes firmeza na luta, que a vitória um dia chegará!

I - ABERTURA DA SESSÃO Até a vitória!

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) _ A Iis- Meus parabéns aos servidores da Câmara dos
ta de presença registra na Casa o comparecimento Deputadosl
de 427 Senhores Deputados. O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro-

Está aberta a sessão. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
Sob a proteção de Deus e em nome do povo S~s. Deputados, q.uero solidarizar-me c~m as críticas

brasileiro iniciamos nossos trabalhos feitas ontem pelo Ilustre Senador Antômo Carlos Ma-
O Sr. Secretário procederá à I~itura da ata da g~lhães em rel~ção à at~ação do Govemo Federal

sessão anterior. diante dos conflitos agráriOS no País.
Coincidentemente, ontem mesmo tive ocasião

de alertar meus pares aqui desta Casa para tal pro
blema, ocasião em que pedi a transcrição nos Anais
desta Câmara do sereno, inteligente e oportuno do
cumento da Sociedade Brasileira de Defesa da Tra
dição, Família e Propriedade - TFP, publicado na
Folha de S. Paulo e, hoje, no Correio Brazlliense.

O Governo precisa tornar medidas urgentes
antes que seja tarde demais. Creio que o Senador
Antônio Carlos Magalhães foi até comedidá em qua
lificar o Ministro Jungniami de passivo.

Se até ontem ele' era passivo, hoje já o deixou
de ser. E por uma via inesperada. Em vez de incrimi
nar os esbulhadores e invasores de terras de parti
culares, ele vem com uma ameaça que parece uma
irrisão!

Pasmem, Srs. Deputados, mas é o que os jor
nais de hoje transcrevem. O Ministro afirmou que
prenderá os sem-terra que invadem as sedes do In
cra. Palavras do Ministro: "Esse pessoalque invade
as unidades do Incra e coloca em risco a vida dGS
servidores tem de ir para a cadeia"!

Curiosamente, essas repartições públicas aca
bam sendo prolongamento da res publica. A ter al
gum direito (o que discordo inteiramente) de ocupar,
segundo o jargão dos invasores, começaria por inva"
dir os lugares públicos. E pela própria natureza TIO
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MST, O alvo teria de ser necessariamente as espa- pior do Mercosul: Brasil - 112; Uruguai - 160; Para-
çosas dependências do Incra. guai - 213 e Argentina - 200 reais. Conforme o Ban-

Agora vem o Ministro Jungmann e ameaça de co Mundial, entre 70 países pesquisados, o Brasil
prisão os sem-terra que invadem o Incra... Isso ele ocupa o último lugar disparado em distribuição de
deveria ter feito com toda razão e bom-senso, e com renda.
apoio nas leis vigentes do País, Código Penal (art. Nós estamos brigando por um salário mínimo
161, 11), quando se tratava e se trata de invasões em de 180 reais, com extensão a todos os aposentados
propriedades particulares. Estas, sim, devem ser e pensionistas. O Governo insiste nos 112. Isso não
protegidas pelo Estado. significa nem a inflação dos últimos doze meses. Ve-

A continuar assim, é de se temer que o alerta jamos os índices aferidos: ICV/ DIEESE: 43,87%;
feito pela TFP e pelo Senador Antônio Carlos Maga- IPC-r/IBGE: 35,29%; IPCIFIPE: 20,3%; INPC/IBGE:
Ihães se realize à revelia de nossas instituições e 18,22%. O Governo usou o IGPIDI, 12%, que serve
com alto risco de uma convulsão social no País. para calcular preços de arame farpado, aço, ácido

Faço minhas as palavras do eminente Sena- sU~fúri?o, pedra, ferro, adubo, whisky e comida de
dor: ·ou o Governo toma providências para combater animaiS, entre outro produtos.
a violência (cometida pelos assim chamados sem- e) O conflito no campo cresce de forma assus-
terra), ou teremos conseqüências gravíssimas·. tadora. Cerca de 100 trabalhadores já foram assas-

Delenda reforma agrária! Precisamos acabar sinados porque querem trabalhar na terra. Isso não
com esta desordem nos campos e nas cidades. O diminuiu e não diminuirá a ocupação das terras con-
que o Brasil precisa é de uma verdadeira política sideradas improdutivas.
agrícola! f) O Governo conseguiu destruir toda e qual-

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o quer política salarial para o servidor público e tam-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- bém para o trabalhador da área privada, com refle-
putados, venho à tribuna no dia de hoje para discor- xos na redução do poder aquisitivo dos aposentados
rer sobre o caos ou a revolução pelo voto. e pensionistas.

O rastilho já foi aceso, Sr. Presidente. Se nada g) As ditas reformas, tão propagandeadas
for feito para desviar o seu curso, nós estaremos pelo Governo como sendo a saída para todos os
indo para um processo irreversível de exolosão.con- males deste País, até o momento não justificaram
vulsão social. por que vieram, bem como a alardeada política pri-

A política adotada pelo Governo Fernando vatizante.
Henrique Cardoso é a política do alto risco, é a polí- Esse Governo, no nosso entendimento, nesse
tica do fio da navalha. Esse Governo tem somente ano e meio, sobreviveu muito mais de jogadas de
um objetivo: conseguir que a inflaçã<;> fique em torno marketlng, via mídia, do que de ações concretas de
de 1% ao mês. .. . interesse do País. Para exemplificar, citamos:' Fer-

Por que estamos em uma zona de perigo? nando Hen.rique Cardoso disse que .nenhum profes-
a) Os juros estão na estratosfera; as mais altas sor ganhana men~s do que 300 reais. Os pr?fes~~-

taxas conhecidas no mundo. res do Nordeste nao recebem seq~er o saláno mlnl
mo; a campanha contra a fome nao deu em nada.

.b) O desempr~go assustador leva ao desespe- Fernando Henrique Cardoso instalou uma comissão
ro milhares ~e f~mnlas. .. o para combater o trabalho escravo, e o resultado,
_ c) A mlséna aumenta atingindo 42}1o da popula- nada. Instalou a Comunidade Solidária, e o resulta-

çao. do, nada. Criou uma comissão de combate à prosti-
d) O salário mínimo hoje-, 112 reais - é o me- tuição infantil, resultado, nada. Em 20 de novembro.

nor pago no País em todos os tempos. Representa de 1995 prometeu a reparação aos descendentes de
somente 19,5% do valor que tinha quando foi criado escravos; até agora, nada. Prometeu a reforma
em 1940. O salário'mínimo não compra hoje, segun- agrária e o que acontece são massacres covardes e
do o Procon/Dieese, uma cesta básica para uma em massa. Prometeu uma política de emprego e
pessoa durante um mês. apresentou projeto de contrato temporário de traba-

Enquanto a grande maioria dos países busca lho que não gerará um posto de trabalho sequer; ao
valorizar o salário mínimo como forma de distribuir contrário, incentivará as demissões, permitindo o
renda, no Brasil, ao contrário, o valor real do salário não-pagamento do aviso prévio e a redução do
mínimo é diminuído. O salário mínimo no Brasil é o FGTS.



Insistimos com os órgãos de fiscalização que
ajam com mais rigor no combate aos botijões mal
conservados, tirando-os de circulação de uso pela
população, inutilizando-os, porque assim preserva
mos várias vidas inocentes.

O Ministério da Justiça tem que começar ur
gente uma campanha que sensibilize também as
distribuidoras de gás de cozinha, alertando sobre os
perigos do uso indevido dos botijões e a má utiliza
ção dos mesmos, e após o alerta punir os responsá
veis com o rigor da lei, não dando tréguas e provi
denciando o recolhimento dos botijões danificados
para serem destruídos.

O povo em geral precisa ser conscientizado de
que o gás engarrafado deve ser um conforto a mais,
e observar que ele também pode se tomar um obje
to letal se mal utilizado ou mal conservado.

Gostaríamos ainda de lembrar um sábio ditado
popular que diz: "É melhor prevenir que remediar'.

Esta é sem dúvida a melhor definição para
acabarmos com os acidentes provocados pelo GLP,
os quais infelizmente estão se tornando comuns, tra
zendo conseqüências catastróficas por não serem
manuseados com a devida cautela.

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PFL - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, comemoramos hoje o Dia da
Itália. O significado dessa data foi lembrado nesta
Casa pelos representantes dos partidos políticos,
numa homenagem por demais justa e merecida, em
face da grande e rica contribuição dada ao Brasil
pela gente italiana. Calcula-se que cerca de 500 mil
italianos deixaram sua pátria para vir ao nosso Pa(s
nesses mais de 100 anos de imigração italiana.
Esse número corresponde a cerca de 10% de todos
os italianos que atravessaram o oceano e se espá
Iharam pelo mundo. Hoje, 23 milhões de brasileiros
são descendentes de italianos.

Como um representante de Santa Catarina
nesta Câmara gostaria de ressaltar alguns aspectos
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Dados do Tribunal de Contas da União de- O maior problema é o vazamento de gás que
monstram que o Governo Fernando Henrique Car- acontece em ambientes fechados como cozinhas de
doso aplicou, em investimentos sociais, 82% a me- lanchonetes, restaurantes e casas residenciais,
nos que o Governo Itamar Franco. onde os botijões encontram-se em locais fechados e

A população, que não é boba, já percebeu, e sem circulação de ar. Se, ao contrário, estivessem
as pesquisas recentemente divulgadas, como Gal- em locais arejados, conseguiríamos evitar vários
lup, Datafolha e IstoélBrasmarket, demonstram que, transtomos como o ocorrido recentemente num
em média, 70% da população está descontente com shopping da cidade de Osasco-SP, onde uma ver-
o Govemo Fernando Henrique Cardoso. dadeira bomba se formou no subsolo hermeticamen-

Frente a esse quadro, nós entendemos que o te fechado, on?e o.gás, se acumul?u e ~m ~Iguma
PSDB poderá ser o grande derrotado nas eleições fagulha explodiu e, infelizmente, ceifou vidas mocen-
municipais que se avizinham. Podemos ter, nessas teso
eleições, uma verdadeira revolução dentro do Esta
do de Direito, não com baionetas ou metralhadoras,
mas com a mais poderosa arma dos trabalhadores 
o voto!

Essas eleições se tomarão um grande plebi
scito nacional. Elas acabarão sendo um fórum privi
legiado da conjuntura. O povo se posicionará a favor
ou contra a política neoliberal adotada por Fernando
Henrique Cardoso e sua equipe.

Essas eleições, embora muitos não acreditem,
está para o País como se fosse uma partida prelimi
nar, em que o resultado interferirá, de forma decisi
va, no jogo principal que se realizará em 1998, pois
o projeto político que eleger um número expressivo
de vereadores e prefeitos estará se capacitando
para eleger também um grande número de congres
sistas e governadores, bem como o próprio Presi
dente da República.

Como já havíamos citado no início deste pro
nunciamento, concluímos, afirmando que, pelo resul
tado das eleições, o rastilho de pólvora poderá ser
apagado, encurtado ou até mesmo acelerado; isso
dependerá do voto do povo.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, as explosões e os incêndios
que vêm ocorrendo ultimamente se devem principal
mente ao mau uso do gás de cozinha - GLP, e 70%
deles são provenientes da péssima conservação dos
botijões.

Conforme dados divulgados pelo Ministério da
Justiça, circulam no País atualmente mais de 80 mi
lhões de botijões de gás, sendo que 25% desse total
encontra-se em estado precário de conservação.

Enquanto que no mundo todo a vida útil de um
botijão é de 10 anos, no Brasil eles já rodam há dé
cadas sem nenhuma manutenção; e, quando existe,
é malfeita.
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da participação italiana na vida dos catarinenses. que se transformou no Projeto de Lei nl! 1.724-C, re-
Muitas famnias de trentinos e vênetos, se dirigiram ferente a contrato temporário de trabalho, que altera
diretamente ao meu Estado, ocupando principalrnen- disposições constitucionais de maneira absurda,
te a região do Vale do Itajaí. Outras chegaram antes bem como o estatuto consolidado.
ao Rio Grande do Sul, para depois alcançar as re- Sucede que o Presidente da República, inad-
giões sul e oeste catarinense. O fato é que de forma vertidamente, totalmente desconhecedor do assun-
significativa eles integraram a linha de frente da co- to, publicou na sexta-feira, dia 14 de junho, a Medida
Ionização de mais de 60% dos Municípios de meu Provisória nº 1.505, que estabelece também regras
Estado - tendo sido pioneiros em mais de 40%, quer para o contrato temporário, muito embora seja vincu-
isoladamente quer em conjunto com os descend- Jada ao servidor público. Todavia, essa medida pro-
entes de alemães, sobretudo. visória já é lei durante esses primeiros 30 dias -

Os descendentes de italianos têm significativa aliás, ela foi reeditada. E veja V. Exª como realmen-
participação na vida política de Santa Catarina. Uma te ficam prejudicados determinados dispositivos do
simples verificação revela a origem italiana de cerca Projeto de Lei nº 1.724.
de 30% dos representantes das comunidades nas Peço a V. Ex!!, Sr. Presidente, que receba esta
Câmaras de Vereadores. Na administração pública, questão de ordem e depois dê um parecer. Há ne-
são de origem italiana 40% dos atuais prefeitos e cessidade de V. Exª examinar a Medida Provisória
35% dos vice-prefeitos. Seus sobrenomes são Bis- nl! 1.505, de 14 de junho, e, posteriormente, também
sani, Lazare, Giachin, Dalfovo, Fuga, Surdi, Buzzi, o Projeto de Lei nº 1.724, de 1996, para comprovar
Zucatelli, Severgnini, Miotto, Cesca, Delmonego, za- quais são as matérias que estão se conflitando.
nandrea, Betti e tantos outros. O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - De-

A vocação dos italianos para as atividades putado Nilson Gibson, a Mesa acolhe, para posterior
agrícolas fizeram-nos desbravar matas e do solo fér- deliberação, a questão de ordem de V. Exi'
til tirar o alimento para si e para os seus. Laboriosos, O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Com
perseverantes e religiosos, escreveram uma saga a palavra o Deputado Nilson Gibson.
em terras catarinenses. Orgulhosos de sua origem, O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.
cultivaram seus costumes e suas tradições, legando- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
as às novas gerações. Trabalharam duro, sem ja- Sr's e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
mais perder a alegria. Suas festas são a genuína ex- formular um veemente apelo ao ilustre Ministro Gus-
pressão do gosto de viver, manifesto sobretudo em tavo Krause, do Ministério do Meio Ambiente, dos
suas danças e canções. Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, bem assim

Ao fazer essas breves referências, presto mi- ao DNOCS: mais de quinhentos trabalhadores rurais
nha homenagem, simples mas verdadeira, a todos do Município de Floresta, em Pernambuco, estão
os italianos e a seus descendentes que ajudaram a ameaçados de perder a safra de tomate por causa
construir a nossa Pátria. Em especial, desejo saudar do fechamento de duas comportas da Barragem de
os catarinenses que souberam e sabem honrar a Serrinha.
tradição de seus antepassados italianos e,· com tra- Sr. Presidente, o drama acontece menos de
balho e alegria contribuem eficazmente para o pro- um mês depois das comportas, com defeito, terem
gresso de meu Estado. Comemorando o Dia da ltá- passado 35 dias abertas, chegando a desperdiçar
lia, estamos relembrando o passado da imigração e mais de 10 milhões de metros cúbicos dágua.
o presente de nosso desenvolvimento e de nossa in- Como fecharam as comportas, os trabalhado-
tegração. res rurais correm o risco de perder toda a produção,

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, inclusive de feijão, arroz e banana que estão planta-
peço a palavra para uma questão de ordem. dos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem Sr. Presidente, recebi apelo do Líder Flávio No-
V. E~ a palavra. vaes, Presidente da Associação de Agricultores da

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi- Margem do Rio Pajeú (ASSAMRP), ao Ministro do
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex· que, Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-
na forma do art. 95 do Regimento Interno, examine nia Legal e ao DNOCS para, incontinenti, adotar as
inicialmente uma questão de ordem. providências necessárias para solução do impasse.

O Governo do Presidente Fernando Henrique Segundo o Líder "Nêgo Novais", os trabalhadores
Cardoso encaminhou a esta Casa urna mensagem rurais estão sendo forçados a cavar cacimbas no lei-
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to seco do rio Pajeú para irrigar as plantações. Os Esta temática está merecendo atenção basica-
trabalhadores rurais firmaram contratos com as in- mente pela luta dos trabalhadores rurais, em geral, e
dústrias Palmeiron, do Município de Belo Jardim, e do Movimento dos Trabalhadores sem Terra, em
Peixe, da cidade de Pesqueira, assumindo o com- particular. E como a história do Brasil testemunha
promisso de venda de toda a safra de tomate que este não tem sido um embate pacífico ou róseo. Ao
está sendo cultivada numa área de quinhentos hec- contrário, ele é capaz de espelhar a voragem, o au-
tares. toritarismo, a covardia, a delinqüência e crueldade

Sr. Presidente, além do compromisso com as de nossas classes dominantes. Nesta luta, via de re-
indústrias, os trabalhadores rurais estão temendo gra, tem ficado exposto o caráter classista de nosso
não honrar as dívidas junto ao Banco do Brasil. Judiciário, a natureza atrabiliária do aparelho policial

Os trabalhadores rurais pedem a abertura, pela e a_essência parcial e reacion,ári.a da nossa leg~s-
metade, de uma das comportas a cada dois dias, a laça0, que consag~a .a sup~nondade da propne-
fim de atender às plantações de tomate. Por outro dade em face do direito à vida e ao bem-estar do
lado, trabalhadores rurais localizados na parte va- povo. .
zante da Barragem Serrinha, onde a água fica acu- Tudo que há de ~vanço neste terreno tem ,sido
murada, estão animados com a presença das águas fruto da,luta de geraçoes de tr~balhad~r~s ruraIs. E
e já fecharam contrato com a Indústria Cica preven- as chaCinas que fazem a crônica dos ultlmos anos,
do uma excelente safra de tomate. ' apenas dão conta da bestial reação de nossas elites

. . . . (descendentes diretas de senhor de escravo, não
. Sr.. Presidente, sohc~to, na form~ r~glme~tal, nos esqueçamos) a esta luta justa.

seja enviado meu pronunciamento-denuncia ao Ilus-
tre e zeloso Prof. Dr. Gustavo Krause, Ministro do Po~nto, Sr'ls e Srs. P~r1amentares, se o ~o-
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô- ~ern~ ~oJe se abala a anuncIar uns poucos e mUIto
nia Legal para examinar a matéria e decidir sobre o InsuflCl~ntes assentamen!os é porque os t~~bal~ado-
assunto ' res rurais, mercê de admirável esforço pohtlCO, Ideo-

. lógico e organizativo, bem como de heróica disposi-
Era o que tinha a dizer. ção para o sacrifício, o arrancaram, literalmente.
O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pronuncia o Mais do que não ser resultado de nenhuma doação

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. De- ou de especial boa vontade polftica, os ganhos havi-
putados, indubitavelmente a questão da reforma dos têm sido ape~ar, a despeito e contra as elites e
agrária ocupa, hoje, um dos pontos centrais da o atual Governo. E só ver os representantes dos lati-
agenda nacional. A população está de acordo em fundiários que Fernando Henrique Cardoso nomeou
que essa medida deve ser implementada urgente- para tratar da questão.
mente. Todos os institutos de pesquisa registram o Assim, é puro farisaísmo dizer que os trabalha-
alto índice de aprovação da sociedade à eventual dores sem terra, ao ocuparem repartições, estão fa-
execução de um programa que faça justiça no cam- zendo provocações. É mentira! O que até aqui foi
po, elimine a nossa superinjusta e arcaica estrutura conquistado, o foi porque os trabalhadores foram ca-
fundiária, propicie terra a quem nela trabalha ou pazes de se inspirar naqueles que exerceram o sa-
quer trabalhá-Ia. Tudo acompanhado, evidentemen- grado direito de rebelião contra certas ordens e Es-
te, de assistência técnica, creditícia e fiscal, bem tados injustos. O que até aqui foi conquistado o foi
como de uma política agrícola que favoreça a ampla porque o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
produção dos produtos agrícolas de que nossa po- tem sabido, com serenidade e coragem, ir além dos
pulação tanto carece. constrangimentos de uma ordem moldada para

Ora, esse fato - o da reforma agrária estar na manter o status quo.
ordem do dia - não decorre de nenhuma campanha Assim, só é compreensível a gritaria do Ministro
publicitária oficial, custeada a preço de ouro, como, Raul Jungmann e do Senador Antônio carlos Maga-
aliás, sói acontecer com as ações porfticas oficiais lhães pela entrega ao Exército da tarefa de segurança
em nosso País. Tampouco deriva dos esforços do dos prédios do lnera como uma tentativa de militariza-
Governo para realizar essa verdadeira reforma. Ao ção do conflito agrário. Mais que isso trata-se de dar
contrário, se dependesse da administração encabe- continuidade à política de nada fazer para implementar
çada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso, essa uma verdadeira reforma agrária no Brasil.
questão mereceria o mesmo tratamento que está re- Este Congresso e a sociedade brasileira não
cebendo o conjunto das áreas sociais. podem aceitar o caminho que as forças governistas
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insinuam. É legítima a luta e as táticas que usa o Sr's e Srs. Deputados, o art. 145 da Constituição
MST para forçar as negociações e apressar a reali- Federal, no seu § 12, dispõe: ·sempre que possível,
zação de assentamentos. É legítima essa luta e os impostos terão caráter pessoal e serão gradua-
essa forma de pressão sobre as autoridades. O Go- dos segundo a capacidade econômica do contribuin-
vemo deve estabelecer negociações sérias com o te, facultado à administração tributária, especialmen-
movimento e apressar a realização dessa reforma te para conferir efetividade a esses objetivos, identi-
tão esperada. ficar, respeitados os direitos individuais e nos termos

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pronuncia o da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- econômicas do contribuinte:
putados, em recente pesquisa da IstoÉlBRASMAR- Ou seja, quem tem maior renda e maior patri-
KET, realizada em todo o País surgem indicações mônio deve pagar mais imposto.
importantes sobre o desempenho do Presidente Fer- A noção de Estado de Direito se baseia no
nando Henrique Cardoso em relação aos cinco te- pressuposto de que todos os sujeitos (indivíduos,
mas prioritários da sua campanha relacionados com grupos e entidades, inclusive estatais) submetem-se
o símbolo dos cinco dedos da mão. Sobre as maio- a todas as regras, primárias ou não, que lhes digam
res preocupações dos brasileiros os temas que tra- respeito.
tam da qualidade de vida e do desemprego são os Vejamos o que ocorre com o sistema tributário
mais importantes para a maioria dos entrevistados. vigente:

. Mas o,qu; quero destacar n~s~a pesquisa ?a O Imposto de Renda pago pela pessoa física
revista IstoE n- 1.3~4 ~ que a maiona dos entreVl~- equivale a 10,71% do total arrecadado, enquanto
taaos é a favor do direito ao aborto, sendo que 37 Yo que o da pessoa jurídica, a 8,13%.
só o aprovam em certos casos. Como autor de um O I t Sob C ta" _ . _ mpos o re o onsumo represen
projeto que propoe a legahzaçao do· aborto, quero 38 7001< d t t I d t"b t d d t
expressar meu otimismo com o amadurecimento e ,o o o a e n u os ar~eca a o~' enquan o
conscientização da maioria dos brasileiros sobre que o Imposto Sobre a Propnedade, tao-somente
esse assunto. O mesmo não ocorre quando o tema 1,75%. . .
é a união entre pessoas do mesmo sexo, apesar da O ImpostooTerntonal .Rura! - I:R, em 1994,
aprovação ser expressiva, em torno de 34,5% dos repr~~ntou o0,5 Yo da receita tr~but~na. E":l 199~,
entrevistados. 0,14Yo. 99,2Yo dos grandes propnetános rurais brasl-

Voltando à questão do aborto, essa tomada de leiros sonegam o ITR. .•. . o
consciência dos brasileiros contribui para a quebra Do total das terr~s agncultavels do Brasil, ~ Yo
dos preconceitos, do farisaísmo e da hipocrisia. O se concentram nas maos de 1% da sua populaçao;
direito à interrupção da gravidez é uma questão de- cerca de 5~% dessas m:smas terras ~e encontram
mocrática, como reconhecimento da mulher em de- sob a propnedade de 2,5 Yo da populaçao.
cidir e da pluralidade dos valores éticos, religiosos e As áreas de 1.000 hectares produzem 12% do
filosóficos. É também uma questão social de saúde total de alimentos, enquanto que as com menos de
pública. O número de abortos realizados em condi- 100 ha, 60%.
ções inadequadas provoca mazelas e se constitui na No entanto, conforme dados do próprio Gover-
segunda causa da mortalidade das mulheres. O Bra- no, a inadimplência com o ITR cresce com o tama-
sil é o 62 em morte de gestantes no continente. nho da propriedade: todos os que possuem mais de

A pesquisa revela dados e tendências a que o 500 mil hectares não pagaram um ·centavo em 1994;
Congresso Nacional não pode fechar os seus olhos. apenas 6% dos proprietários de áreas entre 100 mil
A legislação deve acompanhar as exigências e os e 500 mil hectares efetuaram o pagamento.
movimentos de renovação da vida social. Há 3 milhões de imóveis rurais cadastrados: 1

A questão do aborto não pode mais ser tratada milhão deles estão isentos do ITR, inclusive 110 pro-
pela influência da religião com o Estado. É função priedades com mais de 10 mil hectares, segundo o
do Poder Público promover cidadania. E, como já Movimento dos Sem-Terra.
afirmamos, o direito da mulher de interromper a gra- O ITR foi criado para servir de instrumento da
videz é um direito de cidadania e uma exigência de política fundiária. As terras improdutivas deveriam
saúde pública e de justiça. pagar seus maiores valores, de modo a desesti-

O SR. IVO MAINARDI (Bloco/PMDB - RS. mular a especulação imobiliária, característica dos
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, latifúndios.
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Com este movimento, entre 30 e 36 navios
"Full- container" freqüentavam mensalmente o por
to, com estadia média de apenas 6 a 10 horas. Esta
dos Unidos, Europa e Mercosul são as ligações prin
cipais. Novas linhas estão sendo implantadas, para
o Mediterrâneo, Costa Oeste da América do Sul,
África e Extremo Oriente.

As agências de navegação eram 19; restam
apenas 3.

Além disso, investimentos privados garantiram
1,2 milhão de toneladas de cargas em 1996, através
do:

- Terminal de Fertilizantes, em operação
- Terminal Graneleiro
- Terminais de contêineres em operação.
E cabe, mais uma vez, salientar que a ativida

de econômica de Imbituba desenvolve-se atualmen
te, e como sempre foi, em tomo da atividade do por
to.

Diante de~s afirmações, Sr. Presidente, a
comunidade imbitubense quer que o Ministério dos
Transportes autorize a municipalização do Porto, a
exemplo do que foi feito com o Porto de Itajaí, tam
bém em Santa Catarina, entregue em 12 de junho
de 1995 ao gerenciamento da Prefeitura em parceria
com o empresariado privado...
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Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, como se Sr. Presidente, Srs. Deputados, o único porto
constata, o próprio Governo desrespeita a nossa Lei brasileiro ainda sob concessão privada é o de Imbi-
Maior. tuba e já passou por sérias crises, como a da reces-

Os assalariados, os pequenos produtores são são :conô~ica e o ~an.cel~rnent~ da, p~odução de
os que realmente realizam as receitas dos governos. ~arvao d~stinado às I~d~stnas e slderurglcas e_con-
Entretanto são os que menos têm retorno das mes- tlnua, hOJe, como o pnnClpal fator de recuperaçao de
mas. ' economia de Imbituba e de todo o sul catarinense, e

Até d . t que levou, inclusive, o Governo do Estado a definir a
. _ quan o ser~mos. contv~n es com essas implantação da ZPE _ Zona de Processamento de

dlstorçoes, com essas Ilegalidades. Até quando per- E rt - d S ta C ta . I b't b
mitiremos que os mais ricos sejam privilegiados? xpo aça.o.- e an ~ rlna, em. m lua..
Será que os dados que ora lhes apresento finalmen- .A atividade portuária em Imbltu~a é ho~e es-
te os convencerão da urgência da Reforma Tributá- senclalmente voltada para o comércio extenor. A
ria? movimentação de contêineres. Iniciada em 1990, de

verá superar, em 1996, a dos Portos de São Fran
cisco (SC), ltajaí (SC) e Paranaguá (PR) e damos
como exemplo o substancial aumento na movimen
tação de cargas:

Pelas suas atenções, meu muito obrigado.

O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, uma Comissão formada pelo Prefeito,
Vice-Governador de Santa Catarina, empresários e
políticos foi ao Ministro dos Transportes pedir a solu
ção para a normalização do terminal portuário de Im
bituba - SC, propondo inclusive a sua municipaliza
ção, já que a Companhia Docas de Imbituba, admi
nistradora do Porto não consegue mais manter o
bom funcionamento daquele terminal marítimo.

Nosso objetivo, na tarde de hoje, é sensibilizar
o Sr. Ministro dos Transportes, Odacir Klein, para a
situação caótica do Porto de Imbituba e o desespero
da sociedade organizada do Município que vê de
caindo assustadoramente o potencial econômico da
cidade.

Foi através de Decreto n12 7.842, de 13-9-1941,
publicado no DOU de 7-5-1942, secção I, que rece
beu a Cia. Docas de Imbituba a concessão por pra
zo de 70 anos, dado pelo então Ministro de Viação e
Obras Públicas do Governo Getúlio Vargas, Sr. João
de Mendonça Lima, a qual para a época já era bas
tante clara e específica. E com o correr dos anos
vieram a somar-se outras implicações pertinentes à
concessão e as suas obrigações, as quais, se devi
damente analisadas, foram sempre relegadas pelo
concessionário (tarifas, patrimônio da União e con
texto social inserido na concessão).

A quebra de vários compromissos levaram a
coletividade de Imbituba a tomar uma posição de
que deve o Governo Federal, através do Ministério
dos Transportes rever esta concessão e pela atual
Lei nº 9.277, de 10-5-96, urgenciar uma interven
ção de forma a não prolongar mais este período
de estagnação por que passa o Município, através
de nomeação de um interventor ou cassação da
concessão.
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E uma prova irrefutável de que a municipaliza
ção é a grande saída para o porto de Imbituba está
na recuperação do Porto de Itajaí, que após um ano
de administração pelo Município recuperou brilhan
temente seu fulgor.

Exatos doze meses depois, os números mos
tram que a municipalização do Porto ultrapassou as
expectativas. De junho de 1995 a maio de 1996, os
investimentos em equipamentos e melhorias em sua
infra-estrutura feitos pela administradora Hidroviária
Docas Catarinense, empresa que administra o Por
to, alcançaram um total de um milhão, cento e ses
senta e sete mil, setenta e seis reais e cinqüenta e
um centavos, ou seja, 71 vezes superior ao que a
Companhia Docas de São Paulo, ex-administradora
do Porto investiu nos meses correspondentes em
1994/1995.

Esses resultados indicam o acerto do caminho
tomado em junho de 1995 e que deverá garantir a
manutenção do Porto de ltajaí no lugar de destaque
que lhe cabe no cenário catarinense e brasileiro. E é
idêntica medida que reclamamos, neste momento,
em nome de todos os imbitubenses, para o Porto de
Imbituba, ou seja, a sua municipalização, para que o
Porto volte a investir, gerar novos empregos e novas
divisas para o Município de Imbituba e para o Esta
do de Santa Catarina.

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

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, acredito que a CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira) deverá ser
aprovada pela maioria dos Deputados.

Tenho certeza de que a pressão é muito gran
de em cima da cabeça de todos os Parlamentares,
vindo, principalmente, da parte das Federações das
Indústrias dos Estados, das Associações Comer
ciais, além de jornalistas e advogados.

A argumentação contrária é forte e muito supe
rior à mobilização dos grupos que a apoiamo Todos
sabemos que os usuários dos serviços de saúde
não estão organizados em federações, e os Conse
lhos Municipais de Saúde, em sua esmagadora
maioria, não têm capacidade de externar forças e
mobilizações.

Os servidores do setor Saúde, os alunos das
escolas médicas, os doentes dos hospitais universi
tários estão como que anestesiados, sem mostrar a
cabeça; muitos, limitando-se apenas à defesa de
suas corporações isoladas, sem nada falar pelas
condições de trabalho, pelo melhor atendimento,
pela solidariedade de uma melhor atenção.

Impera, então, a força do forte, do lobby pode
roso daqueles que detêm a concentração da renda e
que ficam insensíveis, em cima de suas tabelas de
custos.

A saúde pública não é apenas uma responsa
bilidade do Governo ou do Legislativo. Porque a
Constituição que aí está, a Lei Orgânica da Saúde
aprovada, são as mais socializantes possíveis, são
as mais solidárias possíveis, são as mais democráti
cas possíveis, pois criaram e sacramentaram a saú
de com direito de todos.

A prática desse dispositivo é cruel e é distante
da realidade e deste discurso bonito; em sendo im
possível de ser cumprido, manifesta-se, às claras, o
grande fosso entre a fantasia e a realidade.

Continuam as filas quilométricas, o mau atendi
mento, os gritos e os ranger de dentes às portas dos
hospitais públicos e conveniados.

A CPMF se impõe como necessidade prática,
óbvia e justa. É uma contribuição provisória e, du
rante a sua vigência de dois anos, o Executivo e o
Legislativo deverão encontrar mecanismos, após
discussões e debates, para sanear a saúde pública
brasileira.

Temos de nos debruçar nos intermináveis de
bates, para chegarmos a soluções simples e práti
cas. Ou o Governo assume os princípios constitucio
nais já aprovados, ou sai da frente, deixando que o
estado de natureza resolva os problemas da saúde,
com as opções que vão surgindo: planos de saúde,
cooperativas médicas, seguros de saúde, fundos de
pensão, consórcios médicos, organizações de volun
tariado, sociedade civil, empresas multinacionais de
prestação de serviços médicos, enfim, uma gama·
enorme d~ arapucas, visando, de certa forma, ao lu
cro e à s9brevivência, nessa torre de babei que é a
saúde pública no Brasil.

A CPMF, como transição, é necessária, e a
Câmara, pelo bom senso, não pode rejeitá-Ia, senão
iremos criar mais um grupo de pressão no Brasil,
que já é necessário: o dos sem-nada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Ata.
da Presidência.

Nos termos do § 22 do artigo 202 do Regimen
to Interno, esta Presidência decide constituir Comis
são Especial destinada a, no prazo de 40 sessões,
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 40-A, de 1995, do Sr. Deputado Marquinho
Chedid e outros, que "altera a redação do § 22, do
artigo 230, da Constituição Federal, a fim de reduzir
limite de idade dos idosos para efeito de gratuidade
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PT(2)

Titulares: João Coser e Paulo Delgado
Suplentes: João Fassarella e João Paulo

PDT

Titulare: Fernando Ribas Carli
Suplente: Edson Ezequiel

PSB

Titular: Gonzaga Patriota

Bloco Parlamentar PPBIPL (3)

Titulares: José Linhares, Odelmo Leão e Silver
nani Santos

Proposta de Emenda à Constituição n2 201-A,
de 1995, do Sr. Deputado Euler Ribeiro, que -altera
o § 7!1 do art. 14 da Constituição Federal".

Bloco Parlamentar PFUPTB (4)

Titulares: Antônio dos Santos, Nelson Marque
zelli, Régis de Oliveira e Vilmar Rocha

Suplentes: Ciro Nogueira, Hilário Coimbra,
Hugo Rodrigues da Cunha e Werner Wanderer

Bloco Parlamentar PMDBIPSDIPSUPSCJPMN

Titulares: Euler Ribeiro, Melquíades Neto, Ola
vo Calheiros

Suplentes: Mário Martins, Rivaldo Macari, 1
vaga

PSDB (3)

Titulares: B. Sá, Fernando Torres e Luciano
Castro

Suplentes: Ademir Lucas, IIdemar Kussler e
Itamar Serpa

PT

Titulares: Carlos Santana e João Coser
Suplentes: Alcides Modesto e João Paulo

PDT

Titular: Edson Silva
Suplente: Vicente André Gomes

PSB

Titular: Raquel Capiberibe
S~plente: Ubaldino Júnior

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) -

dos transportes coletivos urbanos e dos serviços de ATO DA PRESIDÊNCIA

diversão pública", e Nos termos do § 2l! do artigo 202 do Regimen-
Resolve: to Interno, esta Presidência decide constituir Comi5-
I - designar para compô-Ia, na forma indicada são Especial destinada a, no prazo de 40 sessões,

pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela- proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui-
ção anexa; ção nQ 201-A, de 1995, do Senhor Deputado Euler

11 - convocar os membros ora designados Ribeiro, que -altera o § 72 do artigo 14 da Constitui-
para a reunião de instalação a realizar-se no dia ção Federal-, e resolve:
20-6-96, 5ª-feira, às 10 horas, no Plenário nll 12 do I - designar para compô-Ia, na forma indicada
Anexo 11. pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela-

Assina o Sr. Presidente, Deputado Luiz Eduardo. ção anexa;
PEC n2 4D-A, de 1995, que "altera a redação 11 - convocar os membros ora designados para

do § 22
, do artigo 230, da Constituição Federal, a fim a reunião de instalação a realizar-se no dia 19-6-96,

de reduzir limite de idade dos idosos para efeito de 4/Lfeira, às 18 horas, no Plenário n9 6 do Anexo li.
gratuidade dos transportes coletivos urbanos e dos Brasília, 19 de junho de 1996.
serviços de diversão pública-. Assina o Sr. Presidente, Deputado Luís Eduar-

Bloco Parlamentar PFUPTB (4) do.

Titulares: Affonso Camargo, Chico da Princesa,
Paulo Bornhausen e Régis de Oliveira

Suplentes: Costa Ferreira, Lael Varella, Lucia
no Pizatto e Philemon Rodrigues

Bloco Parlamentar PMDBIPSDIPSUPSCIPMN (3)

Titulares: Alberto Silva, Mário Martins e Oscar
Andrade

Suplentes: Jorge Wilson, Remi Trinta, 1 vaga

Bloco Parlamentar PPBIPL

Titulares: Agnaldo Timóteo, Carlos Camurça e
Célia Mendes

Suplentes: Maria Valadão, Simão Sessim, 1
vaga

PSDB

Titulares: Antonio Carlos Pannunzio, Leônidas
Cristino e Mário Negrornonte

Suplentes: Arnaldo Madeira, José Chaves e
Vittório MedioU
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Suplente: Ubaldino Júnior
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con

cedo a palavra ao Deputado Carlos Santana, que
disporá de cinco minutos na tribuna.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, venho à tribuna para dizer que no Rio de Ja
neiro, no último dia 14, às 11 da manhã, reuniu-se
no Sindicato dos Rodoviários e todo o setor de
transporte do Estado: ferroviários, rodoviários, me
troviários, taxistas e companheiros da baixada flumi
nense.

Naquela reunião, reafirmamos a necessidade
de os trabalhadores apoiarem a greve geral do dia
21. Nesse sentido, encaminhamos tarefas, que já
estão sendo executadas pelos companheiros.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, não po
demos mais ficar nessa situação. Só para dar exem
plo de que não estamos omissos, devo dizer que
hoje já estive em quatro reuniões com ferroviários,
porque o Governo diz que não tem condições de re
solver os problemas tanto dos aposentados, como
dos ferroviários na ativa.

Ontem estivemos com o Subsecretário de
Transportes, Sr. Alcides Saldanha, e com compa
nheiros ferroviários. Falei sobre a necessidade de
reajuste dos índices salariais dos ferroviários, cuja
data-base é dia 1Q de maio. Até hoje nada recebe
ram os trabalhadores da Flumitrens, do Rio de Ja
neiro, cujo Governador não se sensibiliza pelas
questões sociais do Estado. Inclusive a audiência
marcada para o dia 18, quando S. EXª diria o índice
de reajuste daqueles trabalhadores, foi transferida
para o dia 9, fazendo com que aqueles funcionários
do Estado ficassem desesperados.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, já não
agüentamos mais essa situação. O Rio Janeiro tem
um milhão de desempregados. Por isso, temos ne
cessidade de realizar uma greve geral.

Várias categorias de trabalhadores vão parar
diante da insensibilidade tanto do Governo do Esta
do do Rio de Janeiro, quanto do Govemo Fernando
Henrique Cardoso com relação às questões sociais.
Até hoje nada foi resolvido. Não dá mais para acei
tarmos o arrocho salarial e o desemprego. Aqui na
Casa há um grande exemplo: os funcionários da Câ
mara vivem fazendo manifestações para cima e para
baixo para exigir aquilo que éde direito.

Nós, Parlamentares, chamados de campo pro
gressisti;i, temos a obrigação de pelo menos estar
nas nossas bases nesta sexta-feira ajudando nessa
paralisação. Na segunda-feira, às 6h da manhã, já

estávamos num dos maiores pontos de concentra
ção da população do Rio de Janeiro, a Central do
Brasil, panfletando e chamando os trabalhadores
para a greve geral.

Não dá mais! Nesta Casa, sabemos que, cada
vez mais, os trabalhadores vêm perdendo as suas
conquistas. É por isso que estamos convocando to
dos os trabalhadores que querem uma política de
emprego neste País, porque o número de desem
pregados já é grande demais. No Rio de Janeiro há
um milhão de desempregados. É por isso que que
remos fazer a greve ~eral.

As três centrais sindicais estão certas quando
chamam para a construção da greve geral. É dessa
forma que vamos dar um basta a essa política neoli
beral que está nos atingindo. Já não suportamos
mais ver o número de desempregados. Basta andar
nos corredores da Câmara para vermos as pessoas
pedindo esmola para tudo quanto é lado.

Ao mesmo tempo, quero repudiar a atitude do
Governo do Estado para com os trabalhadores da
Flumitrens e do Governo Federal para com os traba
lhadores da CBTU e da Rede Ferroviária Federal. É
uma vergonha o tratamento que estão dando a es
ses trabalhadores, que vão parar no dia 21 para pro
testar internamente contra essa situação.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, venho aqui utilizar este espaço para
dizer do meu total, irrestrito e solidário apoio à greve
geral dos trabalhadores brasileiros.

Sr. Presidente, temos muitos motivos para que
essa greve se realize, e poderia citar o meu Estado.
Anteontem, os trabalhadores rurais fizeram um gran
de movimento na capital, depois de dois meses da
chacina de Eldorado do Carajás, porque não houve
nenhuma medida para garantir a punição dos culpa
dos e o assentamento dos trabalhadores.

Sr. Presidente, ainda ontem, através da im
prensa, vi o próprio Senador Antônio Carlos Maga
lhães dizer que o Brasil não pode ser dominado pe
los sem-terra. Ora, Sr. Presidente, é no mínimo uma
ironia. Os trabalhadores rurais,. os pés-descalços
que não têm um pedaço de chão para plantar uma
semente, que não têm representação em nenhum
órgão, em nenhuma instituição do Estado brasileiro,
vivem dominados há quase cinco séculos por um la
tifúndio improdutivo, atrasado, anti-humano, que não
garante o progresso econômico, nem a justiça so
cial. Dizer que~sses trabalhadores dominam o Bra-
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sil é um jogo de palavras, é usar da mentira, da falsi- pequeno porte, mas ainda há bastante a ser feito
dade e da enganação. nesse sentido. É lamentável, que até hoje não te-

Esses trabalhadores rurais estão se somando aos nhamos regulamentado os artigos 170 e 179 da
trabalhadores da. cidade na greve geral do dia 21. Constituição, que prevêem tratamento jurídico dife-

Relatório da ONU, uma organização respeita- renciado aos pequenos e microempresários.
da, diz que em nosso País pelo menos 30 milhões Essa regulamentação deverá ser feita do novo
de pessoas estão a baixo da linha da pobreza. Mas estatut~ da micro e pequena empresa, já em tramita-
o Brasil já mostrou, através das pesquisas, a sua ção no Senado. O projeto apresentado simplifica e
vontade de combater o desemprego, de garantir em- diminui bastante os encargos das pequenas e micro-
prego. O Brasil quer emprego, quer investimento no empresas nos campos administrativo, tributário, tra-
setor produtivo, quer reforma agrária, quer salários balhista, previdenciário, creditício e de desenvolvi-
justos. São pesquisas feitas por órgãos respeitados mento empresarial.
pelo Brasil inteiro. Atualmente, a excessiva carga tributária e os

Agora, Sr. Presidente, um Chefe de Estado númerosos entraves burocráticos que pesam sobre
que não acata e não respeita a vontade da Nação as nossas pequenas e microempresas obrigam-nas,
é um Chefe de Estado que deu as costas para o freqüentemente, a mergulhar na clandestinidade
seu povo. E essas eram as promessas de campa- para sobreviver. Estou convencido de que as regras
nha do então candidato à Presidência da Repúbli- introduzidas pelo novo estatuto alterarão por com-
ca, Fernando Henrique Cardoso. Agora a Nação pleto esse quadro, devolvendo à economia formal
inteira clama por emprego, por salários dignos, por uma fatia considerável do setor produtivo e levando
reforma agrâria, por justiça social, e o Presidente aos cofres públicos uma boa parte dos impostos
da República nada faz. Aliás, o que tem feito até hoje sonegados.
agora é justamente carrear a riqueza produzida No meu Estado, o Amazonas, as pequenas e
em nosso País por todos os brasileiros para pagar microempresas desempenham papel cada vez mais
juros escorchantes, para garantir dinheiro para o importante na geração de empregos e produção de
Proer, para os banqueiros. S. Exll diz que não é di- riquezas. Um número significativo de ex-emprega-
nheiro do povo. É dinheiro de quem, Sr. Presiden- dos lançou-se nos últimos anos na aventura de ter o
te? De onde vem esse dinheiro senão do suor de seu próprio negócio, e muitos desses são hoje bem-
cada brasileiro que produz a nossa riqueza e que, sucedidos empresários nos mais variados ramos de
portanto, produz esse dinheiro que está sendo jo- atividades.
gado no Proer, que está sendo usado para pagar É o caso do Sr. José Gabriel Mendonça, que,
os juros escorchantes e os chamados juros da dí- com muito trabalho, coragem e criatividade, levou
vida externa? sua pequena empresa de conduto e fabricação de

Então, Sr. Presidente, nós, do PCdoB, apoia- hélices para embarcações a crescer, em faturamen-
mos integralmente a greve e conclamamos todos - to, cerca de mil e quinhentos por cento em seis
homens, mulheres, a juventude do Brasil - a cruzar anos. Hoje, o Sr. José Mendonça já exporta hélices
os braços em defesa do emprego, do salário e da re- para a Venezuela e prepara-se para conquistar os
forma agrária. mercados do Peru e do Chile.

O SR. CARLOS DA CARBRÁS (Bloco/PPB - Outro empresário amazonense de sucesso é o
AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Sr. Bernardino Júnior, Presidente da Empresa Magi
te, Sf'ls e Srs. Deputados, o fortalecimento das pe- Clean, do ramo de conservação e limpeza. A Magi
quenas e microempresas apresenta-se, hoje, como Clean foi fundada, em 1989, pelo pai do Sr. Bernar-
o melhor caminho para o combate ao desemprego. dino, com a finalidade de investir as economias da
Os empreendimentos de pequeno porte absorvem família. Em apenas sete anos, a empresa elevou o
muito mais mão-de-obra, por montante de capital in- faturamento em cinco mil por cento e ampliou o seu
vestido, que os grandes conglomerados econômi- quadro de pessoal de vinte para quatrocentos e qua-
cos, e não é por outro motivo que as pequenas em- renta funcionários.
presas tornaram-se a base da economia dos países Essas histórias não seriam possíveis sem o
socialmente mais justos do mundo. competente apoio do Sebrae do Amazonas. A busca

No Brasil, a atuação do Serviço Brasileiro de da qualidade total - ingrediente indispensável para
Apoio às Micros e Pequenas Empresas muito tem sucesso de qualquer empreendimento, nesses tem-
contribuído para o fortalecimento das empresas de pos de acirrada competitividade - foi o tema de di-
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versos cursos oferecidos pela entidade, que já bene- O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão
ficiaram dezenas de pequenos empresários. do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,

Outro serviço do Sebrae muito procurado tem estivemos, semana passada, visitando a sede da
sido o de assessoria especializada para os microem- Polícia Federal no Estado do Espírito Santo, acom-
presários interessados em conquistar mercados es- panhado do presidente do Sindicato dos Policiais
trangeiros. Foi através desse programa que o Sr., Federais naquele Estado.
Amândio Braga, fundador da importadora e exporta- O que pudemos ver foi, mais uma vez, o des-
dora Dilcemar, vislumbrou a possibilidade de distri- caso com que o Governo Federal está tratando o
buir para outros países da América Latina os produ- problema da segurança pública neste País. O que
tores que representa. vimos foi o completo abandono, a deterioração do

O Sr. Amândio inaugurou sua vida empresarial patrimônio público, que não oferece condições de
há dezesseis anos, com um mercadinho na garagem trabalho efetivo aos policiais federais, e, principal-
de casa. Após sete anos de experiência, inquieto e mente, coloca em risco a vida da população que uti-
com vontade de crescer, decidiu mudar o perfil do Iiza serviços como emissão de passaporte, enfim,
seu negócio. Com a orientação do antigo CEAG - todo tipo de serviço desempenhado pela Polícia Fe-
hoje Sebrae - conseguiu o primeiro financiamento deral.
bancário, contratou mais funcionários e passou a Durante anos, os funcionários e o público que
vender produtos no atacado. Hoje, a Dilcemar é rep- recorreu àquela instituição foram submetidos a con-
resentante exclusiva de oito marcas e prepara-se dições precariíssimas de segurança. O prédio que
para dar o novo salto, entrando no ramo da importa- abrigava a Superintendência está completamente
ção e exportação. deteriorado, em processo avançado de desestrutura-

O empresário Raimundo Amazonas aprendeu ção de suas colunas. Telhado, fiação elétrica, tudo
com o Sebrae todos os segredos e peculiaridades está sem nenhuma condição real de utilização. E
de uma indústria de móveis, e foi também o Sebrae agora estão avaliados em 1 milhão os recursos ne-
que lhe transmitiu o conceito de qualidade total, filo- cessários para a construção de um prédio novo.
sofia hoje aplicada rigorosamente em sua fábrica. A No ano de 1995 havia recursos para a recupe-
Só Casa. Fundada há três anos, a Só Casa tem seis ração daquele prédio, mas, infelizmente, o Ministério
vezes mais funcionários diretos do que quando foi da Justiça cortou os recursos. Estamos, neste mo-
inaugurada, e planeja importar, até dezembro, ses- mento, reivindicando uma audiência com S. Exª, o
senta por cento de sua produção para a Venezuela Ministro da Justiça, e também com o Diretor da Polí-
e Estados Unidos. cia Federal, para saber se consegue intervir e recu-

Cito esses exemplos, nobres Colegas, para perar aquele prédio.
provar como o nosso microempresário é talentoso, Um despacho da seção judiciária da Justiça
determinado, e com quanto entusiasmo é capaz de Federal do Estado do Espírito Santo, no dia 13 de
responder a um trabalho sério de apoio como o de- junho, na semana passada, por meio de uma ação
senvolvido pelo Sebrae quando os pequenos em- cautelar, garantiu a interdição do prédio.
preendedores se unem para reivindicar um trata- A esta altura, grande parte das instalações mó-
mento diferenciado. Não é paternalismo que procu- veis e do acervo da instituição já estavam abrigadas
ramo Esperam, tão-somente, que se levem em conta em outro prédio, por medida de segurança.
as suas peculiaridades, criando um ambiente jurídi- Após cinco meses de atraso no pagamento do
co menos hostil para as pequenas empresas. aluguel, a Polícia Federal do Estado do Espírito San-

Os microempresários no Brasil têm feito bem o to foi despejada por falta de pagamento, estando
seu dever com quatro milhões e meio de estabeleci- agora literalmente na rua.
mentos, já são responsáveis por 48 por cento do A situação de penúria e humilhação chegou a
Produto Interno Bruto. Cabe agora a nós legislado- tal ponto, que a empresa que fazia a limpeza do pré-
res fazer a nossa parte, abrindo o caminho da lei dio suspendeu os trabalhos, após um ano sem rece-
para que esses corajosos empreendedores conti- ber pela prestação dos serviços. Hoje, os próprios
nuem a gerar muitos empregos e riquezas para o policiais também são obrigados a fazer a limpeza do
nosso País. Sr. Presidente, peço a V. Ex'! que meu prédio.
discurso seja divulgado em A Voz do Brasil. Todos os serviços operados pela Embratel -

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Será rádio, telex, fax- estão sendo ameaçados, devido
V. Ex'! atendido. ao atraso de mais de um ano no pagamento.
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O fomecimento de combustível está também para as pessoas que se utilizam de nosso País para
com um ano de atraso no pagamento. Das dezes- ganhos fáceis, o que acaba levando nossa popula-
seis viaturas que a Polícia Federal possui, apenas ção, principalmente os mais jovens, ao descaminho
quatro estão funcionando, sendo que duas delas só das drogas.
para a locomoção de presos; ou seja, apenas duas Era o que tinha a dizer.
viaturas estão sendo usadas de fato. O SR. JOÃO PAULO (PT - SP) - Sr. Presi-

A situação é dramática e inaceitável. No auge dente, Sr-s e Srs. Deputados, venho a esta tribuna,
de tanta penúria, a Superintendência local está de- com tristeza, para manifestar-me acerca da tragédia
volvendo os cães farejadores, especializados na de- que abalou a cidade de Osasco no último dia 11 de
tactação de entorpecentes, para o Canil Central, em junho, quando uma enorme explosão destruiu gran-
Brasília, por não disporem de instalações apropria- de parte do ·Osasco Plaza Shopping", causando a
das e nem condições de comprar alimentação para morte de mais de 40 pessoas e ferindo mais de 470
eles, o que, infelizmente, nos obriga a fazer a devo- cidadãos.
lução dos mesmos. E esses cães são os responsá- Tragédia, constemação e dor, esse foi o qua-
veis pelas principais apreensões de drogas no Espí- dro resultante da explosão. Tudo aconteceu muito
rito Santo. rápido. Chegando a Brasília fui informado do aciden-

Vale salientar que esse verdadeiro desmonte te e retornei imediatamente à cidade de Osasco,
ocorre num dos Estados considerados estratégicos quando pude acompanhar vários bombeiros, volun-
no combate ao narcotráfico, onde a ajuda dos cães tários, funcionários da Defesa Civil, da Prefeitura de
que estão sendo devolvidos responde pela desco- Osasco e muitas pessoas que prestavam auxilio à
berta de mais de uma tonelada de drogas, nos últi- remoção dos feridos, tentando resgatar pessoas ain-
mos dois anos, que colocou o Espírito Santo em se- da com vida, colaborando com o trabalho do Corpo
gundo lugar no ranking de apreensão de drogas no de Bombeiros, que merece ser ressaltado.
nosso País. Sr. Presidente, esse acontecido precisa ser

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Deputados, a nossa apurado até as últimas conseqüências. Como foi
preocupação e o nosso depoimento são no sentido tudo muito rápido, era hora do almoço, milhares de
de registrar o descaso do Governo Federal com a si- cidadãos, principalmente jovens, comendo, andan-
tuação da Polícia Federal no Estado do Espírito do, comprando, trabalhando. De repente, houve a
Santo. sabemos que isso pode ser muito vantajoso explosão: vidas interrompidas, sonhos enterrados e
para aqueles que utilizam o Estado como instrumen- lágrimas, muitas lágrimas.
to, como espaço de distribuição de droga. Mas, afinal, quem vai pagar por isso?

Além disso, há também o fechamento de duas Iniciamos, pois, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
delegacias no Município de Unhares, no Estado do dos a história do Osasco Plaza Shopping. Morando
Espírito Santo, e também no Município de Cachoeiro na ~idade de Osasco há mais de trinta e dois anos,
do Itapemirim, no sul do Estado. conheci desde o início essa obra. E só pude verificar

A nossa preocupação e a nossa reivindicação agora o crime que foi cometido. No terreno levernan-
são para que o Ministério da Justiça garanta, de te acidentado a construtora resolveu por bem fazer
fato, não só condições de trabalho, mas também de uma laje para deixar o piso no mesmo nível da rua
recuperação do prédio da Polícia Federal. Essa é principal, gerando, com isso, um porão variando de
uma reivindicação da sociedade capixaba, dos tra- vinte centímetros a um metro e meio aproximada-
balhadores e do conjunto da população, porque hoje mente. Descumprindo qualquer regra de normas too-
t<;>dos estão ameaçados com esse descaso para nicas ou qualquer regra de engenharia com respeito
com a p;olícia Federal no Estado do Espírito santo. aos cidadãos, vedou completamente esse porão,

Gostaríamos aqui de deixar registrado o nosso deixando, na realidade, uma caixa embaixo desse
repúdio ao descaso com que o Govemo Federal shopping. se não bastasse isso, fez passar por
vem tratando a Polícia Federal do Estado do Espírito dentro desse porão todos os equipamentos, todos
Santo. os canos que transportavam o gás GLP. Como sa-

Ao mesmo tempo, reivindicamos esta audiên- bemos, o gás GLP é mais pesado que o ar. Portan-
cia, esperando que o Govemo não trate os outros to, ele não conseguiu se dissipar, ficando sobre esse
Estados da Federação e, mais especificamente, a porão um volume muito grande de gás de cozinha.
Segurança Pública do Espírito Santo, como vem fa- E, infelizmente, no dia 11, bastou uma faísca para
zendo. Isso, na verdade, significa criar facilidades dar a ignição necessária à explosão.



No entanto, Sr. Presidente, caros colegas a
mensagem via INTERNET é anônima, uma vez que
nela não há assinaturas, há apenas o nome de um
cidadão - que seria J. ODonell - membro de uma
instituição universitária norte-americana; e o nome de
um hipotético departamento, o Departamento de Trata
mento de Dependentes da Química. Não há mais
nada além disso. E nem escreveram certo porque,
para mim, dependente da química é aquele aluno que
foi reprovado nessa disciplina e está dependendo dela
para ser levado ao ano seguinte, no seu curso. A ex
pressão correta seria Ndependentes químicosN.

O primeiro fato que se constata é que tal infor
mação é totalmente sem credibilidade porque não
há identificação possível do seu emissário. Em se
gundo lugar, sabe-se perfeitamente que o LSD é
uma droga não absorvível pela pele; por isso jamais
haveria esse tipo de tatuagem que, ao ser colocada
sobre a pele, possibilitasse a absorção da droga.
Trata-se de uma ação hipotética, sem base científi
ca. O LSD, para ter seus efeitos, deve ser ingerido
por via oral ou por aplicação parenteral, através de
injeções. É lógico que a história seria outra se as ta
tuagens fossem do tipo clássico, feitas através de pi
cadas na pele.

Então, percebe-se que é simplesmente uma di
vulgação alarmista, sensacionalista, terrorista e não
se sabe sequer qual é o seu objetivo.

Outro ponto importante, Sr. Presidente, cole
gas Deputadas e Deputados, é que LSD é uma dro
ga cara e não tem sentido ser distribuída dessa ma
neira. Fala-se que estaria sendo vendida nas portas
das escolas, mas absolutamente ninguém,.até hoje,
constatou e comprovou um só caso, tampouco a po
lícia, pois já contatei vários departamentos de Polí
cia do Estado de Minas Gerais e órgãos da Polícia
Federal nesta capital, assim como as instituições
que tratam usuários de drogas. Ninguém dá notícia
dessa famosa tatuagem Blue Star, a Estrela Azul,
que estaria impregnada por LSD.

Sr. Presidente, ao lado de trazer essa tranqüili
dade aos senhores pais e professores, relembro
aqui, mais uma vez, um ponto que considero funda
mentai dentro da problemática do uso e do abuso de
drogas: temos de educar nossos jovens para um
perfeito trabalho de prevenção, assim como os pais,
a famnia e a comunidade. Se essa educação estiver
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Sr. Presidente, para que possamos ter uma gens impregnadas com aquela substância que, uma
idéia do que aconteceu lá, basta imaginar uma bom- vez colocada sobre a pele, seria absorvida, provo-
ba de grande potência, dentro de uma bomba com cando alucinações, delírios, confusão mental, enfim,
alguns centímetros de diâmetro e aquela quantidade efeitos típicos das drogas do grupo das alucinóge-
de gás - que não foi apurada - em aproximadamen- nas.
te 500 metros quadrados.

Sr. Presidente, juntamente com vários compa
nheiros da cidade de Osasco, pudemos verificar que
a cena era parecida com aquelas de Israel e do sul
do Líbano, após o lançamento de bombas. Era uma
imagem horripilante. A arquitetura utilizada para a
construção do shopping de cinco andares fez com
que as lajes fossem favoráveis ao tipo de explosão.
A laje era resistente para suportar peso de cima
para baixo, mas nenhum arquiteto ou engenheiro
imaginaria uma explosão de baixo para cima, o que
levou muitos jovens a morrer em virtude de uma ba
tida no teto do Shopping Center Osasco Plaza.

Há vários responsáveis e várias perguntas no
ar. Por que a construtora apresentou uma planta na
prefeitura e construiu outra? Como a Prefeitura não
percebeu a existência desse porão sem nenhuma
ventilação quando fez a fiscalização final? No proje
to de instalação do gás de cozinha havia previsão de
transporte por esse porão. A administração do
shopping, sendo informada várias vezes por funcio
nários, lojistas, seguranças e transeuntes, não to
mou nenhuma medida para que fosse resolvido o
problema do vazamento de gás. Então, Sr. Presi
dente, alguém deverá pagar por isso.

Recentemente, presenciamos tragédias na Vila
Socó, Caruaru, Santa Genoveva, Osasco, na sema
na passada, e, anteontem, na favela de Heliópolis,
em São Paulo.

Geralmente, as pessoas pobres morrem não
por acidente da natureza. Não basta colocar a culpa
em Deus, porque Ele não é culpado. Alguém é res
ponsável e deverá pagar por isso.

A Câmara deve acompanhar de perto o desen
rolar dos fatos para que não deixemos, mais uma
vez sem punição os culpados pela morte de.cente
nas de pessoas indefesas.

Sr. Presidente, peço que meu discurso seja di
vulgado no programa A Voz do Brasil.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, trago a esta tribuna uma tranqüilização aos pais
e mestres a respeito de uma Ndenúncia" - entre as
pas - feita, via INTERNET.

Essa denúncia dizia que o LSD, uma droga
alucinógena, estaria sendo espalhado pelo mundo
inteiro, inclusive no Brasil, por intermédio de tatua-
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bem feita, eles não se vão alarmar com essas notí- Mais do que isso, a sociedade organizada bus-
cias, como o caso que acabamos de citar e que está ca reverter esse quadro, através da organização da
divulgado por toda a mídia. mobilização, de lutas sociais e políticas. É nesse

Mais uma vez verifica-se que nem sempre a sentido que trago o mais irrestrito apoio à greve ge-
tecnologia e o avanço científico estão a serviço do ral convocada para o próximo dia 21. As centrais
bem-estar da humanidade; muitas vezes, como nes- sindicais dão o exemplo quando chamam à mobiliza-
te caso, estão a serviço da falácia. ção, à luta, à resistência e lutam por emprego, por

O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Sem salário, por reforma agrária, por dignidade aos apo-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- sentados, pela manutenção da estrutura produtiva
putados, nos últimos dias, a sociedade brasileira foi deste País. Elas dão uma demonstração clara, por
informada, através de várias radiografias produzidas um lado, de recusa em aceitar a atual situação e,
pelas Nações Unidas, com dados que dão conta da por outro, de que só com mobilização, com luta so-
dura realidade social do nosso País. Esses dados cial, com uma ampla organização popular iremos re-
demonstram a absurda ampliação do abismo entre verter o quadro cada vez mais dramático do nosso
pobres e ricos neste País. País.

São mais de 42 milhões de pessoas pobres, 42 Portanto, fica registrado nosso absoluto e irres-
milhões de cidadãos que não contam com serviço trito apoio à greve geral do dia 21. Conclamamos to-
de saneamento básico, quase 20 milhões de analfa- dos os Parlamentares comprometidos com a luta de-
betos, enfim, dados que registram a crueldade da mocrática e com um Brasil mais justo a buscarem
estrutura social no nosso País. Dados que repre- apoio nos seus Estados, de tal sorte que a vitória
sentam, sem dúvida, um longo e dramático processo conquistada a partir dessa greve possa efetivamente
de exploração social, econômica e política que as abrir um amplo debate nacional, voltado para as
elites brasileiras patrocinaram sobre o conjunto do transformações necessárias à construção de um
nosso povo. país mais justo, mais solidário e democrático.

O mais grave, Sr. Presidente, é que os dados Era o que tinha a dizer.
recentes sinalizam que, por conta das ações do Go- A SRA. MARTA SUPLlCY (PT - SP. Sem revi-
vemo Fernando Henrique Cardoso, essas contradi- são da oradora.) - Sr. Presidente, desejo falar da di-
ções se ampliam no nosso País; aumenta-se e am- ficuldade que as mulheres enfrentam em todas as si-
plia-sé a concentração de renda. Em nenhum país tuações, mas, na política mais ainda, haja vista a
do mundo, entre os pesquisados, as elites econômi- matéria da revista IstoÉ. Gostaria que os caros cole-
cas concentram tamanha renda nacional. Em ne- gas prestassem atenção nos adjetivos que foram
nhum país do mundo pesquisado onde existem in- usados nessa revista para qualificar Deputados tão
formações os mais pobres detêm parcela tão peque- competentes: a Deputada Rita Camata é mlgnon; a
na da riqueza nacional. Deputada Teima de Souza é rechonchuda e meiga.

O modelo econômico em curso amplia essas A foto que escolhem para ilustrar a matéria em prin-
contradições, a miséria e a pobreza do nosso País. cípio favorável às mulheres, é a de uma candidata
Desestruturam-se as estruturas produtivas; amplia- pelada em cima de um cavalo. Entretanto, ela nos
se o desemprego; ampliam-se as expulsões dos ho- coloca em posição bastante ridícula. Reportagens
mens e mulheres do campo; diminuem-se drastica- que falam das candidaturas femininas, mas em outro
mente os investimentos nas áreas sociais. Isso é tra- patamar, o de mulheres políticas, é que deveriam
duzido de uma forma rápida, brutal e dramática na ser feitas. Não posso só criticar a matéria. Ela tam-
ampliação das doenças e da miséria do nosso povo. bém informa, e por isso ficamos satisfeitos. Porém,

Sr. Presidente, se essas denúncias já fazem não sei o que ganhamos ou perdemos com esse tipo
parte, infelizmente, do nosso cotidiano, mais impor- de informação.
tante do que isso - penso eu - é que esse povo so- Em relação às candidatas a vereadores, a
frido, mas lutador, aguerrido, um povo que não per- campanha -Mulheres Sem Medo do Poder, Chegou
de a esperança e que recusa-se sistematicamente a a nossa Vez-, que está sendo levada por toda a ban-
aceitar a idéia da pobreza eda miséria, tem de- cada feminina da Câmara e do Senado, caminha
monstrado uma característica de resistência muito muito bem. Na sua primeira etapa, conseguimos a
grande. As pesquisas divulgadas recentemente pela adesão de bom número de mulheres filiadas aos
revista IstoÉ são sinalízadoras dessa recusa do nos- partidos políticos. Agora, entramos na segunda eta-
so povo a essa situação. pa, com a capacitação das candidatas.
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Serão distribuídas a todas as candidatas à ve- sível, dentro da força da bancada feminina no Con-
reança no Brasil, através dos Correios, ou do seu gressó, para que elejamos o maior número de mu-
partido político, uma cartilha elaborada pelo IPEA. Iheres.
Ela se divide em quatro partes, mas seu objetivo A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
principal é oferecer subsídios para as candidatas fa- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SrAs e
zerem uma campanha de melhor nível, na qual pos- Srs. Deputados, percebi, hoje, que o início de vários
sam incorporar também as questões de gênero. Ela discursos foi caracterizado pela tragédia. Parece-me
vai tratar de vários assuntos, desde como se lê um que, no Brasil, estamos vivendo de tragédia em tra-
orçamento, como uma vereadora se relaciona com o gédia, numa conceituação do crime quase perfeito.
poder em todas as instâncias até, por exemplo, da- Ninguém é culpado. O culpado nunca aparece e'
dos sobre a si"tuação da mulher, como chegamos até nunca se detectam as responsabilidades principais.
aqui. Será abordado o sufrágio universal e o fato de No Rio de Janeiro vivenciamos uma tragédia
a mulher, no Brasil, só ter conseguido o direito de muito recente, quando se fala de assistência aos
voto a partir de 1932 e, na vizinha Argentina, a partir idosos e, mesmo, da assistência psiquiátrica. Atra-
de 1946. vés de Comissão Externa da Comissão de Segurida-

Um dado que deixa as pessoas espantadas é de Social, pudemos ver de perto, agudamente, o
que no Rio Grande do Sul, um Estado tão rico - que ocorre com essa assistência neste País. Ver e
aliás, segundo uma pesquisa recente, é um dos Es- constatar é uma das vertentes; a outra é observar,
tados com melhor índice de escolaridade - a mulher na hora em que apresentamos propostas de solu-
só chegou a esta Casa nesta legislatura, apesar de ção, como o Poder Público se posiciona diante dos
ter conquistado o voto em 1932. Quer dizer, foram lobbies econômicos das quadrilhas e dos grupos
sessenta anos sem conseguir eleger uma mulher. mercantis da saúde. Diante dos Srs. Mansur e Spi-

E ainda há quem fale mal das cotas. Esta, para nola, o Poder Público fica na defensiva. Os coman-
as mulheres, é uma questão vital. Isso foi dito, por dos dos Municípios e dos Estados, com a concor-
exemplo, pelas Deputadas da Escandinávia, quando dância do Ministério da Saúde, não conseguiram até
explicavam que, na Suécia e na Dinamarca, há quin- agora fazer uma intervenção de fato, afastando os
ze anos existe a cota para as mulheres - 50% no proprietários dessas clínicas. Elas atuaram de forma
Executivo e 40% no Legislativo. Por isso, hoje, es- subserviente diante de uma quadrilha que rnonopo-
ses são os países onde existe maior igualdade entre Iiza os recursos do Ministério da Saúde no Estado.
o homem e a mulher. Segundo informações que temos do próprio Mi-

Todos os países do Mercosul também já ado- nistério, 70% dos recursos da União para o setor pri-
tam cotas para mulheres. A vizinha Argentina esta- vado, nessa área, vão para um Estado chamado Rio
beleceu sua cota em 1991, quando havia apenas de Janeiro, e, segundo informações que ali coleta-
5% de mulheres no Parlamento. Hoje, essa porcen- mos 30% desses recursos vão para os Srs. Mansur
tagem atinge 26%. Quer dizer, funciona mesmo. e Spinola, que, só de clínicas, possuem onze, entre

Ouço muito dizer que os partidos estão abertos psiquiátricas, de hemodiálise, dos chamados -fora
às candidaturas femininas, que é só as mulheres de possibilidade terapêutica-, além de todo um patri-
quererem. É mentira! Eles não estão abertos e esta- mônio construído com dinheiro do Governo, do con-
mos tendo a maior dificuldade, mesmo agora, com tribuinte, que pagou para ter o retomo em serviços
as cotas. dignos.

Esperamos que os partidos nos apóiem e Esse é um quadro. Quando somamos a ele tra-
dêem condições para a mulher fazer campanha, por- gédias outras de responsabilidade permanente, ve-
que todo candidato tem uma esposa que fica em mos o quanto é importante a sociedade se levantar
casa, toma conta dos filhos e o recebe à hora que e resistir. A grave geral do dia 21 não é corporativa
chega. Porém, toda candidata pode até ter esposo, nem tem como perspetiva apenas a luta pela malho-
mas não se porta como esposa. Por isso é muito di- ria dos salários desta ou daquela categoria. É uma
Hcil a vida para essas candidatas. greve de advertência polrtica social e econômica do

Os partidos precisam de infra-estrutura, a fim Governo. Ela serve ao conjunto da sociedade, que
de nos ajudar com recursos financeiros, porque se- deve adotá-Ia como sua, apoiá-Ia e dela participar,
não, teremos as cotas, as mulheres candidatas e porque, ou enfrentamos esse tipo de política com a
uma representação de eleitas bastante baixa. Espe- sociedade organizada ou estaremos no absoluto
ro que isso não ocorra. Estamos fazendo todo o pos- caos. Aliás, é importante que se registre a ofensiva
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publicitária do Governo Fernando Henrique Cardoso. destinos, unidos já somos frágeis; desunidos, pesa-
Basta ver a manchete do Jornal do Brasil, de se- mos muito pouco.
glmda-feira, que diz "Cesta básica no real não ultra- Fui Governador de Estado e recordo-me de
passou 4%". Origem desse dado: Associação dos que, naquele tempo, formávamos uma irmandade,
Donos de Supermercados. Parece uma brincadeira, discutíamos conjuntamente os problemas da região
mas é verdade. e agíamos em conjunto. Ninguém fazia, de madru-

Extrai-se do relatório da ONU sobre desenvol- gada, ençontros no Palácio Presidencial para tentar
vimento no Brasil uma comparação com a Bélgica. retirar projetos e programas de outros Estados. Nos-
Sinceramente, percebo uma distorção de dados e de sas reivindicações eram todas feitas em bloco e as-
fatos para que a ofensiva publicitária do Governo sim marchamos em torno de Tancredo Neves - e eu
Fernando Henrique Cardoso faça com que se recu- naquela época, fui dissidente do meu partido - para
pere a imagem que o Governo vem perdendo paula- reabrir o processo democrático no País.
tinamente na sociedade brasileira. Então, caros Deputados, o que se precisa ex-

Como Deputada do PCdoB, quero registrar o trair desse documento é que os anos passam, os
apoio integral à greve geral marcada para o dia 21 governos se sucedem, mas os pobres continuam po-
de junho. Ao mesmo tempo, registro que esta Casa bres e os ricos mais ricos. Esses números, que não
precisa estar alerta para a relação público-privado, sei se são exatos, vêm demonstrar que, apesar dos
particularmente quando entram em jogo vidas huma- discursos, apesar da retórica de cada Governo que
nas, assistência aos idosos e pacientes psiquiátricos chega, apesar da maioria que muitas vezes o Nor-
neste País. deste assegura ao Governo nesta Casa, a situação

Era o que tinha a dizer do Nordeste tem regredido e os estados têm empo-
. - brecido. Quem tiver dúvidas que vá à Paraíba, que

O SR. ~~BERTO MAGALHAES (B!ocoIPFL - está em último lugar em condições de vida, segundo
PE. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, no- os indicadores sociais considerados na pesquisa.
bres Deputados, por iniciativa da ONU e com o , , .
apoio de diversas entidades, inclusive o IPEA, re- Como nordestino, mas também como brasllel-
centemente foi publicado trabalho a respeito das ro, .como representante do povo nesta ~asa, quero,
condições de vida dos brasileiros, com informações mais uma vez, fazer ~m alerta, especialmente.à~
por regiões e Estados. bancadas~ do Nordeste. ou fazemos uma frente um-

• ." ca, ou unimo-nos em tomo de uma agenda para o
, Os numeros, surpreen~em. Prlm~lro, porqu~ I~- Nordeste e marchamos unidos nas reivindicações,

dlca~ que a quah?ade d~ Vl?a de 49 Yo dos brasllel- ou desunidos seremos cada vez mais frágeis e con-
ros e semelhante a. do Primeiro Mundo. E~ segun~o tinuarernos sendo, nesta Casa, apenas massa de
lugar, porque considera pobres pouco mais de 30 Yo manobra da Maioria de que o Governo precisa.
da população. O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.

E mais: continuamos sendo "Belindia", um p~s Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrDs e Srs.
de ~randes ~ont~astes, em que algu~s .têm padrao Deputados, ouvimos hoje nesta Casa vários pronun-
de Vida de Primeiro Mundo, como a Bélgica, e outros ciamentos críticos ao Governo do Presidente Fer-
tantos, padrão ,de vida sen:elhante ao da índia. ~e- nando Henrique Cardoso. É lógico que a situação
gundo a p.esqulsa, temos tres pat~mares: o ~a índia, nacional apresenta vários aspectos, principalmente
o da Bélgica: r~presentada por Ml,nas Gerais -:- u~a no campo social e econômico, que precisam de uma
surpr~sa, pOIS e o E~tado que mais tem crescl~o In- atenção do Governo para que possamos alcançar
d~strlalmente no Pais - e por outros Estados, Inclu- novos rumos, é isso o que o Governo do Presidente
slve do Centro-Oeste. Fernando Henrique Cardoso vem fazendo. Mas mui-

Cito todos esses dados para falar da surpresa tas vezes, Sr. Presidente, vozes da Oposição que-
dos números. O que me interessa, todavia, são rem autêntico milagre.
aqueles que para nós não são novidades. Todos os Quando ingressei na política, aos 18 anos de
Estados do Nordeste estão na cauda das condições idade, já ouvia fizer dos mesmos e graves proble-
de vida dos brasileiros. Em último lugar, juntamente mas que o Brasil enfrenta atualmente: desemprego,
com a Paraíba, estão mais dez Estados nordestinos, baixos salários, aposentadorias infames, criSE! na
inclusive o meu Pernambuco. educação, crise na saúde. Isso não é privilégio do

Esse documento serve como alerta para tudo Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
aquilo que tenho reiterado desta tribuna: nós, nor- mas uma triste herança, que o PSDB, através do



Durante o discurso do Sr. Welson Gas
parini, o Sr. Wilson Campos, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Maurício Campos, § 2º do arti
go 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 
Concedo a palavra ao Sr. Cunha Lima.

O SR. CUNHA LIMA (Bloco/PPB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. De
putados, gostaria de deixar registrado nos Anais da
Casa que no dia 15, sábado passado, começou na
minha cidade, Carapicuíba - na Grande São Paulo 
a Festa do Nordestino, que se encerra no próximo
dia 22.

Faço esse registro especial, uma vez que Ca
rapicuíba é uma cidade tipicamente nordestina, ape
sar de fazer parte da Grande São Paulo. Somos 500
mil habitantes, sendo 65% de origem nordestina e
10% de origem mineira, ou seja, 75% de imigrantes.

Essa festa foi criada há quinze anos e já virou
tradição. Hoje, em toda a Grande São Paulo e no
Estado de São Paulo, somos a única cidade que tem
valorizado a cultura e as tradições do povo nordesti
no. Usamos esses dez dias, sempre caracterizados
no mês de junho, por ser um mês em que, no Nor
deste, se comemora o São João. Em Carapicuíba,
nesses dez dias, trazemos a música, artistas do Nor
deste e também da cidade que representa o nordes
tino para realmente relembrar sua terra. Muitos da
queles que, às vezes, não têm boa situação finan
ceira para rever os seus parentes, conseguem fazê
lo através da cultura e da música. Registro esse im
portante trabalho que a cidade de Carapicuíba tem
feito no sentido de resgatar a cultura do povo nor
destino.

Registro também o excelente trabalho que fize
mos - eu, como um dos coordenadores - juntamen
te com os Deputados Eraldo Trindade, Wigberto Tar
tuce e o Augusto Nardes, para a realização do cam
peonato de futebol dos Deputados, que se encerrou

Junho de 1996 DJÁRIODACÂMARADOSDEPUTADOS Quinta-feira20 17653

seu Governo busca agora reformar, modificar, dando ação, marcar importante ponto na qualidade 'de vida
uma nova estrutura à economia e à vida social deste dos brasileiros, atuando basicamente no combate à
País. diarréia e à pneumonia, dando assistência pré-natal

Com satisfação, Sr. Presidente, vimos que a e incentivando o aleitamento matemo.
Pastoral da Criança, ligada à Conferência Nacional Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, estamos
dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, está divul- entusiasmados com essa ação do Governo Feman-
gando um importante levantamento que realizou e do Henrique Cardoso, que, ao reduzir o índice da
que mostra ter o índice de mortalidade infantil em mortalidade infantil de forma tão expressiva, prova o
nosso País, caído 28,4% no primeiro trimestre deste grande empenho em dar novos rumos ao Brasil e
ano, em comparação com o mesmo período do ano agir na busca do desenvolvimento social de todos os
passado. Em 1995, no primeiro trimestre, morreram brasileiros.
em média 24,8 crianças com menos de um ano de
idade entre cada mil nascimentos. No mesmo perío
do de 1996, para cada mil nascimento, morreram
17,8 bebês com menos de um ano de idade.

Ressalte-se, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, que nas Regiões Norte e Nordeste, as que
das do índice de mortalidade infantil foram mais ex
pressivas: 30% na Região Norte e 22% na Região
Nordeste, esses são dados da Pastoral da Criança
da CNBB, demonstrando a expressiva queda da
mortalidade infantil no Norte, no Nordeste e em todo
o País. Essa queda no índice de mortalidade infantil
resulta de uma considerável melhoria nas condições
de vida dos mais pobres, principalmente na alimen
tação e no acesso aos serviços básicos de saúde. A
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança, Sr"
Zilda Arns, em declaração à imprensa, disse que es
ses resultados guardam uma relação direta com a
estabilidade da moeda. ·Sem inflação - disse a
coordenadora -, os pobres podem distribuir melhor
seus poucos recursos durante todo o mês".

Esta grande vitória na luta pela diminuição no
índice da mortalidade infantil resulta, basicamente,
de uma soma de esforços de áreas do Governo e de
lideranças comunitárias. As gestantes recebem
orientação de como se alimentar melhor e amamen
tar a criança. Também influiu bastante na melhoria
da qualidade de vida das crianças o uso do soro ca
seiro, remédio simples, mas de grande efeito no
combate à diarréia infantil, doença responsável por
inúmeras mortes.

O Governo Federal tem hoje 40 mil agentes co
munitários de saúde, atuando em 386 Municípios.
Cerca de 70% desses Municípios estão em oito Es
tados nordestinos: Rio Grande do Norte, Sergipe,
Alagoas, Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba e Bahia.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde,
nesses Estados a mortalidade infantil caiu, em mé
dia,30%.

O Presidente Femando Henrique Cardoso,
através do Ministério da Saúde, conseguiu, por essa
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ontem, que contou com a participação de todos. São passados. Por isso dizemos que é um Governo con-
iniciativas como essa que possibilitam maior congra- servador, que não inova e não muda, apesar de ter
çamento entre os Deputados das diferentes regiões. garantido que faria mudanças no País. A única mu-
Nessa ocasião, conversamos, jogamos bola, discuti- dança que pretende fazer é a reforma da Constitui-
mos um pouco sobre poJrtica e também falamos so- ção para tirar os direitos dos trabalhadores, como te-
bre outros assuntos. ' mos presenciado neste Congresso.

O campeonato encerrou-se hoje, depois de al- Veja bem, Sr. Presidente, tive oportunidade,
gumas semanas. Quero, portanto, parabenizar todas como membro dessa CPI, de participar de diligência
as equipes e os seus jogadores. Algumas delas le- no Estado do Maranhão. Fomos à região de Santa
varam o trabalho tão a sério que alguns participan- Luzia, porque Unhamos audiência pública a ser reali-
tes chegaram a quebrar o pé. Mas temos absoluta zada em São Luís do Maranhão. No entanto, fomos
certeza de que quem ganhou com isso, mais uma impedidos de entrar naquela área porque pistoleiros
vez, foi o esporte e a Câmara dos Deputados, pela de fazendeiros impediam a entrada das pessoas.
integração que proporcionou. Denunciamos o fato em São Luís. Naquela mes-

Em especial, gostaríamos de agradecer ao De- ma semana, um Juiz de Direito, um promotor e o advo-
putado Wigberto Tartuce, que tem sempre nos for- gado dos trabalhadores pretendiam ir ao local, mas fo-
necido seu espaço, para que os Deputados, no ram recebidos, nas cancelas das fazendas, por pisto-
aconchego de sua casa, realizassem todos os jogos leiros que os ameaçaram de morte. Este é um quadro
que se encerraram ontem, tendo como vencedor o que vigora no Maranhão, no Pará, na Bahia e em mui-
time do Sul do País, liderado pelo Deputado Augusto tos Estados brasileiros, e persiste, através das armas,
Nardes. com a conivência das pol ícias militares que agem con-

Era o que tinha a dizer. juntamente com os pistoleiros.
O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem A CPI da Pistolagem também demonstrou a

revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente profunda distorção da segurança pública, que faz
quero agradecer a V. Exa. a compreensão, porque parceria com o crime organizado. Podemos dizer
eu estava no plenário, mas saí por um minuto, exa- que o caso do Maranhão não nos surpreende e ou-
tamente quando foi chamado. tros tantos estão a acontecer permanentemente pelo

Sr. Presidente, Sr'1s e Srs. Deputados, venho País afora. Nesse sentido, lembramos ao Sr. Minis-
mais uma vez a esta tribuna - e dezenas de vezes tro da Reforma Agrária, que veio restaurar o antigo
que tenho usado este microfone - para expor peran- Ministério da Reforma Agrária, que foi uma proposta
te a Nação e esta Casa, sobretudo diante do Gover- do Governo Sarney, que este caminho já foi usado
no deste País, o problema da reforma agrária, que por governos anteriores e não deu certo, ou seja, a
vimos acompanhando desde o primeiro momento militarização na solução dos problemas e o agrava-
em que assumimos uma cadeira nesta Câmara. mento da violência no campo brasileiro. Declaro-me

Tivemos a oportunidade de participar da CPI solidário aos sem-terra e aos trabalhadores rurais do
que investigou as causas, origens e conseqüências Maranhão.
da violência no campo brasileiro e constatou que a Não aceito absolutamente que a imprensa ou o
sua principal causa é a falta de uma reforma agrária. Governo venham a ter outras interpretações com re-

Ouvi anteriormente um Deputado dizer desta lação àqueles que todos deveríamos defender. Essa
tribuna que muitos problemas que se estão apresen- é a vontade da sociedade brasileira, essa a cons-
tando para o Governo atual já vêm dos governos an- ciência da nossa Nação. O Governo deve tomar me-
teriores. Com certeza, porque esse Governo nada didas urgentes para fazer uma reforma agrária am-
fez para que inovasse no Executivo uma proposta pia no País, para evit~.r que a violência continue a .
que mudasse o quadro de marginalidade, exclusão e ser uma constante no campo.
abandono das camadas populares deste País. Era o que tinha a dizer.

Nesse quadro de violência no campo tivemos O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE.Sem
oportunidade de ver in loco exatamente a intromis- revisão do orador). - Sr. Presidente, SrBs e Srs. De-
são direta na resolução desse problema da rnilitari- putados, a eclosão de uma revolta indígena na re-
zação, do uso das polícias ou do Exército, corno gião de Chiapas, ao sul do México, surpreendeu a
está ocorrendo agora. Sabemos que esse não é o opinião pública mundial e o próprio governo mexica-
caminho, que já foi usado por outros governos. Este no. Em pleno processo de flexibilização de sua eco-
Governo repete os mesmos erros dos Governos nomia, com vista a uma participação ativa no Nafta,
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O país tratava de enquadrar-se a exigências intema- iniciado com a proclamação da República e reificado
cionais que lhe permitiram tomar-se um ator de su- com a Revolução Mexicana, no qual buscou-se
cesso no processo contemporâneo de globalização transformar cada indivíduo nascido no país em um
da economia mundial. mestizo. Tratava-se de construir a figura mítica do

A "Revolta de Chiapas", como passou a ser co- -mexicano", num território marcado pela presença de
nhecido o movimento indígena, liderado pelo Ejercito centenas de grupos indígenas, com línguas e costu-
Zapatista de Liberación Nacional, teve três conse- mes absolutamente distintos entre si. Quase 200
qüências imediatas: duas internacionais e uma inter- anos depois, eis que a etnicidade vem à tona, os in-
na. Em primeiro lugar, os capitais internacionais que dígenas têm nomes, rostos e exigem reconhecimen-
estavam sendo investidos no México, fossem esses to. A própria esquerda mexicana tem dificuldades
em forma de incremento ao processo produtivo ou para entender um movimento armado que não se
aqueles conhecidos como voláteis, ameaçaram propõe a tomar o poder.
imediatamente a retirarem-se do mercado financei- Deste quadro complexo, surge a única viá possí-
ro mexicano. O Presidente do Fundo Monetário In- vel de ação para o governo: a negociação. Negociar
ternacional chegou a declarar publicamente que, para acalmar o país, para que os capitais voltem, ou
caso os zapatistas não fossem dizimados, o Méxi- não se retirem. Desta forma, é aceita a proposta de
co deixaria de ser merecedor de créditos interna- autonomia indígena, e as negociações marcham, hoje,
cionais. para a definição dos termos da mesma.

Ainda no âmbito internacional, assim que o A crise mexicana, no entanto, não é somente
Exército mexicano ocupa a província de Chiapas e um problema do México. A ação do exército zapatis-
que caem os primeiros indígenas, orquestra-se uma ta precipitou a desvalorização da moeda mexicana,
forte mobilização internacional, formada por entida- o que por sua vez desestabilizou os mercados lati-
des da sociedade civil, confessionais e sindicais, no-americanos. Mas não só estes. Também padece-
grupos internacionais de defesa dos direitos huma- ram as finanças de Hong Kong, Tailândia, Hungria,
nos,partidos políticos e cidadãos comuns, que pas- Suécia e Espanha. Ou seja, até a própria União Eu-
sam a pressionar o governo mexicano pelo fim da via- ropéia e até mesmo o dólar, produto do apoio norte-
lência e pelo início das negociações com oszapatis- americano à salvação econômica do México.
tas. Utilizam-se para isso de um instrumento de ponta, Atualmente, todos os países que estão envolvi-
bastante caro aos referidos processos de globalização dos como parte mais fraca do processo de globaliza-
da economia mundial, qual seja, a Internet. ção correm o risco de haver-se com o mesmo tipo

É também via Internet que os zapatistas falam de problemas enfrentado pelo México. Recentemen-
ao mundo, o qual - antes ainda que as exasperadas te, o assassinato de agricultores em Eldorado do
autoridades mexicanas - conhece, em primeira mão, Carajás foi tão comentado nos noticiários políticos
o teor de documentos e resoluções, como a histórica quanto nas análises econômicas, haja visto que su-
carta A Flor Prometida, dirigida "aos homens e mu- cedido ameaçava uma queda nas bolsas do Rio e
Iheres que, em línguas e caminhos diferentes, crêem de São Paulo.
num futuro mais humano·. Nela o porta-voz do movi- Os capitais internacionais se mostram dispos-
mento zapatista, Subcomandante Marcos, faz uma tos a investir, mas com garantias absolutas. Exigem
emocionada defesa do povo mexicano, posicionan- dos países interessados a supressão das mobiliza-
do-se contra o processo de globalização, cujos efei- ções e dos protestos populares. Porém não se trata
tos estavam sendo catastróficos para indígenas e mais de simplesmente reprimir pelas armas, porque
camponeses daquele país: "E eles disseram globali- as forças globais também são formadas por aquelas
zação, e soubemos que era assim que chamavam a entidades que, como vimos, saíram em defesa dos
essa ordem absurda em que dinheiro é a única pá- zapatistas.
tria à qual se serve e em que as fronteiras se diluem, Para alguns cientistas políticos europeus esta-
não pela fraternidade, mas pelo sangramento que ríamos vivendo um momento de grave contradição
engorda poderosos sem nacionalidade-. do capitalismo mundial, com sua tendência a con-

Internamente ao México, o governo e setores verter massivamente o capital produtivo em capital
urbanos surpreendem-se com o súbito reapareci- financeiro. Daí as altas taxas de desemprego, vio-
mento de indígenas que reivindicam sua autonomia, lência e desintegração social.
baseados em seu passado maia. Explica-se tal sur- Sr. Presidente, para finalizar, é uma grave si-
presa por um longo processo de formação nacional, tuação que precisa ser urgentemente refletida pela



"A FLOR PROMETIDA

CARTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR

Aos homens e mulheres que em línguas e ca
minhos diferentes, crêem num futuro mais humano e
lutam para consegui-lo hoje.

Irmãos: há neste planeta chamado Terra, e no
continente que chamam de americano, um país cujo
rosto parece ter recebido uma grande mordida, pelo
lado oriental, e que pelo lado ocidental firma um bra
ço no Pacífico para que os furacões não o levem
para longe de sua história.Sua história é uma longa
batalha entre seu desejo de ser ele próprio e o dese
jo de estrangeiros de arrebatá-lo para outra bandei
ra. Esse país é o nosso.

Nós, nosso sangue, então na voz de nossos
mais distantes avós, já caminhávamos quando seu
nome ainda não era esse. Mas em pouco tempo,
nesta luta de sempre entre ser e não ser, entre estar
e ir, entre ontem e amanhã, chegou ao pensamento
dos nossos, agora com sangue dos dois ramos, que
se chamasse México a esse pedaço de terra, água,
céu e sonho que tivemos porque nos fora dado de
presente por nossos antepassados.

Então fomos outros e mais, e então cabal foi a
história que assim nos fez, porque nomes tivemos
todos os que assim nascíamos. E mexicanos nos
chamamos e nos chamaram. Então a história conti
nuou, dando registros e dores. Nascemos entre san
gue e pólvora, entre sangue e pólvora crescemos.

De tanto em tanto vinha o poderoso de outras
terras a querer nos roubar o amanhã. Por isso se es
creveu, no canto guerreiro que nos une: "Mas se ou
sar um estrangeiro inimigo profanar com seu pé teu
solo, pensa, ó pátria querida, que o céu um soldado
em cada filho te deu". Por isso lutamos ontem. Com
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elite pensante brasileira. A revolta de chiapas é uma bandeiras e línguas diferentes veio o estrangeiro a
advertência para aqueles que acreditam que o pro- nos conquistar. Veio e se foi.
cesso de globalização entre as nações da forma Continuamos sendo mexicanos porque não
como vem se processando é o modelo ideal a ser nos sentíamos à vontade com outro nome, nem com
seguido. caminhar sob outra bandeira que não aquela que os-

Desta forma, Srs. Parlamentares, fica o registro tenta uma águia devorando uma serpente, sobre
de nossa preocupação quanto aos efeitos nocivos fundo branco, e com verde e vermelho aos lados. E
da política neolibéral no México que motivou a revol- assim passamos. Nós, os habitantes primeiros des-
ta de chiapas e que deve ser motivo de reflexão tas terras, os indígenas, fomos ficando esquecidos
para os nossos governantes. num canto; o resto começou a fazer-se grande e for-

Sr. Presidente, gostaria também de solicitar a te, mas só tínhamos nossa história para defender e
V.Exí! que fosse registrado nos Anais desta Casa a a ela nos agrarramos para não morrer.
carta A Flor Prometida, publicada no jornal Folha E chegou essa parte da história que parece pia-
de S.Paulo assinada pelo Subcomandante Marcos. da, porque um único país, o país do dinheiro, passou

por cima de todas as bandeiras. E eles disseram "glo
balização",e soubemos que era assim que chamavam
a essa ordem absurda em que dinheiro é a única pátria
~ qual se serve e as fronteiras se diluem, não pela fra
ternidade, mas pelo sangramento que engorda pode
rosos sem nacionalidade.

A mentira se fez moeda nacional e em nosso
país teceu, sobre o pesadelo dos maias, um sonho
de bonança e prosperidade para os menos.,Corrup
ção e falsidade foram os principais produtos que
nossa pátria exportava a outras nações. Sendo po
bres, vestimos de riqueza nossas carências e, de
tanta e tão grande a mentira, acabamos por acredi
tar que era verdade.

Nos preparamos para os grandes fóruns inter
nacionais e a pobreza foi declarada, por vontade go
vernamental, uma invenção que se desvanecia dian
te do desenvolvimento que gritavam as cifras econô
micas. Nós? A nós nos esqueceram, e a história já
não nos bastava para morrer assim, simplesmente,
esquecidos e humilhados.

Porque morrer não dói, o que dói é o esqueci
mento. Descobrimos então que não existíamos
mais, que os govemos nos haviam esquecido na eu
foria de cifras e taxas de crescimento. Um país que
esquece a si mesmo é um país triste; um país que
esquece seu passado não pode ter futuro. E então
nós nos agarramos às armas e nos metemos nas ci
dades onde éramos animais. E fomos e dissemos ao
poderoso:"Aqui estamosl" e gritamos ao país inteiro:
"Aqui estamos!"e gritamos ao mundo inteiro: "Aqui
estamosl".

E vejam como são as coisas, porque para que
nos vissem, cobrimos nossos rostos; para que nos
dessem um nome, negamos nosso nome; aposta
mos no presente para ter um futuro; e para viver...
morremos. E então vieram os aviões e os helicópte
ros e os tanques e as bombas e as balas e a morte
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e nós regressamos a nossas montanhas e até ali a a caça de animais selvagens, mesmo que sejam do
morte nos perseguiu e muita gente de muitas partes governo, e se proibiu o cultivo, consumo e tráfico de
disse "Falem", e os poderosos disseram "Falemos·, drogas e essas proibições se cumpriam. E a taxa de
e nós dissemos "Bem, então falemos". mortalidade infantil se fez pequenina, como são as

E falamos e lhes dissemos o que queríamos próprias crianças. E as leis zapatistas se aplicaram
e eles não entendiam muito, e nós lhes repetra- por igual, sem importar a posição social ou o nível
mos que queríamos democracia, liberdade e justi- de renda. E todas as decisões maiores, "estratégi-
ça e eles faziam cara de não entender e revisa- cas",de nossa luta, tomamos pelo que chamam de
vam seus planos macroeconômicos e todas suas "referendo" e de "plebescito".
anotações de neoliberalismo e não encontravam E acabamos com a prostituição e desapareceu o
essas palavras em nenhum lugar - e "Não enten- desemprego e também a mendicância. E as crianças
demos", nos diziam, e nos ofereciam um canto conheceram os doces e os brinquedos. E cometemos
mais bonito no museu da história e uma morte muitos erros e falhas. E também fizemos o que na-
mais a longo prazo e uma corrente de ouro para nhum governo do mundo, de qualquer filiação política,
amarrar a dignidade. é capaz de fazer honestamente e que é reconhecer os

E nós, para que entendessem o que quería- erros e tomar as medidas para remediá-los.
mos, começamos a fazer em nossas terras o que E nisso estávamos aprendendo, quando che-
queríamos. Nos organizamos com a concordância garam os tanques e os helicópteros e os aviões e
da maioria e nos pusemos a ver como era isso de vi- muitos milhares de soldados, e diziam que vinham
ver com democracia, com liberdade e com justiça, e defender a soberania nacional e nós lhes dissemos
foi isso que aconteceu: durante um ano governou que esta a estavam violando nos lueséi (USA, os
nas montanha do sudeste mexicano a lei dos zapa- EUA), e não em Chiapas, e que não se defende a
tistas e os senhores não o sabem nem vão contá-lo, soberania atropelando a dignidade rebelde dos indí-
mas os zapatistas somos nós. genas de Chiapas.

Ou seja, nós que não temos rosto nem nome E eles não nos escutavam porque o ruído de
nem passado e somos indígenas na maioria, mas ul- suas máquinas de guerra os deixou surdos e eles vi-
timamente já estão entrando mais irmãos de outras nham da parte do governo, e para o governo a trai-
raças. Todos nós somos mexicanos. ção é a escada pela qual se sobe ao poder e para

Quando nós governamos essas terras, fizemos nós a lealdade é o plano igualitário que desejamos
assim: quando nós governamos, o alcoolismo baixou para todos. E sua legalidade de governo veio monta-
para zero, e é que as mulheres daqui ficaram bravas da sobre baionetas e nossa legalidade estava no
e disseram que a bebida só serve para que o ho- consenso e na razão e nós queremos convencer e o
mem bata nas mulheres e nas crianças e faça bar- governo quer vencer e nós cremos que nenhuma lei
baridades, e então deram a ordem de que nada de que tenha que recorrer ao uso de armas para se fa-
bebidas - e portanto nada de bebida e não deixare- zer cumprir por todo um povo pode chamar-se lei e é
mos a bebida passar - e os mais beneficiados eram apenas uma arbitrariedade, por mais que se cubra
as crianças e as mulheres e os mais prejudicados de roupagens legal6ides, e aquele que comanda
eram os comerciantes e os do governo. uma lei acompanhada da força das armas é um dita-

E, com o apoio de algumas que se chamam dor, mesmo que diga que a maioria o elegeu.
"organizações não governamentais·, nacionais e es- E nos expulsaram de nossas terras. E com os
trangeiras, se realizaram campanhas de saúde e se tanques de guerra chegou sua lei de governo e se
elevou a expectativa de vida da população civil, em- foi a lei dos zapatistas. E por trás dos tanques de
bora o desafio do governo tenha reduzido a vida de guerra do governo vieram outra vez a prostituição, a
nós, combatentes. E as mulheres começaram a ver bebida, o roubo, as drogas, a destruição, a morte, a
que se cumpriam suas leis que impuseram a nós, os corrupção, a doença e a pobreza. E vieram pessoas
homens. Um terço de nossa força combatente é de do governo e disseram que se havia restabelecido a
mulheres. Elas são muito corajosas e estão armadas legalidade nas terras de Chiapas, e vieram com co-
e nos "conveceram" a aceitar suas leis e também letes à prova de balas e com tanques de guerra e só
participam da direção civil e militar de nossa luta e passaram alguns minutos e se cansaram de fazer
nós não dissemos nada - dizer o quê? seus discursos diante de frangos e galinhas e por-

E também se proibiu a derrubada de árvores e cos e cachorros e vacas e cavalos e um gato que
se fizeram leis para proteger as florestas e se proibiu estava perdido.



17658 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1996

E se fez o govemo e o melhor os senhores já
sabem, porque muitos jomalistas o viram e o publi
caram. E essa é a legalidade que manda agora em
nossas terras. E assim foi a guerra pela "legalidade"
e a "soberania nacional" que travou o governo contra
os índios de Chiapas. O Govemo também trava
guerra contra os demais mexicanos, mas em vez de
tanques e aviões lhes trouxe um plano econômico
que vai matá-los do mesmo jeito, só que mais lenta
mente...

E agora que me recordo, estou escrevendo isto
no dia 17 de março, que é dia de São Patrício e na
quele México que lutou, no século passado, contra o
império das listras e das estrelas opacas, houve um
grupo de soldados de diferentes nacionalidades que
lutou ao lado dos mexicanos e esse grupo se cha
mava Batalhão São Patrício e por isso os compa
nheiros me disseram: •Aproveite para escrever aos
irmãos de outros países e agradeça porque detive
ram a guerra", e acho que é a manha deles para
irem dançar e para que não se os critiquem, porque
o avião do governo anda por aí e é puro dançar que
querem esses companheiros que com guerra e tudo
estão mandando ver na marimba.

E então eu escrevo a vocês em nome de todos
os meus companheiros e companheiras, porque, as
sim como no Batalhão São Patrício, nós já vimos
claramente que há estrangeiros que amam mais o
México do que alguns nacionais que hoje estão no
govemo e amanhã estarão na cadeia ou no exnío fí
sico, porque do coração já estão fora, porque que
rem outra bandeira que não é a sua e outro pensa
mento que não é o de seus iguais.

E nós soubemos que houve passeatas e mani
festações e cartas e poemas e canções e filmes e
outras coisas para que não houvesse guerra em
Chiapas, que é a parte do México onde nos coube
viver e morrer. E soubemos que assim aconteceu e
que "Não há a guerral", disseram na Espanha e na
França e na Itália e na Alemanna e na Rússia e na
Inglaterra e no Japão e na Coréia e no Canadá e
nos Estados Unidos e na Argentina e no Uruguai e
no Chile e na Venezuela e no Brasil - e em outras
partes não o disseram, mas pensaram.

E então vimos que há pessoas boas em muitas
partes do mundo e que essas pessoas vivem mais
perto do México do que os que vivem em Los Pinos,
que é assim que se chama a casa onde vive o go
verno deste país.

Nossa lei fez florescer livros, remédios, risa
das, doces e brinquedos. Alei deles, a dos podero
sos, chegou sem argumento algum que não o da for-

ça e destruiu bibliotecas, clínicas e hospitais, e trou
xe tristeza e amargo caminhar para nossa gente. E
nós pensamos que uma legalidade que destrói o c0

nhecimento, a saúde e a alegria é uma legalidade
muito pequena para homens e mulheres tão gran
des, e que nossa lei é melhor, infinitamente melhor,
que a, lei desses senhores que, com vocação estran
geira, diziam que nos governam.

E nós queríamos dizer a vocês, a todos, obri
gados. E que se tivéssemos uma flor, a daríamos de
presente e como não temos flores suficientes para
cada um ou para cada uma, uma flor basta para que
a repartam e guardem um pedacinho cada um e
quando estejam velhinhos e velhinhas mostrem às
crianças e aos jovens de seu país que "lutei pelo
México no final do século 20, aqui mesmo estava
com eles e sei que queriam o que querem todos os
seres humanos que não se esqueceram de que são
humanos e do que é a democracia, a liberdade e a
justiça, e não conheci o rosto deles e sim seu cora
ção, que é igual ao nosso".

E, quando o México for livre (o que não quer di
zer que seja feliz ou perfeito, mas apenas livre, ou
seja, que possa escolher livremente seu caminho e
seus erros e seus acertos), então um pedacinho de
vocês, esse que está na altura do peito e que, ape
sar das implicações políticas ou precisamente por
causa delas, está um pouco puxado para a esquer
da, será também México e essas seis letras signifi
carão dignidade e então a flor será para todos ou
não será.

E agora passa pela minha cabeça que com
esta carta você pode fazer uma flor de papel e colo
cá-Ia no cabelo ou na casa do botão da camisa, con
forme o caso, e sair a dançar com seu encantador
enfeite. E eu já vou, porque lá vem outra vez o avião
de todos os desvelos e tenho que apagar a vela,
mas não a esperança. Essa, nem morto.

Vale. Saudações e a flor prometida: talo verde,
branca flor, folhas vermelhas, e não se preocupem
com a serpente, aquilo que vem batendo as asas é
uma águia que se encarregará dela, você verá....

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solici
to a transcrição de moção aprovada por unanimida
de no Conselho Nacional da Seguridade Social, pro
posta por representantes da COBAP. Em sua 2Q1
Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de junho do
corrente ano, no uso de suas competências' e das
atribuições conferidas pela Lei nQ 8.212, de 24 de ju
lho de 1991, resolveu aprovar moção dirigida aos lí
deres do Governo e dos partidos no Congresso no



O apoio à referida Emenda é um ato de justiça,
reclamada solidariamente pelo povo brasileiro, e em
especial pelos beneficiários da Previdência Social.

Plenário do Conselho Nacional da Seguridade
Social, em 14 de junho de 1996.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, dia 21 de junho corrente os traba
lhadores brasileiros vão parar o País para denunciar
a política neoliberal do Governo Fernando Henrique
Cardoso e exigir emprego, reforma agrária, salário e
aposentadoria digna. FHC assumiu o Governo com

MOÇÃO A QUE SE REFERE O ORA
DOR

"MOÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE
NO CONSELHO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
CIAL, PROPOSTA PELOS'REPRESENTANTES DA
COSAP.

O Plenário do Conselho Nacional da Segurida
de Social, em sua 20ª Reunião Ordinária, realizada
no dia 14 de junho do corrente ano, no uso de suas
competências e das atribuições que lhe são conferi
das pela Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, resol
ve

Aprovar moção dirigida aos líderes do Governo
e dos partidos no Congresso no sentido de apoiar a
Emenda Aglutinativa nº 16 à PEC-33/95:

"Art.... A lei complementar prevista no art. 201,
com a redação dada por esta Emenda, instituirá me
canismo de verificação de eventuais perdas do po
der aquisitivo dos benefícios de prestação continua
da mantidos pela Previdência Social ocorridos a par
tir da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, de modo
a recuperar o seu poder de compra na data de sua
concessão.

Parágrafo único. Constatada a existência de
perdas, as prestações mensais dos benefícios de
prestação continuada serão atualizadas, devidas e
pagas a partir da promulgação da lei referida no ca
put.

Junho de 1996 DIÁRIODACÂMARAOOSDEPUTAOOS Quinta-feira20 17659

sentido de apoiar a Emenda Aglutinativa nº 16 à pose imperial e agitava a mão com os cinco dedos
PEC-33/95, que garante a possibilidade, através de abertos, prometendo emprego, saúde, habitação,
um projeto de lei, de avaliar as eventuais perdas dos segurança e educação para os brasileiros.
benefícios de aposentados e pensionistas, ocorridos Depois de quase um ano e meio de Governo,
a partir de julho de 1991. as promessas de FHC de que a vida do povo iria

Essa emenda, já foi discutida com o Ministério melhorar desmancharam-se no ar como um castelo
da Previdência Social e temos certeza que, ao apre- de cartas. O desemprego atinge 13 milhões de tra-
sentá-Ia, apoiada pelos Deputados Vicente Cascione balhadores e outros tantos estão ameaçados de de-
e Eliseu Padilha, contamos com o apoio da grande missão devido à política recessiva e de altos juros
maioria deste Plenário, para repararmos uma grande praticada pelo Governo. Outro contingente enorme
injustiça. de trabalhadors vive no subemprego comprometen

do a sua sobrevivência e de sua família.
O salário mínimo está cada vez menor. A infla

ção ronda a casa de 30% desde a posse de FHC e o
salário mínimo recebeu apenas 12% de reajuste.
Essa migalha ainda vem recheada de ameaças de
cobrança de INSS dos aposentados.

A saúde está em situação falimentar e o ex-Mi
nistro José Serra, antes de deixar o Ministério da Fa
zenda para disputar a Prefeitura de São Paulo, cor
tou, de uma única vez, mais de 7 bilhões de reais da
saúde. Só Goiás perdeu mais de 160 milhões de
reais.

A habitação virou pesadelo. O incêndio que
ceifou vidas esta semana numa favela em São Pau
lo expõe o drama que atinge 10 milhões de famílias,
que é o que representa o déficit nacional de mora
dias.

Segurança. Segurança? Onde? Como? Os as
saltos, os estupros, os assassinatos cometidos por
marginais e pelas forças de segurança pública mos
tram o descalabro e a insegurança em que o País
vive. As chacinas se repetem nos grandes centros e
a violência vai se espalhando pelas médias e peque
nas cidades do interior.

Uma manifestação de trabalhadores pela pos
se da terra resultou nos violentos massacres dos tra
balhadores sem terra. O massacre dos trabalhado
res sem terra de Corumbiara e de Eldorado dos Ca
rajás mostram a violência a que os trabalhadores es
tão expostos. Como resultado dessas barbaridades
ficam as vítimas e a impunidade dos mandantes e
executores.

A reação do Governo diante da crise são
ameaças e chantagem contra o Congresso e a so
ciedade. Através da mídia busca passar seu projeto
neoliberal, entreguista, concentrador de renda e des
truidor das riquezas nacionais como se fosse a mod
ernização do País e a saída para os problemas do
povo. O México, a Argentina e mesmo países como
a Espanha e a Inglaterra mostram a falsidade e os
restritos limites dessa altemativa.
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Vai-se abrindo um grande fosso entre o Gover- recionados à solução dos problemas habitacionais
no e as elites atreladas ao projeto neoliberaJ e a deste segmento da sociedade economicamente or-
grande maioria da sociedade. Os trabalhadores, os ganizada.
empresários nacionais, os pequenos e médios pro- Ocorre, Sr. Presidente, que os valores disponí-
dutores da cidade e do campo, os comerciantes e veis para cada família que se habilite, se situam em
outros setores sociais vão vendo a dicotomia entre patamares tão baixos que dificilmente permitirão às
as pregações do sociólogo e a ação do estafeta dos famfiias obterem resultados práticos quer na aquisi-
banqueiros e grandes grupos econômicos em que ção, quer na reforma de moradias próprias.
se transformou Fernando Henrique Cardoso. São dez mil reais para os que desejam adquirir

Para quem governa FHC? A serviço de quem sua casa própria. Ou, então, seis mil e quinhentos
está seu governo? Quem manda e dar as ordens a reais para os que desejarem reformar a casa que já
ele e em seus principais ministros? A realidade fala possuem. A mim me parece que são valores que
por si só. FHC mandou doar 14 bilhões de reais para não se coadunam com a realidade do mercado imo-
os banqueiros; outros 5 bilhões de reais para os usi- biliário e nem ainda com o do material da construção
neiros; mais 7 bilhões de reais para a bancada rura- civil.
lista e os latifundiários; e mais 22 bilhões de reais O Govemo não reyelou a fonte ou os critérios
para os banqueiros estrangeiros, através de paga- que permitiram a fixação daqueles v~lores. Entretan-
mentos de juros e serviços da dívida externa. to, se considerados os valores mínimos de custos

Hoje à tarde tem uma manifestação de protesto das chamadas casas populares, de construção das
contra essa política do Governo Federal. Estarão cooperativas habitacionais, verificar-se-á que nem
presentes, no Auditório Petrônio Portela, do Senado mesmo estas casas poderão ser vendidas por dez
Federal, o ex-Governador Leonel Brizola, Luís Inácio mil reais a quem as desejar adquirir, ainda que para
Lula da Silva, Vicentinho, da CUT, e dirigentes na- pagamento à vista. Por igual, as reformas.
cionais do PCdoB, PT, PDT, PSDB e outros partidos Se forem recursos para a ampliação de imó-
e entidades sindicais. As oposições buscam sua uni- veis já existentes, 6 mil e 500 reais talvez não sejam
dade para resistir a esta política nefasta. suficientes para que se acrescente um único cômo-

A greve geral é uma manifestação legítima dos do à moradia.
trabalhadores e da sociedade. É um alerta de que As intenções do Governo e da Caixa Econômi-
não iremos assistir de braços cruzados o desmonte ca Federal são elogiáveis. Mas pecam pelo irrealis-
do Estado brasileiro, a privatização criminosa das mo, demonstrando, aparentemente, que os mento-
empresas públicas estratégicas, a desindustrializa- res do programa não estão devidamente afeitos à
ção e a desnacionalização da indústria brasileira, o realidade do mercado imobiliário e nem atentos aos
agravamento da questão agrária e o desemprego. O custos do material de construção e da mão-de-obra
Brasil é maior do que este Governo. Nossa história da construção civil.
está repleta de gestos de bravura e de rebeldia con- Com dez mil reais não se constrói, em terreno
tra a opressão aberta ou disfarçada. já adquirido anteriormente, uma pequena casa de aJ-

Somo minha voz e minha ação aos trabalhado- venaria com aproximadamente trinta metros quadra-
res brasileiros. Meu apoio à CUT e às outras cen- dos. E, com área maior, será inteiramente impossí-
trais sindicais pela corajosa decisão. Conclamo os vel se considerarmos, em todo o País, o preço rné-
Deputados comprometidos com os trabalhadores a dio do metro quadrado da construção civil, estimado,
participarem das manifestações em seus estados e hoje, em mais de mil reais.
à luta por melhores dias para o povo e para o País. Assim, Sr. Presidente, apoiando a iniciativa do

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia Governo e da Caixa Econômica Federal neste seu
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. intento de favorecer a classe média e a de baixa
Deputados, o Governo Federal, através da Caixa renda na aquisição da casa própria; é meu o apelo
Econômica Federal, vem anunciando a reabertura para que o valor dos financiamentos seja ampliado
de seus planos de financiamento da casa própria, para quantitativos que realmente atendam à realida-
com a liberação de recursos que podem atender a de do mercado e que não frustrem as expectativas
projetos de aquisição ou de reforma de moradias. do povo.

Destaque-se que o programa se volta especial- E mais, que se amplie o leque de estados e
mente para a classe média, a mais prejudicada, des- municípios onde se oferecem esta oportullidade de
de há muito tempo, pela falta de recursos oficiais di- financiamento pois que, no momento, além de restri~
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to no valor do empréstimo, o programa se restringe desempenho, já abaixo da média latino-americana.
a alguns poucos municípios, em detrimento da maio- O Programa Comunidade Solidária se esvai diante
ria da população brasileira. da inércia governamental. O Ministro Jatene vive à

Espero ser compreendido e atendido neste caça de níqueis para salvar o agonizante &istema de
apelo, que formulado com sentimentos de solidarie- saúde pública. Idosos morrem por falta de assistên-
dade para com os que necessitam resolver seus cia. Trabalhadores sem terra continuam sendo as-
problemas de moradia, tem também o sentido da la- sassinados sob o olhar de tartaruga das autorida-
mentação de ver excluídos do programa os municí- des, imperando a impunidade e a violência. O siste-
pios das regiões norte e noroeste do Estado do Rio ma educacional vive os piores dias da história.
de Janeiro, entre os quais e principalmente o Municí- Enquanto isso, não custa relembrar, o sistema
pio de Campos dos Goytacazes. financeiro é agraciado com benesses distribuídas

Parabenizo o Deputado Wigberto Tartuce, que através do Proer. Enquanto isso, o Governo acena
organizou um belíssimo campeonato de' futebol, e com "flexibilização" dos direitos trabalhistas que
também a região sul, que se sagrou campeã nesse nada mais significa que suprimir conquistas dos tra-
campeonato. balhadores. Enquanto isso, a indústria nacional é su-

Era o que tinha a dizer. cateada e exposta a uma competitividade predatória,
O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Pronuncia fruto de uma abertura comercial equivocada e de-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. sastrosa. Enquanto isso, as medidas para revitalizar
Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para chamar o Proálcool não saem do plano retórico, definhando
a atenção do Congresso e da socie'dade para um um programa que emprega a "módica" cifra de mais
acontecimento de impol1ância única para o País: a de um milhão de trabalhadores. Enquanto isso, um
greve geral do dia 21 de junho, próxima sexta-feira, insuspeito, economista norte-americano prenuncia o
convocada pelas três \Jrincipais centrais sindicais, desmoronamento do Plano Real.
CUT, Força Sindical e CGT. A greve geral de 21 de junho é um alerta. É

A iniciativa dessas três entidades se unificarem preciso corrigir os erros e equívocos. É preciso reo-
em torno de um movimento único é, por si, um fato rientar a política econômica, repensar o modelo de
emblemático, pois são de domínio público as dife- desenvolvimento do País e, sobretudo, enfrentar o
renças de orientação que as separam. Pois bem, es- drama social brasileiro. É preciso humildade e,ousa-
tão juntas porque algo muitórelevante as motivaram dia para reconhecer a encruzilhada em que nos en-
a esquecer outras questões para mobilizarem o País contramos.
em torno de um drama recorrente em nossa história: A greve geral reivindica empregos, reforma
a desigualdade. E também n'ão é casual o símbolo agrária, salários justos, aposentadorias digna, manu-
escolhido para a greve- geral: a'mão espalmada que tenção de direitos trabalhistas. Bandeiras estas con-
lembra promessas sociais não cumpridas por S. Exª sagradas na opinião pública e na sociedade brasilei-
o Presidente da República. ra como condições essenciais para a modernização

Sr. Presidente, srªs e 'Srs.' Deputados, é 'bem do País. A propósito, inexiste precedente histórico
verdadé que adesigualdade, a miséria, a pobreza de' desenvolvimento que não tenha sido conduzido
endêmica, o apartheid social, o desemprego e o de- em distribuição de renda. É hora de mudar!
sespero não foram inventados por esse Governo. Para finalizar, reitero meu integral apoio à greve
Mas também não é' menos 'verdadeiro que esse geral e apelo para que o Exmº Sr. Presidente e seu
mesmo Governo foi eleito com tlaseem 'uma plata- Governo tenham a sabedoria e a sensibilidade para
forma 'ql:le pregava a estabilização e a justiça social. superar as marcas desabonadoras através das quais o
Em quais livros foram esquecidos os discursos e as Brasil é mundialmente conhecido: assassinatos impu-
promessas? nes de crianças e trabalhadores; desrespeito aos direi-

Auditoria do Tribunal de Contas da União'reve- tos humanos, trabalho escravo e infantil, miséria, enfim
la que o Orçamento Federal de 1995 diminuiu sensi- a maior desigualdade social do planeta.
velmerite os investimentos em áreas sociais. Pesqui- "Está na mão do povo, na mão da gente, co-
sa do Procon/Dieese indica que o custo de cesta bá- brar as promessas que fez o Presidente" - eis o 810-

sica ultrapassa o vergonhoso salário mínimo de gan da greve geral que resume e sintetiza os desa-
R$112,OO: Relatório da ONU indica que o Brasil ocu- fios do Presente. Mesmo porque o Brasil não pode
pa o 632 lugar no mundo rio critério do índice de De- continuar sendo eternamente o País do futuro, tem
senvolvimento Humano, piorando ainda mais seu de ser o IPaís do presente.
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Para finalizar quero dizer que passei um fax ao Somente através da pressão popular nas ruas
Presidente da Fiesp, conclamando-o a rever sua an- e no Congresso Nacional é que os trabalhadores as-
tipática posição de pedir às filiadas da Fiesp que pu- segurarão a manutenção de seus direitos e conquis-
nam os trabalhadores, descontando os dias para- tas. Somente através da mobilização é que os servi-
dos. dores públicos federais conseguirão do governo o

Os empresários, quando estiveram se manifes- reajuste justo e pretendido.
tando em Brasília, tiveram a acolhida desta Casa e Não poderia também deixar de me referir à si-
do povo brasileiro. Então, não posso admitir que os tuação de calamidade dos servidores da Casa. Pre-
trabalhadores, quando se mobilizam contra a política cisamos hoje, após a votação da reforma da Previ-
econômica e a política de desemprego sofram a pu- dência, votar o projeto que garante a isonomia dos
nição que agora o Presidente da Fiesp está propon- servidores da Câmara dos Deputados com os do
do. Senado Federal. É mais do que justo e urgente que

Era o que tinha a dizer. isso ocorra hoje, de forma inadiável.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Pro- O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o jornal O Na-
Srs. Deputados, é calamitosa a situação de milhares cional, de Passo Fundo, está completando na data
de servidores públicos federais que estão há dezes- de hoje, 71 anos, de existência o que é um motivo
sete meses - desde fevereiro de 1995 - sem reajus- de orgulho para o Município de Passo Fundo e as
te ',alarial, enquanto que nestes dois anos de vigên- comunidades local e regional do Planalto Médio do
cia do Plano Real a inflação acumulada é de mais Rio Grande do Sul.
de 35%. Mais do que uma data de aniversário, este 19

Com isto, o Govemo Federal busca desvalori- de junho marca a solidez de uma empresa de comu-
zar ao máximo o funcionalismo público federal, dos nicação pujante, plenamente consolidada e engaja-
estados e dos municípios, como se estes servidores da nos principais movimentos sociais e comunitários
fossem os responsáveis pelos males nacionais. O de Passo Fundo.
aumento irrisório de 12 reais para o salário mínimo, Tendo à frente da empresa o empresário Múcio
dado pelo Governo no Dia Internacional do Traba- de Castro Filho, o jomal O Nacional conseguiu ao
Ihador - 1Q de maio - confronta-se com os R$30 bi- longo da sua história modernizar-se sem comprome-
Ihões destinados a bancos falidos. Revela-se aí a ter a defesa da pessoa humana que está por trás da
opção social deste Governo: a opção pela elite. notícia diária veiculada em seu jornal.

O Governo Federal sequer acena com a possi- Um parque gráfico moderno, aliado a um corpo
bilidade da concessão de um abono salarial aos ser- de funcionários de alta qualidade técnica faz do jor-
vidores públicos federais, que não suportam mais o nal O Nacional um meio de comunicação produtivo,
arrocho salarial, estando muitos deles nas mãos de que noticia a verdade e que cumpre da melhor forma
agiotas e financeiras do País. possível a tão importante missão de fazer Comuni-

Diante da preSsão popular naquele país, o go- cação Social, em um País com grandes problemas
vemo alemão está propondo um abono para os tra- sociais como o Brasil.

. balhadores da Alemanha. Aqui, o Governo Federal Em toda a trajetória do jornal O Nacional, des-
condiciona o reajuste - uma reivindicação legítima de 19 de junho de 1925, a comunidade passo-fun-
de milhares de servidores públicos - a aprovação de dense tem presenciado o esforço dos diretores, fun-
reformas neoliberais, que suprimem direitos e con- cionários e colaboradores do jomal para manter as
quistas históricas dos trabalhadores brasileiros. suas características de um veículo independente,

Como vivp,r há dezessete meses com o mesmo sério e comprometido com a verdade.
salário e diante de uma inflação acumulada de mais Sempre jornal O Nacional esteve ao lado das
de 35%? principais reivindicações do povo de Passo Fundo.

A greve geral anunciada para essa sexta-feira Não posso deixar de registrar neste pronuncia-
- dia 21 - é não somente a reação da sociedade e mento, a importância dos primeiros homens a dirigir
do movimento sindical brasileiro contra o desempre- o O Nacional, como o diretor Herculano Annes e os
go mais também um basta ao arrocho nos salários, gerentes Hyran de Araújo Bastos e Americano de
à reces;ão econômica, e aos juros exorbitantes que Araújo Bastos. Depois, com igual capacidade e tiro-
vêm oc1sionando a falência de milhares de micro e cínio administrativo, o saudoso Múcio de Castro em-
pequends empresas por todo o Brasil. prestou à empresa o seu nome e talento empresarial
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e jomalístico, que somado ao espírito humanitário e às micro e pequenas empresas ainda não saíram do
comunitário deste grande homem de Passo Fundo, papel e as reformas constitucionais a que mais an-
resultaram em um passo importante na longa cami- seia a população sequer tramitam no Congresso.
nhada de sucesso do jornal. O Governo Femando Henrique Cardoso colo-

Atualmente, Múcio de Castro Filho segue os cou-se na posição de refém das reformas constitu-
destinados do pai, da sua mãe Ada de Castro, e dos cionais. O que não é verídico, pois muito há a ser
irmãos, entre os quais Tarso de Castro - jomalista feito. E, mesmo no campo das reformas constitucio-
de renome nacional e internacional. Tarso de Castro nais, até agora, somente se procurou fazer caixa à
notabilizou-se no Brasil quando participou da equipe custa do patrimônio nacional- PEC da Telefonia, do
de fundação do combativo jornal O Pasquim, en- Monopólio do Petróleo, etc. Onde foi parar a reforma
frentando a censura do período da ditadura militar tributária tão alardeada na campanha eleitoral do Sr.
no Brasil. Depois, fundou o jornal O Nacional do Rio Presidente?
de Janeiro, que durante algum tempo circulou com a Enquanto não se implementa reforma tributária
logomarca do ON de Passo Fundo. capaz de reordenar o caótico e injusto sistema de

Hoje resta a saudade de Tarso de Castro, au- arrecadação no País, os pequenos e micro-empre-
sente entre nós, mas permanece sua presença espi- sários assistem, perplexos, às vultosas destinações
ritual viva no dia-a-dia do jornal O Nacional, admi- de socorro para cobrir rombos de instituições bancá-
nistrado pelo irmão Múcio. rias criminosamente falidas, medida questionada

Por fim, destaco que estas minhas palavras di- agora até mesmo pelo Executivo federal.
rigidas ao jornal O Nacional refletem exclusivamen- A situação do pequeno empresariado,espe-
te o meu profundo respeito e reconhecimento à im- cialmente da região da metade sul do Rio Grande do
portância dessa empresa, o que me faz crer que o Sul é, a cada dia, mais preocupante ao ponto de não
futuro promete a esse veículo de comunicação uma se poder mais garantir empregos ou de se verem .im-
história ainda mais promissora. pelidos à informalidade. Aquele que não assina a

Era o que tinha a dizer. carteira de seu empregado, que atrasa ou sonega
O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o impostos acaba recebendo tratamento diferenciado;

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. De- a fiscalização inócua e as inumeráveis amortizaçã-
putados, recentemente, na cidade de Bagé, no inte- es, renegociações e perdões fiscais acabam p~!1ali-

rior do Rio Grande do Sul, estive ~m contato com zando o bom pagador. Isto sem fàlarmos da falta de
um dos tantos angustiados pequenos empresários incentivos financeiros aos setores proc;lutivos, moti-
daquela região. Colhendo suas impressões acerca vador por si só de desânimo justificad<?,
de nosso País e da atual política econômica adotada Na verdade, srts e Srs. Deputados, a situação
pelo Governo. Fernando Henrique Cardoso;. tive .se coloca nestes termos: ou, de forrnaurgente., dimi-
oportunidade ímpar de reafirmar convicções e refletir .nui,.se a elevada carga tribut~~~, 0!J te.~~r;n~sÇ9nl?i-

sobre o momento difícil em que -se encontra ~.eco- derável debandada para a informalidade oU,ainda,
nomia daquela região. uma explosão de inad,implência. de trib!JtQS. Infeliz-

Meu interlocutor, o Sr. Edilson Dias Chaves, mente, a preocupação do Sr.. Edilson Dias, Chaves
não poderia ser mais representativo das dificuldades .parece não t~r sensiQilizado aqueles qLÍe reÚriem:as
econômicas da metade sul do Rio Grande do Sul. condições necessárias para a ~e~ers~ó ,deste quadro
Edilson é proprietárioqa emprEl5a Cecília Copelãs de desesperanças.
Ltda., que tem -por, ramo, de .neg9çio o comé.reio ,de ,O SR. CARLOS CARDINAL (PDr - RS. ,S~!ll

lãs e peleS. O próprio negócio gerado. por Edilson-já revisão do orador.) -,$r. Presidente, S~ e Srs.. Oe-
reflete, frente? .realidade do Mer,co.sul, a nece.ssida- putados, a propósito qo processo de, desre.gl\lamen-
de de política de reconversão econômica para a re- tação que vem acontecendo no País,.quer.o cl:lamar
gião. a atenção de todos sobre o que acontecéu com á'lá-

Entretanto, Sr. Presidente, até então, ·0 que o vouranacional de trigo,. ,
pequeno empresário Edilson Chaves e os demais Durante o processo de desregulamentação,
daquela região viram chegar até. eles foram discur- quando foi privatizada a comercialização, o Brasil
sos, planos e consideráveis espaços ocupados na passou a ser,o segundp importador de,trigodo mun-
mídia. . do, quase al.!to-suficiefl~e, há de~ ,anos. Com a, p,riva-

Extrapolando do universo regional, as inquieta- tização, importa atualmente em, tomo de.7 ,r:nil~ões

.. ções são ainda maiores. Os alardeados benefícios de toneladas qe 'trigo,·p que gerou 570, mil desem-
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pregos - originários desta deSre$)ulamentação -, fa- çamentos de produtos dentro do mercado nacional
zendo com que 104 mil triticultores deixassem suas de alimentos. A estratégia é ampliar mercado atra-
atividades. vés da diferenciação de produto e não através da re-

Faço este alerta - e já estamos no final do pro- dução de preços. E essa ampliação de mercado
cesso de plantio do trigo - porque as medidas do vem sendo viabilizada pela maior oferta de biscoitos
Governo são insuficientes. sofisticados, de maior valor agregado, em detrimen-

Ao mesmo tempo, solicito a V. ExA a transcri- to dos populares e tradicionais, como maisena, água
ção da matéria "Concentração domina o negócio do e sal, 'maria, cream cracker, menos intensivos em
trigo", publicada na Gazeta Mercantil. tecnologia (considerados as commodities do setor).

MATÉRIA A QUE SE REFERE O O movimento de diversificação dos tipos de
ORADOR: . biscoitos mais.sofi~ticados passa a exigir das em

presas modernlzaçao da estrutura produtiva, preces-
CADEIA PRODUTIVA DO TRIGO so facilitado pela abertura comercial e acesso à im-

Os elos da cadela produtiva do trigo portação de equipamentos e know how. E as em-
estão experimentando forte processo de presas de capital estrangeiro têm vantagens em re-
concentração com a desregulamentação lação às nacionais, em termos de rede de distribui-
do setor. No segmento de massas a In- ção de produtos, acesso a capital externo, marke-
dústria brasileira enfrenta forte concor- tlng, tecnologia.
rincia do Mercosul "Os biscoitos mais sofisticados, entre eles os

- Góc recheados, representam a perspectiva de maior re-
"CONCENTRAÇAO DOMINA O NE 10 00 TRIGO tomo unitário e, portanto, é a eles que a indústria

por Lívla Ferrari, do Rio destina a maior atenção", observa Lavinas. Para se
A desregulamentação do mercado do trigo, a ter uma idéia da dimensão do neg6cio, basta consta-

partir de setembro de 1990, acelerou o processo de tar que o faturamento médio com os biscoitos consi-
globalização de toda a cadeia produtiva. Esse pro- derados commodlties é de, em média,
cesso, no entanto, veio acompanhado por uma ten- R$750,OOll:onelada (resultado de 1995). Com os pro-
dência de concentração dos setores de panificação dutos mais sofisticados (snacks, wafle e cookies) o
e biscoitos, cada vez mais dominado pelos grandes faturamento sobe para R$1.450,OO por tonelada.
grupos multinacionais, que vêm adquirindo empre- As previsões do setor são de que o mercado
sas nacionais desde 1993. Um comportamento com- brasileiro de biscoitos cresça cerca de 30%, entre
pletamente novo num setor antes bastante disperso 1993 e 1997, ou seja, registre um ganho médio de
e 'Onde predominavam as empresas de gestão fami- 6% ao ano. Isso significa que o valor da produção
Iiar. passará de US$1,5 bilhão, em 1995, para US$1,65

A aquisição da empresa brasileira Confiança, bilhão em 1997.
detentora da marca Tostines, pela Nestlé (Suíça); e Os biscoitos recheados, por exemplo, crescem
a participação acionária da Danone (França) na Ay- a um ritmo de 20% ao ano, acima da média geral do
mollé e na Campineira, dona das marcas Triunfo e setor, que é de 10%. Entre 1989 e 1994, a partícipa-
Ritz, são alguns exemplos da trar.lsformação em cur- ção no mercado nacional dos biscoitos tradicionais
so no segmento de biscoitos. No setor de pães in- se reduziu de 67% para 54%, enquanto os de maior
dustriais, apenas quatro empresas dominam, hoje, valor agregado aumentaram de 33% para 46%. Os
75% do mercado nacional. recheados, isoladamente, respondem por mais de

Essas constatações fazem parte de amplo es- 30% do faturamento das empresas de expressão
tudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica nacional, chegando a atingir 49% no caso da Nestlé
Aplicada- (Ipea) sobre a "Desregulamentação e glo- (que detêm as marcas São Luiz, Tostines e Ailiram),
balização na reestruturação da cadeia do trigo". Tra- em razão de sua agressiva política de lançamentos.
ta-se do mais completo levantamento do setor já Com uma produção de 650 mil toneladas por
realizado no País. O trabalho, com o apoio da Finan- ano, o mercado brasileiro de biscoitos descobriu seu
ciadora de Estudos e Projetos (Rnep), foi coordena- enorme potencial de expansão, diante de um consu-
do pela pesquisadora Lavinas, também professora mo médio per caplta de apenas quatro quilos/ano,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). muito abaixo dos Estados Unidos (oito quilos/ano

O estudo mostra que a indústria de biscoitos foi per capita) ou de países da Europa, como Inglaterra
o segmento que, nos últimos três anos, fez mais lan- (12 quilos).



"MERCADO DE PÃES ESTÁ NA MÃO
DE POUCAS EMPRESAS

Apenas quatro marcas respondem por 75% do
mercado nacional de pães industrial: Pullman e Plus
Vita, adquiridas em 1989 e 1995 pela Santista Ali
mentos; Seven Boys, pertencente à Panco; e a
Wickbold. Trata-se, portanto, de um mercado mais
concentrado que o de biscoitos, embora a indústria
de pão mantenha uma estrutura de produção e co
mercialização em base regional, em razão das ca
racterísticas perecíveis do produto.

As duas principais marcas de pães industriais
predominam em mercados regionais distintos: Gran
de São Paulo, com a marca Pullman; e região Nor
deste e Grande Rio de Janeiro, no caso da Plus
Vita.

A segmentação do mercado de pães industriais
tem estimulado a diversificação em direção a produ
tos mais sofisticados, de maior valor agregado. Tal
processo foi viabilizado pela desregulamentação do
setor moageiro que permitiu os moinhos produzirem
diferentes tipos de farinha.

Ou seja, no final dos anos 80 - antes, portanto,
da aquisição pela Santista - a Plus Vita produzia
apenas três linhas de pão de forma. Atualmente,
conta com sete linhas de pão de forma, além de ou
tras dez linhas de pães para lanches e bolos. Embo
ra com uma diversificação de produto ainda bastante
tímida, quando comparada com países desenvolvi
dos, o Brasil vem melhorando seu desempenho e já
produz, hoje, cinqüenta tipos de pães.

Ou seja, no final dos anos 80 - antes, portanto,
da aquisição pela Santista - a Plus. Vita produzia
apenas três linhas de pão de forma. Atualmente.

"CONCORRÊNCIA DESLEAL NO MERCOSUL

A integração do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL) tem traz!efo alguns problemas para o
setor de massas, como a ocorrência de denúncias
de dumping contra empresas argentinas por alega
das vendas de produtos no mercado nordestino a
preços favorecidos.

Mas, para a Associação Brasileira das Indús
trias de Massa (ABIMA), uma das principais dificul
dades no comércio intra-Mercosul diz respeito à au-
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A desregulamentação do setor tritícola permitiu sência de uma legislação que padronize as caracte-
a redefinição dos critérios de seleção de farinha e rísticas das diversas modalidades de massa.
inaugurou novos padrões de qualidade para as in- No Brasil, por exemplo, as massas com ovos
dústrias de massas e biscoitos. Mas a desregula- devem conter três ovoslkg, enquanto na Argentina
mentação não veio acompanhada por reduções nos essa relação cai para um ovoJkg, sob o argumento
preços dos industrializados de trigo. Ao contrário. de se produzir um macarrão com menor teor de gor-

Os preços médios dos biscoitos recheados ele- dura e colesterol. Com isso, o macarrão com ovos
varam-se após a desregulamentação em todas as argentino toma-se mais barato que o similar nacio-
regiões do País. Mas mesmo com preços ascenden- nal, já que seu custo de produção é menor.
tes, em níveis superiores aos da farinha, esse mer- Segundo a Abima, o mesmo ocorre em relação
cado chegou a crescer 20% ao ano ou 35% nos últi- ao uso de corantes, proibido no Brasil e permitido na
mos cinco anos. Argentina, tornando o produto argentino mais

Já os biscoitos das linhas tradicionais (cuja for- atraente ao consumidor. A massa argentina, mesmo
mulação é basicamente farinha e água) apresentam fora dos padrões nacionais de qualidade, acaba en-
curva de preços descendente. E são esses biscoitos trando no País beneficiada por falhas na fiscaliza-
que guardam maior relação farinha de trigo por uni- ção."
dade. Já os biscoitos de maior sofisticação contêm
menos farinha e mais aditivos. Isso significa que o
comportamento do preço do biscoito não tem grande
correlação com o preço da farinha de trigo. O trigo,
dessa forma, assume papel marginal na composição
do preço do produto. Ou seja, o preço do biscoito
segue uma lógica de mercado, que não está asso
ciada apenas aos custos.

Empresas como a Nabisco (EUA - grupo Fleis
chman Royal), por exemplo, especializada em pro
dutos sofisticados, instalara,m-se no País com o pro
jeto de compensar pequenas quantidades de produ
ção de biscoitos com uma elevada margem. Os pre
ços médios por marca (embalagens de 200 gramas)
desse empresa (R$3,67,valores de 1994) são os
maiores vigentes do mercado. Apesar disso, sua
participação no mercado nacional cresceu acentua
damente nos últimos dois anos, expressando uma
mudança nos padrões de consumo.

E nessa nova lógica comercial, as empresas
determinam seus preços de acordo com estratégias
competitivas. Não são considerados somente os
custos de produção, mas principalmente a estrutura
de mercado e a política de inserção nos mercados
mais dinâmicos."



"LAVOURA E MOINHO SOFREM PERDAS

Pequenas e médias indústrias e agricultores
amargaram os maiores prejuízos do setor.

O processo de concentração crescente inclui
também o setor moageiro. Levantamentos feitos
pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo
(ABITRIGO) constatam que treze grupos industriais
que atuam em outros ramos de atividade controlam
47 dos 201 moinhos cadastrados no País.

Da mesma forma, a pesquisa do IPEA constata
que um grande número de moinho de pequem;>. e
médio porte em dificuldades financeiras estão sendo
adquiridos ou arrendados pelos grandes grupos do
setor. Exemplos disso são as aquisições feitas pela
Santista Alimentos (controlada pelo Grupo .Bunge)
do Moinho Dallas (de Rio Brilhante, MS) e a arren
damento do Moinho Progresso pelo Grupo Penna
Branca.

Nos dois casos, estão presentes empresas lí
deres do setor de moagem: a Santista Alimentos,
que tem doze r:noinhos e lidera com 21 % a capaci
dade de moagem do País; e o Grupo Penna Branca,
que. ocupa a terceira colocação no ranking nacional.

No entel)der da pesquisadora do IPEA, Lena
Lavinas, essa é uma tendência que veio para ficar.

17666 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1996

conta com sete linhas de pão de forma, além de ou- "A elevação do preço do trigo no mercado intema-
tras dez linhas de pães para lanches e bolos. Embo- cional, que restringe o acesso do cereal aos moi-
ra com uma diversificação de produto ainda bastante nhos com grande capacidade de importação, é mais
tímida, quando comparada com países desenvolvi- um elemento favorável à concentração crescente da
dos, o Brasil vem melhorando seu desempenho e já indústria de moagem, afirma ela. A alta nas cotaçõ-
produz, hoje, cinqüenta tipos de pães. es da commodity aumenta os custos de importação

Mas a desregulamentação do setor da panifica- e exige a formação de consórcios entre moinhos
ção, efetivada pela revogação do tabelamento do para aquisição de grande tonelagem (navios de 25
preço do pão francês no segundo semestre de 1991, mil toneladas).
não contribuiu para reduções nos preços do produto. A tendência à concentração é reforçada por
Entre 1990 e 1994, os preços do pão francês tive- questões de escala, volume de importação, capacida-
ram aumento real de 60% e os do pão de fôrma su- de de resposta às novas demandas de qualidade de
biram em média 45%, também em termos. Ambos farinha, ganhos de rentabilidade e disputa pela partici-
produtos tiveram elevação de preço muito acima da pação no mercado. A moagem de trigo não é uma ati-
observada na farinha de trigo (que corresponde a vidade de grande rentabilidade. E alija os pequenos
cerca de 65% do valor do pão industrial) indicando moinhos do processo de reestruturação, na medida
elevação nas margens das principais empresas do em que os investimentos em maquinário e capacitação
segmento. profissional só são compensadores para a produção

O estudo do IPEA que analisa os impactos do em larga escala, cuja taxa de retomo é maior.
processo de desregulamentação sobre o setor ob- O tamanho mínimo de uma unidade para que
serva que esse expressivo aumento no preço médio seja rentável, é estimada entre 200 e 250 toneladas
dos pães de fôrma deve-se, em grande parte, ao por dia. E no atual período de pós-regulamentação
fato de um número reduzido de marcas dominar o do mercado, a escala ganha relevância como fator
mercado. Um mercado bastante restrito, tendo em de rentabilidade. Além do movimento em direção a
vista o consumo per capita de pão industrial no Bra- uma maior concentração, Lavianas destaca uma ou-
sil não passa da média de três quilos por ano. (LF) tra tendência no setor: a denominada "quase inte

gração vertical" entre o segmento de moagem e as
indústrias de massas, biscoitos e as redes de fran
quias de pizzas. Esse processo envolve um perma
nente intercâmbio entre os moinhos e as indústrias
consumidoras, com objetivo de pesquisar preços e
produzir farinhas. específicas para cada cliente e
para cada finalidade.

Mas de tod8:s as· etapas da cadeia produtiva,
os impactos mais violentos do processo de desregu
lamentação forarnsentidos pelo setor rural. "A des
regulamentação interrompe toda uma dinâmica de
produção agrícola", observa o estudo do IPEA, des
tacando que, em 1987, o País colheu safra recorde
de 6,2 milhões de toneladas e, em 1989, último ano
da regulamentação estatal sobre o mercado do trigo,
a produção.nacional alcançou 5,5 milhões de tonela
das. A partir daí, a safra brasileira jamais conseguiu
ultrapassar o patamar de dois milhõ~s de toneladas.

Com a perda dos incentbfos via orédito e via
preços recebidos e com o fim da garantia de compra
do trigo pelo Banco do Brasil, acentuaram-se os sin
tomas de deterioração dos tratos culturais e redução
no uso de tecnologia, com reflexos diretos na queda
acentuada da produção e da produtividade.

"Diante da ausência de um plano estratégico
de segurança alimentar, o Brasil tomou-se refém do



Dutra de Oliveira

Crato - 232 Anos

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

·PANORAMA

o Município do Crato, completou ontem 232
anos de emancipação político-administrativo. Para
cómemorar o evento foi elaborada uma extensa pro
gramação qüe será cumprida durante a semana que
hoje se inicia (...).

Crato é um dos mais antigos Municípios cea
renses fundado que foi em 1764, sob o império de
Portugal. Durante estes quase três séculos a peque
nina comuna, nascida na falda da cordilheira do Ara
ripe fez história que se credenciou ser denominada
de Princesa do Cariri. Hoje 232 anos depois, embora
não tenha conquistado tudo quanto desejava, mas
conseguiu um lugar de destaque no seio da comuni
dade municipalista cearense. Historicamente, é bas- .
tante rica de valores humanos e outras riquezas na
turais, muitas delas a serem exploradas. Famílias
tradicionais habitaram e ainda habitam o Município
com expressivos benefícios prestados à sua terra e
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mercado internacional de trigo, no qual os maiores de rendas - que, incorrerá sobre as pessoas mais
produtores e exportadores mantém política de apoio abastadas; àquelas que vivem em abundância do
à produção interna às custas de elevados subsí- necessário, e em meio a elas, não se incluem os as-
dios", frisa Lavinas, lembrando que, no ano passado salariados.
o Brasil passou a ser o segundo maior importador Por outro aspecto, esse imposto não causa ne-
mundial do cereal, com compras de seis milhões de nhum mal às instituições bancárias, nem à fuga de
toneladas, superado apenas pela China. Em 1990, seus clientes, tampouco à infringência de dispositi-
as importações brasileiras de trigo não chegavam a vos legais a que alude a Constituição ao sigilo ban-
dois milhões de toneladas. cário.

Com a desregulamentação, a produção rural Não me iludo a respeito da insuficiência de re-
sofreu pesados prejuízos. Entre 1990 e 1993, obser- cursos de que dispõe o Ministério da Saúde. Sei da
varn-se no País áreas não plantadas de três milhões carência por que passa o setor de saúde. Nossa aju-
de hectares por ano, em média, e rendas não obti- da à sobrevivência do SUS não é apenas uma ques-
das em torno de 600 milhões de dólares por ano, tão de cidadania, é, também, uma intransigência
correspondentes a 1,5% do PIB agrícola. Com isso, emergencial a que os hospitais conveniados conti-
teriam sido eliminados, no período, 570 mil empre- nuem a assistir os que deles necessitam.
gos diretos na lavoura, sendo 104 mil triticultores." Não há, Sr. Presidente, boa-fé nem ingenuida-

O SR. ARNON BEZERRA (PSOB - CE. Sem de que possam justificar ou esconder as evidentes
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de abor- intenções dos que se opõem à criação dessa contri-
dar o assunto que me traz à tribuna, peço a V. Exll buição.
seja transcrita nos Anais da Casa a matéria ·Crato - Em razão disto, reafirmo a minha posição favo-
232 anos", de Dutra de Oliveira. No próximo dia 21, rável à criação da CPMF, em vista do benefício a
o Município do Crato completará 232 anos de eman- quem se destina, na preservação dos direitos inalie-
cipação político-administrativa. Emancipado em náveis e imprescritíveis à saúde do ser humano, per-
1764, o Crato entra na casa dos três séculos, cuja mitindo-Ihe o pleno, normal e tranqüilo desenvolvi-
história enriquece nosso passado e nosso presente. mento de sua personalidade e de suas funções físi-

Agradecendo a V. EXª a gentileza, passo agora caso
ao meu pronunciamento.

À vista da matéria veiculada no Jornal do Bra
sil, edição de quinta-feira, última, do colunista Joer
gemar Félix, toma-se fácil compreender o sentido e
os objetivos da ofensiva que se pretende desfechar
contra o Ministro da Saúde, Or. Adib Jatene. Procu
ram difundir no seio da opinião pública de que a
CPMF é nociva aos interesses da sociedade. Ao
contrário, sua implementação vem ao encontro· das
necessidades dos desclassificados de toda espécie,
condenados a uma vida marginal por parte da socie
dade que os criou e os segrega de seu convívio.
Buscar atender às vítimas dos desníveis econômi
cos que, em atividades honestas e produtivas oriam
riquezas e bens materiais que eles próprios não po
dem consumir.

Aos' setores da nossa economia, tidos como
opositores à instalação da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira, não só se posicio
nam contra o Ministro e o Presidente da República,
bem como insurgem-se contrariamente àqueles que
necessitam do atendimento do Sistema Único de
Saúde, representados por 30 milhões de brasileiros.

Uma evidência resta· insofismável: A CPMF
constitui-se antes de tudo, uma forma de distribuição
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seu povo. A famnia Alencar deu a heroína Bárbara ma instância, sempre, para o Governo, os trabalha-
de Alencar que ocupa uma importante página na his- dores é que são os culpados pela violência e pela
tória do Ceará e do Brasil, pela sua bravura e cora- ineficiência do Estado.
gemo O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.

Politicamente, o pequenino Crato se destacou Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
pelo trabalho de líderes pertencentes as suas princi- Sras. e Srs. Deputados, a cada instante em que
pais famnias, como Ministro Wilson Gonçalves, File- aparece, aqui ou ali, a mais mínima ameaça à esta-
mon Teles, Ossian Alencar Araripe e muitos outros bilidade de nossa moeda, o Governo, por seus por-
que projetaram sua terra além-fronteiras. O seu pre- ta-vozes, anuncia todo tipo de catástrofe possível.
sente tem muito haver com seu passado, pelos fatos E, sem seguida, acusa seus críticos de catastrofis-
que enriquecem sua história. No campo econômico tas, o que nada mais é, senão o que se chama de
e financeiro deveria ter conquistado outro patamar, ato falho.
mas infelizmente vem sendo prejudicada através Havia, para garantir as contas públicas, a ne-
dos anos por uma série de acontecimento de conhe- cessidade de quebra dos monopólios estatais. E,
cimento de todos. sem que a discussão transitasse pela sociedade,

Hoje, 232 anos depois a chamada capital cultu- como de obrigação, votaram-se, a toque de caixa,
ral do Cariri ocupa um lugar importante no conceito emendas constitucionais que liquidaram com esses
de comunidade cultural cearense. Dentre os que ain- monopólios. Precisava-se de uma urgente reforma
da lutam pela conquista de valores culturais está o da previdência e a emenda apresentada pelo Gover-
confrade J-Lindemberg de Aquino, dirigente do Insti- no chegou ao Plenário desta Casa em seis de março
tuto Cultural do Cariri com sede no Crato. e por aqui transita, aos trancos e barrancos, por

As comemorações programadas para a serna- mais de três meses. Responsabilizar o Congresso
na do Município correspondem às expectativas pelo por essa demora é apelar para a lei do menor esfor-
seu merecimento. O (...) assim procedendo está fa- ço. Basta que se veja o comportamento da base de
zendo justiça a um passado cheio de glórias." sustentação parlamentar do Governo para se perca-

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pronuncia o ber que questões como consenso, unidade de pro-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- pósitos e até mesmo lealdade inexistem por comple-
putados, venho a esta tribuna manifestar minha soli- to. E note-se que tal ocorre independentemente
dariedade aos trabalhadores rurais sem terra do Es- mesmo do processo de eleições municipais já defla-
tado da Bahia que ocuparam a sede\do Incra, em grado e viajando a todo vapor.
Salvador, para que o Ministro da Reforma Agrária in- Há, ainda, as chamadas reformas administrati-
dique o Superintendente do Estado. . va e fiscal. Aqui, ali, um Ministro deita falação pela

Aquela Superintendência está sem titular há imprensa, dizendo não da posição exata do Govemo
dois anos. Há pouco tempo os trabalhadores ocupa- sobre a matéria, mas pura e exclusivamente, com o
ram a sede e posteriormente a desocuparam porque intuito de explorar o campo de batalha. Isto, impossí-
o Ministro assumiu, de empossar o titular em dez vel negar, gera ainda mais tumulto, faz ainda mais
dias. Pois bem, passara-se'os dez dias e nem satis- difícil sequer entender, quanto mais dar apoio a tais
fação. Os trabalhadores querem simplesmente que. tipos de reformulações.
este Ministro, por ética, cumpra a sua palavra; . .De resto, há vícios que nos parecem insaná-

Agora, a imprensa se utiliza deste fato para co- veis e insanáveis nisto, que não encontramos, da
locar para a população que os trabalhadores, além parte do Poder Executivo, a vontade real, efetiva e
de sem terra, são sem paciência, e distorce os fatos. eficaz' de realizar; com profundidade, aquelas mu--
Para dar um caráter de seqüestro à ação de ocupa- danças de comportamentos, todos responsáveis pe-
ção, informaram que um funcionário ·estava incomu- las' deformações de. nossa vida social, de nossa vida
nicável, quando pasmem -, acabara de entrevistá"lo. política:.

Quero também chamar a atenção sobre a atua- E nenhum exemplo melhor poderemos exibir,
ção parcial da Polícia Federal, que se declara in- Sr. Presidente, que a edição de 12 deste junho do
competente para investigar a chacina do Pará, onde Diário Oficiai da União. Ali, ao longo de quase trinta
só morreram trabalhadores, mas no entanto, no páginas, encontramos uma imensa e maciça lista de
caso do Maranhão, em três dias concluiu o inquérito, parcelamento de.débitos existentes junto à Receita
sem cumprir os prazos, e já declarou que houve em- Federal, parcelamentos que, em alguns casos, ultra-
boscada por parte dos sem-terras, ou seja, em últi- passaram os 80 meses, sejam sete anos!



o SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no mês de maio faleceu, em Vitória, o Pro
fessor Michel Jacob Saade, fato que trouxe grande
pesar a toda a comunidade.

Homem ilustre, mestre admirado por todos, dedi
cou sua vida à formação dos jovens e desempenhou,
na Universidade Federal do Espírito Santo, tarefas
cuja importância será sentida por muitas gerações.

O caráter e a dedicação do Professor Saade for
mavam uma personalidade rica e complexa, que tinha
sempre muito a dar aos alunos, amigos e colegas de
trabalho. Estudioso, lançava sua inteligência viva por
várias áreas do conhecimento, combinando o amor às
teorias puras com a ciência aplicada. Tinha interesses
muito variados e uma cultura notável. Sabia orientar
seus discípulos tanto quanto multiplicar relações de
amizade. Era um homem bom e vMa satisfeito.

Na sua trajetória cheia de realizações, destaca
vam-se as atividades acadêmicas, seja como mes
tre, seja como administrador ,da Educação.

Michel Saade bacharelou-se em Ciências Jurí
dicas e Sociais pela Universidade de Direto do Espí
rito Santo, em 1943. Dez'anos mais tarde, fez mes
trado em Estatísticas Vitais e Sanitárias, na Universi
dade do Chile, com bolsa de estudos financiada pela
Organização Mundial de Saúde.

, Foi chefe do Serviço de Estatística da Saúde
da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, de 1942 a
1965, realizando trabalho importante na organização
de uma área que viria a ter importância estratégica
no planejamento público.

Fundador da Cátedra de Estatística da,Facul
dade de, Filosofia, ensinou a matéria, além de ocu
par, simultaneamente, a cátedra de Pesquisa Social.
Na Universidade, desempenhou as mais variadas ta
refas, servindo sempre cominvulgar. determinação à
causa da educação.

Não é fácil encontrarmos hoje em dia pessoas
com a firmeza e vontade de trabalhar do Professor
Michel Saade. E quando a isso somamos a·visão
abrangente e a compreensão dos problemas sociais,
encontramos uma personalidade, verdadeiramente
notável, um home,m que deixa grande lacuna na co
munidade a que serviu.
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Como aceitar esse tipo de comportamento? O vemo insiste em manter em atividade essa santa-
Governo tem, em sua arrecadação, o oxigênio ne- casa-de-misericórdia fiscal em que se converteu
cessário para fazer a máquina estatal, pelo menos, nossa Receita, vai ser difícil, senão impossível, con-
respirar. As empresas - há, no rol, pessoas físicas, seguir uma reforma fiscal efetiva e produtiva daque-
também, mas estas, na linguagem do mercado fi- les recursos de que tanto a Nação carece mas que
nanceiro, são apenas o "cascalho" - deixam de pa- vemos assim dispensados pelo próprio Estado.
gar o que devem. Inventam ações judiciais de con
testação, remancham daqui e dali até que se deci
dem, enfim, por fazer um pagamento devido há anos
e anos. E, para isso, ainda conseguem mais cinco,
seis anos de parcelamento para honrar compro
missos há muito vencidos. No período de endivida
mento, nada mais faziam senão se capitalizar com re
cursos que já não lhes pertenciam. E, no momento de
pagar, irão fazê-lo em 60, 80 módicas prestações.

Há casos emblemáticos. A famigerada Ode
brecht conseguiu 60 meses para pagar um débito
que beira os 500 mil reais. A indústria Garoto de
Chocolates, uma das maiores do País, devendo cer
ca de dois milhões de reais, irá pagá-los em 69 me
ses. Melhor que ela, a IMBEL - Indústria de Material
Bélico conseguiu 72 meses para pagar um débito
que anda pelo milhão e meio de reais. A FAET, de
material elétrico, devendo três milhões e meio de
reais, poderá parcelar este débito em 56 parcelas.

E há mais, muito mais. Cada um de nossos
ilustres Parlamentares, folheando as tantas páginas
que compõem aquela relação, irá encontrar, em sua
região, uma empresa conhecida, ou, melhor dizen
do, um empresário caloteiro. E, o que ainda nos pa
rece pior é que, conseguida a acomodação de débi
tos, junto à Receita e antes mesmo que sejam pa
gos, parcela a parcela, essas empresas já exibem
uma espécie de certificado de regularidade, como
que se habilitam a novos empréstimos junto à rede
bancária oficial, o que, ao fim e ao cabo, nos parece
mais uma tramóia.

O Governo precisa reverter; e com urgência,
esse tipo de comportamento. De nada adianta vir a
Receita Federal a público para dizer que pessoas fí
sicas, que nosso pobre cidadão contribuinte também
teve seus débitos parcelados. No caso, não estamos
diante de fraudes nem de deliberada vontade de fu
gir ao pagamento de taxas e impostos deVidoS. O
que importa é exigir o cumprimento puro e simples
da lei; de uma lei que, afinal de contas, tem que
exercer seus poderes contra todos os faltosos e não
apenas em favor de uns tantos apaniguados que,
tendo diluído o pagamento de seus débitos, acabam
por encontrar mais recursos disponíveis para o fi
nanciamento das próximas eleições municipais. E de
outras eleições vindouras, porque, afinal, se o Go-



ca.

- "Introdução à Estatística", 2 tornos, 1971172,
edição do autor, Vitória, ES.

- "Estudo do Mercado de Trabalho de Profissõ
es que Requerem Habilitação em Curso de Pedago
gia", 1973, UFES, Vitória, ES.

- "Aproveitamento pelo Mercado Ocupacional
dos Egresos dos Cursos de Licenciatura em Filoso
fia, Ciências e Letras", 1975, UFES, Vitória, ESo

- Membro da Associação Profissional dos Es
tatísticos do Brasil.

- Estatístico registrado no Conselho Federal de
Estatística.

Dentre suas mais de vinte e cinco obras publi
cadas, destacam-se:

- "Estudio Experimentéil de Distribución de
Chi-Cuadrado", tese, 1954, Universidade do

Chile, Santiago do Chile.
...., "Documentário Estatístico sobre a situação

Educacional no Espírito Santo", 1968, UFES, Vitória,
ES.
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Agora que a questão social tomou-se um pro- - Professor-titular, fundador da cátedra de Es-
blema de primeira ordem em nosso País e não mais tatística, da Faculdade de Filosofia (depois Centro
pode ser camuflada ou esquecida, homens como ele de Estudos Gerais) da Universidade Federal do Es-
tornam-se imprescindíveis. Na falta que fazem, ve- pírito Santo, 1955/83.
mõs estampadas nossas limitações e sentimos o - Professor de Estatística do Curso de Serviço
quanto devemos aos educadores. Social, ministrado pela Pontifícia Universidade Cató-

O Professor Michel Saade sabia que não se Iica do Rio do Janeiro em convênio com o Governo
constrói uma nação sem boas escolas e sem incenti- do Estado do Espírito Santo, 1952/54.
vos concretos à formação dos professores. Suas - Professor das cátedras de Estatística e de
melhores energias ele as dedicou à estruturação e Pesquisa Social da Escola de Serviço Social de Vitó-
aperfeiçoamento da Universidade do Espírito Santo. ria, 1959/68.
Ali encontrou terreno fértil para desenvolver suas - Diretor do Centro do Estudos Gerais (ex-Fa-
idéias 'e transmitir a seus muitos alunos um pouco culdade de Filosofia) da Universidade Federal do
do espírito universalista que o inspirava. Espírito Santo, 1975179.

Fui par do Professor Michel Saade - ao qual - Membro do Conselho Universitário da Univer-
considerava como amigo - por alguns anos, no Con- sidade Federal do Espírito Santo, 1975179.
selho Universitário ?a UF~S, _onde ele exerceu com - Membro do Conselho de Ensino e Pesquisa
enorme competênCia a Dlreçao do Centro de Estu- da Universidade Federal do Espírito Santo, 1979/81.
doso~erais, espraiando cultura,o~oas propostas e - Presidente, na Universidade Federal do Espí-
gratificante exemplo de bom administrador.. rito Santo, da COPERTIDE (Comissão Permanente

Se a falta que nos faz o Professor Michel Saa- dos Regimes de Tempo Integral e Dedicação Exclu-
de já não pode ser sanada, temos certeza de que siva) 1969/76.
seus discípulos e amigos possam levar à diante a '_ Colaborador, no período de 1968 a 1972, da
obra que semeo~. Ele era ~m ho~em generoso, sub-Reitoria de Planejamento da Universidade Fe-
uma pessoa quenda, que deixou mUitas saudades. deral do Espírito Santo, tendo integrado a equipe
E~p~ramos que ess~s poucas palav~as possam con- que elaborou o "Plano Integrado de
tnbUlr para ~~nter "!va a sua me~óna. . o _ Primeiro presidente da Associação dos Apo-

Ao solicitar seJa seu magnífico currículo msen- sentados da UFES função que exerceu por oito
do nos Anais da Casa, requeiro igualmente sejam anos 1985193. '

tran~~itidos nossos mais soentid~s pêsames a sua '_ Membro da Sociedade Brasileira de Estatísti-
famlha, na pessoa de sua dlgnísslma esposa, D. Ar-
celi Ribeiro de Souza Saade, e de seus filhos Mário
Ermani Saade e Cláudio Roberto Saade.

Era o que tinha a dizer.

CURRíCULO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

MICHEL JACOB SAADE - nascido em Vitória,
Espírito Santo, a 24 de julho de 1918, filho de Felip
pe Jacob Saade e Emnia Felix Saade.

- Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
pela Faculdade de Direito do Espírito Santo, 1943.

- Curso, a nível de pós-graduação, em EstatíS
ticas Vitais e Sanitárias e Metodologia Estatística
Avançada, na Universidade do Chile, 1954/55, com
bolsa de estudos da Organização Mundial de Saúde.

- Assistente-técnico do Departamento Estadual
de Estatística do Espírito Santo (aprovado em 12 lu
gar no respectivo concurso público), 1940/42.

- Chefe do Serviço de Estatística da Saúde da
Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo,
1942/65.
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O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Extremamente grave é a falta de infra-estrutura
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, social nos projetos de assentamento. Sem escola e
Sras. e Srs. Deputados, Rondônia tem tudo o que é sem saúde para sua famma, os colonos são pratica-
necessário para tomar-se um pólo agropecuário mente forçados e abandonar os assentamentos, ou
continental: terras agricultáveis já abertas, bom cli- a vender seus lotes, criando assim falsos argumen-
ma e localização estratégica. se, por um lado, está tos para os latifundiários contrários à reforma agrá-
distante dos centros consumidores brasileiros, por ria. Rondônia não tem dinheiro para criar essa infra-
outro lado será passagem obrigatória para o escoa- estrutura, e o dinheiro federal, como se sabe, estra-
mento da produção do cerrado para os países andi- nhamente, vai de preferência para o salvamento do
nos, e, num futuro próximo, para o Pacífico. setor financeiro ou de projetos escusos do Palácio do

A iniciativa privada, percebendo as vantagens Planalto, conforme a imprensa fartamente divulga.
de um Estado localizado no portal da Amazônia, de- Quando o assunto é a reforma agrária, só o an-
monstra interesse em construir a ferrovia Cuiabá- tigo PTB, do qual o PDT é herdeiro do ideário, fez al-
Porto Velho. Tanto progresso, porém, traz seus pro- guma coisa, através do Presidente João Goulart. An-
blemas. Nos últimos trinta anos, a população cres- tes ou depois de Jango, nenhum dos Governos Fe-
ceu mais de 1.000%; ora, esse, sem dúvida, é um derais pareceu ter pressa. Até hoje a anistia aos fun-
problema federal, pois a outrora deserta paisagem cionários do Incra discriminados politicamente, pre-
passou a ser pontilhada por arremedos de cidades e vista nas disposições transitórias da Constituição,
milhares de desabrigados, oriundos do êxodo rural não teve seu processo sequer iniciado.
que ocorre em todo o País, numa era de recessão Sr. Presidente, a agricultura rondoniense é
industrial. Capitaneando esse processo, mais mal do eminentemente familiar, como na Europa, no Japão
que bem, está o Governo da União. ou em qualquer lugar onde a terra cumpre sua fun-

Mais de 40 projetos de assentamento rural, ção social. trata-se do melhor modelo, mas a pre-
planejados para dar terra a quase 25 mil fammas de sença do Estado é de controle sanitário nas frontei-
agricultores, estão em andamento. Faltam, porém, ras internacionais. Afinal, o trabalho de anos no me-
investimentos vitais para o escoamento da produção Ihoramento de um plantei agrícola ou pecuário pode
agrícola, como, por exemplo, a construção de estra- ser posto a perder por uma zoonose ou praga agrí-
das, a um custo de quase 50 milhões de reais. Po- cola, e Rondônia é entroncamento hidroviário para a
rém, se sobra dinheiro para doar aos banqueiros e . Bolívia, o Peru e o Chile, sem contar com os Esta-
aos políticos aliados, o Governo nega crédito a 90% dos do Acre, Amazonas e Mato Grosso. A defesa
das famRias que teriam esse direito; tal situação é sanitária é imperativa, e vem sendo relegada a um
uma bomba relógio, pois já sabemos a precariedade plano secLJoçjário.
das condições sociais de meu Estado, tantas vezes Precisamos, também, de recursos para a recu-
comparado ao velho-oeste norte-americano. peração e operacionalização das usinas de benefi-

Outro problema é o vedor devenda por hectare ciarnento de sementes existentes no Estado, além
das terras do Incra incompatível com a renda dos de verbas para dar novo impulso à indústria cacauei-
agricultores e também com os preços de mercado. ra, com enorme capacidade de résposta, mas de-
Ora, há que se levar em conta a função social da pendente, por injunções constitucionais, da boa von-
terra, e o Incra justamente o Incra não pode ocupar tade federal.
o posto de maior especulador imobiliário do Estado. O Centro de Pesquisa Agroflorestal da Embra-
Portanto, o País pede um estudo que tome os pre- pa (CPAF) de Rondônia existe há vinte anos. Gerou
ços daquelas terras nuas e isoladas mais compatf- técnicas novas de aproveitamento das terras equa-
veis com um projeto de reforma agrária. toriais e distribuiu essas técnicas aos migrantes,

Os agricultores enfrentam ainda o elevado Im- mas seu corpo de cientistas, após a era Collor e o
posto Territorial Rural. Soma-se a isso o fato de ine- continuísmo neoliberal peessedebista, está se
xistirem Agências de Renda nos Municípios de Ron- transferindo para o Nordeste e o Sudeste. Baixos
dônia, o que deixa os colonos totalmente desinfor- salários que não são reajustados, ao arrepio da lei,
mados, à mercê de prejuízos causados pela inflexi- são um grave erro, um crime de responsabilidade de
bilidade burocrática. Uma possível solução seria pessoas como o Ministro Bresser Pereira.
transformar o Incra em agente tributário, centralizan- O mérito· dos pesquisadores não é reconheci-
do não só a distribuição de terras, mas também a do, os salários são rebaixados por uma inflação que
fiscalização sobre os contribuintes rurais. já acumulou 20%, e o Governo endossa a ideologia
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dos empresários paulistas, vendo o funcionalismo houvesse interesse político. Chega, senhoras e se-
público como uma espécie de vagabundagem remu- nhores. A nação exige o cumprimento das promes-
nerada. Ora, assim, senhoras e senhores, o Estado sas de campanha. Por uma política agrícola nacio-
realmente não pode funcionar. nalista; jál Pelo fim do êxodo rural! Pela criação de

O Banco do Brasil, por sua vez, demora a defi- empregos no campo e pela produção de mais ali-
nir os recursos a serem alocados à agricultura; sem mentosl
política agrícola, o Governo ainda colherá amargos Só depois disso, Sr. Presidente, é que o Go-
dividendos. A safra do ano passado, financiada pelo vemo deveria ter a coragem de pensar em reeleição.
Governo Itamar Franco, é a responsável pelo exces- O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pro-
so de oferta que lastreia o Real; mas o ano que vem nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srlls e
pode ser ruim para a mesa dos brasileiros. Nem só Srs. Deputados, o Brasil vive uma situação extrema-
de frango vive o homem, e nem só com marketing o mente grave que traz como principal conseqüência o
preço baixo do frango será mantido. agravamento das condições de vida de seu povo tra-

O plantio, a armazenagem e a distribuição de balhador. Nessas circunstâncias, o desemprego
alimentos dependem de uma presença maior do Go- crescente surge como uma ameaça de grandes pro-
vemo, pois as forças do mercado não se importam porções, acentuando as dificuldades dos trabalhado-
com a fome ou com o desperdício, desde que al- res até a instância da sobrevivência física. O Gover-
guém, em algum lugar do mundo, esteja ganhando no, que não adota medidas para ajudar os que de-
dinheiro. Assim, o milho e a soja de Rondônia viram pendem da força de trabalho para ganhar o mínimo,
ração que alimenta vacas holandesas, cujo leite vira inventou o Proer para salvar os bancos privados. E
chocolate na Suíça, também com a participação do não se preocupou em condicionar esse generoso
cacau brasileiro; esse chocolate é vendido, caro, em apoio subsidiado à preservação dos empregos. Ago-
São Paulo. A globalização da economia é um fato, ra, o Banco do Estado de São Paulo - BANESPA,
mas o produtor rural brasileiro, de norte a sul, não que recebe do Governo Federal a decisão de assu-
tem comida a preço acessível, não tem trabalho, e a mir metade de uma dívida desconhecida, ameaça
única resposta do Governo ao desabastecimento é o reduzir em 34% o seu quadro de funcionários das
aumento das importações. Que enorme equívoco, agências localizadas fora do Estado de São Paulo.
Sr. Presidente, é a falta de uma política agrícola, a O jornal cearense O Povo, de sexta-feira, 14
falta de um programa de segurança alimentar! de junho, traz a denúncia do diretor do SEEB-CE,

Quando, apesar de tudo, a safra é boa, faltam José Roberval Lopes, de que a atual gestão do Ba-
armazéns. O prêmio pela produtividade é o baixo nespa e o Governo do Estado de São Paulo chega-
preço pago pelo Governo, que mantém o real artifi- ram à conclusão de que a sentença de morte da ins-
cialmente valorizado às custas da miséria social. Os tituição somente será evitada com essa medida, o
preços mínimos para os produtos rondonienses são que resultará num total estimado de 1.315 servido-
os mais baixos do País. Enquanto isso, o Presidente res demitidos. Dessa forma, segundo seus dirigen-
da República gasta todo o dinheiro arrecadado das tes, o resultado será uma suposta economia mensal
pessoas físicas em 1995 para salvar o Banespa, e de R$2,5 milhões nos cofres do Banco. Ora, Sr. Pre-
mais 15,6 bilhões de reais com fisologismo em tomo sidente, Srs. Deputados, é esta uma atitude típica de
de casos como o do Sivam e o do Banco Econômico. ·economia de palitos·, se comparada ao bilionário

Absurdo, senhoras e senhores. Quando o Bra- dispêndio do Governo com fraudes no estilo do Ban-
sil tem um bom ano, o saldo comercial chega a qua- co Nacional, que traduzem cheques sem fundos no
tro, no máximo cinco bilhões de dólares; chegamos valor de quase seis bilhões de reais, ou dos desvios
assim à conclusão de que Fernando Henrique Car- ocorridos pela via administrativa no próprio Banes-
doso, para salvar sua aliança neoliberal, torrou o pa. Mas serve como exemplo do perverso tratamen-
equivalente a pelo menos seis anos de superávit co- to dado ao trabalho no Brasil neoliberal do Presiden-
mercial. Talvez, no futuro, nosso atUai Presidente te Fernando Henrique.
seja tão execrado quando Fleury ou Quércia; afinal, O Sindicato dos Bancários do Ceará denuncia
os que uns gastaram dos cofres estaduais o outro que o Programa Dirigido de Incentivo à Demissão
está gastando dos cofres federais. Concedida - PDIDC -, foi definido à revelia dos ser-

O fato é que tanto fisiologismo não é admissí- vidores, e que a maioria ainda desconhece os crité-
vel. Metade do dinheiro dado ao Banespa poderia rios adotados pelo Banespa para demiti-los. A única
resolver os problemas da agricultura nacional, se justificativa dada ao Sindicato pelo Conselho Inter-
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ventor do Banespa é a do excesso de funcionários na luta pela posse e uso da terra. Essa vergonhosa
nas agências localizadas fora de São Paulo. O Ba- cifra mostra a falta de vontade política do Governo
nespa tem um quadro de 29 mil 230 servidores es- Fernando Henrique Cardoso em fazer a reforma
palhados em 627 agências - 612 no País, e 15 no agrária. Segundo dados do MTS - Movimento dos
exterior - dos quais, 2 mil 651 estão fora do Estado. Sem-Terra - existem 174 áreas de conflitos em todo
Somente em Fortaleza podem ser demitidos 11 dos o País. Oitenta e duas foram ocupadas pelos lavra-
58 funcionários lotados em duas agências. dores, como única forma de forçar o Governo a pro-

O curioso, no contexto inexplicado das demis- mover, pelo menos, a regularização fundiária das
sões prometidas, é que, segundo relatório da Comis- áreas.
são de Assuntos Econômicos do Senado Federal, o Se considerarmos que no ano passado foram
rombo do Banespa começou durante o governo de assassinadas 13 pessoas envolvidas na luta pela
Paulo Agydio Martins, entre 1974 e 1978. Agora, de- terra, os números deste ano indicam que, em ape-
pois de toda a água que passou sob a ponte, compro- nas cinco meses, a violência teve um crescimento
metendo o Banco com um endividamento acumulado de mais de 400%. E se levarmos em consideração
de diversos governos, a saída está simplesmente que o verão amazônico está apenas começando,
num "enxugamento" que não resolve o problema. com certeza, se não houver freio teremos, infeliz-

Vale lembrar aqui os suícidos cometidos por mente, mais violência até dezembro. É que neste
funcionários do Banco do Brasil devido às pressões período os fazendeiros e latifundiários aproveitam a
sofridas. A falta de transparência nos processos de ausência de chuvas para mandar fazer uma maqui-
demissão e, as últimas medida relativas à política lagem nas terras, para lhes dar uma aparência de
selvagem de enxugamento da folha de pagamento produtivas. Pistoleiros são contratados para expulsar
pela direção do Banespa, têm levado seus servido- posseiros ou para assegurar a grilagem de terras de
res a um estado psicológico que inspira cuidados, pequenos trabalhadores rurais.
devido à apreensão que se instalou entre os traba- A única forma de acabar com a violência no
Ihadores, que vivem a incerteza do desemprego. campo é através de uma reforma agrária que asse-
Trata-se de uma situação que não desejo para nin- gure terra, crédito, estradas, armazéns, saúde, edu-
guém, nem mesmo para quem a inspirou. Pois se o cação e assistência técnica para os agricultores que
Governo não sabe ao certo qual a dívida real do Ba- trabalham em regime familiar. A reforma agrária é
nespa, como saberá o valor e o grau de impacto das um dos objetivos da greve geral, convocada pelas
demissões? A decisão de demitir, portanto, é ape- centrais sindicais e que conta com o apoio de 81 %
nas irresponsável, mais nada. dos trabalhadores. Com reforma agrária, o êxodo ru-

O Banespa admite, através de sua Assessoria ral será reduzido e com ele o problema da falta de
de Comunicação, que, este "programa" demitirá para moradia, saneamento e o desemprego nas grandes
"adequar o quadro de pessoal e reduzir despesas", cidades. A produção de alimentos reduzirá o núme-
seqüenciando o saneamento do banco iniciado des- ro de doenças provocadas pela subnutrição. E a ge-
de a implantação do Regime de Administração Es- ração de emprego nas agroindústrias de base fami-
pecial Temporária, iniciado em 1994. Declara desca-:- Iiar, garante melhores condições de vida para as
radamente que, sem adesões voluntárias, as demis- populações rurais e o desenvolvimento econômico
sões serão feitas compulsoriamente. Quero aqui re- no campo.
gistrar meu repúdio a esse processo perverso e in- Falta apenas vontade política para o Governo
justificado de demissões, que soma com a concep- Fernando Henrique Cardoso fazer a reforma agrária.
ção de que o "custo Brasil" são os salários e seus No próximo dia 21 de junho, sexta-feira, as
encargos. O "custo Brasil" está na roubalheira de- centrais sindicais e os trabalhadores irão fazer uma
senfreada do erário e em sua má administração ao greve geral para demonstrar para a sociedade e ao
longo de décadas. Protesto energicamente contra a Governo que nem tudo vai bem neste País.
dispensa dos servidores do Banespa no Estado do Portanto, é fundamental que a classe trabalha-
Ceará e em todo o País, como mais uma afronta a dora reclame os seus direitos e o Congresso Nacio-
quem vive do trabalho, um crime a mais contra os nal tenha a sensibilidade de atender a esse clamor.
trabalhadores. O SR. PEDRO YVES (Bloco/PMDB - SP. Pro-

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. De- Srs. DePlJtados, quero, em primeiro lugar, saudar os
putados, mais de 60 pessoas foram mortas este ano nobres Srs. Deputados que participam de mais esta
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sessão da Câmara Federal, a Casa onde reverbe- por mês, durante o ano passado, justamente numa
ram os mais elevados interesses do povo brasileiro. região com intensa atividade industrial voltada para
Desejo saudar, também, a bancada do meu partido, a exportação.
o PMDB, partido de tantas glórias e de tantas lutas Esta contradição histórica, Srs. Deputados, só
em nosso País. Em especial, quero fazer minha sau- começamos a superar muito recentemente quando o
dação àqueles que aqui representam o povo do Es- terminal despertou o interesse de três companhias
tado de São Paulo e que em nome desse mesmo aéreas que ali operam transportando cargas e pas-
povo proclamam o valor e a importância do desen- sageiros. Graças a essas mudanças, no ano passa-
volvimento econômico, da pujança política, da paz e do o Aeroporto de São José dos Campos registrou
da justiça social. um movimento de mais de 33 mil passageiros. E já

Srs. Deputados, venho a esta tribuna, primeira- neste ano, a partir da transferência do aeroporto à
mente para registrar, com alegria e com muita espe- responsabilidade da Infraero, passará a contar com
rança, o início das operações da INFRAERO, a Em- um terminal de cargas internacionais. Mesmo em
presa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, condições operacionais ainda longe dos ideais, já no
como responsável pela administração do aeroporto final deste ano a Infraero planeja transportar cerca
da minha cidade de São José dos Campos. De certa de 2 mil toneladas de cargas por mês.
forma, Sr. Presidente, a situação daquele terminal Nosso aeroporto tem todas as condições para
aeroportuário, até hoje mantido pelo Centro Técnico .absorver uma boa parte das cargas aéreas que su-
Aeroespacial, era preocupante e contraditória com a perlotam o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo,
história da nossa terra. e até uma parte do movimento, que hoje é intenso,

Afinal, foi em São José dos Campos que o Bra- do Terminal de Cargas do Aeroporto de Viracopos,
sil encontrou e desenvolveu a sua vocação aeronáu- em Campinas. Além do mais, nosso aeroporto tem
tica, em primeiro lugar, graças ao caráter visionário condições muito favoráveis para a execução de ope-
e patriótico do Marechal Casimiro Montenegro Filho, rações intermodais, recebendo e enviando cargas
que, na década de 40, criou o Instituto Tecnológico que demandam ao Porto de São Sebastião, no litoral
da Aeronáutica e o construiu nos campos de São norte paulista. E aumentará essa participação na
José. Foi ali, pouco mais tarde, que nasceu o primei- medida em que forem executadas as obras previstas
ro avião projetado e fabricado no Brasil, o Bandei- do plano diretor que começa a ser elaborado pela In-
rante, que deu origem à Empresa Brasileira de Aero- fraero, prevendo-se a ampliação do terminal de pas-
náutica, a EMBRAER, que já tem quase 5 mil aviões sageiros e a construção de um terminal de cargas
voando em dezenas de países do mundo. domésticas, a partir do ano que vem.

Também foi em São José dos Campos que Quero saudar também, Sr. Presidente, Srs. De-
surgiu, na década de 60, o Instituto Nacional de Pes- putados, o espírito empreendedor e o dinamismo
quisas Espaciais, hoje ligado ao Ministério da Ciên- com que o atual superintendente da Infraero, o Bri-
cia e Tecnologia, no qual o Brasil encontrou definiti- gadeiro Adyr da Silva, vem desenvolvendo um plano
vamente a sua vocação espacial. Nesse campo, ambicioso de investimentos através do qual se pre-
descortina-se não somente um enorme potencial de tende elevar o padrão de serviços e a eficiência dos
desenvolvimento e aplicação de tecnologias inova- aeroportos brasileiros. O plano da Infraero prevê um
doras, necessárias ao progresso do País, como tam- investimento de 3,5 bilhões de dólares no sistema
bém surge um novo patamar, a partir do qual o nos- aeroportuário nacional até o ano 2000 e abre para a
50 País pode caminhar a passos mais largos rumo iniciativa privada a possibilidade de participar desse
ao Primeiro Mundo, graças aos reflexos econômicos empreendimento com cerca de 200 milhões de dóla-
do uso de satélite e lançadores de satélites. res por ano. Nossos aeroportos poderão chegar ao

É nesta cidade de nítida vocação aeroespacial ano 2000 transportando cerca de 4 milhões de tone-
que, até agora, tínhamos um aeroporto ainda tfmido, ladas de cargas e mais de 66 milhões de passagei-
limitado em suas potencialidades, restrito em sua ros. Não podemos nos esquecer de que, numa eco-
utilização. A moderna pista era utilizada somente por nomia complexa e globalizada, esses terminais ad-
aeronaves militares, para testes dos aviões fabrica- quirem importância ainda maior como portas de en-
dos pela Embraere para raras operações de trans- trada e saída de bens, produtos e divisas.
porte. Operando diretamente junto aos clientes e Quanto ao Aeroporto de São José dos Cam-
sem áreas de armazenagem, as empresas movi- pos, garante a Infraero a aplicação, neste ano, de
mentaram ali nada mais que 20 toneladas de cargas recursos da ordem de 6 milhões de dólares para
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complementar a infraestrutura, ampliar o terminal de Ihões em 1995, já sob a nova denominação de Co-
passageiros e, no primeiro momento, instalar arma- munidade Solidária.
zéns infláveis, enquanto são construídos os prédios Exatamente por essa razão, o sociólogo Her-
definitivos, inteiramente informatizados e adequados bert de Souza, o querido Betinho, e o humorista Re-
à moderna tecnologia de armazenagem e transporte nato Aragão deixaram as funções que exerciam na
de cargas. Comunidade Solidária, em protesto contra a desa-

Quero dizer, Srs. Deputados, que um terminal tenção que o Governo vem consagrando ao órgão.
de cargas moderno e bem administrado é uma ne- Não resta dúvida, como proclama infatigavel-
cessidade básica da economia da minha cidade e de mente o Presidente da República: o Plano Real, que
toda a região do Vale do Paraíba paulista. Nossa re- reduziu dramaticamente a inflação, implicou, indire-
gião, há algum tempo, é caracterizada por inúmeras tamente, melhoria do poder aquisitivo da população,
indústrias exportadoras de médio e de grande porte. pois os salários deixaram de ter seu poder de com-
No final da década de 80, saíam dali cerca de 5% pra destruído.
das exportações brasileiras, especialmente de peças Entrentanto, é fato também que o Brasil ainda
automotivas e aeronáuticas, aviões, armas, remé- conta com uma imensa legião de deserdados, de fa-
dios, produtos químicos. mintos, cujas hostes são acrescidas, constantemen-

Agora, com a globalização da economia, as te, dos desempregos.
empresas da nossa região estão cada vez mais de- É preciso, por conseguinte, que o Poder Públi-
pendentes de relações comerciais e industriais com co desperte da letargia em que se encontra no que
outros países. É vital, portanto, a operação, a mod- diz respeito à questão social, e que, efetivamente,
ernização e as obras de instalação e ampliação do haja.
Aeroporto de São José dos Campos e seus termi-
nais de cargas. Ele é essencial para nossas empre- Após a crise decorrentes da saída de Betinho e
sas, para gerar mais empregos e para colaborar na outros membros do Comunidade Solidária, o Presi-
retomada do desenvolvimento de nossa região. dente Fernando Henrique Cardoso fez um extenso

pronunciamento, em que enumera o que considera
Por fim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que- ações sociais do Governo.

ro que fique aqui registrado o meu desejo sincero de Acreditamos na sinceridade do Chefe do Exe-
muito sucesso ao Brigadeiro da reserva Luiz Tho-
maz Carrilho Teixeira-Gomes, o Superintendente do cutivo, mas o que realmente queremos é res, non
Aeroporto de São José dos Campos, que hoje assu- verba, como diziam os romanos, ou seja, fatos, não
me efetivamente suas funções. O Brigadeiro Carrilho palavras.
há muito vem participando dos estudos que serviram É essencial que o Governo· deixe a retórica e
de base para interessar a Infraero a assumir a admi- haja com a rapidez que a questão social exige, pois
nistração do Aeroporto de São José dos Campos. quem está com fome hoje não pode esperar para
Temos certeza de que ele não só desempenhará amanhã.
bem a sua função, como participará decisivamente Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e
do desenvolvimento da·nossa região. Srs. Deputados.

O SR. NELSON BORNIER (PSDB - RJ. Pro- O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, que a Legião Brasileira de Assistên- Sr's e Srs. Deputados, há décadas, o ensino brasi-
cia - LBA foi uma instituição meramente assistencia- leiro, em todos os níveis e graus, vem passando por
lista, não raro utilizada para fins político-eleitorais, processo de degradação, com a deterioração de sua
ninguém tem dúvida. qualidade e a conseqüente formação de pessoas

Entretanto, a mudança do rótulo de LBA para despreparadas para enfrentar os tremendos desa-
Comunidade Solidária de pouco adiantou, pois o or- fios de nosso tempo.
ganismo, sem embargo da dedicação e das boas in- É uma situação lastimável, quando se sabe,
tenções de D. Ruth Cardoso, muito pouco conseguiu sobejamento, que são as nações que priorizam a
fazer, pelo menos até o presente momento. educação de sua população exatamente as que con-

De fato, até mesmo durante o Governo Itamar seguem emancipar-se economicamente, tomando-
Franco, a extinta LBA conseguiu fazer mais. Em se competitivas no plano internacional.
1994, por exemplo, doou a falecida instituição 7 mi- No que diz respeito ao ensino fundamental, o
Ihões e 500 mil cestas básicas, contra apenas 3 mi- Governo começa a adotar medidas concretas no
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E assim, até hoje, as tragédias se sucedem,
por falta de atenção à segurança do consumidor.
Com algumas exceções, são precárias as vistorias
nos edifícios em construção, na qual, muitas vezes,
são utilizados materiais sem controle de qualidade e
mão-de-obra desqualificada.

Por outro lado, não é feita inspeção periódica
nos edifícios públicos, bem como treinamento de
pessoal visando a prevenção de acidentes.

Em contrapartida, inexiste, também, uma fisca
lização rigorosa do sistema de gás engarrafado e
distribuído no Brasil. Botijões de gás são utilizados e
reutilizados por mais de 20 anos, sem qualquer rea
valiação.

Em dezembro de 1972, novamente no Rio de
Janeiro, durante o movimento das compras natali
nas, um teto de um supermercado desabou, matan
do 13 pessoas e ferindo 117.

Em 1977, em Jaboatão, Pernambuco, o desa
bamento de um edifício de oito andares provocou a
morte de 22 pessoas.

No mesmo ano, em Aracaju, um vento forte
destruiu a estrutura de um supermercado, matando
8 pessoas e ferindo outras 500.

Em 1987, um edifício de 13 andares caiu no
centro de Belém, matando 41 pessoas, entre operá
rios e moradores de prédios vizinhos.

Em 1994, a cobertura metálica do sambódromo
de Manaus desabou sobre a arquibancada, ferindo
24 expectadores.

Em 1995, no balneário de GuaratubalParaná,
um prédio de 5 andares desabou, matando e ferindo
várias pessoas, dentre elas, jovens, idosos e crian
ças.

sentido de resgatar a sua qualidade e uma melhor Era o que tinha a dizer.
remuneração aos integrantes do magistério, com a A SRA. MARIA VALADÃO (Bloco/PPL ~ -GO:
Proposta de Emenda à Constituição nQ 223, que al- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
tera literalmente a distribuição de recursos para a srªs e Srs. Deputados, como integrante da Comis-
educação, priorizando melhorias para o ensino da 111 são de Defesa do Consumidor, não poderia deixar
à 811 séries do 1Q grau - atendendo 30 milhões de de comentar sobre a tragédia de Osasco, que ceifou
estudantes -, ensejando oportunidades mais iguais e feriu ,vítimas inocentes da imprudência, da negli-
para alunos das várias regiões do País. gência e da impunidade. Tragédias como a ocorrida

No entanto, é essencial que se dê atenção recentemente em São Paulo têm acontecido com
muito maior ao ensino superior, particularmente às - freqüência-preocupante no Brasil.
universidades públicas. A esse respeito, muitas críti- Em 1971, em Belo Horizonte, um laje de 10 mil
cas que se nos afiguram improcedentes têm sido fei- toneladas ruiu e soterrou os operários que trabalha-
tas a essa instituição tão importante para o Brasil. vam na obra. Foram 64 mortos e 30 mutilados.

Uma delas é que as universidades oficiais são No mesmo ano, no Rio de Janeiro, um vão de
elitistas, a partir do processo de seleção de seus um viaduto em construção desabou, deixando um
alunos, e que seus custos são excessivamente ele- saldo de 29 mortos, 19 feridos e 22 carros danifica-
vados. dos.

Ora, é acaciano afirmar-se que as universida
des são estabelecimentos de pesquisa e ensino ca
ros. É evidente que são, e exatamente por isso pro
porcionam o progresso científico e a formação de
profissionais altamente qualificados e de cientistas.

As universidades públicas brasileiras - e do ex
terior - têm atividades multidisciplinares, com experi
mentação científica e tecnológica, intercâmbio de in
formações e de pessoal, conferências, publicações e
formação de profissionais.

Como ressalta o físico Rogério Cezar de Cer
queira Leite, em matéria recentemente publicada no
jornal Folha de S. Paulo (23-5-96), ·uma instituição
que não produz conhecimento não é uma universi
dade (...) e as verdadeiras universidades são caras,
elitistas, e contribuempara o desenvolvimento eco
nômico e eventual redução futura de injustiças so
ciais, sendo a alternativa (...) universidades baratas,
medíocres, populistas, que assegurem o status
quo, privadas ou não".

Além disso, acusar a universidade pública de
só receber alunos ricos é injusto, porquanto a asser
tiva ignórá a falência do ensino público de 1Q e 212

graus, desprezando, ainda, o dado de que pelo me
nos 40% dos alunos que recebe são oriundos da es
cola pública.

Não há como escamotear-se a verdade: a insti
tuição universitária, digna desse nome, é cara em
todo o mundo, exigináó recursos públicos e doações
para ter condições de funcionar.

Por isso, Sr. Presidente, defendemos a univer
sidade pública, esperando que o Governo a prestigie
e promova os aportes de recurso indispensáveis
para o seu funcionamento adequado, como condi
ção imperativa para o desenvolvimento nacional.
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Existem hoje, no País, cerca de 80 milhões de nos -, terminam sempre acolhidos e tratados pelo
botijões de gás, sendo 30 milhões em residências e SUS, que atende ao princípio constitucional de pro-
o restante dividido entre fábricas e estabelecimentos ver assistência a todo brasileiro.
comerciais. A maioria deles, sem condições de uso. De fato, é evidente que tratamentos, cirurgias e

O quadro sinistro de acidentes aqui apresenta- exames de alta complexidade e alto custo são cons-
dos, a freqüência com que têm ocorrido e a como- tantemente devolvidos para o SUS. O resultado é
ção que acarretam nos levam à reflexão e à tomada que os planos conservam seus lucros, e não cogi-
de atitude. Não só protestar e lamentar, mas tentar tam sequer de ressarcir aos serviços públicos os
inverter este processo. Precisamos estabelecer em serviços prestados em seu lugar àqueles que deixa-
lei as normas de qualificação, sob todos os aspec- ram sem assistência. Não seria isto mais do que jus-
tos, a fim de impedir que tragédias como estas conti- to, Sr. Presidente?
nuem enlutando os lares brasileiros. Outra forma de parasitar o sistema de saúde é

Encerrando este meu pronunciamento, peço internar doentes particulares em hospitais públicos.
aos companheiros Parlamentares e a todos os que O profissional usufrui do serviço público, de toda a
estão nos ouvindo um minuto de silêncio pelas víti- estrutura já montada e disponível, e cobra apenas
mas inocentes do descaso. seus honorários. A despesa é menor para o paciente

O SR. JOSÉ PINOlTl (Bloco/PMDB - SP. Pro- dito particular, e o médico consegue ganhos maiores
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e com o uso ilícito de dinheiro e de bens públicos,
Srs. Deputados, o Sistema Único de Saúde sofre de usando infra-estrutura e recursos humanos pagos
diferentes males. Entretanto, um dos fatores que o também com dinheiro público para proveito próprio.
prejudica e o faz definhar é o parasitismo predatório A preocupação ética, onde anda?
que os planos de saúde e a medicina liberal exer- Tudo isto resulta na dificuldade crescente de
cem sobre o serviço público. acesso dos doentes realmente necessitados dos

Os planos de saúde - já se sabe muito bem - hospitais. O número de pessoas carentes atendidas
são, em sua esmagadora maioria, um engano amar- diminui progressivamente.
go para quem a eles se associa. Os contratos dú- No momento, esta Casa discute este assunto
bios, as carências disfarçadas, as exclusões não palpitante, a regulamentação dos planos de saúde e
mencionadas acabam por compelir o infeliz contra- congêneres - seguradoras, medicina de grupo, em-
tante a utilizar os serviços do SUS, por falta de aco- presas de autogestão, cooperativas e tantas modali-
Ihimento por parte daquele plano para o qual contri- dades de prestação ou intermediação de serviços
bui, seguramente, com dificuldade. médicos.

Pois é verdade que os planos de saúde além Observando a trajetória da iniciativa a respeito,
de tudo vêm promovendo aumentos incompreensí- vemos que o projeto original do Senado Federal, ao-
veis em suas mensalidades, a ponto de muitos de qual foram apensados inúmeros outros da Câmara,
seus associados desistirem, após vários anos de fi- tinha como preocupação primordial proteger o usuá-
Iiação. rio dos planos de saúde, vedando as malfadadas ex-

Estes infindáveis problemas deságuam em clusões. Outras iniciativas da nossa Casa tiveram
ônus para o sistema público de assistência à saúde. por bem também proteger a população dos contra-
Primeiro, pela dedução dos gastos com estes planos tos mentirosos, da segurança ilusória, da mentira da
do Imposto de Renda, ou, no caso das empresas, saúde total que os planos pregam.
por considerarem estes custos como despesas ope- No entanto, o que prevalece no momento é um
racionais. De todo modo, esta renúncia fiscal repre- substitutivo aprovado de forma no mínimo precipita-
senta a diminuição de uma soma vultosa de recur- da pela Comissão de Seguridade Social, que não
sos que seriam aplicados para a saúde. Estimativas pôde discuti-lo com a profundidade necessária e de
de alguns periódicos mencionam, por baixo, algo em forma alguma manifestou sua concordância total
tomo de 2 bilhões de reais por ano. Já faz muita di- com o conteúdo do que se considerou aprovado.
ferença. Agora, cabe à Comissão de Finanças e Tribu-

Por outro lado, os pacientes não atendidos, ou tação procurar reverter esta situação incompreensí-
mal atendidos, expulsos das Unidades de Terapia vel em que se coloca esta Casa, ao assumir interes-
Intensiva, doentes por causas não cobertas, e no ses flagrantemente contrários ao bem da Nação.
mais das vezes, sofrendo de patologias cujo· trata- Neste texto em apreciação, consubstanciam-se to-
mento é caro - por isso mesmo, rejeitados pelos pla- dos os vícios"'já apontados como inaceitáveis para
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os consumidores. Permitem-se exclusões, carên- govemamentais no sentido de corrigir os desequilí-
cias, toda situação de desamparo permanece intoca- brios regionais e pessoais revelados na pesquisa.
da. Em primeiro lugar, o Brasil vem piorando ao

Isto é extremamente perigoso, uma vez que, se longo do tempo. No relatório de 1995 ficamos em
aprovado, a lei resultante tomará aceitável o proce- 63!2 lugar na classificação dos países com maior de-
dimento que hoje revolta, pela iniqüidade e frieza da senvolvirnento humano, com um fndice de Desenvol-
lógica do lucro aplicada à saúde. vimento Humano (IDH) de 0,804, bem abaixo de vá-

Saúde e lucro não combinam. Não podemos rios países latino-americanos. No relatório de 1996,
submeter as exigências de atenção à saúde a uma o índice caiu para 0,797, abaixo do índice médio da
ótica mercantilista. Isto nunca deu certo, e não vai América Latina, que foi de 0,823.
dar certo agora, muito menos em nosso Brasil. É a confirmação do que temos constantemente

O País não pode aceitar que desrespeito tama- denunciado desta tribuna: o extraordinário desenvol-
nho seja transformado em lei. Não neste momento, vimento econômico do País, que o classifica entre
em que a valorização do cidadão como consumidor as maiores economias mundiais, não é compartilha-
ganha alento e se fortalece. do pela imensa maioria do seu povo. Ao contrário,

Por tantos e incontáveis motivos, lutamos pela um em cada três brasileiros, segundo o Relatório da
regulamentação justa dos planos de saúde. Eles não ONU, não tem renda suficiente para atender as ne-
podem negar assistência digna aos que a eles se cessidades básicas da vida. São 41',9 milhões de
associam. Quero que o jogo seja limpo e claro, que brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza,
a ilusão de todas as promessas e de todas as propa- sendo que desses uma parcela significativa é de in-
gandas não se desfaça quando realmente se neces- digentes, que não tem renda suficiente nem para co-
sitar dos serviços pagos antecipadamente. mero Os brasileiros excluídos da riqueza nacional

Por isso, Sr. Presidente, Sr'\s e Srs. Deputa- concentram-se principalmente no Nordeste e no Su-
dos, chamo a atenção desta Casa. Não podemos deste e, particularmente, nas zonas rurais. Mas a
admitir que tão grave distorção resulte em lei - uma pobreza não está apenas no Nordeste rural e atrasa-
lei com a qual não concordamos. Tenho certeza de do: em termos absolutos, São Paulo é o Estado com
que esta Casa não concorda. No entando, por ve- maior número de pobres, mais de 5 milhões de pes-
zes, assuntos tão palpitantes caminham sem que soas estão fora do mercado de consumo, sobrevi-
nos demos conta, no roldão das atividades inces- vendo em condições indignas de existência. En-
santes deste mandato. Alerto - é preciso ficarmos quanto isso, evidenciando a insensibilidade dos nos-
atentos e participarmos da discussão deste assunto sos governantes, a exposição UAcervo da Assem-
- positivamente, decididamente, com o entusiasmo bléia Legislativa de São Paulo", aberta no dia 17
e a firmeza que o tema requer. desse mês no Palácio 9 de Julho, revela que o orça-

A defesa da nossa população contra atividades mento do Estado tem cada vez menos priorizado a
predatórias, enganosas, prejudiciais ao País e aos área social, destinando cada vez menos recursos
indivíduos é dever inquestionável de todo parlamen- para saúde, segurança e transportes.
tar. Mas voltemos à questão nacional. O Relatório

Assim, peço atenção, coragem e participação da ONU mostra que o Brasil tem uma das maiores
de todos os meus nobres pares nesta batalha. Este concentrações de renda do mundo. A renda média
é momento d9 demonstrarmos nosso empenho para dos 10% mais ricos da população é quase 30 vezes
proteger nossa população. maior do que a renda média dos 40% mais pobres.

Era o que tinha a dizer. Os 40% mais pobres, no Brasil, não detêm mais do
O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Pro- que 10% da renda em nenhuma das regiões do

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e País. É um escândalo, principalmente quando com-
Srs. Deputados, foram divulgados ontem pela im- parado com o resto do mundo, onde na maioria dos
prensa os resultados parciais do Relatório sobre o países, na média, os ricos ganham 10 vezes mais
Desenvolvimento Humano elaborado, em conjunto, do que a população mais pobre. Pasmem V. Ex'ls, o
pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Brasil está, em termos de concentração de renda,
Desenvolvimento) e pelo IPEA (Instituto de Pesquisa atrás de Botsuana, no sul da África, do Peru e do
Econômica Aplicada). São revelações alarmantes Panamá. É uma iniqüidade que perdura eternamen-
que demandam a atenção de todos nós e, principal- te neste País, agravando-se com o passar do tempo,
mente, demandam a execução urgente de políticas sem que nossos govemantes tenham vontade políti-
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ca e decisão para enfrentar a questão. Não há solu
ção fácil nem rápida para a desconcentração de ren
da no Brasil. Mas, quanto mais omisso for o Gover
no mais dramática ela se torna, mais difícil a sua so
lução.

É preciso programas governamentais urgen
tes voltados para criar oportunidades de emprego
e renda para as parcelas mais carentes da popula
ção brasileira. São programas que começam com
uma reforma agrária, efetiva e justa, que permita
não apenas o acesso á terra a quem não tem, mas
também gere condições de produção e renda. São
decisões de elevação contínua do salário mínimo.
São programas de educação básica para todos, de
erradicação do analfabetismo. São programas de
geração de emprego, que absorvam inicialmente
os trabalhadores menos qualificados, mas que se
jam acoplados ao treinamento e à capacitação
para aumento de produtividade. São políticas fis
cais que atinjam o excesso de renda e a ostenta
ção. Enfim, são medidas e políticas voltadas à am
pliação das oportunidades para os mais desfavore
cidos e, principalmente, voltadas ao crescimento
econômico.

Infelizmente, o que vemos é o contrário de tudo
isso. O que vemos é um Governo preocupado em
socorrer bancos falidos e ajudar banqueiros inescru
pulosos, enquanto faltam recursos para os progra.,.
mas sociais.

O que vemos são níveis crescentes de desem
prego, são empresas com dificuldades cada vez
maiores para sobreviverem. São milhares, milhões
de postos de trabalho fechados a cada dia, levando
os trabalhadores à miséria e à exclusão social.

Enquanto isso, Sr. Presidente, o Governo vê
se preso às armadilhas perversas do programa de
estabilização, condenando a economia à estagna
ção. Ainda ontem, os jornais noticiaram as perspecti
vas de crescimento para este ano: de 3 a 4%, se
tanto, quando essa é uma economia que precisa
crescer pelo menos 7% ao ano para poder absorver
os milhões de jovens que entram anualmente no
mercado de trabalho e manter os empregos já exis
tentes.

Até quando ficará este Governo assistindo pa
ralisado à destruição da economia nacional e á apro
ximação do desastre econômico? É preciso mudan
ça urgente de rumo, é preciso alteração urgente da
política econômica, para que os resultados do Rela
tório do Desenvolvimento Humano da ONU, no pró
ximo ano, não apresentem números ainda piores do
que os deste ano.

o SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a Companhia Vale do Rio Doce é
detentora de 25% do comércio transoceânico de mi
nério de ferro. Causou-nos admiração a estrutura
gerencial e a operacionalidade da empresa, desde a
mineração, o transporte e a granulação até a expor
tação ou destinação do produto para o mercado in
terno. A Vale é orgulho não só da Nação. Os funcio
nários, desde o Presidente até operadores, tem ati
tudes responsáveis de verdadeiros donos. Isso tal
vez seja uma das causas do seu grande sucesso.

No mês de maio, nos dias 17,18 e 19, um gru
po de Deputados, assessores e jornalistas visitaram
a Companhia Vale do Rio Doce a convite daquela
empresa.

Tenho a satisfação de deixar registrado nesta
Casa o relatório dessa viagem, para o conhecimento
dos demais membros desta Casa.

Era o que tinha a dizer.

(TRANSCRiÇÃO NÃO AUTORIZADA,
CONFORME ART. 75, INCISO I, DO.REGI
MENTO INTERNO.)

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, desejamos nos solidarizar com a
população de Tacaratu, um Município encravado no
Moxotó pernambucano, pela criação do Movimento
"União do Povo para o Povo", presidido pela empre
sária Janicleide Carvalho.

Esse movimento nasceu no Distrito de Carai
beiras, responsável por grande parte da economia
do Município, e suas principais reivindicações, no
momento, são o fornecimento de água às populaçõ
es e o asfaltamento do acesso à Petrolândia.

Recentemente, estivemos, acompanhados da
Presidente Janicleide Carvalho, no gabinete do Pre
sidente da COMPESA, empresa responsável pelo
abastecimento de água de Pernambuco, que, garan
tiu o atendimento às populações de Tacaratu e Ca
raibeiras, até o final deste ano.

Em razão da importância desse movimento, a
imprensa tem divulgado as ações da ·União do Povo
para o Povo", inclusive documento entregue ao Sr.
Presidente da República, Fernando Henrique Cardo
so, em sua passagem por Petrolina.

Neste domingo dia 16, o "Jornal do Comercio",
de Pernambuco, destacou em sua coluna "Regio
nal", sob o título ·Uma Vila esquecida por todos", do
jornalista Emmanuel Andrade, importante material
que retrata a real situação desse esquecido Municí-



Quase 80% da população de Caraibei
ras e dos sítios vizinhos, vivem economica
mente voltados para o trabalho dos teares.
É comum encontrar em algumas casas uma
pequena oficina ostentando o tear manual e
o elétrico. O ex-agricultor Manoel Pedrosa
Araújo, 29 anos, em um curto espaço de
tempo abandonou a enxada para se dedicar
ao trabalho nos teares. Hoje ele é dono de
mais de 40 teares e comercializa a maior
parte de sua produção em capitais do Nor
deste e São Paulo. As peças de linha produ
zidas em Caraibeiras também freqüentam
as bancas instaladas nas feiras populares,
como a sulanca de Caruaru.

Como no município de Caraibeiras não
existe outro meio de trabalho, quase toda a
comunidade se envolve com a cultura dos
teares, principalmente, adolescentes e crian
ças que em sua maioria considera essa arte
um meio de diversão. "Aprendi em um só dia
fabricar e bordar peças. É bom para ver o
tempo passar", diz Maria das Dores Araújo,

·Uma vila esquecida por todos
Emmanuel Andrade - Especial para o

JC
Tacaratu - Um grupo de moradores da

vila de Caraibeiras, no Município de Tacara
tu (Sertão do Moxotó), a 480 quilômetros do
Recife formou o movimento "União do Povo
para o Povo", com o objetivo de reverter a
situação de penúria em que se encontra a
comunidade caraibeirense. Os integrantes
do movimento realizaram um abaixo-assina
do que já conta com mais de 1.500 assinatu
ras. O próximo passo será a formalização de
um documento-manifesto relatando toda a si
tuação que se agrava como a falta de água.

A população da vila enfrenta, há vários
anos, uma série de problemas devido à falta
dágua. Os moradores de Caraibeiras e vá
rios sítios vizinhos eram abastecidos pelo rio
Moxotó, que está praticamente seco. E, nos
tempos de chuva, a pouca água que nele se
acumula é salobra, sem condições de ser
utilizada para o consumo humano.

Um dos líderes do movimento, a co
merciante Janicleide de Carvalho Costa, re
lata que a população de Tacaratu e Carai
beiras está apavorada. "Tem gente até fa
zendo promessa para ver a água sair das
tomeiras", conta Janicleide, lembrando que
a situação se torna mais revoltante quando
os moradores se conscientizam que a 12
quilômetros da vila está o lago de Itaparica.

"Se houvesse vergonha política há
muito teria sido implantada uma adutora pu
xando da água do São Francisco·, alfineta
Janicleide. Para muitos moradores de Carai
beiras, é inadmissível que uma região rica
em função da cultura dos teares - "que já foi
assunto de reportagens do Fantástico e Fo
lha de S. Paulo" - rastejar no dilema da
seca.

O laboratorista da Compesa, Jurandir
Gomes, que também faz parte do movimen
to, argumenta, que devido à escassez, a
água vem sendo um dos principais produtos
comercializados em Caraibeiras. Segundo
ele, a maioria das famílias está comprando
da água tirada na fonte natural "Fonte Gran
de", que fica na sede do Município.
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pio e, principalmente, as ações do Movimento Popu- Ele acrescenta que, devido à grave si-
lar. Pela sua importância, transcrevemos a matéria tuação, o posto da Compesa local foi desati-
na íntegra neste pronunciamento. vado, restando apenas o de Tacaratu. Ainda

de acordo com o Jurandir, o rio Moxotó não
é perene e o único poço amazonas e três ar
tesianos existentes, não dispõem de vazão
suficiente para abastecer a população.

Aos 42 anos de sua emancipação (de
Petrolãndia), o município de Tacaratu en
frenta dificuldades também devido à falta de
asfaltamento das estradas. Partindo de Pe
trolãndia são dezessete quilômetros de es
trada de terra, com mais nove em direção a
Caraibeiras. No entanto, outro objetivo do
movimento é cobrar a construção do asfalto
nestes trechos.

O Município de Tacaratu tem cerca
de 18 mil habitantes sendo que o único
distrito, Caraibeiras (a 9 Km da sede) rep
resenta quase a metade dessa população.
Encravada no Sertão Pernambucano do
Moxotó, a vila de Caraibeiras nunca teve a
agricultura como o forte. A principal fonte de
renda de todo o município é secular e sem
pre saiu das dezenas de teares espalhados
no distrito, confeccionando diariamente ta
petes, mantas, jogos americanos, redes e
outras peças que começam a circular, in
clusive, no exterior.
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1~ ?nos, q~e ganha R$ 7,00 por produção Casa e, questões pessoais, perturbassem interesses
dlanamente . públicos.

Feita esta transcrição, pedimos aos Governos Não incrimino, em princfpio, aquele Parlamen-
Federal, e de Pernambuco não apenas água para as tar pela distribuição dos panfletos, pois nem creio
populações de Tacaratu e Caraibeira, mas, também, que S. ExA estivesse em Brasnia no momento da
asfaltamento de acesso ao Municfpio de Petrolândia. panfletagem, fato que se constitui em álibi perfeito.

Este o nosso registro de hoje. Mas que pessoas de seu gabinete o fizeram é fato
O SR. JOSÉ JANENE (Bloco/PPB _ PRo Pro- comprovado pela Segurança da Casa.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrDs e . Em situações idênticas e misteriosas, pessoas
Srs. Deputados, lamento ter que ocupar o tempo e a estranhas aos quadros da Câmara fizeram panfleta-
atenção dos Srs. Parlamentares para tratar de um gem contra Deputado. Houve uma reação enérgica
assunto que não deveria ser objeto de pronuncia- das autoridades desta Casa, e todos os solidariza-
mento nesta Casa. Esta tribuna é, no entanto, o es- mos com uma de nos~as mais ilustres colegas, en-
paço mais importante para que o Deputado fale em tão vftima daqueles procedimentos indignos. Agora
sua própria defesa quando tratado de modo injurioso o caso se me afigura como de maior gravidade, por-
ou calunioso por pessoas de formação duvidosa e que servidores qualificados de um gabinete parla-
por aqueles que se servem do mau caráter de tercei- mentar se prestam à prática de um crime, que está a
ros para se revelarem, igualmente, desprovidos de merecer providências enérgicas da Presidência da
dignidade pessoal. Câmara dos Deputados.

Esta semana fui surpreendido com a panfleta- Quero deixar claro que as situações apontadas
gem que se fazia junto aos gabinetes Parlamenta- no documento distribufdq não expressam verdades,
res, distribuindo-se um documento, possivelmente e o fato de alguém dar curso às mentiras, imiscuin-
reproduzido nos serviços de mecanografia desta do-se, inclusive, em um problema que não vai além
Casa, contendo injúrias e calúnias contra este Depu- dos limites de uma relação familiar em desgaste,
tado, calcadas em textos de um jornal paranaense pois o autor originário das calúnias é um sobrinho
que, por motivos que desconheço, sempre se refere meu, torna-o passfvel de medidas que não me escu-
à minha pessoa de forma desprestimosa. sarei em adotar nos locais e fóruns competentes,

As injúrias e as calúnias já estão sendo objeto pois a minha honra pessoal e o meu caráter me obri-
de procedimentos judiciais, fato que o jornal não re- gam a que não assista, passivamente, a tais proce-

dimentos.
vela, expressando tão-somente a opinião de um ad-
versário polftico que, infelizmente, tem vfnculos fami- Neste sentido, fiz chegar à Presidência da Câ-
Iiares com este Deputado, que, corno política, obsta mara dos Deputados um oncio, datado de 18 de ju-
intenções menores daquele seu ex-aliado. nho de 1996, requerendo abertura de sindicância

Não me preocupam as investidas dos que, por para que sejam apurados os fatos e a responsabili-
motivos inconfessáveis, se façam contra minha pes- dade do servidor Germano Pereira dos Santos, Pon-
soa com arrazoados que podem ser desmistificados to n

ll
51.347, nos fatos por mim comentados e la-

ao exame daquelas peças pelo Poder Judiciário. En- mentados neste momento.
tretanto, quando um servidor desta Câmara dos De- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, SrIs e
putados se coloca ao dispor de tais situações, e con- Srs. Deputados, - José Janene, Deputado Federal
forme apurado pela Segurança da Casa em depoi- - PPB/PR
mento do indiciado, distribui à larga tais panfletos, O SR. NELSON MARQUEZELU (Bloco/PTB -
urge que medidas enérgicas sejam tornadas, em de- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
fesa do meu nome e em resguardo daqueles a quem te, SrIs e Srs. Deputados, o informe do Fundo das
tal servidor, de nome Germano Pereira dos Santos, Nações Unidas para a Infância (UNICEF) de 1996
serve e atende subservientemente nesta Casa. sobre o progresso das nações divulgado recente-

O referido servidor é Chefe de Gabinete Parla- mente destaca como "escandaloso· o fato de que
mentar de Deputados oriundo de meu Estado. E, se milhões de crianças sofrem as conseqüências da má
em verdade, no Estado, tenho para com aquele Par- administração econômica do mundo.
lamentar divergências naturais, inerentes a posições Milhões de crianças em todo o mundo estão
polfticas, partidárias e ideológicas, seria de todo de- ainda mal alimentadas, exploradas no trabalho ou
sagradável que tais confrontos aflorassem nesta privadas de atendimento médico, quando a comuni-
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dade mundial dispõe dos meios para vencer o sub- monstrar a mesma confiança e esperança, por oca-
desenvolvimento. sião da privatização, em leilão, levada a efeito no dia

O UNICEF lançou este ano um apelo à comu- 14 de junho último, da Malha Centro-Leste, na Bolsa
nidade mundial para que esta libere os -milhões de de Valores do Rio de Janeiro, pelo preço de
dólares" necessários para que sejam respeitados os R$316,9 milhões. O novo operador da Malha será o
direitos fundamentais das mulheres e das crianças. Consórcio formado pela Companhia Vale do Rio

A entidade da ONU lembra que somente qua- Doce, MPE, CSN, Interférrea, Rail Tex, Half Part-
tro países (Noruega, Dinamarca, Suécia e Holanda) ners, Garantia e Judori.
destinam ajuda internacional para o desenvolvimen- A malha Centro-Leste, a exemplo de outras,
to no nível requerido pela ONU, que é de 0,7% de está sucateada. Das 394 locomotivas, há 268 em
seu PNB. ' condições de operação, as outras estão paralisadas

O atual agravamento das desigualdades entre por falta de manutenção e à espera de restauração.
ricos e pobres é uma pesada ameaça para a coesão A metade das locomotivas tem mas de 26 anos.
social em numerosas nações. Uma parte dos vagões tem mais de 25 anos. Das

A maioria dos países em desenvolvimento, se- 933 pontes e viadutos ao longo dos 7.080 quilôme-
gundo o informe, poderia satisfazer suas necessida- tros de extensão da Malha, 22% precisam de con-
des sociais com os próprios recursos, se isso fosse servação, restauração e desubstituição.
determinado como prioridade. Contudo, na década A malha Centro-Leste atua nos Estados de
de 80, esses países só reservaram 1,6% do PNB Sergipe, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Espírito San-
para a saúde e 3,8% para a educação, destinando to, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É formada por
em troca 4,3% para os gastos militares. três superintendências regionais: SR 2 (Belo Hori-

Em 1985, os países da África subsaariana só zonte), SR 7 (Salvador) e SR 8 (Campos-RJ). As
destinaram 3% do PNB às necessidades essenciais, suas ligações ferroviárias abrangem Belo Horizonte,
quando na realidade teriam sido necessários 5,5%: Salvador, Campos, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília
uma despesa que estava ao próprio alcance, lem- e Aracaju. Faz conexões com FEPASA, Malha Su-
brando-se que para cobrir gastos de armamentos fo- deste, Malha Nordeste e Estrada de Ferro Vitória-Mi-
ram destinados 4,3%. nas. Possui a extensão de 7.080 quilômetros com

É lamentável constatar, Sr. Presidente e no- 394 locomotivas e 9.380 vagões.
bres Deputados, que nossa época está essencial- A Malha Centro - Leste tem uma posição es-
mente preocupada com a rentabilidade e com um ci- tratégica. Cobre uma área que corta grandes centros
nismo em relação aos esforços de desenvolvimento, produtores de aço, cimento, calcário, fertilizantes,
como afirmou o Sra. Carol Bellamy, Diretora-Geral grãos, minérios, produtos petroquímicos e siderurgi-
do UNICEF. cos, além de contar com dois importantes corredo-

É o que tínhamos a dizer. res: o Leste-oeste, que liga a região central do País
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (Bloco/PPB ao litoral, e o Norte-Sul, que liga Salvador, na Bahia,

- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- ao Sudeste. Nos dois casos, há um grande potencial
dente, srªs e Srs. Deputados, é sabido que o cená- de transporte ferroviário, com grãos da região do
rio do setor ferroviário nacional é de abandono, é o cerrado para os portos, e produtos petroquímicos do
retrato da situação caótica em que ele se encontra. pólo de Camaçari, na Bahia, para o Sudeste.
As causas do sucateamento do setor são a adminis- Creio que o reflexo dessa privatização influirá
tração precária, acumulando problemas, a falta de positivamente na indústria de equipamentos e no
recursos para a manutenção e a falta de investimen- mercado de fretes e é esperança para milhões de
tos para ampliação das linhas ferroviárias e para a pessoas que sofrem com a falta de sistemas de
renovação de material rodante (vagões e locomoti- transportes em grandes cidades, mormente por não
vas). terem metrô e trens suficientes.

No dia 23 de abril deste ano, em pronuncia- O SR. MARCELO BARBIERI (BlocoIPMDB -
mento nesta Câmara dos Deputados, tecendo consi- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
derações sobre a privatização, em leilão, da Malha te, SrBs e Srs. Deputados, num momento em que
Oeste, afirmei que ela significava o início da abertu- todo o Brasil procura formas para reduzir custos, çfe
ra de perspectivo para recuperação do setor ferro- maneira a baratear o que é consumido pela popula-
viário no Brasil, que era o início do resgate do siste- ção, somos obrigados a conviver com regras do Go-
ma ferroviário. Igualmente, continuo a afirmar e de- vemo Federal que oneram as empresas e impedem
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que estas possam praticar preços de venda meno- prensa, que busca através de seus artigos determi-
res. nar maior responsabilidade dos órgãos de informa-

Essa é uma situação curiosa que vemos em di- ção naquilo que divulgam, estabelecendo punições e
versos setores da economia, criando o chamado ressarcimentos.
Custo Brasil, pelo qual os preços praticados no mer- Não é como querem fazer crer alguns, uma lei
cado interno são mais altos que os praticados no contra a liberdade da imprensa, tampouco uma for-
mercado externo, justamente porque aqui os impos- ma velada de censura. Nem esta Casa se prestaria
tos, taxas e custos indiretos oneram mais a cadeia a isto, não existe clima para medidas desta nature-
produtiva de comercialização. za. Os jornalistas, na sua grande maioria honestos e

Assim é o custo do álcool carburante, utilizado conscientes, sabem perfeitamente quais são os
como combustível para veículos. Como o custo de reais propósitos na mudança da legislação, e tam-
produção do álcool é alto e sua venda a preços rea- bém alguns proprietários de empresas de comunica-
listas afastaria o consumidor, prejudicando a exis- ção, capacitados da importância de suas responsa-
tência de um programa no qual já se investiram bi- bilidades, não se mostram temerosos com os efeitos
Ihões de reais e que gera dezenas de milhares de de nova lei. Apenas os que fazem da imprensa uma
empregos, principalmente no meio rural, o Governo gazua para atividades pouco recomendáveis, os que
Federal estabeleceu um subídio, o qual é pago às usam dos jornais como instrumento de intimidação e
destilarias de álcool, para que o álcool carburante chantagem não aceitam, rebatem e procuram evitar
possa ser vendido nas bombas de abastecimento a implantação de uma legislação severa que possibi-
dos postos revendedores a um preço menor que o lite à Justiça coibir abusos e ações devastadoras à
preço da gasolina. Acontece que o Governo Federal honra, à dignidade e ao patrimônio de cidadãos des-
definiu o subsídio, mas repassou parte de seus cus- protegidos e indefesos.
tos às distribuidoras de combustíveis, as quais não Sr. Presidente, sou uma das vítimas da impren-
têm que arcar com custos que são de responsabili- sa irresponsável, suspeita, mal intencionada. No iní-
dade do Governo. cio de 1995, fui subitamente surpreendido por man-

As distribuidoras, ao adquirirem o álcool, pa- chetes de primeira página com chamadas especiais
gam àS destilarias pelo produto o seu preço real, já e outros recursos sensacionalistas no jornal Estado
incluindo o subsídio, de forma que as destilarias re- de Minas levantando acusações surrealistas de ser
cebem tudo a que têm direito em operação pratica- eu criminoso. Algo jamais visto na história do joma-
mente à vista. Iismo mineiro em matéria de retaliação, atingindo um

Já as distribuidoras, por suas vez, ao vende- cidadão detentor de um mandato parlamentar, pro··
rem o produto aos postos revendedores, o fazem prietário de uma das maiores empresas de transpor-
por um preço menor, já descontado o valor do subsí- te do país e de importantes indústrias de autopeças,
dio, o qual posteriormente lhes será ressarcido pelo chefe de família e membro atuante de inúmeras ati-
Governo Federal, através do Departamento Nacional vidades comunitárias em Belo Horizonte.
de Combustíveis. Dada a gravidade e o teor das acusações, o

Assim, os postos revendedores recebem o ál- mínimo que se poderia esperar de um jornal razoa-
cool a um preço menor daquele que é praticado pe- velmente responsável é que fosse eu ouvido prelimi-
las destilarias, com a diferença sendo bancado pelas narmente, que tivesse a oportunidade de refutar,
distribuidoras de combustíveis. que fosse procurado em meus endereços certos e

A produção de álcool enfrenta sérias dificulda- sabidos para, como ia outra parte, exercer o direitl"
des, resultado de equívocos que comprometem a de contestar, divergir ou explicar, como é norma nlJ
cadeia produtiva e oneram as distribuidoras. jornalismo sério. Para maior destacar as matérias d,·

A recuperação do setor alcooleiro passa por famatórias publicadas na campanha que se seguiu
uma revisão dos ônus a que cada segmento é sub- foi feita uma logomarca da minha empresa, uma
metido. identificação especial, grifando todas as publicações

Era o que tinha a dizer. como um "dossiê\ com elementos pseudamente co-
O SR. VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG. Pro- Ihidos nos arquivos da Pol(cia Federal e de outros

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e organismos oficiais. Foi uma armação completa, cui-
Srs. Deputados, tramita nesta Casa um projeto de lei dadosamente arquitetada e escandalosamente divul-
que pela sua importância tem levantado controvér- gada como se os fatos apresent~dos fossem reais,
sias e dividido opiniões. Refiro-me à nova Lei de Im- comprovados e irretorquíveis. Somente aqueles que



Na impossibilidade de detectar, Sr. Presidente,
os motivos de tanto virulência, somente me foi pos
sível o conhecimento da fonte em que o jornal se
abastecia para firmar as suas agressões. Toda a
base estava nas acusações de um presidiário, de
um condenado pela Justiça, de um marginal notório
nos registros policiais minérios. Um criminoso cujo
prontuário extenso e assustador se estendia em vá
rias páginas. Do fundo do cárcere, o responsável pe
las denúncias tão sofregamente acolhidas pelo jor
nal cumpria pena por crimes qualificados no segui
mento de uma carreira marcada por homicídio, este
lionato, estupro, falsificação de documentos, chanta
gens e, até mesmo, uma confusa participação em
atentados políticos, ex-funcionário de minha empre
sa, demitido após uma ação litigiosa, revoltado e
ressentido, persistente no seu furor de vingança,
que vinha há mais de dez anos me dirigindo amea
ças, tentando achaques, articulando denúncias, bus
cando com uma tenacidade psicótica e, às vezes,
amparada por versáteis políticos encontrar uma bre
cha onde pudesse penetrar e saciar as suas frustra
ções. E foi exatamente num jornal inconseqüente,
desqualificado para o exercício sadio da informação
que encontrou o espaço, a guarida, o apoio e a cum
plicidade para investir contra a minha honra, prejudi
car as minhas empresas, trazer a infelicidade à mi
nha família, o que me levou ao constrangimento de vir
a público para me defender através de recurso absur
do, de absoluto nonsene, de pagar, a preços exorbi
tantes, espaço no próprio órgão que me atacava.

Uma situação somente possível num país pro
vido de uma lei de Imprensa falha, obsoleta e mar
cada pela parcialidade. Cabe-nos ressaltar, Sr. Pre
sidente e Srs. Deputados, que as gravíssimas acu
sações feitas a minha pessoa, as imputações dirigi
das a um Parlamentar no seu segundo mandato
nesta Casa, a um deputado que foi sufragado em
seu Estado com 72 mil votos, não foram objeto de
qualquer comentário em todo o resto da imprensa

.brasileira. Nenhum outro órgão de divulgação no
Brasil considerou que as acusações identificação
merecessem destaque, fossem uma informação de
relevância para os seus eleitores. O mesmo silêncio
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como eu já foram alvo de ataques dessa natureza se estendeu às revistas semanais, aos noticiários da
poderão fazer uma avaliação correta dos traumas, televisão e às rádios. Algo aparentemente inconce-
dos dramas familiares, das perplexidades, da abso- bível, mas explicável.
luta sensação de vulnerabilidade ante a violência A omissão da imprensa nacional refletiu sim-
dos meios e a desigualdade das armas. É terrível plesmente o conceito do Estado de Minas entre os
sentir o peso da covardia friamente praticada sem seus pares, o conhecimento do nível de sua respon-
causas aparentes, razões perceptíveis e intenções sabilidade e suspeição dos seus métodos. Guardo
analisáveis. nos meus arquivos, os recibos pagos ao jornal n~

compra de espaço para minha defesa e tenho nas
várias ações que movo na Justiça contra aquele ór
gão a documentação comprobatória de minha ino
cência, da não procedência das acusações que fo
ram feitas e escandalosamente divulgadas para le
var-me à desmoralização e ao descrédito. Nos autos
destas ações estão os montantes das indenizações
que simbolicamente poderiam ressarcir a minha em
presa dos prejuízos resultantes da campanha grifa
da contra ela. São valores puramente aleatórios por
que a atual legislação, a que regula a Lei de Impren
sa, é falha, omissa, confusa e inócua.

Na realidade, e sabem disto as srªs e os Srs.
Deputados, jamais irei recuperar o meu conceito na
sua absoluta integridade, tampouco a minha empre
sa, que, devido à sordidez da campanha, perdeu
uma posição conquistada no exterior, poderá ser
ressarcida convenientemente dos seus prejuízos, re
sultantes de seus créditos cortados, financiamentos
sustados e contratos cancelados.

Se o Estado de Minas não levou fé em nossa
Pátria, pelo menos teve serventia para, através de
suas denúncias amplamente divulgadas pelos meus
concorrentes no exterior, devidamente traduzidas,
deslocar minha empresa da competição e inviabilizar
suas atividades.

Suponho, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o
meu caso seja realmente um episódio clássico do mau
uso da imprensa em razão. da fragilidade de uma legis
lação. Evidentemente não sou defensor de medidas
draconianas que pelo seu radicalismo pecam pelo ex
cesso conduzindo a situação a outro extremo. Apenas
sou por uma lei que pela severidade de seus dispositi
vos coíba a ação dos aventureiros da imprensa, dos
chantageadores e maus empresários que usam e abu
sam das liberdades da que está em vigor, certos da
impunidade. Uma lei que possa também obstaculizar a
ação dos jornalistas levianos e. inconseqüentes, que
escondem a incompetência pelo facilitário do sensa
cionalismo, pelo recurso das informações incorretas,
distorcidas e apressadas buscadas na escória social,
no submundo da marginalidade.

Sr. Presidente, irei lançar ainda neste ano em
Minas um jornal de circulação nacional. Não vou co-
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meter uma aventura editorial nem tenho como objeti- Questões relativas à economia nacional, apoiando
vo básico e revanche e a retaliação. Não me movo decisivamente as empresas privadas, desenvolven-
por interesses menores. Apenas considero que o do um plano de reforma agrária, financiando progra-
Estado que me acolheu tão generosamente, onde mas de habitação e de saneamento básico.
firmei minhas rarzes, berço de minhas filhas, merece Era o que tinha a dizer.
ter fontes de informações eficientes, sérias e menos O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ. Pro-
comprometidas. Uma opção para os leitores, e tam- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
bém um santuário onde os homens de bem possam Srs. Deputados, durante duas semanas, repre-
se acolher e rebater os achincalhes, defendendo-se sentantes do Poder Público, empresários e especia-
das investidas e das ferozes rapinagens. Pretendo, listas de todo o mundo estiveram reunidos em Istam-
nos meus propósitos, um jornal que não temerá ne- bul, na Turquia, debatendo o "Habitat li", a Confe-
nhuma lei de imprensa, porque se pautará pela éti- rência das Nações Unidas (ONU) sobre problemas
ca, pela elevação, pelo respeito ao ser humano e de habitação e urbanismo de 150 países. O seminá-
pelas suas nobres causas. Uma espécie de sonho rio debateu os novos desafios da urbanização dos
que talvez o destino me torne possível realizar, com grandes centro urbanos e a busca de soluções para
a graça de Deus. esses graves problemas, visando à melhoria da qua-

O SR. PEDRO IRUJO (BlocoIPMDB - BA. Pro- Iidade de vida nas cidades.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Dentre estes desafios está certamente a busca
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para, de recursos alternativos para viabilizar projetos de
mais uma vez, alertar o Governo Federal sobre a pe- infra-estrutura urbana, saneamento básico e habita-
rigosa escalada do desemprego, da miséria e da vio- ção em todos os continentes, em especial nos paí-
lência que se amplia e ameaça o povo brasileiro. ses do Terceiro Mundo, onde a carência de habita-

A causa fundamental dessa crise é a política ção e a qualidade de vida representam a preocupa-
econômica praticada pelo Govemo, que estimula as ção maior dos governantes e da própria sociedade.
elevadas taxas de juros e fomenta a criação de no- Ao longo dos últimos anos ficou evidente a sa-
vos impostos, porém despreza as possibilidades de turação do papel do Estado na superação desses
implantar políticas sociais adequadas e geradoras desafios. Conscientes disso, todas as delegações
de milhares de novos empregos. presentes à Conferência procuraram definir, além

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, o discur- dos recursos, novas parcerias, inclusive com as Or-
so do Governo contrasta com o Brasil real, onde se ve- ganizações Não Governamentais (ONG) e com a
rifica uma deterioração acelerada dos salários, da ren- própria sociedade, para facilitar o encaminhamento
da, da capacidade produtiva e do tecido social. de soluções para esses problemas.

O relatório do Tribunal de Contas da União di- A propna ONU reconheceu, na plenária da
vulgado em 31 de maio de 1996 revela que o gover- Conferência, a falência do modelo centralizador das
no, em 1995, lamentavelmente reduziu os gastos decisões do Poder Público na execução de projetos
com O setor social. Em relação a 1994, as despesas de desenvolvimento urbano, bem como a necess'ida-
com·assistência a crianças caíram 82,93%; com pro- de de maior participação da sociedade no encami-
gramas para geração de empregos e renda, diminur- nhamento dessas questões. Durante os debates
ram 40,95%, com o apoio à educação e ao ensino prevaleceu a tese de que problemas como sanea-
básico, reduziram-se em 19,98%. mento básico, -transportes e habitação terão cada

Ora, todos esses programas são considerados vez mais um enfoque particularizado e com aplica-
essenciais. Cortes drásticos na liberação de recur- ção em pequena escala, ao invés de fazerem parte
sos para tais programas significa sério equívoco, de megaprojetos nacionais de difícil implementação.
pois comprometem o desenvolvimento econômico, o O "Habitat 11" foi certamente um foro privilegiado
combate à pobreza e principalmente a criação dos para se discutir o nível de participação do Estado na
tão necessários empregos. execução de políticas de desenvolvimento.

Em síntese, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputa- Esta Casa se fez presentes à Conferência,
dos, plenamente comprometido com a defesa intran- através de Parlamentares que integraram a delega-
sigente dos legítimos interesses do povo brasileiro e ção brasileira. Além de alguns projetos de adminis-
baiano, quero registrar, nos Anais desta Casa, o tração de cidades e de outras experiências na área
meu veemente apelo ao Governo Federal no sentido de desenvolvimento urbano, a delegação brasileira
de que trate, com maior realismo e empenho, as teve a oportunidade de avaliar e debater os mais di-
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ferentes projetos e experiências levadas a efeito nos medida favorece sobretudo a Região Nordeste,
mais diferentes países. grande consumidora do produto.

Consciente dos graves problemas que o País A utilização de transporte multimodal com essa
enfrenta nessa área, a Câmara dos Deputados não finalidade é ainda uma operação experimental, que
tem faltado com o apoio e colaboração ao Executivo pretende consolidar-se como mais uma opção de
na busca de soluções para a superação dessas difi- abastecimento para o Nordeste. Iniciou-se em abril
culdades. com o transporte rodoviário de uma mil toneladas de

Com um déficit habitacional estimado em 10 milho de Paracatu para Pirapora, Minas Gerais, em
milhões de moradias e sem perspectivas de solução cujo porto foram embarcadas para Petrolina, Per-
do problema a médio prazo, o Brasil colheu subsí- nambuco. Para tanto, contou-se com a participação
dios valiosos em Istambul para a elaboração de uma da Companhia de Navegação do São Francisco, a
nova política habitacional, de saneamento e de de- Frenave, numa operação que rendeu 55% de redu-
senvolvimento urbano. ção de custos em relação ao frete exclusivamente

Pesquisa do IBGE revela que 92% dos 5.400 rodoviário.
Municípios brasileiros não dispõem, de serviços de Trata-se da primeira etapa de um programa de
tratamento de esgoto, que corre a céu aberto ou é distribuição de estoques governamentais em todo o
despejado nos rios que abastecem as cidades. Des- Nordeste, já havendo previsão para uma remessa
se total de Municípios, somente 47% promovem co- de cinco mil toneladas de milho para região. a obje-
leta de esgoto em domicílio e 60% não dispõem de tivo do Governo Federal é atender às necessidades
serviço de coleta e tratamento de lixo urbano. dos pequenos e médios avicultores e suinocultores

A definição de novas parcerias, particularmente interioranos, que, em virtude da carência local do
com a iniciativa privada e a própria sociedade civil, é produto, chegam a importá-lo dos Estados Unidos.
fundamental para o sucesso das políticas de desen- a milho transportado a granel será descarregado di-
volvimento urbano. retamente em armazéns portuários para posterior

Deve-se levar em conta que até o ano 2.025, comercialização. Com tais medidas, o Governo não
dois terços da população mundial- aproximadamen- só facilita e incentiva a produção nordestina, como
te cinco bilhões de pessoas - estarão residindo nas favorece a agricultura das Regiões Sudeste e Cen-
cidades, contra 3,2 bilhões no campo. Há dois anos, tro-Qeste, que passam a dispor de novas possibili-
a população urbana era de 2,5 bilhões, enquanto 3,1 dades para o escoamento interno de suas colheitas
bilhões residiam no campo. Como se vê, os desafios de milho e de soja.
- não apenas na área de desenvolvimento urbano, Não é sem tempo o interesse governamental
mas também de educação, saúde e geração de em- pelo incremento do transporte hidroviário, sobretudo
prego - são imensos. Sem a busca de soluções ino- no que se refere à distribuição de alimentos ou de
vadoras e de novas parcerias, dificilmente o País insumos para a agricultura. Nosso território abriga o
conseguirá sair do círculo vicioso da pobreza, do maior contingente de rios navegáveis de todo o pla-
atraso e da baixa qualidade de vida. neta, a percorrer~m mais de 50 mil quilômetros em

O SR. ROBERTO PESSÔA (Bloco/PFL - CE. todas as regiões. Desde a Amazônia até o extremo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sul, nossos rios propiciam a circulação de riquezas
srªs e Sras. e Srs. Deputados, o escoamento da em condições bem mais favoráveis do que o fazem
produção é tão importante para a agricultura quanto as redes ferroviária e rodoviária, construídas e man-
o próprio plantio. Nesses termos, a questão do tidas a custos incalculáveis. De qualquer sorte, é
transporte toma-se fundamental, sobretudo em um certo que a utilização intensiva do transporte inter-
país de dimensões continentais como o Brasil. As- modal, com maior aproveitamento da malha hidro-
sim, deve-se incentivar a utilização de variadas mo- viária, facilitará o intercâmbio comercial entre as di-
dalidades de transporte em todo o território nacional, versas regiões do País, com especial proveito para a
tendo em vista a diminuição dos custos e a agiliza- Região Nordeste.
ção de todo o processo de comercialização. Há décadas preconiza-se no Brasil a integra-

É por essa razão que aplaudimos a recente ini- ção nacional, com superação das profundas diferen-
ciativa tomada pela.CaNAB - Companhia Nacional ças econômicas regionais. A iniciativa da CaNAB,
de Abastecimento -, no sentido de comercializar de exploração comercial do rio São Francisco, não
também por via fluvial o milho produzido em Minas apenas demonstra a viabilidade e as vantagens do
Gerais, mais exatamente pelo rio São Francisco. A transporte intermodal como também favorece o setor



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Carlos Melles.
O SR. CARLOS MELLES (Bloco/PFL - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Deputados, falarei sobre a retomada do desenvolvi
mento e a oferta de emprego no Brasil.

Talvez a principal conseqüência da crise que
se tem verificado em vários sistemas capitalistas
em todo o mundo se manifeste no nível de empre
go. Essa questão tem representado uma das
maiores preocupações do final deste século e está
associada diretamente ou não à modernização dos
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produtivo nordestino, facilitando o abél~lt:!cimento e o do-se apenas com o próprio bolso e em tirar o máxi-
escoamento da produção. Na certeza do êxito, mani- mo de vantagem, ainda que irregular, ilegal, imoral
festamos apoio integral ao referido projeto, desejan- ou antiética.
do seja ele ampliado de modo a incluir outros produ- No fundo, os indivíduos que cobram reformas
tos, outros portos, outras regiões. ou ações mais enérgicas do Governo com vistas ao

O SR. ILDEMAR KUSSLER (PSDB - RO. Pro- bom uso do Erário são os mesmos que não hesitam
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e um só momento em tirar o maior proveito, desde que
Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para pessoal, junto aos cofres públicos.
externar minha surpresa com a manchete estampa- O que espanta, nobres pares, é que esse tipo
da hoje no jornal O Globo intitulada "Nova Fraude de atitude tem partido de determinados segmentos
usa Tempo de Estudo na Aposentadoria". da própria sociedade, a qual, em primeira análise, é

Segundo aquele jornal, a Previdência desco- a principal prejudicada com o assalto aos cofres da
briu esse novo tipo de fraude, que fez com que pes- Previdência. Enquanto e$se tipo de fato lamentável
soas se aposentassem contando o período em que ocorre, em Alagoas, por exemplo, há um grupo de
eram estudantes como se fosse tempo de serviço. três mil brasileiros, ex-portuários do Porto de Ma-

Por mais incrível que possa parecer, a pró- ceió, que recebem aposentadoria que varia de
pria Associação Nacional dos Procuradores da Re- R$O,01 a R$O,1 O. Infelizmente no Brasil ainda impe-
pública está estimulando a fraude, uma vez que ra a famosa "Lei de Gérson", em que o importante é
em fevereiro deste ano encaminhou aos seus as- tirar vantagem, qualquer que seja. O estarrecedor
sociados uma circular sustentando que as pessoas ainda, caros Deputados, é que geralmente essas si-
podem requerer o reconhecimento do tempo de tuações são provocadas através de alguns escritó-
serviço a partir dos 14 anos, desde que tenham rios de advocacia e determinados advogados, os
sido estudantes e paguem retroativamente as con- quais, ávidos em busca de causas que lhes possam
tribuições ao INSS. valer algum dinheiro, provocam e incentivam ações

Essa aposentadoria fraudulenta é resultado de contra o Governo. Para isso, procuram falhas ou in-
uma interpretação equivocada da Lei nll 7.004, de terpretações diversas da lei, provocando esse tipo
1982, conjuntamente com a Lei nll 8.212, de 1992, de situação. Nem quero discutir aqui se as leis são
sendo que essa última revogou aquela. A Lei nº bem ou mal formuladas, dando margem a que es-
7.004 rezava que o estudante com pelo menos 14 pertalhões queiram se aproveitar. Nem é esse o cer-
anos de idade poderia contribuir de forma facultati- ne da questão que ora abordo. O que discuto é o as-
va para a Previdência Social, tendo com isso direito pecto moral, o aspecto ético, o aspecto justo dessas
a um auxflio em caso de invalidez, morte e assistên- situações absurdas e abusivas. Ainda acredito que se
cia médica, mas deixando claro em seu art. 11 que o cada um fizer a sua parte, se cada um se dedicar sem-
período de contribuição do estudante não seria con- pre em busca do que é justo, do que é correto, do que
siderado para aposentadoria. Já a Lei em vigor, a é honesto, transformaremos o Brasil numa grande Na-
8.212192, reza que o estudante com mais de 14 ção em que todos possam viver condignamente.
anos pode contribuir para a Previdência como segu- Era o que tinha a dizer.
rado facultativo e contar tempo de serviço para se O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos)
aposentar. A regra, no entanto, só vale para estu- Passa-se ao
dantes que efetivamente recolheram as contribuiçõ
es a partir de 1992. O golpe consiste em tomar por
base as duas leis e, através de artifícios, reconhecer
o tempo de estudante como de serviço e efetuar o
pagamento retroativo das contribuições.

O escandaloso, caros companheiros Parlamen
tares, é o grande afluxo de pessoas que têm procu
rado os postos do INSS no Brasil inteiro em procura
do suposto direito. Num momento em que a Previ
dência Social passa por gravíssima crise, com falta
de recursos até para pagar os atuais aposentados,
parece que muitos integrantes da própria sociedade
ainda não compreenderam o problema, preocupan-
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processos produtivos ou ao nível da atividade eco- vorece todos. Os alimentos são, como dizem os eco~

nômica. Quando há diminuição da atividade econ~ nomistas, bens-salários. Se os preços dos alimentos
mica e redução dos investimentos, verifica~se au~ caem, isso equivale a aumento dos salários. Assim,
mento do desemprego e conseqüente elevação dos a queda dos preços agrícolas, ocasionada pelam~
gastos para manutenção do contingente que fica à emização da agricultura, acarreta um aumento da
margem dos setores produtivos. Essa é exatamente renda per capita em base bem ampla. Nenhum ou~

a situação do Brasil de hoje. O advento do Plano tro setor da atividade é capaz de produzir esse efei~

Real, a despeito dos benefícios que trouxe para a to, porque nenhum outro setor tem uma base de
sociedade ao reduzir drasticamente as taxas de in- consumo tão ampla.
fiação, trouxe consigo uma série de problemas dos É importante enfatizar este papel crucial da
quais a crescente dificuldade de emprego é um dos agricultura, Sr. Presidente, na melhoria da distribui-
maisnotórios. ção de renda. Não existe segmento econômico,

O Brasil precisa urgentemente passar a uma além da agricultura, capaz de contribuir de forma tão
segunda fase do seu plano de saneamento econô- intensa para a melhoria da distribuição de renda, be-
mico, que será caracterizado por uma progressiva neficiando principalmente a parcela mais pobre da
taxa de crescimento, para fazer face à conjuntura população.
que atravessa. No Brasil, a estimativa de gastos com alimenta~

A agricultura, Sr. Presidente, é o setor da eco- ção representa 35% em média. Para as fammas dos
nomia que mais rapidamente responde a qualquer estratos mais baixos de renda, esses gastos atin~

política governamental. Estímulos como a abertura gem cerca de 75% do orçamento doméstico, o que
de linhas de crédito com taxas de juros adequadas, dá uma idéia da magnitude dos efeitos sobre o salá-
garantias de preços mínimos e controle das práticas rio real e sobre a economia como um todo.
desleais de comércio internacional podem gerar efei~ Segundo dados do IBGE, em 1990 o Brasil de-
to em até seis meses, produzindo a elevação da pro~ tinha 62,1 milhões de pessoas ocupadas. Desse to-
dução agrícola, da renda nacional e do nível de em~ tal, o setor agrícola detinha 14,1 milhões da popula-
prego, com resultados mais concretos e socialmente ção ocupada, o que representava 22,8% do número
mais justos do que os obtidos, por exemplo, com a de empregos gerados no País. Dos onze ramos de
ação fundiária adotada. atividade catalogados pelo IBGE, o setor rural era o

Uma política de desenvolvimento realista, com mais importante, sendo que, em segundo lugar, era
condições de vida aceitáveis, deve priorizar o desen- a prestação de serviços, com 17,9%, e, em terceiro
volvimento do interior brasileiro, de modo a fixar o lugar, a indústria de transformação, com 15,2%.
trabalhador nos seus locais de origem. Tal estraté~ O setor rural participa com cerca de 25% da
gia, além de contribuir para a descontração do de~ População Economicamente Ativa - PEA. No con-
senvolvimento e melhor distribuição de renda, gera~ ceito mais abrangente de pessoal ocupado, a agro-
ria grande economia de recursos, que, em volume pecuária detém 21,1 milhões de pessoas. O contin-
crescente, são absorvidos pelas grandes metrópoles gente humano no campo brasileiro é elevado, carae-
para mantê-Ias viáveis. terizando o setor rural como intensivo em mão~~

A agricultura tem um papel estratégico no pro- obra.
cesso de desenvolvimento econômico. É importante Segundo alguns estudos desenvolvidos por es~
reafirmar isto, porque parece que os estudiosos do pecialistas, se for considerado o conceito de comple~

crescimento econômico estão esquecendo ou rele~ xo agroindustrial - o complexo do agrobuslness ou
vando esta contribuição. A idéia reinante é que o do agronegócio -, que envolve também os outros
crescimento da economia decorre apenas dos inves- segmentos relacionados com a agricultura, a massa
timentos no setor industrial e no de serviços. de trabalhadores empregados é de mais de 18 mi-

A vantagem da agricultura, Sr. Presidente e Ihões de pessoas, o que eleva para mais de 40% da
Srs. Deputados, é que sua produção é uma grande população economicamente ativa do País o empre-
cesta de consumo geral. Todo mundo come, todo go do setor agropecuário.
mundo se veste. Qualquer ganho tecnológico, que é Embora em termos de participação na fase pri-
a base do desenvolvimento da agricultura, favorece mária de produção a agricultura contribua apenas
a sociedade como um todo, pois os preços agrícolas com cerca de 11% do PIB, a sua importância é ex-
caem de forma acentuada quando ocorre aumento tremamente elevada se considerado aquele conceito
de produtividade. A queda nos preços agrícolas fa- de complexo agroindustrial. Assim, a participação do



A questão do emprego e do êxodo rural so
mente poderão ser bem equacionadas a partir da re
formulação das políticas adotadas para o incentivo à
produção rural e pelo fomecimento integrado dos
serviços básicos e essenciais ao campo, principal
mente relacionados à saúde e á educação.

O potencial de geração de emprego na agricul
tura pode ser avaliado através do impacto no nível de
emprego direto e indireto resultante de um aumento da
produção agrícola. Estima-se que para cada 2 mil e
500 reais adicionais à produção agrícola gera-se um
emprego na economia. Repito: estima-se que para
cada 2 mil e 500 reais adicionais à produção agrícola
gera-se um emprego na economia.

Com base nestes números, pode-se fazer a se
guinte estimativa. Supondo que a agricultura brasi
leira recupere na próxima safra o nível de produção
de 81 milhões de toneladas alcançado na safra
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PIB eleva-se de 11% para mais de 32% do PIB do trabalhadores. Em 1994, a estimativa é de utilização
País ou cerca de 140 bilhões de reais. de apenas 383 mil trabalhadores, o que significou o

Particularmente na área de grãos, as modifica- desemprego de mias de 801 mil trabalhadores num
ções ocorridas na política agrícola, nesta década de período de dez anos.
90, tanto pela diminuição dos preços mínimos de ga- Outros produtores, como os de café e arroz,
rantia como pelo aumento de taxas de juros de fi- têm sofrido sérios problemas de desemprego rural.
nanciamentos, têm contribuído negativamente para Estimativas de mercado apontam que no café o de-
a atividade produtiva e, por conseguinte, para o nível semprego tenha sido em torno de um milhão de tra-
de emprego no campo. balhadores, em razão da crise de preço que se veri-

Não bastassem as modificações da política ficou até 1993. Já no arroz, especificamente no Rio
agrícola intema, a abertura da economia brasileira Grande do Sul, estima-se que o desemprego tenha
para o resto do mundo, sem a devida neutralização atingido mais de 100 mil trabalhadores.
dos altos subsídios praticados pelos países ricos, A importância de se criar e de se manter o tra-
conduziu a um processo rápido de importações de balhador no campo, além de ser a via mais barata
produtos agrícolas em detrimento da produção na- de geração de emprego , se revela na forma mais
cionaI. A neutralização dos subsídios externos é eficiente de reduzir o êxodo rural, em função da re-
atualmente uma das principais barreiras a serem dução das oportunidades de informações censitá-
vencidas pelo setor rural. rias, o IBGE. Em 1980, o Brasil tinha uma população

Apenas para se ter a dimensão do problema, rural de mais de 38 milhões de habitantes, sendo
Sr. Presidente, Sri\s e Srs. Deputados, os Estados que, em 1991, essa população foi reduzida para
Unidos gastaram, em 1990, US$171 de subsídios 35,8 milhões de habitantes, ou seja, 2,7 milhões, ou
por hora; a União Européia, US$n3 e o Japão, seja, 7,1% a menos. Enquanto isso, a população ur-
US$5.490. Estudo recente da Organização Mundial bana, que era de 80,4 milhões de habitantes, au-
de Comércio, que quantificou o custo que o protecio- mentou para 110,9 milhões de habitantes, o que rep-
nismo impõe aos consumidores dos países desen- resentou um incremento de 23,4%.
volvidos, destaca que os subsídios custam a cada Outras estimativas apontam para o fato de que
consumidor dos Estados Unidos cerca de US$360 o êxodo rural no Brasil no período de 1980 a 1991
por ano. Para os consumidores da União Européia o tenha sido da ordem de 10,3 milhões de habitantes,
custo por ano é de US$ 450, Sr. Presidente. o que contribui, sobremaneira, para o desequilíbrio

Esta redução da área plantada das culturas dos grandes centros urbanos e para o considerável
que têm sido afetadas pelas práticas desleais de co- aumento do déficit público brasileiro, considerando-
mércio, principalmente o algodão e o trigo, está se os altos custos da infra-estrutura urbana da gera-
acarretando perdas irreparáveis na diminuição do ção do emprego nas cidades e na Previdência So-
número de produtores, no nível de emprego rural e cial.
na demanda de insumos. Verifica-se, assim, todo
um encandeamento de efeitos negativos tanto a ní
vel específico das culturas como de outros setores
da economia envolvidos no processo produtivo rural.

A cultura do trigo no Brasil absorvia, em 1988,
cerca de 1 milhão e 160 mil pessoas, sendo que em
1994 a ocupação nesta cultura caiu para 448 mil
pessoas, impactando o desemprego direto de 712
mil trabalhadores na área rural. A aritmética das im
portações, Sr. Presidente, sobretudo das importaçõ
es de trigo, mostra que para cada mil toneladas de
produto importado são deslocados 23 produtores
dessa cultura e desempregadas 192 pessoas no
campo.

Com relação ao algodão, estudo realizado pelo
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômi
co e Social-IPARDES - estima que em 1985 esta
cultura absorvia, no Brasil, 1 milhão 186 mil e 800
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94/95, isto representaria um aumento de 11 milhões
de toneladas em relação à atual safra, que será de
70 milhões de toneladas. Este volume adicional de
produção acrescenta um valor de 2,75 bilhões de
reais ao valor bruto total da produção agropecuária.
Este aumento de renda geraria 1,1 milhão de novos
empregos no setor. Caso seja alcançada a meta do
Governo nos próximos anos de aumentar a produ
ção agrícola para 100 milhões de toneladas - e a
agricultura brasileira encontra-se pronta para atingir
este desafio -, o número de empregos gerados por
este aumento da produção cresceria em 3 milhões
de postos de trabalho. Criar condições, portanto,
para aumentar a produção agrícola é um poderoso
antídoto contra o desemprego.

Em decorrência da queda de 12,8% da produ
ção agrícola da safra passada, o País terá que im
portar cerca de 13 milhões de toneladas de grãos
este ano para abastecer adequadamente o nosso
mercado. Isto significa que estamos deixando de ge
rar internamente 1,3 milhão de empregos por conta
dessas importações.

É importante ressaltar o papel de ·colchão
amortecedor- da crise que a agricultura vem assu
mindo nos últimos anos, contrariamente à tendência
histórica.

Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, há pou
cas semanas o IBGE divulgou os resultados da
PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-:
lio), de 1993, entre os quais alguns são surpreen
dentes. O mais importante deles refere-se à partici
pação das pessoas ocupadas pelos diferentes ra
mos de atividade. O total dessas pessoas era de 66
milhões e 750 mil, em 1993, das quais, 18 milhões e
254 mil estavam na agricultura. Em 1990, a mesma
pesquisa registrava 62 milhões e 101 mil pessoas
ocupadas, das quais, 14 milhões e 181 mil estavam
na agricultura. Isso significa que em apenas três
anos, 4 milhões e meio de brasileiros somaram-se
ao total de ocupados, dos quais, 4 milhões na agri
cultura e somente 379 mil, quase meio milhão, nas
atividades não agrícolas.

Assim, mais de 91 % dos brasileiros que se jun
taram à força de trabalho ocupada entre 1990 e
1993 encontraram ocupação na agricultura. A expli
cação dessa surpreendente volta ao campo, no iní
cio da década, parece ser a crise econômica que
atingiu sobretudo a indústria, mas se estendeu tam
bém a alguns ramos do terciário.

A capacidade de geração de emprego da agro
pecuária brasileira poderia ser ainda aumentada se
alguns entraves fossem eliminados. Um dos fatores

que dificultam sobremaneira a geração de empregos
no meio rural é a legislação trabalhista em vigor.
Além dos altos custos incidentes sobre a folha de
salários (estimativas da FGV apontam para 128,20%
do salário os custos com encargos sociais e traba
lhistas), que desincentivam a contratação de mão
de-obra com carteira assinada, o dispositivo consti
tucional, que garante ao empregado rural o benefício
de reclamar eventuais direitos trabalhistas com re
troatividade praticamente infinita, coloca o produtor
rural em posição altamente desvantajosa nas relaçõ
es de trabalho e muitas vezes o inibe na contratação
e expansão de seu negócio.

Essa vantagem que tem o trabalhador rural so
bre o urbano toma-se ainda maior quando se verifica
que aquele conta, normalmente, com moradia e ali
mentação fornecidas pelo empregador. Existem hoje
aproximadamente 5 milhões de propriedades rurais
no Brasil que têm, em média, segundo algumas esti
mativas, duas casas fechadas cada uma, o que
equivale a 10 milhões de habitações no campo que
não estão sendo utilizadas. Medidas que encorajas
sem o empregado no campo seriam capazes de for
necer moradia para 10 milhões de famnias que, tra
balhando nas fazendas, elevariam a produção agrí
cola brasileira e reduziriam substancialmente a pres
são sobre grandes cidades que requerem grande in
vestimento governamental na área da educação,
saúde, transporte coletivo e saneamento urbano e
onde igualmente há, como se sabe, dificuldade para
obtenção de emprego.

É ainda indispensável simplificar e tomar me
nos oneroso para o setor agrícola o atual sistema tri
butário. A carga tributária sobre os custos de produ
ção na agricultura é de 30%, em média. Aproxima
damente, 35% do preço final dos alimentos é repre
sentado pela incidência de impostos na cadeia pro
dutiva dos alimentos. No mercado externo, a agricul
tura é o único setor da economia que tem suas ex
portações taxadas em 13%, prejudicando seriamen
te sua competitividade. Portanto, é imprescindível
que a reforma tributária avance no Congresso, pois
contempla a imunidade de impostos para os produ
tos da cesta básica e para os insumos, máquinas,
tratores e implementos agrícolas, e exonera de
ICMS as exportações de produtos agrfcolas.

Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, con
cluindo, quero afirmar que o País precisa alcançar
rapidamente o segundo estágio de seu bem-sucedi
do plano econômico.

Nenhum setor responde tão agilmente como o
agropecuário quando medidas adequadas são toma-
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das. A geração de empregos é imediata, grande nú
mero de vagas é aberto com relativamente baixas
exigências de qualificação. O efeito socio-econômico
é abrangente e privilegia o estrato de baixa renda.

A conjuntura mundial, com preços de commo
dities em níveis nunca alcançados na história, cons
titui suporte eventual para excedentes que venham a
ser obtidos.

O poder aquisitivo interno, fortalecido pelo sa
lário não erodido pela inflação, embora ainda baixo,
irá rapidamente pressionar, pela demanda crescen
te, os preços, e a forma de não danificar a concep
ção do Plano Real é aumentar a produção e diminuir
os níveis da intermediação, com especial relevo
para as taxas de tributos que oneram o consumidor.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) - O
painel registra a presença de apenas 183 Srs. Depu
tados, mas temos conhecimento de que há na Casa,
450 Parlamentares.

Faço um apelo aos colegas que se encontram
em seus gabinetes ou nas Comissões para que
compareçam ao plenário, a f~m de darmos início ao
período destinado à Ordem do Dia e à votação da
reforma da Previdência.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 
Concedo a palavra pela ordem, ao nobre Deputado
Robério Araújo.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PPB - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S/% e Srs. Deputados, Roraima tem vivido, nos últi
mos dias, um verdadeiro caos devido à constante
falta de energia elétrica, o que vem provocando
grandes prejuízos ao comércio, à indústria, à agricul
tura e até mesmo aos hospitais. Esse problema crô
nico impera no Estado há anos e o Governo Federal
não se mostra sensível ao caso, embora todos os
segmentos da sociedade roraimense· reclamem ao
longo do tempo.

A falta de energia em Roraima ocorre devido
aos obsoletos geradores da Eletronorte, muitos de
les com mais de vinte anos de uso, já sem condiçõ
es de atender às devidas necessidades. No último fi
nal de semana, Boa Vista, a nossa Capital, ficou às
escuras várias vezes, acontecendo o mesmo nas
demais cidades. Além dos sucateados geradores
que a Eletronorte mantém em sua estação, até falta
de óleo diesel contribui para agravar a situação.

Embora o problema da falta de energia elétrica
em Roraima seja de responsabilidade da Eletrpnorte
e do Ministério de Minas e Energia, é o Governador
Neudo Campos, que nada tem a ver com a questão,
quem recebe críticas injustas da população rorai
mense.

O Governo Federal sabe muito bem que pode
resolver esse problema de Roraima de uma vez por
todas. Basta apressar as negociações para compra
de energia de Guri, na Venezuela, país que inclusi
ve, como bem declarou aqui no Brasil o seu Presi
dente, está propenso a ajudar, cobrando a energia
elétrica fornecida a um preço baixo.

Roraima, que vive numa situação crítica, com
milhares de pessoas desempregadas, poderá ter
grande parte do seu problema resolvido no momento
em que o Governo Federal decidir pela compra de
energia da Venezuela. Existem empresários da Re
gião Centro-Sul do País querendo se instalar em
nosso Estado, construir indústrias e conseqüente
mente gerar empregos, mas se esbarram justamen
te na questão energética.

Desta tribuna, faço um apelo não só aos Parla
mentares roraimenses, como também aos do vizinho
Estado do Amazonas, que, a exemplo de Roraima,
será beneficiado com a energia vinda da Venezuela
e vendo, de uma vez por toda, esse problema resol
vido.

Sr. Presidente, para finalizar, apelo à Presidên
cia da Casa para que não discrimine os discursos
feitos pelos Parlamentares. Temos obseNado que
nos registros da Casa e no programa A Voz do Bra
sil são poucos os Parlamentares, principalmente da
região Norte, colocados em evidência.

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 
Tem V. ExB a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZlO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi~

dente, Sr4s e Srs. Deputados, na sessão de ontem
ocupei esta tribuna e fiz uma denúncia com alguns
dados incompletos que 'havia recebido. Agora, te
nho-os em mãos. São dados assustadores.

Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Deputados, é preci
so realmente chamar a atenção para o que vem
acontecendo, notadamente no Estado de São Paulo.
Ontem, disse que alguns navios haviam saído da
Alemanha com trigo contaminado. Haviam passado
pela China, que não permitiu a descarga; e pela Ar
gentina, que também não permitiu a descarga. No
entanto, qual foi a nossa surpresa? Um deles che-



o SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Eraldo
Trindade.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex· rei
tera mais uma vez o apelo para que os Srs. Parla
mentares venham ao plenário, a fim de iniciarmos a
Ordem do Dia. Tradicionalmente, esse período da
sessão aconteceria por volta das 16h, e o meu pro
nunciamento está baseado exatamente numa preo
cupação. Em outros pontos, poderia ser avaliado da
seguinte forma: há três mandatos nesta Casa, eu já
deveria estar acostumado a esse tipo de comporta
mento, mas, naturalmente, nós, Parlamentares, aqui
estamos freqüentemente para zelar pelo nome do
Legislativo.

Ora, ainda estamos no processo de votação
dos destaques relacionados à reforma da Previdên
cia. Hoje, pela manhã, no Palácio do Planalto, reali
zou-se uma reunião envolvendo o Sr. Presidente da
República e os líderes partidários. O ojbetivo dessa
reunião foi o de discutir a pauta de votação para o
mês de julho. Isso significa que o Congresso Nacio
nal não terá recesso partamentar e deverá discutir e
votar, entre outros pontos, os assuntos relacionados
às reformas administrativa e tributária e a questão
da ordem econômica. Esses são alguns dos temas
que ficaram definidos nessa pauta. Evidentemente,
não temos condições de votar esse ponto no mês de
julho.

Ainda há pouco, numa reunião informal com o
Líder do PPB, Deputado. Odelmo Leão, S. ExI nos
dizia' que o Sr. Presidente da República pretende su
gerir ao Cç>ngresso Nacional alguns pontos passí
veis de entendimento ou que não são conflitante.
Sim, porque a questão da reforma tributária envolve
Estados, Municípios e a União. Então, dificilmente
teremos um consenso em vinte dias - esse é o pra
zo máximo, entendo eu, que a Casa terá para deli-'
berar a respeito da pauta extraordinária.
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gou no Porto de Paranaguá e outro no Porto de San- contrabando, chegou da Europa ou da Flórida, nos
tos. Lá no Porto de Santos, não obstante a carga ter Estados Unidos, a lagarta minador, que já se espa-
sido considerada contaminada, com risco para toda Ihou por cerca de 80% dos pomares do Estado,
nossa triticultura, o Delegado Federal do Ministério acarretando perdas de até 25% na produtividade
da Agricultura em São Paulo, Sr. Francisco Sérgio dos mesmos.
Ferreira Jardim, autorizou o descarregamento. Não Estamos falando aqui de problemas gravíssi-
fosse a indignação da nossa inspeção sanitária em mos que vêm ocorrendo no País. O mais grave de-
Santos, que alertou, aqui em Brasnia, o Secretário les está à espera de uma decisão judicial no Porto
da Defesa Vegetal, Dr. Jorge Salim Waquim, o crime de Santos. Urge, pois, uma tomada de decisão,a
teria sido consumado. mais enérgica possível, por parte do Ministro da

A situação é tão grave, Sr. Presidente, que, Agricultura, para coibir a repetição de fatos como es-
não obstante o Secretário de Defesa Vegetal ser su- teso
perior hierarquicamente ao Delegado Federal de
São Paulo, ele precisou entrar com medida judicial
para evitar essa descarga. Estamos dependendo
ainda da decisão do Judiciário sobre o assunto, em
face das implicações do comércio internacional.

Mais estarrecedor é o fato de o Delegado Fe
deral em São Paulo desobedecer às instruções do
Secretário de Defesa Vegetal de Brasnia e autorizar
uma descarga que poderia ter sido - e ainda poder
ser - fatal para toda a triticultura brasileira. E não
apenas para a triticultura. Todas as atividades liga
das a gramíneas poderão ser afetadas se esse trigo
contaminado com o fungo denominado tiletia con
trovertia - aliás, o nome é bem adequado - for des
carregado em São Paulo.

São necessárias duas coisas: primeiro, que se
prestigie o trabalho aqui desenvolvido pelo Secretá
rio de Defesa Vegetal, que teve rapidez na tomada
de decisão e está conseguindo - pelo menos até o
presente momento - brecar essa descarga maléfica
aos interesses do País; segundo, que se vá a fundo
para saber o que estaria por trás da decisão do De
legado Federal do Ministério da Agricultura no Esta
do de São Paulo, permitindo a descarga de um trigo
nessas condições.

Para corroborar a gravidade dessa situação, o
jornal Folha de S. Paulo, de hoje, no caderno Agro
folha, traz uma série de reportagens sobre o proble
ma que vem ocorrendo no País, de importação de
pragas via produtos agrícolas.

Em relação ao setor de frutas, dizem as repor
tagens que fungos e insetos entram facilmente no
País porque os controles são deficientes. Dizem
também que a Argentina, juntamente com frutas,
tem exportado moscas que vão atacar toda nossa
produção de frutas e que se instalou no Amapá, vin
do através das Guianas, mais uma praga que trará
problemas para todo esse setor.

O setor de citros, em São Paulo, também en
frenta problemas. Por importações, possivelmente
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Agora, o que nos preocupa é que exatamente Uma política de segurança pública que devolva
neste momento estamos com 206 Srs. Deputados aos cariocas e fluminenses a confiança de andar
no plenário, cujos nomes estão registrados no pai- nas ruas, no entanto, não depende exclusivamente
nel. São exatamente 16h15min. O que poderia acon- dos investimentos em veículos e armas. É funda-
tecer, Sr. Presidente, no período de convocação ex- mental o processo de moralização e capacitação
traordinária? A convocação já está definida por S. profissional dos policiais. Isso demora, é um cami-
Exª, o Presidente da República, com temas conside- nho penoso que precisa ser trilhado pela administra-
rados polêmicos. ção pública com determinação.

Então, hoje há necessidade de um entendi- A sociedade está cansada de ver policiais, pa-
mento entre as lideranças no sentido de que parte gos para zelar pelo cumprimento das leis, envolvidos
dessas matérias agendadas possam vir a plenário com traficantes, bicheiros, assaltantes e seqüestra-
com consenso, porque se em vinte dias o Congres- dores. O contribuinte que paga seus impostos se
so Nacional não deliberar absolutamente nada, será sente ultrajado quando toma conhecimento do alto
mais um desgaste para todos nós que aqui estamos grau de corrupção que tomou conta das nossas polí-
com o propósito de votar, independentemente de cias.
qual seja nossa posição ideológica ou partidária, Formação e valorização profissional são as
mas precisamos deliberar. chaves para a solução desses problemas. Nenhum

Entendo que se nós estamos aqui para delibe- ser humano, em sã consciência, se dispõe a enfren-
rar, o Sr. Presidente da Mesa já dever ter iniciado a tar quadrilhas poderosas de bandidos em troca de
Ordem do Dia. míseros dois ou três salários mínimos no fim do

Era o que tinha a dizer. mês. Os baixos salários são um estímulo à corrup-
O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço ção. Sem remuneração justa as polícias não conse-

a palavra pela ordem. guirão recrutar jovens com boa formação familiar e
O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) - intelectual.

Tem V. Exª a palavra. O despreparo dos nosso policiais leva a um ou-
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PPB - RJ. Pro- tro problema de difícil solução, enquanto não houver

nuncia o seguinte discurso.)- Sr; Presidente, srªs e uma mudança de mentalidade. É a violência des-
Srs. Deputados, a segurança não é mais a preocu- medida, desnecessária, principalmente contra pes-
pação maior da população do Rio de Janeiro, mas soas de bem que moram em comunidades carentes.
nem por isso se pode dizer que vivemos numacida- Com que direito um policial chuta a porta do barraco
de tranqüila, com índices de criminalidade,e de vio- de um trabalhador, a qualquer hora do dia ou da noi-
lência semelhantes aos das metrópoles do Primeiro te, só porque ali, teoricamente, poderia estar escon-
Mundo. dido um bandido? Por que os pobres das favelas

Ainda é, assustador·o número' de seqüestros; têm de ser humilhados· publicamente através de re-
de assaltos, de' assassinatos e de outros cr.imes gra- vistas grosseiras, como se todos fossem crimino-
ves, como' o 'tráfico de entorpecentes,' no Rio deJa., sos?
neiro. A ação efetiVl:i' da pOlícia., de um ano para cá, Isso é um absurdo. Cabe à polícia investigar,
inibiu as -guerras entre' traficantes de',tóxicos, .que identificar os integrantes das quadrilhas para, aí sim,
disputaVam'a bala comuflidades carentes; escravi- fazer as prisões, sem que isso ponha em risco as vi-
zando a' população mais' pobre e' aterrorizando a das de quem,trabalha honestamente. Só que investi-
classe média, com graves prejuízos para a imagem gar requer um mínimo de técnica, de conhecimento.
da cidade e do Estado e para atividades econômicas A investigação é um trabalho que não pode ser feito
fundamentais, comoa.irldústria do turismo. por trogloditas que só pensam em bater.

É verdade que Q' Gov.emoEstatlual tem feitó Numa democracia a polícia é aliada e não ini-
esf0rço para· reequip~r as' Polícias Civil e. Militar, miga: da população. Ela existe para servir ao cidadão
comprando 'carros novos e armamento moderno. que a sustenta com seus impostos. O policial educa-
Não se vê, mais no Rio policiais em carros caindo do, correto, é digno de respeito, não é olhado com
aos pedaços perseguindo bandidos em automóveis desconfiança, como se fosse ele um bandido. Bus-
potentes: Múito menos, PM e detetives com revólve- car ajuda da polícia nas situações mais diversas de-
res ,. obsoletos enfrentando. traficantes armados de veria ser um hábito da população, mas essa prática
metralhadoras e fuzis importados. O'confronto está não funciona entre nós por absoluta falta de confian-
mais igual e quem ganha com isso é a população. ça do cidadão nos órgãos de segurança pública.



O S~. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Rei
teramos ,) apnlo aos Srs. Parlamentares para que

o Sr. Maur{cio Campos, § 2fl do artigo
18 do Regimento Intemo, deixa a cadeira da
presidtmcia, que é ocupada pelo Sr. Eraldo
Trindade, § 2fl do artigo 18 do Regimento In
temo.
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Desconfiança justa, na medida em que:: policiais fre- venham ao plenário, a fim ae darmos infcio à Ordem
qüentam as páginas de jornais como criminosos e do Dia.
não como agentes da lei. O SR. MAURícIO CAMPOS - Sr. Presidente,

Os cursos de capacitação profissional, tanto na peço a palavra pela ordem.
PM quanto na Polfcia Civil, precisam ser modem- O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem
izados. O policial, hoje em dia, em qualquer pafs V. ExA a palavra.
adiantando, é um profissional de carreira, submetido O SR. MAURíCIO CAMPOS (Bloco/PL - MG.)
a constantes perfodos de reciclagem, sem os quais - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, no dia 25
não conseguem promoções. A investigação policial de junho de 1896, na então Cidade do Pomba, foi
é uma ciência, não pode ser tratada empiricamente. editado o primeiro número de um jornal que chegaria
Já acabou o tempo em que o investigador era aque- ao primeiro centenário, honrando o trtulo que seu
le que tinha apenas o faro para descobrir bandidos. fundador, o idealista Francisco Vieira de Siqueira,
A polfcia não pode prescindir da informática, dos la- lhe dera: O Imparcial.
boratórios sofisticados, da psicologia e principalmen- A cidade hoje chama-se Rio Pomba, localizada
te de gente capaz de utilizar todas essas ferrarnen- na Zona da Mata de Minas Gerais, berço polftico de
tas modernas no combate ao crime. homens como o Cel. Antônio Dutra Nicácio, Consti-

Como podemos falar em polfcia moderna e efi- tuinte de 1891, e de Odilon Braga, Dnar Mendes
ciente se não temos sequer um Instituto Médico Le- Ferreira e Último de Carvalho, dentre tantos outros
g, 'uipado. Testes de DNA, por exemplo, nem em que tiveram participação ativa na polftica nacional.
sonho se faz por aqui, dep~ndemos de outros Esta- Junto com seu filho Agenor de Assis Vieira,
dos quando precisamos recorrer a esse importante Francisco Vieira de Siqueira impulsionou o jornal a
auxiliar da investigação criminal. A polfcia técnica do partir da terceira fase iniciada em 1918. Foi sucedido
Rio não é capaz de executar tarefas simples como em 1933 pelo seu outro filho, o incansável jornalista
identificar rapidamente um corpo ou mesmo um cri- e músico, José de Assis Vieira, que ficou à frente do
minoso pelas impressões digitais. Equipamentos jornal até a sua morte, em 1985. O jornal chega,
para testes de balfstica ou para localização de onde neste ano de 1996, ao seu primeiro centenário.
partiu um tiro ou não existem ou não são confiáveis Da coleção do jornal, desde 1896, nasceu o li-
e obsol'tos. vro que homenageia esse momento: cem anos luz!

Segurança pública requer pesados investi- Um jornalista, um jornal, uma cidade, a ser lança-
mentos em vefculos, armas, equipamentos. Sem do no próximo mês de julho. Reproduzindo fatos im-
isso não é possfvel cobrar eficiência dos policiais, portantes'da vida polftica, econômica e social de Rio
já que eles estarão em desvantagem na luta con- Pomba, o livro evidencia a importância da livre im-
'a os criminosos, que a cada dia se organizam e prensa e seu papel nas pequenas comunidades.
.3 sofisticam. Mas sem policiais honestos e bem Mais do que vefcular notfcias, O Imparcial sempre

preparados, todo esse esforço escoa pelo ralo da esteve no centro dos grandes eventos que se torna-
corrupção, da violência desmedida, da conivência ram notfcia, exercendo um jornalismo sério e res-
com o crime. ponsável por induções, cobranças e patrocfnio de

Se o Governo pretenqe r.ecuperar a credibilida;. campanhas que resultassem em beneffcio do povo
de Rio Pomba. .

de dos órgãos de segurança pública junto à popula:-
ção, tem de atuar, com a máxima prioridade, nas Sempre imparcial, soube conviver e'ntre as cor-
duas frentes ao mesmo tempo: modernização de rentes polfticas dos jagunços e dos capivaras, em
equipamentos e valorização profissional dos poli- seus primórdios, bem como da UDN e do PSD, da
ciais. Arena e do MDB, e ainda com o pluralismo dos últi

mos anos.
O jornal chega ao centenário sob o. comando

da terceira geração. A atual diretora executiva é a
Sra. Carmem Lúcia Marini Vieira Júlio, neta de Fran
cisco Vieira de Siqueira e filha de José de Assis Viei
ra, que teve a seu lado a incansável D. Joaninha 
Joana Marini Vieira - que desde que se uniu ao jor
nalista José de Assis, em 1939, é corpo e alma de O
Imparcial.
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Era O que tinha a dizer, registrando o centenário
do jornal O Imparcial, de Rio Pomba, minha terra.

O Sr. Eraldo Trindade, § ZJ do artigo
18 do Regimento, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduar
do, Presidente.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB;
Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa - Bloco 
PPB; Robério Araújo - Bloco - PPB; Salomão Cruz
-PSDB.

Amapá

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

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Guima
rães - Bloco - PPB; Elcione B,arbalho - Bloco,
PMDB; Gerson Peres - Bloco ,,"", PPB; Giovanni
Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Blpco - PTB;
José Priante - Bloco - PMDB; Nicias Ritieiro -.. ' ... ' \

PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo, Rocha - PT;
Paulo Titan - Bloco - PMQB; Raimundo Santos 
Bloco - PFL; Socorro Gomes - PCdoB~ Vic Pires
Franco - Bloco - ,PFL.,

Amazonas

Alzira Éwerton ..:. Bloco ~ P'PB: Arttiúr Virgílio' 
PSDB; Atila Lins - BlOco -PFL.;' Euler Ribeir.o -:S/P;
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB; LUIZ' Fer
nando - PSDB; Pauderney Avelino - Bloco:....: PPB.

Roo~pn;1J

Carlos Camurça :... Bloco - PPà; .Gen'fúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires -Blóéo:'"
PMDB; Eurípedes Miranda .... PDT; 'Expedito,Júnior
Bloco - PPB;lIdemár Kusslér - PSDB; Silvemani
Santos - Bloco - PPB.

Acre.

Célia Mendes - Bloco· --PFL; Chicão Brígida 
Bloco - PMDB; João Maia - Bloco - PFL; Ronivon
Santiago - Bloco - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB; Freire Júnior 
Bloco - PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Paulo
Mourão - PSDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; César
Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva - Bloco 
PPB; Domingos Dutra - PT; Jayme Santana 
PSDB; Magno Bacelar - Bloco - PFL; Márcia Mari
nho - PSDB; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Rober
to Rocha - PSDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Se
bastião Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL;
Arnon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - Bloco 
PPB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mata 
Bloco - PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Linha
res - Bloco - PPB; JoSé Pimentel - PT; Leônidas
Cristina - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB;
Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco 
PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim 
Bloco - PMDB; Robe'rto Pessoa - Bloco - PFL;
Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vi
cente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães 
Bloco - PPB; B. Sá -PSDB; Ciro Nogueira - Bloco 
PFL; Felipe Mendes - Bl.oco - PPB; Heraclito Fortes 
Bloco - PFL; João Henrique - Bloco - PMDB; Mussa
Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco..,... .PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros":" Bloco - PFL; BetinhoRosa';
dó :...; Bloco - PFL; Cipriano Correià - PSDB; 'Henri
que Eduardo Alves - Bloco - PMDB; Iberê Ferreira 
Bloco·- PFL; Laire Rosado - BloCo - PMDB; Ney
Lopes - Bloco- PFL.

Paraíba

Adauto Pereira ~ Blaço - PFL; Alvaro Gaudêncio
Neto - Bloco - PFL; Annando Abílio - Bloco - PMDB;
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim Morais 
Bloco - PFL; Gilvan Freire - Bloco,,"" PMDB; Ivandro
Cunha Urna - Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco 
PMDB; José Luiz Clerot - Bloco .;:.. PMDB; Roberto
Paulino - Bloco ..... PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFLj Fernando Fer
ro - PT; Ferna.ndo Lyra - PSB; Gonzaga Patriota -



Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Aldo Rebelo - PCdoB; Beto Mansur - Bloco 
PPB; José Aníbal - PSDB; Michel Temer - Bloco 
PMDB; Robson Tuma - Bloco - PSL; Valdemar
Costa Neto - Bloco - PL.

Rio Grande do Sul

Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi 
Bloco - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas
Lima - Bloco - PPB; José Fortunati - PT; Júlio Re
decker - Bloco - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
SChmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Mar
chezan - PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB;
Paulo Paim - PT; Paulo Ritzel - Bloco - PMDB; Re
nan Kurtz - PDT; Waldomiro Fioravante - PT; Wil
son Branco - Bloco - PMDB; Wilson Cignachi - Blo
co - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra ri comparecimento de 224 se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

-1-
PROPOSTA DE·EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO

Nl! 33-D, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 33-C, de 1995, que modifica o siste
ma de previdência social, estabelece nor
mas de transição e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Rédação pela admissibilida
de, com emendas, nos termos do parecer
reforrnulado, com complementação de voto
do Relator (Relator: Sr. Rodrigues Palma),
contra os votos dos Srs. Gilvan Freire, José
Luiz Clerot, Adylson Motta, José Genoíno,
Paulo Delgado, Miro Teixeira, Milton Temer,
Eurípedes Miranda e, em separado, dos Srs.
Nilson Gibson, Aldo Arantes, Marcelo Déda,

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - PSB;
Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales 
PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões 
Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernan
do Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Lima - Blo
co - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi - Blo
co - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques
Wagner - PT; João Almeida - Bloco - 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; Mário
Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco 
PMDB; Pedro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana 
Bloco - PPB; Roberto Santos - PSDB; Sérgio Car
neiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery
- Bloco - PMDB; Ubaldino Junior - PSB; Ursicino
Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Vale - Bloco - PMDB; Aracely de Paula
- Bloco - PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; B0
nifácio de Andrada - Bloco - PPB; Carlos Melles 
Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferra
menta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad
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PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Bloco - PFL; João Colaço - PSB; José Chaves - Diniz - Bloco - PMDB; Genésio Bernardino - Bloco
PSDB; José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça - PMDB; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Leo-
Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco poldo Bessone - Bloco - PTB; Odelmo Leão - Bloco
- PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho - - PPB; Ronaldo Perim - Bloco - PMDB.
Bloco - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho Rio de Janeiro
- Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Rober
to Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Blo
co - PFL; Salatiel Carvalho - Bloco - PPB; severino
Cavalcanti - Bloco - PPB; Wilson Campos - PSDB;
Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias
- Bloco - PPB; Benedito de Ura - Bloco - PFL; ceci
Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Th0
maz Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - Bloco - PPB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - Blo
co - PFL; Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB; José
Teles - Bloco - PPB; Marcelo Déda - PT; Wilson
Cunha - Bloco - PFL.
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Alexandre Cardoso" Matheus Schmidt, Hé· judicialidade em tomo do inciso IV, penso que é ca-
Iio Bicudo, Magno Bacelar, Coriolano Sales bível a questão de ordem que ora levanto.
e Jarbas Lima. Os Srs. Prisco Viana, Gerson O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
Peres, Ivandro Cunha Lima, Adylson Motta e dência vai decidir.
Marconi Perillo apresentaram ?eclarações A questão de ordem levantada na sessão de
de voto. Parece.r ~o_Relator ~es~gnado P?la ontem foi decidida pela Presidência, acho que de
Mesa, em su~stltUlçao à CO~I~ao EspeCial, forma acertada em função de que o texto poderia fa-
pela aprovaçao, com SubstitutiVO (Relator: zer sentido. Entretanto com base no art. 162 inciso
Sr. Euler Ribeiro). Parecer do relator .de~ig- IV, a Mesa, efetivame~te, acata a questão d~'ordem
nado pela Mesa à Emenda Aglutlnatlva e retira o destaque considerando-o prejudicado.
Substitutiva ~!2 6 apresentad~ em Plenário (Palmas.) ,
pela aprovaçao (Relator: Sr. Michel Temer). O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta- que nº 189, nos seguintes termos:
que nº 185, do Sr. Deputado Lima Netto e outros, Senhor Presidente,
nos seguintes termos: Requeiro, nos termos do inciso I do artigo

Senhor Presidente, 161 do Regimento Interno, destaque para votação
Nos termos do inciso I do art. 161 do Regimen- em separado da expressão: "em vigor na data da

to Interno, requeremos destaque para a votação em promulgação desta Emenda, devendo, a partir daí
separado (DVS) da expressão constante do art. 72 ser reajustado de forma a preservar, em caráter
da Emenda Aglutinativa Substitutiva à Proposta de permanente, seu valor real, conforme critério defi-
Emenda à Constituição nº 33-C, de 1995: "em valor nidos em lei", constante do art. 712 da emenda
correspondente a dez salários mínimos em vigor'. aglutinativa.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço Sala das Sessões, março de 1996. - Jandira
a palavra para uma questão de ordem. Feghali, PCdoBIRJ - Sérgio Miranda, Líder do

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. PCdoB - Alexandr,e Cardoso, Vice-Líder do PSB-
Exª a palavra. Sandra Starllng, L:der do PT. .

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT _ RJ. Sem revi- O SR. INOCENCIO OUVEIRA - Sr. Preslden-
são do orador.) - Sr. Presidente, ontem levantei uma te, peço a palavra pela ordem.
questão de ordem considerando prejudicado o des- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
taque por infringência ao inciso V do art. 162. E V. Ex!! a palavra. A

Exll indeferiu a minha questão de ordem. Quero re- O SR. INOCENCIO OUVEIRA (BlocolPFL -
novar a questão de ordem, agora com base no inci- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
so IV do mesmo art. 162, porque notoriamente o que do mesmo modo, por uma questão de eqüidade,
destaque de expressão, no caso, produz uma redun- V. Exll deu sabiamente, corretamente, escribado no
dância que inverte o sentido da proposição, confor- Regimento Interno, no art. 162, inciso IV, como pre-
me descrito no inciso IV do referido artigo. judicado aquele que definia que iriam retirar: dez sa-

Não peço portanto reconsideração a V. Ex!' lários de teto.
levanto uma n~va questão de ordem, admitindo até Do ~e~r:n0 modo vigente, V. Exll tem de, us.ar o
que daí possa surgir eventual prejuízo para uma mesmo cnténo. Portanto, peço que se prejudique
tese que sustentamos em um ou outro destaque. Eu também esse destaque.
mesmo olho e percebo que se aplicará, se vencido o O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
meu ponto de vista, a pelo menos um destaque essa do a palavra, para contraditar, ao nobre Deputado
fundamentação, mas acontece que não podemos Miro Teixeira.
pedir a lei entendendo apenas que ela nos agrada O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-
ou que nos socorre. Estou pedindo a lei porque con- são do orador.) - Sr. Presidente, a fundamentação é
sidero justa a sua aplicação. Acredito que, além do absolutamente distinta, porque no caso do destaque
mais, o mérito está causando um relativo desconfor- do Deputado Lima Netto, a expressão retirada anula
to ao conjunto dos Deputados nesta votação pelo absolutamente o sentido. Não é o caso. Não estou
que se depreendeu da leitura do painel na tarde de argumentando aqui que foi matéria decidida, nada
ontem. Mas esta é matéria de cuja discussão V. Ex!! disso. É a anulação do sentido do que resta, pura e
não pode participar. Com relação à questão da pre- simplesmente. E matéria absolutamente diversa.



17698 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1996

Penso que não teria, inclusive, levantado a questão "Conforme critérios definidos em Lei." - José
de ordem se não fosse aí. Penso até que se aplica a Aldemlr - Marlsa Serrano.
outros dispositivos e mostraria a V. Ex!l, Deputado O SR•. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. Ex!!
Inocêncio Oliveira, se V. Ex!l me permitisse, mas no retira o destaque.
caso do Destaque n2 189 é óbvio que não é matéria O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-Anuncio
decidida em nenhum momento. o Destaque n2 195, nos seguintes termos:

O art. 72 diz na íntegra: Senhor Presidente,

"Art. 72 O limite máximo do salário-de- Requeiro, nos termos do inciso I, do art. 161 do
benefício do regime de Previdência Social Regimento Intemo, destaque para a votação em se-
de que trata o art. 201 fica fixado em valor parado da expressão "público" constante no art. 8 da
correspondente a dez salários mínimos em emenda aglutinativa.
vigor na data da promulgação desta Emen- Sala das Sessões, março de 1996. - Deputada
da devendo, a partir daí, ser reajustado de Jandira Feghali, PCdoB - RJ - Sérgio Miranda, Lí-
forma a preservar, em caráter permanente, der do PCdoB - Alexandre Cardoso, Vice-Líder do
o seu valor real, conforme critérios definidos PSB - Sandra Starling, Líder do PT.
em lei." O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a

O que pretende o destaque da Deputa- palavra a Deputada Jandira Feghali, como autora.
da Jandira Feghali? Que o texto seja inter- A SRA. JANDlRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
rompido na expressão que permitiria que a Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, inicio ex-
redação assim ficasse: "O limite máximo do temando meu protesto. Não estou pedindo a V. Ex!!
salário do benefício do regime de Previdên- que reverta sua posição, mas é um protesto, porque
cia Social, de que trata o art. 201, fica fixado acaba de se prejudicar o teto da previdência pública,
no valor correspondente a dez salários míni- ,com prejuízo do destaque anterior, o que foge à dis-
mos". Sairia: "em vigor na data da promulga- 'cussão da retirada dos destaques para que outros
ção desta emenda." pudessem ser votados. É o rompimento, inclusive,

O objetivo do destaque é retirar toda expressão de compromissos diante de nosso processo de dis-
a partir de "mínimos". cussão na Casa.

Não foi matéria decidida em nenhum momento. O Destaque n2 195 tenta, na verdade, também
E o destaque da Deputada Jandira Feghali não alte- ampliar para o regime geral a contagem como tempo
ra em qualquer momento, em nenhum sentido, qual- de contribuição, porque no texto do Relator determi-
quer coisa que já tenha sido objeto de deliberação. na~se que apenas o tempo de serviço público conta-

Sr. Presidente, penso que não se aplica. rá como tempo de contribuição. Tirando o "público",
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- estamos dizendo que o tempo de serviço no regime

dência vai decidir. geral e no serviço público será contabilizado como
O SR. MIRO TEIXEIRA - Não se aplica, Sr. tempo de contribuição, levando-se em conta a reali-

Presidente. dade conjuntural de hoje da informalidade, do de
semprego. ,

O SR. PRESIDENTE '(Luís Eduardo) - Pelo O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
mesmo critério isonômico, está prejudicado. V. EX&' o~erita a bancada do PCdoB?

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, re- A SRA. JANDIRA FEGHALI _ O PCdoB vota
corremos da decisão de V. Ex!! à Comissão de "não~, para que se retire do texto a palavra "pública".
Constituição eJustiça·OSR. P8ESlQENTE (Luís Eduardo) - Em vo-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Póis tação da matéria destacada. Como vota o PT?
não, Deputado. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anuncio visão do orador.) -Sr. Presidente, o destaque apre-
o Destaque n2 193, de autoria do Deputado José Al- sentado pela Deputada Jandira Feghali é extrema-
demir, nos seguintes termos: mente importante.

Destaque de Votação em Separado - DVS O art. 82 diz que, até que a lei complementar
Matéria: Emenda Aglutinativa Michel Temer discipline a matéria, o tempo de serviço anterior será
Modificação: Art. 72 da Emenda Aglutinativa - computado como tempo de contribuição. Mas o texto

Suprimir a seguinte parte do texto: se refere apenas ao tempo de serviço público.
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Esse é um tratamento não isonômico, trazendo
um prejuízo claro aos trabalhador~s da iniciativa pri
vada, que fazem parte da chamada "previdência do
povão·, o INSS, os quais, sendo mantido esse arti
go, não terão o direito de computar como tempo de
contribuição, para as novas regras da Previdência
Social, aquele tempo efetivamente trabalhado e
comprovado.

Para que não haja esse tratamento não isonô
mico, privilegiando o servidor público, e dando con
dição para o trabalhador da iniciativa privada ter o
mesmo benefício, o PT vota "não·.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
vota o PSB?

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não".

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se me per
mite uma inversão da ordem, gostaria apenas de dar
uma palavra sobre esse assunto, antes que os com
panheiros dos partidos aliados manifestem-se.

Devo dizer aos proponentes desse destaque
que o que se pretende é retirar a expressão ·públi
co", ficando o texto com a seguinte redação: "O tem
po de serviço considerado peJa legislação vigente
para efeito de aposentadoria será considerado como
tempo de contribuição".

Sr. Presidente, registro dois fatos. O primeiro é
que o tempo de serviço privado· já é catalogado
como tempo de contribuição no art. 212

No meu entendimento, se for eliminada ou
mantida a expressão "pública", tanto faz. Peço a
atenção dos companheiros das bancadas aliadas
para o fato de que, se retirarmos a expressão "públi
ca", não haverá problema. O que acontecerá é que o
tempo de serviço privado, que já está computado
como tempo de contribuição, ou o público será tem
po de serviço.

Nesse sentido, acabaremos numa discussão
inútil. Faço esta ponderação aos companheiros que
se vão manifestar agora.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
vota o PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é uma pena que
não possamos aprofundar um pouco mais esta dis-

cussão. Diante desta impossibilidade, votaremos
"não·.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
coIPPBIPL, para manter o acordo, encaminha com o
Relator e vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB con
corda com a argumentação do ilustre Relator, na
medida em que a referência à contribuição no servi
ço público busca estabelecer a relação entre custeio
e concessão de benefícios. A supressão da expres
são "público·, na verdade, não contribui em nada, já
que a contagem de tempo para o serviço público é a
mesma que a do tempo em relação à contribuição.

Dessa forma, o PSDB encaminha voto "sim".
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB 

BA. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PMDB
vota ·sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este
destaque não tem grande importância, porque tanto
faz tirar a palavra "público" como não. O tempo de
contribuição será somado do mesmo modo, porque
o art. 212 já define quais os tempos de serviço que
poderão ser somados como tempo de contribuição.
Por isso a retirada ou a manutenção da palavra não
tem nenhuma importância para a preservação do
tempo de serviço como o tempo de contribuição.

Sr. Presidente, para manter o parecer do Rela
tor, o Bloco/PFLlPTB recomenda o voto "sim", mas
não considera de grande importância a retirada ou
não dessa palavra.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
.uma explicação do Sr. Relator, já que S. Exll disse
não existir problema nenhum na retirada da expres
são ·público·, no sentido de esclarecer como vai en
caminhar esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra o Sr. Deputado Michel Temer, Relator da
matéria.

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou enca
minhar tecnicamente esta questão.



O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota "não".
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O objetivo do art. aI! é direcionar-se para os A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB-BA.
servidores públicos, porque os servidores do serviço Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente o Bloco,
privado já estão abrigados pelo art. 22, que diz o PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto "sim".
tempo de serviço como tempo de contribuição. As- O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
sim, tecnicamente fica melhor direcionar essa norma revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
apenas para o serviço público. encaminha o voto "sim".

O Relator, portanto, opta pelo "sim". O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vamos são do·orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

à votação. A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB-BA.
A Presidência solicita a todos os Srs. que to- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco

mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL vota "sim".
sistema eletrônico. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
cadas queiram registrar seus códigos de votação e PFUPTB recomenda o voto "sim" e apela Srs. Depu-
selecionar seus votos. tados que acorram imediatamente ao plenário, pois

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço estamos em pleno período de votação nominal de
a palavra pela ordem. um DVS sobre a reforma da Previdência Social, o

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem que requer quorum qualificado de três quintos.
V.Ex!! a palavra. O Bloco PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. sem revi- O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Sem
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota

"não".O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Luís 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 não registraram 'seus
votos queiram·fazê-Io dentro de instantes nos postos
avulsos.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
,te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bioco
PFL, PTB recomenda o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o,PT vota "não",

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.)',- Sr. Presidente, - O Bloco
PFUPTB vota "sim".

A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBIPMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi
,são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

A SRA•.SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco
menda o voto "não".

O SR.I~OCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o' Bloco
PFUPTB recomenda o voto "~im".

O SR MARCONI PERILLO (PSDB- GO. Sem
revisão do orador.) - Sr.· Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim" e faz um apelo a sua bancada
para que compareça ao plenário, pois estamos vo
tando a PEC da Previdência que requer o quorum
qualificado de três quintos. .

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
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A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMN/PSC/PSD/PSL recomenda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto ·sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto ·sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão a oradora.) - Sr. Presidente, a Lideran
ça do PMDB solicita aos Srs. Deputados que ve
nham ao plenário.

O Bloco PMDBIPMNIPSCIPSDIPSL recomen
da o voto ·sim·.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto "sim".

O SR. LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
ExSl a palavra.

O SR. LUIZ GUSHIKEN (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a retificação
do meu voto. Votei sim, mas meu voto é não.

< O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - O votado
Deputado Luiz Gushiken é "nãó" e foi retificado a tempo.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. 'PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
ExSl a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) ;.... Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto "sim~~

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocolPMDB ,-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente" o Bloco
PMOBlPSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do
B recomenda o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto sim.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Serr.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFLlPTB recomenda o voto "sim" e faz um apelo
aos Srs. Deputados para que venham ao plenário
para que possamos concluir a votação dos DVS ain
da hoje. Precisamos demonstrar que a Câmara dos
Deputados, à altura do momento polftico em que vi
vemos, vota de acordo com os interesses do Pafs.
Vamos concluir hoje a votação da reforma da Previ
dência Social, vamos entrar pela noite até às 22h.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo
cOIPMDB recom'enda o voto "Sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr: Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB -AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
'PPBlPL recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor
ma à sua bancada que o voto é "shn".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB- BA.
-Sem revisão da oradora..-'- Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSUPMNIPSC recomenda o voto "sim".

'O SR.' WELSON 'GASPARINI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PSDB recomenda o
voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - o,PT vota ·não", Sr. Presi
dente.

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cone/ama-
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mos os integrantes da Bancada do PSDB a compa- A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
recerem e votar "sim". Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- PMDB/PMNlPSCIPSDIPSL recomenda o voto "sim".
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB encami-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota nha o voto "não".
"não". O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota vota "sim".
"não". O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
Sem revisão do orador.) - O BlocolPMDB recomen- O SR. EDINHO ARAÚJO (BlocoIPMDB - SP.
da o voto "sim", Sr. Presidente. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP. PMDB/PSD/PSC/PMNIPSL recomenda o voto "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
do PSDB vota "sim". visão do orador.) - Sr. Presidente,. o PT vota "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. RONALDO CÉZAR COELHO - Sr. Pre-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente chamamos EX- a palavra.
a atenção dos Deputados do PSDB que a bancada O SR. RONALDO CÉZAR COELHO (PSDB -
vota "sim". RJ. Sem revisão do orador.) - O meu nome ainda

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. não consta da lista. Voto sim, Sr. Presidente.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com
PPBlPL encaminha o voto "sim" e solicita a sua ban- muito prazer, Deputado Ronaldo Cézar Coelho, seja
cada que compareça ao plenário e nele permaneça. bem-vindo.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. RONALDO CÉZAR COELHO - Muito
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". obrigado.

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA. O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo- peço a palavra p~la ordem.
colPMDB recomenda o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP. ExAa palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
do PSDB vota "sim". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTvota "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. PEDRO VALADARES (PSS-SE. Sem
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". revisão. do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - PE. Sem "não".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
"não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 8loc.o O SR. WOLNEV QUEIROZ (PDT - PE. Sem
PPBlPL encaminha o voto "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem "não":
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
menda o voto "sim". dência solicita aos Srs. Deputados que permaneçam

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- no plenário. É importante concluir a votação da
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não", emenda da Previdência. Peço a colaboração de ta-
para garantir que o tempo de serviço do trabalhador dós para agilizar o processo de votação. Todas as
da iniciativa privada valha como tempo de contribui- vezes que os que aqui permanecem aguardam os
ção até a edição de nova lei. que estão fora, sem dúvida alguma, demora-se qua-



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduard0) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
V.EX!I a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL/PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fazemos
um apelo aos Srs. Deputados para que acorram
imediatamente ao plenário, pois estamos encerran
do a votação de um DVS. Depois, haverá várias ou
tras votações.

O Bloco PFUPTB recomenda ovoto ""sim"".
O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
esclarece aos Srs. Deputados que estão'chegando
que a bancada do partido vota ""simMM

•

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo~ Tem V.
Exª a palavra.

O SR.ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto"sim".

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".
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renta a cinqüenta minutos para votação de cada O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
destaque, o que é um absurdo. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço co PFUPTB vota "sim".
a palavra pela ordem. O SR. EDINHO ARAÚJO(BlocoIPMDB - SP.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
Exll a palavra. o Bloco recomendam o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esclarece-
PPBlPL encaminha o voto "sim". mos aos Deputados do PSDB que a bancada vota

"sim".O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
co PFUPTB recomenda o voto "sim". PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB _ SP. co PFUPTB recomenda o voto "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
está votando "sim". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não"

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - Se. Sem Parece-me que o fluxo diminuiu sensivelmente.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB está vo- Só há 442 Parlamentares presentes na Casa.
tando "não". O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT _ PE. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota do PSDB apela aos seus integrantes para que com-
""não"". pareçam, com urgência, ao plenário. A votação está

prestes a ser encerrada. O PSDB vota "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLlVEIRA(Bloco/PFL 

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no mesmo
sentido, o Bloco/PMDB convida os Srs. Deputados a
comparecerem ao plenário, porque está para se en
cerrar a votação, e recomenda o voto"sim".

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Vou en
cerrar a votação.

A SRA. S1MARA ELLERY - Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex' a palavra.

·0 SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Lembro aos Srs. Depu
tados que ainda estamos em processo de votação e
há tempo de vir a plenário para votar. O PMDB,
PMN, PSC, PSB e PSL recomendam o voto "sim".

.O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - O PT vota "não".

, O SR. WELSON GASPARINI(PSDB - SP.
Sem revisão dó orador.) - PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou en
cerrar a votação. Embora a lista de presença regis
tre o comparecimento de' 466 Srs. Deputados, al
guns deles não vêm ao plenário. Portanto, lamenta
velmente vou encerra a votação.

Está encerrada.



17704 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1996

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PPB - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Rlho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim

Roraima

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Sim

E1ton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - Bloco - PPB - Sim
Robério Araújo - Bloco - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Abstenção
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - Bloco - PPB - Sim.

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Sim
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Sim
Mario Martins - Bloco - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Não
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Sim
Socorro Gomes - PC do B - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

o SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presk:iente, peço a pa- Arthur Virgflio - PSDB - Sim
lavra parauma questão de ordem. Não é sOOre awtaçãJ. Átila Lins - Bloco - PFL - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- Carlos da Carbrás - Bloco - PPB - Sim
do José Genoíno, peço a V. Exi' só um segundo, Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Sim
para proclamar o resultado da votação, que está João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim
sendo conferid~ pela Mesa. Luiz Fernando - PSDB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- Paudemey Avelino - Bloco - PPB - Sim
dência vai proclamar o resultado da votação: vota-
ram ·sim" 333 Srs. Deputados; ·não·,109; absten- Rondônia
ção, 4;total 446 votos. Carlos Camurça - Bloco - PPB - Sim

Aprovada. Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim
A expressão foi mantida no texto. Eurípedes Miranda - PDT - Não

VOTARAM OS SEGUINTES SENHa- Expedito Júnior - Bloco - PPB - Sim
RES DEPUTADOS: /Idemar Kussler - PSDB - Sim

Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Sim
Silvernani Santos - Bloco - PPB - Sim

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL - Sim
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Não
João Maia - Bloco - PFL - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB - Sim
Ary Valadão - Bloco - PPB - Sim
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PPB- Sim
Melquiades Neto - Bloco - PMN - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim.

Maranhão
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Edson Queiroz - Bloco - PPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Sim
Inacio Arruda - PC do B - Não
José Linhares - Bloco - PPB - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Sim
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Siin
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abnio - Bloco - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não

Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PPB - Sim
Ricardo Heráclio -'PSB - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - Bloco - PPB - Sim
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Sim
José Teles - Bloco - PPB - Sim
Marcelo Déda - PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PC do B - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
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Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - Bloco - PMOB - Sim
João Leão - PSOB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção Art.

17 § 1º do RICO
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSOB - Sim
Pedro lrujo - Bloco - PMOB - Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Sim
Roberto Santos - PSOB - Sim
Sérgio Carneiro - POT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSOB - Sim
Aécio Neves - PSOB - Sim
Antônio Aureliano - PSOB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco - PMOB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSOB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Oanilo de Castro - PSOB - Sim
Elias Murad - PSOB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Oiniz - Bloco - PMOB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bemardino - Bloco - PMOB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL -

Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim
João Fassarella - pr - Não
João Magalhães - Bloco - PPB - Sim
José Rezende - Bloco - PPB - Sim

Sim
José santana de Vasconcellos - Bloco - PFL -

Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Abstenção
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco - PMOB - Sim
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Sim
Maurfcio Campos - Bloco - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMOB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSOB - Sim
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant - PSOB - Sim
Romal Anízio - Bloco - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMOB - Sim
Sandra Starling - pr - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMOB - Sim
Sérgio Miranda - PC do B - Não
Snvio Abreu - por - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
zaire Rezende - Bloco - PMOB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMOB - Não
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - PT - Não
JorgeAnders - PSOB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco - PMOB - Não
Roberto Valadão - Bloco - PMOB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Carlos santana - pr - Não
Cidinha Campos - por- Não
Edson Ezequiel- por - Não
Eduardo Mascarenhas - PSOB - Sim
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - por - Não



Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
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Francisco Silva - Bloco - PPB - Sim Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Não Eduardo Jorge - PT - Não
Jandira Feghali - PC do B - Não Emanuel Fernandes - PSDB - Sim
João Mendes - Bloco - PPB - Sim Fausto Martello - Bloco - PPB - Sim
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Sim Fernando Zuppo - Bloco - PDT - Não
José Carlos Coutinho - PFL - Sim Franco Montoro - PSDB - Sim
José Maurício - PDT - Não Hélio Bicudo - PT - Não
Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Sim Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim Ivan Valente - PT - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim Jair Meneguelli - PT - Não
Lindberg Farias - PC do B - Não João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não João Paulo - PT - Não
Maria da Conceição Tavares - PT - Não Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Sim
Milton Temer - PT - Não José Aníbal - PSDB - Sim
Miro Teixeira - PDT - Não José Augusto - PT - Não
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
Nelson Bornier - Bloco - PL - Não José de Abreu - PSDB - Sim
Osmar Leitão - Bloco - PPB - Não José Genoíno - PT - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim José Machado - PT - Não
Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim Koyu lha - PSDB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim Luciano Zica - PT - Não
Sérgio Arouca - PPS - Não Luiz Gushiken - PT - Sim
Simão Sessim - PSDB - Não Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Wilson Leite Passos - Bloco - PPB - Sim Marta Suplicy - PT - Não

São Paulo Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
. . Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim

Adhemar de Barros Filho - Bloco - P~B - Sim Nelson Marquezelli _ Bloco _ PTB _ Sim
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim P d Y BI PMDB S'
Aldo Rebelo _ PC do B _ Não e ~o ves.-. oco - - Im.

AI' Aff n _ PSDB _ Sim Régls de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
mino o so R"cardo Izar - Bloco - PPB - Sim

Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim RI b T PSL S'
A ô . C I P . PSDB S' o son uma - - Im
n~ mo ~r os. annunzlo =- - Im Salvador Zimbaldi _ PSDB _ Sim

Ar/rndo ChJnag/ra - PT - Nao . . .
A Id F . d Sá BI PPB N- SilVIO Torres - PSDB - Sim

rna o ana. e - oco -: - ao Teima de Souza _ PT - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim TA' PSDB N-
A K BI PMDB S

· uga ngeraml - - ao
ry ara - oco - - Im .. .

A d C h BI PFL S
· Ushltaro Kamla - Bloco - PPB - Sim

yres a un a - oco - - Im - G I B S'
B M BI PPB S

· . Vadao omes - B oco - PP - Im
eto ansur - oco - - Im .

C I A I" á' BI PMDB . S' Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Simar os po In no - oco - - )m . .
C

. I T N- . Wagner ROSSI - Bloco - PMDB - Sim
elso Dame - P - ao ..

C I R PSDB S' Wagner Salustlano - Bloco - PPB - Sim
e so .usso~anno - - Im . Welson Gasparini - PSDB - Sim

Coraucl ~obnnho - Bloco - PF~ - Sim Zulaiê Cobra _ PSDB _ Sim
Cunha Lima - Bloco - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - Bloco - PPB - Sim
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Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - Bloco - PPB - Não
Afrton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezfdio Pinheiro - PSDB - Sim

Murilo Domingos - Bloco - PTB - Sim Flávio Arns - PSDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim Homero Oguido - Bloco - PMDB - Sim
Roberto França - PSDB - Sim João Iensen - Bloco - PTB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim José Borba - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco - PFL - Sim José Janene - Bloco - PPB - Sim
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Sim Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim Luiz Car10s Hauly - PSDB - Sim

Distrito Federal Mauricio Requião - Bloco - PMDB - Sim
" _ Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Sim

Agnelo Queiroz - PC do B - Nao N d M" h I t' PT N-_ e son IC e e I - - ao
Augusto Carvalho - PPS - Nao N I M BI PPB S'"" _ e son eurer- oco - - Im
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Nao Od'I' B Ib' tt" BI PTB S'
Ch" V'"I PT N- 110 a InO 1- oco- - Im

ICO Igl,ante - - ao " Padre Roque _ PT - Não
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Sim P I Be d PT N-
M . L PT N- au o mar 0- - aoana aura- - ao "
O 6 ' Ad' BI PFL S" Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sims no nano - oco - - Im ' ,
W" b rt T rt BI PPB S' Renato Johnsson - Bloco - PPB - SimIg e o a uce - oco - - Im , "

Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Goiás Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Sim

Aldo Arantes - PC do B - Não Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Sim Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

João Natal - Bloco - PMDB - Sim santa Catarina

Jovair Arantes - PSDB - Sim Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não
Marconi Perillo - Bloco - PPB - Sim Hugo Biehl- Bloco - PPB - Sim
Maria Valadão - Bloco - PFL - Sim João Pizzolatti - Bloco - PPB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim José Fritsch - PT - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim Leonel Pavan - PDT - Não
Pedro Wilson - PT - Não Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Rubens Cosac - Bloco _ PMDB - Sim Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Sim
Sandro Mabel- Bloco _ PMDB _ Sim Milton Mendes - PT - Não

, , Paulo Bauer - Bloco - PFL - Sim
VIImar Rocha - Bloco - PFL - Sim Paulo Bornhausen _ Bloco _ PFL - Sim

Mato Grosso do Sul Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB - Não Serafim Venzon - PDT - Não
Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Sim Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Sim Rio Grande do Sul
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco.,..PFL - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Sim
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Sim
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Fetter Júnior - Bloco - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Abstenção
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - Bloco - PPB '- Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- Bloco - PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce

do a palavra ao Deputado José Genoíno, para uma
questão de ordem.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, aproveito o momento,
porque existe sobre a mesa, para decisão posterior
de V.Exª, questão de ordem levantada na sessão de
ontem pelos Deputados Nilson Gibson e Philemon
Rodrigues.

A questão de ordem diz respeito à Comissão
Especial, criada por ato de V.Exª, com base no art.
34,para exame de projeto de lei da Deputada Marta
Suplicy.

Contraditei a questão de ordem, Sr. Presiden
te, e expus os argumentos pelos quais V.Exll poderia
constituir a Comissão Especial. Levanto uma ques
tão de ordem neste momento - com base no art.
34,§22, do Regimento Interno - para acrescentar o
seguinte: a Comissão Especial, criada por ato de
V.Ex!!, tanto pode examinar a admissibilidade, isto é,
os aspectos formais da proposição objeto da Comis
são Especial, quanto o mérito da proposição.

Ontem, na minha oposição à questão de ordem
levantada, esse ponto não ficou devidamente escla
recido. Por isso, aproveito o momento para fazer
este adendo à questão de ordem contraditada por
mim, mostrando que, pelo §2º do art. 34, V.Exª
pode, com relação à Comissão Especial, garantir
que ela examine os aspectos formais e de mérito da
proposição.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quando
a Comissão Especial concluir o seu trabalho, Depu
tado José Genoíno, colocarei a matéria na Ordem
do Dia, para deliberação do Plenário.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Obrigado, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n2 196, nos seguintes termos:

Sr. Presidente,
Na forma admitida no art. 161, inciso I, do Re

gimento Interno desta Casa, ouvido o Plenário, que
seja concedido destaque para votação em separado
(DVS),visando a supressão da expressão "até que a
lei discipline a matéria", do texto do artigo 82 da
emenda aglutinativa à PEC nº33/95 (Reforma da
Previdência Social), oferecida pelo Relator à men
cionada Proposta de Emenda a Constituição.

"Art. 81! O tempo de serviço público
considerado pela legislação vigente, para
efeito de aposentadoria, será computado
como tempo de contribuição, até que a lei
discipline a matéria, observado o disposto
no artigo 40,§ 92"

Sala das Sessões, 20 de março de 1996. De
putado ARNALDO FARIA DE SÁ. Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PPB/PL.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado Amaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PPB
SP. Sem revisão do orador.) - Gostaria de retirar o
destaque, colaborando com a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
obrigado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n2 199, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo art. 161, in

ciso I, do Regimento Interno, destaque para votação
em separado das expressões "Durante dois anos
contados da data da promulgação desta Emenda e
até que a matéria seja disciplinada pela lei comple
mentar prevista no art. 201", constante do art. 10,
(renumerado) da Emenda Aglutinativa Substitutiva,
apresentada pelo Dep. Inocêncio Oliveira e outros.
Humberto Costa, Vice-Líder do PT - Aldo Arantes,
Vice-Líder do PC do B.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Humberto Costa. V. Ex" mantém ou retira o des
taque?

O SR. HUMBERTO COSTA - Mantenho Sr.
Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Humberto Costa, tem V. ExIJ a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, SrDs. e Srs. Depu
tados, considero este DVS um dos mais importantes
de toda a discussão que estamos tratando. A Consti
tuição brasileira definiu que o cálculo para o benefí
cio da Previdência Social deve ser feito de acordo
com as 36 últimas contribuições, ou seja, sobre os
36 últimos salários e corrigidos monetariamente. O
relatório do Deputado Michel Temer não só mantém
apenas na transitoriedade os 36 meses, o que por si
só é um prejuízo, como elimina a possibilidade de
correção monetária.

Fizemos algumas simulações para demonstrar
que se não for mantido o que está hoje inscrito na
Constituição, haverá perdas significativas em rela
ção ao benefício inicial correspondente à aposenta
doria. Por exemplo, em uma simulação,\consideran
do apenas os três últimos anos, haveria urna perda
de 17,42% para os aposentados.

Queremos retirar o caráter transitório dessa
proposta e manter a correção monetária. Por essa
razão, solicitamos aos Srs. Parlamentares que dêem
a esse DVS o seu apoio. Nesse sentido, votamos
"não" e pedimos a compreensão dos demais Parla
mentares para essa questão fundamental. Vejam V.
Ex!ls o que se está votando, porque isso tem funda
mentai incidência na vida dos aposentados, princi
palmente daqueles que se aposentarão nos próxi
mos anos.

Esta é a demonstração da perda que será ge
rada por esse mecanismo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Em vo
tação a matéria destacada. Como votam os Srs. lí
deres?

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em função da de
monstração feita pelo Deputado Humberto Costa, o
partido pede o voto "não".

O SRA. JANDIRA FEGHAU (PC do B - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, reputo de
enorme import..ância esse destaque, porque impedirá
a perda de mais de 17% no valor das aposentado
rias deste País. Portanto, o PC do B acompanha o
destaque e vota "não".

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, penso que é preci
so ler o que está sendo votado, porque mesmo entre
nós está havendo divergência em nosso campo.
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Trata-se do art. 10 do parecer do Deputado Michel
Temer.

Ali está:

"Art. 10 - Durante dois anos contados da data
da promulgação dessa emenda e até que a matéria
seja disciplinada pela lei complementar prevista no
art. 201, é assegurada a aposentadoria, no regime
geral da Previdência Social nos termos da Lei, cal
culando-se o benefício sobre a média dos 36 últLnos
salários de contribuição, corrigidos monetariamente,
mês a mês".

O que pretende o destaque? No meu ponto de
vista, retirar a expressão "até que a matéria seja dis
ciplinada pela lei complementar prevista no art. 201".
Por que isso? Porque, a rigor, tudo está amarrado à
lei complementar prevista no artigo já citado. Então,
haveria redundância.

Em segundo lugar, retirando-se essa expres
são, vai-se garantir que o valor da aposentadoria
obedecerá à média realmente recebida nos 36 últi
mos salários de contribuição, corrigidos mês a mês.
Trata-se de urna cautela para que não exista a per
da que se tentou demonstrar da tribuna. Se não for
assim, no primeiro contracheque, no primeiro mês
de benefício, o aposentado terá perda de quase
30%.

É o que pretendemos impedir, votando "não".

O voto do PDr é "não".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está claro
que, se essa expressão for mantida, o aposentado
correrá o risco de perder entre 25 e 30% no seu pri
meiro recebimento.

Assim sendo, é lógico que vamos votar pela re
tirada da expressão. Não cabe gerarmos tal angústia
no aposentado, que poderá perder, já no seu primei
ro benefício, esse montante de recursos.

Por esse motivo, o Partido Socialista Brasileiro
encaminha o voto "não·.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o bloco
PPBlPL, para a manutenção do acordo, encaminha
o voto "sim", com o Relator.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, há uma contra
dição na proposta de supressão de um trecho do art.
10 à medida que esta Casa já aprovou o inciso I do
art. 20, que diz que a elevação do prazo de carência
e do número de salários de contribuição a serem
considerados no cálculo do benefício será gradativa.



O SR. MIRO TEIXEIRA (pOr - RJ. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o por encaminha
o voto "não"

O SR. HUMBERTO COSTA (pr - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha
voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPTB encaminha o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "sim".

O SR. MIRO TEIXEIRA (pOr - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (pr - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente o pr vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De
putados, queiram sel~cionar os seus votos. Os Srs.
Deputados que se encontram nas bancadas queiram
acionar o botão preto do painel até que as luzes do
posto se apaguem.

Com a palavra o Deputado Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Os Srs.
Oeputados que não registraram os seus votos quei
ram fazê-lo dentro de instantes nos postos avulsos.

Mais uma vez, apelo para os Srs. Deputados
no sentido de que permaneçam no plenário. É im
portante que consigamos imediatamente acabar
com esta votação da Previdência Social. Não se jus
tifica. Estamos presos há mais de sessenta dias
nesta votação.

Com a palavra o Deputado Odelmo Leão.
O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.

Sem revisão orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto "sim".

O SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMOB encaminha o voto "sim".

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha voto"sim".
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Isto é, caso seja aprovada a supressão desse dispo- A SRA. JANDIRA FEGHALI(PC do B - RJ.
sitivo, tornaremos sem efeito um outro já aprovado. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do

Sr. Presidente, pediria a V. Exll• que verificasse B recomenda o voto "não".
o assunto ou que considerasse prejudicado o desta- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
que. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

"sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A As-

sessoria da Mesa estudou profundamente o assunto
e entendeu que o destaque deveria ser mantido.
Portanto, está mantido o destaque.

O SR. MARCONI PERILLO - Já que está
mantido o destaque, o PSDB orienta o voto "sim".

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do Marconi Perillo esboçou muito bem a questão. Já
aprovamos o art. 22, que diz que a elevação do pra
zo de carência e do número de salários de contribui
ção será por meio de lei complementar.

O art. 10 está exatamente garantindo que du
rante dois anos a média seja de 36 meses, o que, ao
ver daqueles que pretendem a supressão do desta
que, transformando disposição transitória em dispo
sição permanente, é a melhor solução. O que esta
mos fazendo é exatamente garantir que durante dois
anos a média seja de 36 meses. No mais, ainda que
se eliminasse essa hipótese, aplicar-se-ia o que dis
se o Líder do PSDB.

Portanto, o PMDB vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse
dispositivo é importante e não prejudica nenhum se
gurado ou beneficiário da Previdência Social.

Sr. Presidente, fica assegurada, durante dois
anos, a correção monetária, mês a mês, até que
uma lei complementar defina como vai ser. Quanto
àqueles que justificam que a lei pode não ser feita,
se ela não for elaborada, permanece o mesmo crité
rio. Portanto, não se justifica o temor daqueles que
dizem que, se a lei não for feita, o segurado e o be
neficiário da Previdência Social serão prejudicados

Portanto, o Bloco PFUPTB recomenda o
voto"sim", para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência esclarece a todos os Srs. deputados que, à
medida que os Srs. Oeputados votem sentados, vão
colaborar com os colegas e com a Mesa e solicitar
lhes que tomem seus lugares, a fim de ter início a
votação pelo sistema eletrônico.

Com a palavra a Deputada Jandira Feghali,
pela ordem.



Apenas 337 dos SIS. Deputados votaram.
O PSDB vota "sim".

o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidéncia, qúe é ocupada
pelo Sr. Wilson Campos, 12 Secretário.
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A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor-
PMDB, PMN, PSC, PSD e PSL encaminha voto ma aos integrantes da sua bancada que ainda não
"sim". estão em plenário 'que estamos votando matéria

O SRA. JANDIRA FEGHAU (PC do B - RJ. muito importante. É, portanto, imprescindfvel a pre-
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, contra o sença de toda a bancada em plenário.
arrocho dos aposentados, o PC do B vota"não" e 'O PSDB está recomendando o voto "sim".
apela para todos no sentido de que votem "não". A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B - RJ.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, contra o
revisão do orador.) - Sr. Pre.,idente, pela coerênclá arrocho da aposentadoria, principalmente no seu va-
do texto e pela manutenção da emenda Michel Te- lor inicial, o PC do B vota "não".
mer, o PSDB encaminha o voto "sim". A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.

O SR. AUGUSTO NARDES (BlocoIPPB - RS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a banca-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Parti- da do PMDB recomenda o voto "sim".
dos Progressista e Liberal encaminham o voto "sim". O SR. AUGUSTO NARDES (BlocolPPB - RS.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL - Sem revisão do orador.) - O Bloco Progressista Li-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- beral encaminha o voto "sim".
co PFUPTB encaminha o voto "sim". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- PE. sSem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha é verdade que este dispositivo acarreta arrocho da
voto"não". aposentadoria. Ele define que urna lei complernen-

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP. tar, depois de dois anos, decidirá se são trinta e seis
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- contribuições corrigidas ou não monetariamente.
colPMDB encaminha o voto "sim". Mas, até que se faça a lei, continua em vigência o

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- dispositivo. Vamos definir depois, ,através de lei
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha complementar, qual é o melhor para a Previdência
o voto "não" para garantir que a aposentadoria não Social, para os segurados, para os beneficiários,
seja arrochada. para os aposentados.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O Bloco PFUPTB recomenda o voto "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, PSDB informa A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. sem revi-
a sua bancada que está encaminhando o voto "sim". são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB recornen-

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA. da o voto "sim".
Sem revisão da oradora. - Sr. Presidente, o Bloco O SR. BENITO GAMA (BlocoIPFL - BA. Sem
PMDB, PMN, PSC, PSD e PSL encaminha o voto revisão do orador.) - Sr. Presidente, a aliança do
"sim". Governo recomenda o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a Lide-
co PFUPTB, recomenda o voto "sim". rança do PMDB pede aos SIS. Deputados que ve-

O SR. AUGUSTO NARDES (BlocoIPPB - RS. nham a plenário, porque estamos em processo de
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco votação.
PPBlPL recomenda o voto "sim". O Bloco recomenda o voto "sim".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA. O SR. AUGUSTO NARDES (BlocoIPPB - RS.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
PMDB recomenda o voto "sim". Progressista e os Liberais votam "sim".

A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. sem revi- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
da o voto "sim". "sim" e informa que o quorum ainda é muito peque

no.
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o SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, para que não
haja perda no cálculo do benefício inicial da aposen
tadoria, o PT vota Nnão".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota Nnão".

A SRA. CECI CUNHA (PSDB - Alo sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
NsimN.

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto Nsim".

O SR. AUGUSTO ~ARDES (BlocolPPB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
NsimN.

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto "simN.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota NnãoN.

O SR. RONALDO CÉZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. RONALDO CÉZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto
Nsim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExD a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, faço
um apelo aos Srs. Deputados presentes nas diferen
tes dependências da Casa para que acorram ime
diatamente ao plenário, pois estamos em pleno pe
ríodo de votação nominal de um DVS pelo sistema
eletrônico. Até agora votaram apenas 365 Srs. De
putados, e precisamos atingir um quorum alto para
que possamos definir esta matéria. Na votação ante
rior tivemos 442 votantes.

Portanto fazemos este apelo.

O Bloco PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB mais
uma vez recomenda o voto "sim".
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O SR. JAIR MENEGUELU (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a todos os Depu
tados do PT que estão chegando agora, a recomen
dação é o voto NnãoN.

O Sr. Wilson Campos, 111 Secretário,
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocu
pada pelo Sr. Lufs Eduardo, Presidente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto "sim" e solicita a sua ban
cada que permaneça em plenário.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
Nsim."

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto NsimN.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor
ma à sua bancada que o quorum ainda é muito pe
queno. Nesse sentido, corno esta matéria requer
quorum qualificado, precisamos da presença de
450 Parlamentares.

O PSDB vota "sim".
O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota Nsim" e convoca seus companheiros para irem
ao Plenário, porque se trata da emenda constitucio
nal que necessita de quorum qualificado para a vo
tação.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, para que a lei
complementar possa posteriormente decidir a ques
tão dos 36 meses no período de transição de dois
anos, o PSDB recomenda o voto NsimN.

O SR JAIR MENEGUELU (PT':" SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o
voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "simN.

O SR. AUGUSTO NARDES (BlocolPPB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Progressista e o Partido Liberal recomendam voto
"sim"

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
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O Bloco recomendam o voto "sim" e convidam os Sr. A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
Deputados para virem ao plenário. é porque há Deputados entrando, e estamos fazen-

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (Blo- do boca de uma.
co/PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
dente, o PPB e o PL encaminham o voto "sim". te, peço a palavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- Ex!! a palavra.
menda o voto "sim". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. AUGUSTO NARDES (Bloco/PPB - RS. O SR. JAIR MENEGUELU (PT - SP. Sem re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Parti- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
dos Liberal e Progressista votam "sim". o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- O SR. EDINHO ARAÚJO (BJoco/PMDB - SP.
dência vai encerrar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, PMDBlPSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto "sim".
peço a palavra pela ordem. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
EXª a palavra. Socialista Brasileiro vota "não".

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, não me revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
parece que haja mais fluxo de Deputados. "sim".

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, A SRA. MARTA SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex~ já palavra. Ex~ a palavra.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (Bloco/PPB - RJ. A SRA. MARTA SUPUCY (PT - SP. Sem revi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei são da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de decla-
"sim", mas quero mudar meu voto para "não". rar que o meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- O SR. ORCINO GONÇALVES - Sr. Presiden-
dência vai encerrar a votação. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
peço a palavra pela ordem. EXª a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. ORCINO GONÇALVES (Bloco/PMDB -
EXª a palavra. GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem meu voto é "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reca- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
menda o voto "sim." dência vai encerrar a votação. Estamos aguardando

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem apenas o Deputado José de Abreu.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
Governo recomenda o voto "sim". peço a palavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - 00. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- EXª a palavra.
menda o voto "sim". O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - AJ. revisão do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr. Presi-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, contra o dente.
arrocho das aposentadorias, o PCdoB recomenda o O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem
voto "não". revisão do orador.) - A Liderança do Governo reco-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço a menda ~ voto "sim", Sr. Presidente.
todos os Líderes que se limitem a orientar suas ban- O SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. Presidente,
cadas. peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT:'" SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, desta maneira
não va~os terminar, segundo a sua recomendação,
a votaçao sobre a reforma da Previdência.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Deputa
do, lamento profundamente, mas não ROSSO prender
todos ?S Deputados em plenário. Bem que gostaria,
mas nao posso.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim" e pede aos companheiros
que se dirijam ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
encerrar a votação.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR; HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
atender ao pedido do Deputado Jair Meneguelli. Vou
encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - De fato
não há mais fluxo. Está encerrada a votação. '

A Presidência vai anunciar o resultado da vota
ção: 310 votos "sim"; 137 votos "não"; abstenções,
6. Total, 453.

Aprovada.
A expressão foi mantida no texto.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHO
RES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida -Bloco - PPB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - PPB - Sim

Luciano Castro - Bloco - PSDB - Sim

Luis Barbosa - Bloco - PPB - Sim
Robério Araújo - Bloco - PPB - Sim

Salomão Cruz - PSDB - Sim

Quinta-feira 20 17715

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL -Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - Bloco - PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Sim
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Abs-

tenção
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Sim
Mario Martins - Bloco - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Sim
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - Bioco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PPB - Sim
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Sim

R.ondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB - Sim
Confúcio Moura -- Bloco - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT -- Não
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Sim
IIdemar Kussler -- PSDB - Sim
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Sim
Silvernani Santo::; - Bloco - PPB - Sim

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL - Sim
Chicão Brígida - !3!oco- PMDB - Não
João Maia - Bloco - PFL - Sim



Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB ..,... Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMOB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Braga - POT - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra .,...PSB - Não
Gonzaga Patriota- PSB - Não
Humberto Costa - PT- Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - PSB - Não
José Chaves - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB -Sim
Mendonça Filho'':' Bloco - PFL -Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco,- PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMOB -'Sim
Ari Magalhães - Bloco - PPB -,Abstenção
B. Sá - PSDB - Sim
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Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Sim Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Tocantins Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim

Antônio Jorge _ Bloco _ PPB _ Sim Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
Ary Valadão _ Bloco _ PPB _ Sim João Henrique - Bloco - PMDB - Sim
João Ribeiro _ Bloco _ PPB _ Sim Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Melquiades Neto _ Bloco _ PMN _ Sim Paes Landim - Bloco - PFL - Sim

Paulo Mourão - PSDB - Sim Rio Grande do Norte

Maranhão Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não

Albérico Filho _ Bloco _ PMDB _ Sim Cipriano Correia - PSDB - Sim
Antônio Joaquim AraúJoo _ Bloco _ PFL _ Sim Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB -

Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL- Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PPB - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Haroldo Sabóia - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMOB - Abstenção
Roberto Rocha - PSOB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMOB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Não
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - Bloco - PPB - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim
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Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PTB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Augusto Farias - Bloco - PPB - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - Bloco - PPB - Sim
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
José Teles - Bloco - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não·
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL""" Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - Bloco - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção (Art.

17, § 12, do RICO)
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não

Sim

Sim

Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Sim
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas -.PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bemardino - Bloco - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL -

Jaime Martins - Bloco - PFL - Não
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim
João Fassarella - PT - Não
João Magalhães - Bloco - PPB - Abstenção
José Rezende - Bloco - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL -

Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
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Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Sim
Femando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Silva - Bloco:"" PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PPB - Sim
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Sim
José Carlos Coutinho - PFL - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim

Paulo Heslander - Bloco PTB - Sim Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim Lindberg Farias - PCdoB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Roberto Brant - PSDB - Sim Maria da Conceição Tavares - PT - Não
Romel Anfzio - Bloco - PPB - Sim Milton Temer - PT - Não
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Sim Miro Teixeira - PDT - Não
Sandra Starling - PT - Não Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim Nelson Bornier - Bloco - PL - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Não Osmar Leitão - Bloco - PPB - Não
Sérgio Naya - Bloco - PPB - Sim Paulo Feijó - PSDB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Sim Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim
SOvio Abreu - PDT - Não Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Não Sérgio Arouca - PPS - Não

Espírito Santo Simão Sessim - PSDB - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Sim

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Não Vanessa Felippe - PSDB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Não Wilson Leite Passos - Bloco - PPB - Sim
João Coser - PT - Não S- P I

- ao au oJorge Anders - PSDB - Nao
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Sim
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Não Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Rita Camata - Bloco - PMDB - Não Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Sim Almino Affonso - PSDB - Não

Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - Bloco - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim
Celso Daniel - PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Lima - Bloco - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - Bloco - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Eman~el Fernandes - PSDB - Sim
Fausto Martello - Bloco - PPB - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
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Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Sim
José Anfbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSOB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Sim
Robson Tuma - PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSOB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Sim
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco - PFL - Sim
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não

Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Sim
João Natal- Bloco - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - Bloco - PPB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinellí - Bloco - PMDB - Não
Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Sim
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Sim
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
Luciano ·Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Ca~os Hauly - PSDB - Sim
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim
Padre Roque - PT - Não
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Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco -I?TB - Sim
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Sim
Rícardo Barros - Bloco - PFL - Não
Ricardo Gornyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não
Hugo Biehl- Bloco - PPB - Sim
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - Bkx:o - PMDB- Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - Bloco - PPB - Não
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Junior - Bloco - PPB - Sim
Germano Rigotto _. Bloco - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Abstenção
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Não
José fortunati - PT - Não .
Júlio Redecker - Bloco - PPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus SChmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim

Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- Bloco - PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Roravante - PT - Não
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta

que nl! 202, nos seguintes termos:
Sr. Presidente,
·Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I,

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado das seguintes expressões·... e até que a
matéria seja disciplinada pela lei complementar pre
vista no art. 201,...• e •...de contribuição...·, constan
tes do art. 10 da Emenda Aglutinativa·.

ASSINAM: Alexandre Cardoso, Vice-Líder do
PSB; Domingos Dutra, Vice-Líder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDT; e Aldo Arantes, Vice
Líder do PCdoB.

O SR. MAURíCIO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. MAURíCIO CAMPOS (Bloco/PL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu nome
aparece no painel, mas não está registrado nem
"sim· nem ·não" nem abstenção. Quero dizer a V.
ExB que meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
não, Deputado Maurício Campos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que de autoria do Líder do PSB, Deputado Alexan
dre Cardoso. V. Exl mantém o destaque?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
fazendo uma negociação para retirar.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (BlocoIPMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a reti
rada da expressão de contribuição não pode ser ad
mitida, porque a expressão, ·salário-de-contribui
ção·, se bem que sejam três palavras, na realidade
tem um sentido uno. Não existe a expressão SÓ. Sa
lário, sim. Em outro contexto. No contexto do projeto
de lei, da emenda constitucional, o que existe é ·sa
lário-de-contribuição· que, apesar de serem três pa
lavras, têm um sentido único. Não dá para retirar a
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palavra ·contribuição". Ela está unida por hífen. sa- Fica mantido o DVS para a expressão •... e até
lário, hífen, contribuição. Não dá para tirar a palavra que a matéria seja disciplinada pela lei complemen-
·contribuição", porque muda totalmente o sentido do tar prevista no art. 201 ....
próprio projeto. Da própria emenda constitucional. O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-

Portanto, V. EX« deve considerar pr,ejudicial a dente, peço a palavra pela ordem.
retirada dessa palavra "contribuição". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Sr. Presidente, lembra a nossa assessoria que EX« a palavra.
o salário-benefício e o salário-contribuição são ex- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
pressões consagradas na legislação. Portanto, não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, facilitarei o
dá para tirar delas um pedaço. Apesar de serem trabalho da Mesa, retirando o destaque como um
duas palavras, como disse anteriormente, o contexto todo.
é uno.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade-
dente, peço a palavra pela ordem. ço a V. Ex

ll

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anuncio
Exll a palavra. o Destaque nll 204, de autoria do Deputado Arnaldo

Faria de Sá, nos seguintes termos:
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o desta- Senhor Presidente,
que está mantido. Na forma admitida no art. 161, inciso I, do Re-

O SR. ALBERTO GOLDMAN _ Sr. Presidente, gimento Interno desta Casa, ouvido o Plenário, que
ainda argumentando, é corno se fosse a expressão seja concedido Destaque para Votação em Separa-
·pé-de-meia", que forma um sentido completo. V. do (DVS), visando à supressão das expressões "Du-
Exil não pode tirar nem a palavra "pé, nem a palavra rante dois anos contados da data da promulgação
·~ia", porque muda o sentido. dessa emenda", e aos cinqüenta e cinco anos de

O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Sr. Presi- idade e e cinqüenta anos de idade do texto do artigo
11 da Emenda Aglutinativa Substitutiva à PEC nll

dente, eu não vou contraditar, porque V. Exll já havia 33195 (Reforma da Previdência Social), oferecida
decidido colocar a matéria em votação. Parece-me, pelo Relator à mencionada proposta de emenda à
então, que é extemporânea a questão levantada Constituição.
pelo eminente Deputado Alberto Goldman.

"Art. 11. Durante dois anos contados da data
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não é da promulgação desta emenda, é assegurada apo-

extemporânea, pois a estou examinando. sentadoria voluntária aos abrangidos pelo regime
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Mas V. Ex!! de previdência de que trata o art. 40, desde que

já havia colocado a matéria em votação. cumprido um tempo mínimo de dez anos de efetivo
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mas o exercício no serviço público, aos trinta anos de con-

Deputado levantou uma questão, e eu tenho de exa- tribuição e aos cinqüenta e cinco anos de idade, se
miná-Ia. homem, e aos vinte e cinco anos de contribuição e

O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço cinqüenta a!,!os de idade, se mulher, em termos pro-
a palavra pela ordem. porcionais, tomando-se corno referência:

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. a) .
ExII a palavra. b) .

O SR. FREIRE JÚNIOR (BlocoIPMDB - TO. Sala das Sessões, 20 de março de 1996. - De-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas putado Arnaldo Faria de Sá - Vice-Líder do Bloco
para registrar meu voto "sim" na votação anterior. Parlamentar PPBlPL.

O SR. EUDORO PEDROZA (BlocoIPMDB - O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- peço a palavra pela ordem. .
tação anterior, meu voto foi "sim". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- ExII a palavra.
dência decidirá a questão de ordem. No destaque, O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
estão prejudicadas apenas as palavras "de contribui- visão do orador.) - Sr. Presidente, antes devemos
ção". votar o Destaque nll 203.



17722 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1996

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Humberto Costa, votaremos o Destaque nll 204 e
depois o de n!l 203, que não ficará prejudicado.
Aquele é mais amplo. Se não for aprovado, não pre
judicará o de nll 203. E se este for votado antes, o
outro pode ser prejudicado. Portanto, votaremos o
Destaque n!l 204.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex51 a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, man
tenho o destaque e aguardo instruções de V. Exll

para defendê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Dispõe
V. Ex5l de um minuto.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este
destaque é compatível com a parte do permanente,
do destaque aprovado anteriormente. Expurgando
do texto o limite de idade no permanente, entendo
que o próprio Relator deveria aceitar por emenda de
redação o DVS n!l 204. Se S. ExD não aceitar, man
teremos o destaque.

Foi retirado o limite de idade no permanente e
terá de ser retirado também na parte do transitório,
ou, então, se S. Ex5l não concordar, manteremos o
destaque no sentido de que, contribuindo durante
35 anos, não há necessidade cumulativa de limite de
idade. Por isso, mantemos o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Depu
tado Michel Temer, Relator da matéria, foi feita uma
ponderação pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, e
eu gostaria de ouvir sua opinião.

A Presidência apela' aos Srs. Parlamentares
para que permaneçam em plenário.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExD a palavra.

O SR. HUMBERTO cosl'A (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de uma
orientação de V. EX- com a votação do DVS n!l204,

• I

se for mantido o texto. o aue ocorrerá com os Desta-
ques nlls 203 ei 205?

O SR. PRESlDENTE'(Luís Eduardo) - se for
mantido o texto?

O SR. HUMBERTO COSTA - Sim, se for man
tido o texto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- A Presi
dência naturalmente, sem aplicar o 162, inciso IV, na
decisão liberal, considera que não estão prejudica
dos, porque, em primeiro lugar, o Plenário pode que
rer tirar só um deles.

O SR. HUMBERTO COSTA - Não seria - se
V. EX- me permite uma sugestão- mais racional vo
tar o 203 e o 205?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É possí
vel. Então, vou votar o 204.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
o Deputado Michel Temer já se manifestou acerca
da questão levantada pelo Deputado Arnaldo Faria
de Sá?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou se
guir a ordem que foi determinada pela secretaria da
Mesa.

Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria
de Sá. S. Exll dispõe de um minuto.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, veja bem: é uma
questão de raciocínio lógico. Como pode, em uma
disposição permanente, não existir uma regra restri
tiva, e em uma disposição transitória existi-Ia! É uma
coisa absurda! Em dois anos é obrigado a ter 55
anos, mas depois de dois anos, não é mais. Isso é
descabível. Quero ver se o Relator se pronuncia
com relação a essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Rela
torme comunicou que não aceita emenda. Vou sub
meter a votos para adiantar o nosso trabalho.

Com a palavra o Deputado Arnaldo Faria de
Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocolPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, defen
demos o DVS n!l 204, no sentido de que no art. 11
seja suprimido o limite de idade de 55 anos para o
homem e de 50 anos para a mulher, até para uma
compatibilidade; pois na parte permanente já deixou
~e existir esse limite de idade, por decisão soberana
~este Plenário. Cairíamos numa situação esdrúxula
de daqui há dois anos não termos limite de idade,
mas durante os dois anos o haveria. Então, é uma
situação em que precisamos compatibilizar. Já que o
Relator entende que não há a compatibilização táci
ta, solicito o apoio dos Srs. Parlamentares, no senti
do de que suprimamos o limite de idade do transit6-
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rio, visto que este Plenário já o suprimiu do perma- com relação às disposições permanentes e vamos
nente. votar também com relação à questão transitória, até

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- porque não queremos acabar de vez com a Previ-
tação a matéria destacada. Como votam os demais dência. Pelo contrário, queremos mantê-Ia forte.
Líderes? O PSDB encaminha o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a pergunta
acordo com a exposição feita pelo Deputado Arnaldo que se há de fazer neste momento é a seguinte: Va-
Faria de Sá, entendendo que é uma coisa absurda e mos supor que, nas disposições permanentes, não
descabível para um entendimento minimamente iógi- tivéssemos fixado o critério da idade. Estaríamos ou
co no seu pensamento, que se possa restringir, não autorizados - numa disposição transitória e
numa norma transitória, algo que, na norma perma- numa fórmula de aposentadoria excepcional, que é
nente, não irá acontecer. Portanto, nesse sentido, o a aposentadoria proporcional, que, desde o início, se
PT vota "não". queria extinguir -, na disposição transitória, exata-

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ. mente para evitar uma enxurrada de aposentado-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria rias, a colocar um limite com relação à idade? Sem
de lembrar os argumentos que fizeram com que este dúvida alguma, a disposição transitória não tem
Plenário votasse para derrubar a idade mínima, por- nada a ver com a disposição permanente.
que penaliza quem começa a trabalhar mais cedo. Portanto Sr. Presidente a Relatoria e o Bloco
Est~ Plenário, soberanamente, tirou.~ visão da idade PMDB opina~ pelo voto "sim":
mím~a, ~ar~ que s~ preserve ~ equ.ldade ~en~ro do O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL _
serviço publico. Então, agora nao veJo coerenCla, na PE S . - d d) S P 'd tt 't' . I . em revlsao o ora oro - r. resl en e, um
ran:' ~na, ~ ocarmos como regra o que a perma- dos ralos do sistema de Previdência Social de nosso

nen e erru ou. .. País é a aposentadoria precoce. O próprio Ministro
po~~to; apelo para que o Plenáno repita o da Previdência Social, Sr. Reinhold Stephanes, tem

seu voto nao. dito que pessoas com 37, 38 e 39 anos têm se apo-
O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem sentado.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Destaque n2 • ••

204, do nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, abran- . A~~m, o que.o ~elator fez.fol excePClonar
r
nas

ge duas idéias. Uma diz respeito ao limite temporá- DISpO?lçoes Transltónas,.?u seja, durante o. p azo
rio em que possa o funcionário público requerer sua de ~OIS anos, pode-~e utilizar a a~os~ntadona pro-
aposentadoria; e, outra, que limita a idade para a porclo.nal~ mas seg~rn.do al~uns cnténos. Entre es-
aposentadoria. Os outros destaques têm, cada um, ses cnténos está o IImlte.de Idade de 55 8:nos para o
apenas uma dessas duas idéias. Então, é lógico vo- ho.mem e 50 anos para.a mulher, para Justamente
tarmos de acordo com os argumentos do nobre De- eVitar essas aposentadonas precoces.
putado que apresentou o Destaque n2 204, para nos Uma da~ críti~as ~ue se faz na VO~Ç?~ da re-
reservar o direito, depois, se ele não for aprovado, forma da :revldên~la sao o~ gra~~es .pnvlleglos que
de votar os demais destaques. se têm deixado. Nao há maior pnvlléglo do que este,

O PDT vota "não". porque proporcionará uma corrida sem limite às apo-
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ. se~tadorias. Eu .não sei se a Previdência Social

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido aguentará tal ~ornda.. .
Socialista Brasileiro, por coerência - trata-se de ma- Por. isso, quero dizer à Nação qu~ o Partido da
téria nova - vota "não". O voto "sim" é incoerente Frente Liberai e o Bloco PFLlPTB nao concordam
nessa matéria. com esse privilégio e, portanto, para manter o texto

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. do Relator, recomenda avoto "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
PPBlPL encaminha pelo acordo e vota com o Rela- do Benito Gama, qual a Posição do Governo?
toro Portanto, o voto é "sim". O SR. Bi:NITO G~MA (BlocolPFL - BA. Sem

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem revisão do orádor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB tam- putados, como, está previsto, e o Relator Michel Te-
bém mantém a coerência. Acompanhamos o texto mer foi bem C1l!J.ro, 55 anos de idade para os homens
do Relator, Deputado Michel Temer. Votamos assim e 50 anos de idade para as mulheres representam



o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidéncia, que é ocupada
pelo Sr: Robson Tuma, 151 Suplente de Se
cretário.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (pOr - RS. Sem
revisão do orador. - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

O SR. BENITO GAMA (BlocoIPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim", para acabar com
mais um privilégio.

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
P.MDBIF!MNIPSl!P$C/PSD reçornenda o voto "sim".

, .0 SR. MARCONI PER - Sr. Preside~te, esta
emenda àglutinativa assegura cinco anos a menos
para a aposentadoria proporcional.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Depu
tado, este não é o melhor momento para V. Ex· ta
.zer qonsicjeraçqes.

Como vota opeD~?
O SR. MARCONI PERILLO -Sr. Presidente,

contra,·os p~vilégios, o PSDB vota "sim".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,'sou

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que se encontràm nas bancadas queiram
registrar seus códigos de votação e selecionar seus
votos.

Os Srs. Deputados que se encontram as ban
cadas queiram acionar o botão preto do painel, até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos, queiram fazê-lo dentro de instantes nos pos
tos avulsos.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem..

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não": '

O SR. AUGUSTO NARDES (BlocoIPPB - AS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPBlPL
recomenda o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, ri 'PT vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL'
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim";
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idades tranqüilas para as aposentadorias de ambos, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presj..
sem criar nenhum problema. dência apela aos Srs. Deputados para que perrnane-

Tirar isso do texto constitucional é abrir mais çam no plenário e os que aqui não se encontram ve-
um privilégio, que a Oposição defende neste plená- nham imediatamente. Precisamos acelerar o proces-
rio, o que o Governo considera inaceitável. Hoje, no so de votação.
Brasil, quase a metade do Orçamento público é O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
comprometido com a despesa de pessoal. É preciso peço a 'palavra pela ordem.
dar um basta a esses privilégios que estamos votan- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
do no Congresso Nacional. ExA a palavra.

Por isso, a Liderança do Governo recomenda o O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
voto "sim", pela manutenção do texto do Relator Mi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
chel Temer. "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -A Presi- A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB .- SP. Sem
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB enca-
rnem os seus lugares, a fim de ter início a votação minha o voto "sim".
pelo sistema eletrônico. O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os pro-
peço a palavra pela ordem. gressistas liberais recomendam aos seus Deputados

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. manterem o texto do Relator, que é o mais sensato
Exll a palavra. e correto. O Bloco PPBIPL vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".



A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Passo
a ler um comunicado encaminhado pelo Sr. Senador
José Sarney, DO. Presidente do Senado Federal:

"Sr. Presidente, comunico a V. Exll e,
por seu intermédio, à Câmara dos Deputa
dos, que esta Presidência convoca sessão
conjunta a realizar-se quinta-feira, dia 20 do
corrente, logo após a sessão ordinária do
Senado Federal, no Plenário Ulysses, Gui
marães da Câmara dos Deputados, destina
da à apreciação do Projetq de Lei '19 1/96,
do Congresso .Nacional, que dispõe .sobre
as diretrizes da elaboração da Lei Orç,amen
tária para o exercício de 1997 e dá outras
providências.

Na oport4nidade, renovo a, V. E~II pro
testos de estima consideração.

Senador jósé Sarney, Presidente do
Senado Federal".

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Como
votam os demais Líderes?

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Como
votam .os demais Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA. (BlocoIPFL.,...
PE. Sem revisão do orad~r.) - Sr. Presidentejo 'Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem" revisão do orador.).,.. Sr. Presidente, o Bloco
PpBlPL, progressista e: fiberal, recomenda o voto
'~sim".·

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela «:>rdem.

O SR. P.RESIDEN1~ (Robson Tuma) - Tem V.
E~1I a palavra

O SR. INOCÊNCIO··.OLIVEIRA ·(BlocoIPFL 
PE. Sem revis~o do orador.) - Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Robson Turila) -' A Prê-
• ..' ~ <I • " I : ••.J

sidência informa aos Srs. Parlamentares, que estao
na fila para votar, que Q posto à eSQuerdadéi mesa
da Presidência'está vazio:

, • ~ " . I " •

Como votam os demais 'Uderes?
" " ~ ,,~ . \. ," . ~

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB:"" GO.
Sem 'revisao' do orador:) ~' Sr. PrésidÊmte;' â'PSDB
"sim" contra 'mais esse p!'ivil~gio... .

O SR~INOCÊNCIO 0PVEIRA ,(I3)QcqtPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - sr~ Presidêrtte, o Blo
co PFLlPTB recomenda ovôto "sim" e"razum àp'êlt>
aos Srs. Deputados para que acorram ao'planaria; a
fim de que possamos conCluir á vbtàção O'e'útil DVS
e iniCiarmos 'a votaçãO' de 'Outro.

O SR.'ARNALOÓ FARIA 'DE·SÁ'-Sr.'Presi
dente, peço a palavra pela ordem: .

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Exll a palavra. '

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BloooIPPB
SP. Sem 'revisão do orador:).- Sr.' Presidente, não
vou 'entrar no mérito Oa.questão, mas. solicito a V.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB
BA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
Bloco PMDB recomenda o voto "sim'~.,

O SR. GERSON PERES (Bloco PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Convidamos os compa
nheiros do Bloco PPBIPL, que estejam em seus ga
binetes, para vem venham ao plenário votar "sim".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT....: RS.·Sem
revisão do orador.) -> Sr. ~reside'1te, o PDT vota
"não".
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autor do DVS e não aceito a afirmação do Líder do Exll que impeça o Líder do PSDB de chamar de pri-
PSDB de que este é um privilégio. vilégio a matéria em votação.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Depu- O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Sr. De-
tado, este não é o momento para debater. putado Arnaldo Faria de Sá, a Presidência não vai

Como votam os demais Líderes? aceitar qualquer tipo de debate paralelo.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". dente, V. EXª deixou o Deputado Marconi Perillo fa-

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA. lar.
Sem revisão da oradora.) O Bloco
PMDB/PMN/PSC/PSDIPSL recomenda o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA' (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".



O~R. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Como
votam o~. Srs Líderes?

O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os pro
gressistas liberais recomendam o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - A Pre
sidência acaba de receber uma comunicação do se
nado~ José Sarney, Presidente do Congresso Nacio
nal, informando que a sessão de amanhã pàra a
apreciação da LOO será às 18h30min.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Peço a pal~:
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
ExJI a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocolPFL -'"
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agra
deço a V. Ex!! as providências, bem como ao Presi
dente do Senado Federal, Senador José Sarney, por
ter fixado o horário.

O Bloco PFLlPTB, nesta votação, recomenda o
voto "sin 'lo

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA - Sr. Presiden
te, gostaria que V. Exl entrasse em contato com o
Senado Federal. Não pode haver uma convocação
dessa natureza. Precisamos ter um horário predeter
minado, e não após a sessão do Senado Federal.
Fica difícil, porque ninguém sabe o horário. É um ab
surdo que se faça uma convocação dessa natureza.
Deve haver um horário determinado, para que pos
samos saber a que horas deveremos aqui compare
cer. E se essa sessão do Senado se prolongar?

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - A Pre
sidência concorda com V. Exll e já determinou à As
sf"<,;oria da Mesa que entre em contato com o Gabi
fll:., do Senador José Sarney, para que S. ExA c0

munique o horário que iniciará a sessão do Congres
so Nacional.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.,

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisã: do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
"sim".'
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a V. Exª esclarecimento quanto à hora da sessão do O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
Congresso Nacional. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB reco-

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Ela menda o voto "sim".
será realizada logo após a sessão do Senado Fede- O SR. MATHEUS SCHMIDT (POT - RS. Sem
ral. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT reco

menda o voto "não".
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 

SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solici
tamos o voto "não", para não haver limite de idade.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS, neste
caso, vota "sim". Portanto, com o Relator.

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB, contra
a aposentadoria precoce, recomenda o voto "sim".

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocaIPMOB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMOBlPMNIPSCIPSOIPSL recomenda o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (Bloca/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB solicita
a presença de todos os Srs. Parlamentares em ple
nário e informa que estamos votando a reforma da
Previdência, matéria que exige quorum qualificado
de três quintos, até agora temos apenas 341 votan
tes.

O PSOB recomenda o voto "sim".
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reco
mendamos o voto "não", para não haver limite de
idade na transitória.

O SR. ,INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFLlPTB recomenda o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visao do orador.) - Sr., Presidente, o PT recomenda
o voto "não".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (POT - RS. Sem
revisão do orador.), - Sr. Presidente, o POT reco
menda o voto "não".

ASRA. SIMARA ELLERY (Blaco/PMOB - BA.
sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMOBIPSOIPSIIPSC/PMN recomenda o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (Blaco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto "sim".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMOB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMOBlPSO/PSIIPSC/PMN recomenda o voto "sim".



A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB- BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr; Presidente. o Bloco
PMDB recomenda o voto "sim".

A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. sehi revi~

são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen-
da o voto "sim". ' ,

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do oradQr.) :... Sr~ PreSld~rite, ,em
nome do Bloco PFUPTB, faço 11m' apelo aos Srs:
Deputados para que compareçi:mi' ao plenário, pois
estamos em'pleno período de votação hp'rninal'pelo
sistema eletrônico em um DVS da mais alta impor
tância. Até agora votaram 385 Srs. Deputados,
quando na votação anterior tivemos' um' quorum de
457. Faço este apelo para que os' Srs. Deputados
venham ao plenário p'ara' aue possamos concluir
esta votação~

O BlocoPFUPTB reComenda'o voto "sim"'.

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bioco
PMDB recomenda o voto "sim".

A SRA. CECI CUNHA (PSDB ~ AI. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, ó PSDB recom~n-
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O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- da o voto "sim", e convoca seus nobres pares para
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda virem ao plenário. Precisamos de quorum.
o voto "não". A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a banca-
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o PSDB infor- da do PMDB insiste em pedir à sua bancada que ve-
ma aos Srs. Parlamentares que o quorum ainda é nha ao plenário, pois estamos em processo de vota-
muito baixo: apenas 367 Parlamentares votaram até ção muito importante. Gostaríamos, portanto, que to-
agora. É importante a presença de todos os tucanos dos os Deputados aqui estivessem para votar.
para encerrarmos votação sobre a reforma da Previ- A bancada do PMDB recomenda o voto "sim".

dência. O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
O PSDB vota "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran-
A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA. ça do PSDB solicita a presença de todos os inte-

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, concor- grantes de sua bancada. Precisamos de quorum
damos com o PSDB, a Liderança do PMDB também qualificado. A matéria é de grande importância.
pede aos Srs. Deputados que se façam presentes Os Deputados do PSDB votam "sim".
ao plenário e recomenda o voto "sim". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reitero
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- o apelo aos nobres pares presentes nas diferentes
co PFLlPTB recomenda o voto "sim". dependências da Casa para que venham ao plenário

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- a fim de que possamos concluir essa votação.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". Na votação anterior tivemos um quorum de

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL _ BA. Sem 456 Srs. Deputados, mas até o presente momento
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do votaram apenas 400 Srs. Deputados. Precisamos
Governo recomenda o voto "sim". atingir o quorum para que possamos decidir essa

votação pela vontade soberana do Plenário.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O Bloco PFUPTB recomenda o voto "sim". -

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
o voto "não". O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convo
ca sua bancada ao plenário, a fim de votar a,favor
dessa matéria extremamente importante. De todas
as matérias, é a mais importante. O PSDB vota
"sim" e convoca, mais umi:!. vez, todos os seus, Pàrla
mentares para que venham ao plenário e votem
"sir:n".
. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não~.

O SR. 'BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - pA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Progressista Liberal convida seus companheiros que
estejam nos gabinetes para virem aumentar o quo
rum e votar "sim".

'A SRA. SIMARA ELLERY(Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é lamen
tável que se esteja aqui a pedir, a implorar aos Srs.
peputados que, se façam presentes. Mas essa maté
ria é de extrema importância. Portanto, a bancada
do PMDB pede aos seus Deputados que se façam
presentes e recomenda o voto "sim".



O SRr SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
está votando ·sim· e pede aos seus Parlamentares
que compareçam ao plenário, pois esta é uma vota
ção da maior impórtância.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "simNe
pede que V. EXª regulamente esses comentários.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Progressista Liberal convida seus Deputados que
estão nos gabinetes ou que estão chegando agora
para votar e aumentar o quorum.

Votamos ·simN.

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB vota ·sim".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez, o Bloco PMDBIPMNIPSDIPSCIPSL recomenda
o voto ·simNe encarece aos Parlamentares que es
tão na Casa que acorram imediatamente ao plená
rio, porque ternos a possibilidade de terminar hoje a
votação da reforma da Previdência, desde que todos
participem.

Portanto, o Bloco PMDBlPMN/PSD/PSC/PSL
recomenda, neste momento, o voto NsimNe pede a
presença de todos os Parlamentares deste bloco no
plenário.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFLlPTB recomenda o voto ·sim· e reitera o ape
lo aos Srs. Deputados de vir ao plenário para que
possamos concluir essa votação.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota ·não·.

O SR. MARCONI PERILlO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) --Sr. Presidente, o PSDB vota
·sim·.

o Sr. Robson Tuma, 1$1 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presicMncia,
que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presi
dente.

O SRA. SIMARA ELlERV (BlocolPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBlPMNIPSDIPSCIPSL recomenda o voto ·simN.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, convido os Deputados
do PT, do PSB e de outros partidos que já votaram a
que descansem um pouco, enquanto os outros se
afanam para aqui chegar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
aos Srs. Deputados que simplesmente orientem as
suas bancadas. Não é momento de comentários.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO(PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita
aos tucanos que venham voando para votar-sim·.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota ·não·.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Mais
uma vez, apelo para o Plenário que conclua a vota
ção sobre a Previdência Social. Os Deputados que
não permanecem em plenário acabam prejudicando
o processo de votação e a imagem desta Casa. Rei
tero que estamos deliberando sobre este assunto há.
dois meses.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Como
vota o Bloco/PMDB?

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda o voto ·sim·.

A SRA. CECI CUNHA, (PSDB - AL. sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·sim·. .
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O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota não.
menda o voto ·não·. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor
ma aos seus Parlamentares que poderemos encer
rar a votação da reforma da Previdência ainda hoje,
desde que todos compareçam ao plenário e votem
esta matéria. Neste sentido, o PSDB encaminha o
voto ·sim·.



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Tem V.
ExDa palavra.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT -RS~ Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

O SR. SALVADOR ZIMBALDI-Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Edúardo) - Tem V.
ExD a palavra.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
pede aos seus Deputados que compareçam ao ple
nário. O PSDB está votando "sim". Faltam aproxima
damente oito Parlamentares.

O SR. HUMBERTO COSTA..., Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExD a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, já não há mais
nenhum movimento de votação na bancada.
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A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente, O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. recomenda o voto "sim".
EX- a palavra. O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco PMDB/PSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto "sim".
PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto "sim". O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBlPL encaminha o voto "sim".
PPBlPL vota "sim". O SR. SALVADOR ZIMBALDI(PSDB - SP.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB,
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". em bloco, vota "sim".

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. O SR. INOCÊNCIO OLlVEIRA(Bloco/PFL -
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
recomenda o voto "sim". co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
dência vai encerrar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, PMDB/PSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto "sim".
peço a palavra pela ordem. O SR. HUMBERTO COSTA(PT - PE. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
EX- a palavra. O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor- vota "sim".
ma aos seus Parlamentares que haverá outras vota
ções na sessão de hoje. A nossa pretensão é encer
rar a votação da reforma da Previdência ainda hoje.

O PSDB encaminha o voto "sim".
A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO. OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Aviso aos Srs. Deputa
dos que ainda há tempo de votar. O Bloco
PMDBlPSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto "sim".

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
recomenda o voto "sim" e pede aos seus Parlamen
tares. que venham ao plenário, pois a matéria que
está sendo votada neste momento é da mais alta
importância.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
o voto "não"~

O SR" ODELMO LEÃO (Bloç;o/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomendado o voto "sim".
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O SR. MAURíCIO CAMPOS (Bloco/PL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
nome consta no painel, mas não o meu voto. O meu
voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esclare
ça ao Deputado Maurício Campos que o seu voto,
no computador, saiu "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim-S07
Não-1S0
Abstenção - 10
Total-447
Rejeitadas as expressões. Ficam, portanto, ex

cluídas do texto.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS:

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra o Deputado Salvador Zimbaldi.

O SR. SALVADOR 21MBALDI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBIPMNIPSCIPSDIPSL vota "sim" e encarece a
presença em Plenário de todos os Deputados do
bloco.

OSR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PSDB solicita àqueles Parlamentares que ainda não
votaram que compareçam ao Plenário imediatamen
te. Estamos apreciando matéria da mais alta impor
tância e o PSDB encaminha o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, estou aqui mar
cando o tempo e já faz dez minutos que não sai de
447.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex·
está muito atento.

O SR. EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. EDSON EZEQUIEL (PDT - RJ. Sem re
visão do

orador.) - Sr. Presidente, o PDT reitera o voto
"não" e, mais uma vez, solicita aos nobres Deputa
dos que sejam cordiais, pelo menos com os compa
nheiros. se possuem a sua posição de mérito, nós
respeitamos. O PDT vota "não". Se querem votar
·sim", que compareçam ao Plenário, pois não é justo
ficarmos aqui aguardando etemamente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não. é
possível se manifestar agora, Deputado Edson Eze
quiel.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai ence'rrar a votação, constatando que to
dos os presentes já votaram. Não há mais fluxo.

Está encerrada a votação.
O SR. MAURíCIO CAMPOS - Peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardol) - Tem V.
Ex· a palavrá.

ção

Roraima

Arceste Almeida - Bloco - PPB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luis Barbosa -: Bloco - PPB - Sim
Roberto Araújo - Bloco - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Não
Gervásio Oliveira...,... PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Antonio Brasil- Bloco - PMDB - Abstenção
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Absten-

. .
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Gerson Peres -:- Bloco - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não,
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Sim
Mario Martins - Bloco - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha- PT - Não
Paulo Titan - Bloco - PMDB- Sim
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Sim
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Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PPB - Sim
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB - Não
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Sin,
Silvernani Santos - Bloco - PPB - Sim

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL - Sim
Chicão Brígida - Bloco - PMDB - Não
João Maia - Bloco - PFL - Sim
Ronivon Santiago -Bloco - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB - Sim
Ary Valadão - Bloco - PPB - Sim'
Eudoro Pedrozà - Bloco - PMDB - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB .;",. Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Sim'
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco ..:. PPB.;",. Sim
Domingos Dutra -:- PT - Não
Haroldo Saboia - PT - Não .
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar :.-Bloco - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Sim

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Abstenção
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Não
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mata - Bloco - PMDB - Não
Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Linhares - Bloco - PPB - Não
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristina - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Abstenção
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
B"etinho Rosado - Bloco - PFL ~ Abstenção
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB''':'

Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosac:l0 - Bloco - PMDB - Sim
\. . ~ .

Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL- Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima...:; Bloco - PMDB -,. Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
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Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Braga - POT - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - PSB - Não
José Chaves - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PPB - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Augusto Farias - Bloco - PPB - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - Bloco - PPB - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Sim
José Teles - Bloco - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não.
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL -:- Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - Bloco - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Lufs Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção (art.

17 § 12 do RICO)
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Mário Negrornonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - Bloco - PMDB,...., Sim
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB :- Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - POT - Não
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - PSB,- Não
Ursicino Queiroz -Bloco - PFL -,Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSOB - Não
Aecio Neves - PSDB - Sim
Antonio Aureliano - PSDB - Sim
Antonio do Valle - Bloco - PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
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Sim

Sim

Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSOB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL -

Jaime Martins - Bloco - PFL - Não
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Não
João Fassarella - PT - Não
João Magalhães - Bloco - PPB - Abstenção
José Rezende - Bloco - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL -

Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim
Maria Elvira - Bloco -- PMDB - Sim
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT ....; Não
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Sim
Osmânió Pereira - PSDB - Sim
Paulo Heslander - Bloco -'PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB ...., Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio ..,.. Bloco":" PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco -" PMDB - Sim
Sérgio Miranda ~ PCdoB - Não
Sérgio Naya - Bloco- PPB ;.,.: Sim
Silas Brasileiro - Bloco,-;- PMDB - Sim
Snvio Abreu - PDT - Não
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Não
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Não

"Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Sim

Rita Camata - Bloco - PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Lima Netto - Bloco -" PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Maria da Conceição Tavares - PT - Não
Milton Temer - PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Osmar Leitão - Bloco - PPB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim'
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL....; Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PSDB - Não
Sylvio Lopes - PSDB'- Sim
Wilson Leite Passos - Bloco - PPB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Sim
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco'- PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
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Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beta Mansur - Bloco - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco - PMOB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Lima - Bloco - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Oelfim Netto - Bloco - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Emanuel Fernandes - PSDB - Sim
Fausto Martello - Bloco - PPB - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montara - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
Jurancfyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim
Koyu lha - PSOB - Sim
Luciano lica - PT - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Sim
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim

Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Sim
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco - PFL - Sim
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Sim
João Natal- Bloco - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - Bloco - PFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Orcino GonçaNes - Bloco - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco - PMOB - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB - Sim
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
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Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Sim
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PDT - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Sim
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Car10s Hauly - PSDB - Sim
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Abstenção
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não
Hugo Biehl- Bloco - PPB - Sim
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Nãó
Paulo Bauer - Bloco - PFL- Sim·
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim

Adylson Motta - Bloco - PPB - Não
Afrton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezfdio Pinheiro - PSOB - Sim
Fetter Junior - Bloco - PPB - Não
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - Bloc.o - PMOB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Abstenção
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Não
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - Bloco - PPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PSOB - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rftzel- Bloco - PMDB - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMOB - Sim
Veda Crusius - PSOB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Quero
advertir aos Srs. Deputados que o nosso local de
trabalho é o plenário.

A Presidência não pode ficar esperando,
indefinidamente, que Deputado de base gover
nista venha ao plenário votar. Quem quiser vo
tar fique aqui; se não, assuma sua responsabi
lidade. Não vou mais ficar aguardando vota
ção.

Prejudicados os Destaques nlls 203 e 205, nos
seguintes termos:

Senhor Presidente,

20~

Requeremos, nos termos do artigo 161 , inciso
I, do Regimento Intemo, Destaque para Votação em
Separado das expressões -Durante dois anosconta
dos da data da promulgação desta Emenda" cons
tante do art. 11 da Emenda Aglutinativa Substitutiva,
apresentada pelo Deputado Inocêncio Oliveira e ou
tros.

ASSINAM: Humberto Costa, Vice-Uder do
PT; Aldo Arantes, Vice-Uder do PCdoB.
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205

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso

I, do Regimento Intemo, Destaque para Votação em
Separado das expressões Kaos cinqüenta e cinco
anos de idadeK e Kaos cinqüenta anos de idadeK

constante do art. 12 (art. 11 renumerado) da Emen
da Aglutinativa Substitutiva, apresentada pelo Depu
tado Inocêncio Oliveira e outros.

ASSINAM: Humberto Costa, Vice-Líder do
PT;Aldo Arantes, Vice-Líder do PCdoB.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exi! a palavra.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (Bloco/PPB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto do
Deputado Ronaldo Cezar Coelho não consta do pai
nel.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. EX
não votou, Deputado Agnaldo Timóteo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que nll 210, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso

I, do Regimento Intemo, Destaque para Votação em
Separado da seguinte expressão K... desde que
cumprido um tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público, aos trinta anos de con
tribuição e aos cinqüenta e cinco anos de idade se
homem, e aos vinte e cinco anos de contribuição e
cinqüenta anos de idade se mulher...Kconstante do
art. 11 da Emenda Aglutinativa.

ASSINAM: Alexandre cardoso, Vice-Líder ela
PSB; Domingos Dutra, Vice-Líder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDT; Aldo Arantes, Vice
Líder do PCdoB.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. Ex·
retira. Estão prejudicados os Destaques nlls 207 e
208, nos seguintes termos:

207

Com base no que dispõe o art. 161, inciso li,
alínea g, do Regimento Interno desta Casa, requeiro
a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, Destaque
para Votação em Separado, para suprimir as ex
pressões abaixo indicadas propostas no artigo 11 da
Emenda Aglutinativa dos Senhores Deputados Ino
cêncio Oliveira, Geddel Vieira Lima, Luiz Carlos

Santos e José Aníbal à PEC nll 33-C/95, que modifi
ca o sistema de Previdência Social, estabelece nor
mas de transição e dá outras providências.

K...e aos cinqüenta e cinco anos de idade... e
cinqüenta anos de idade.K

ASSINAM: João Plzzolattl e outros.

208

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I,

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado da expressão Ke cinco" constante do limite
de idade fixado para aposentadoria no serviço públi
co pelo art. 11, da Emenda Aglutinativa Substitutiva
apresentada pelo Deputado Inocêncio Oliveira e ou
tros, passando a constar os referidos limites como
Kcinqüenta anos de idadeK

ASSINAM: Humberto Costa, Vice-Líder do
PT; Aldo Arantes, Vice-Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que nll 215, do Deputado Arnaldo Faria de Sá, nos
seguintes termos:

Senhor Presidente,
Na forma admitida no art. 161, inciso I, do Re

gimento Intemo desta Casa, ouvido o Plenário, que
seja concedido Destaque para Votação em Separa
do (DVS), visando à supressão da expressão Kcon
secutivosKda alínea a do artigo 11 da emenda aglu
tinativa substitutiva à PEC nll 33195 (Reforma da
Previdência Social), oferecida pelo Relator à men
cionada Proposta de Emenda à Constituição.

Art. 11 .
a) a remuneração do último cargo ou função,

se ocupados por, pelo menos, cinco anos consecuti
vos; ou

b) ..
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exi! o

mantém, Deputado?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi

dente, mantenho o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Então,

encaminhe, por favor.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PPB 

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Destaque nll 215 quer suprimir do texto a palavra
KconsecutivosK. O texto já cria condições novas em
relação à situação atual. Acaba o tempo de serviço,
cria o tempo de contribuição e estabelece o tempo
mínimo de 10 anos e mais cinco consecutivos, e nós
não podemos impedir que a pessoa trabalhe, por
exemplo, quatro anos numa função, depois mais um



O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, para retificar a
orientação da bancada do PT, o nosso voto é "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
.revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB tam
bém encaminha o voto "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

Os Srs. Deputados queiram selecionar os seus
votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel, até
que as luzes do posto se apaguem.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto "sim". Portanto, com o
Relator e pelo acordo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" para não mutilarmos ainda mais a reforma da
Previdência. É um absurdo o que está acontecendo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência, "de ofício", prorroga a sessão por mais uma
hora, e, em conseqüência, está prejudicado o se
guinte requerimento.

Sr. Presidente,
Requeremos prorrogação por uma hora da pre-

sente sessão.
Brasília 19-6-96
Paulo Bernardo, Vice~líderdo PT.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Corno

votam os demais Uderes?
O SR. MICHEL TEMER (BlocoIPMDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na parte
permanente, nós já aprovamos que o valor dos pro
ventos da aposentadoria levará em conta, pelo me
nos, cinco anos consecutivos. Não há, agora, razão
para mudança.

O PMDB vota "sim".
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ano e não possa fazer a soma dos quatro mais um O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocolPFL -
para obter os cinco anos. Até porque se exige aqui PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu

.que o período-seja considerado consecutivo. acredito que esse dispositivt> colocado na emenda
Então, para que o art. 11 tenha compatibilidade aglutinativa pelo nobre Uder e Relator, Deputado Mi-

com a intenção - já mudando para tempo de contri- chel Temer, é altamente moralizador. Tanto é verda-
buição como estabelece a emenda aglutinativa do de, que os partidos de oposição não tiveram a cora-
Relator Michel Temer -, nós concordamos com a gem de encaminhar.
mudança de "tempo de serviço" para "tempo de con- Deixar livremente que uma pessoa chegue ao
tribuição" e com os 10 anos, mas queremos abrir um serviço público e se aposente com um ou dois anos
espaço para que não haja necessidade de consecu- de serviço, Sr. Presidente, é um absurdo, é imoral.
tividade nos cinco anos. O prazo de cinco é o mínimo necessário para se fa-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- zer isso.
tação a matéria destacada. Como votam os Srs. U- Por isso, Sr. Presidente, em nome da moralida-
deres? de pública deste País, o Bloco PFLlPTB encaminha

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- o voto "sim".
visão do orador.) - SR. Presidente, o PT vota "não". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-

A SRA. JANDIRA FEGHALLI (PCdoB - RJ. dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
Sem ievisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
vota "não". sistema eletrônico.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. O SR. SALVADOR ZIMBALDI- Sr. Presiden-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB te, peço a palavra pela ordem.
vota "não". OS SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem

V. ExlI a palavra.
O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão do oradora.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDBlPSD/PSUPSC e PMN encaminha o voto
"sim".



o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presicMncia, que é ocupada
pelo Sr. Robson TUmB, 12 Suplente de Se
cretário.
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O Srs. Deputados que não registraram seus O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
votos, queiram fazê-lo, dentro de instantes, nos pos- do orador.) - Sr. Presidente, votei "não", mas solicito
tos avulsos. a V. EX- que faça a retificação: é "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
dente, peço a palavra pela ordem. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra. EX- a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Partido PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

co PFLlPTB recomenda o voto"sim".Socialista Brasileiro reconsidera sua posição e enca-
minha o voto "sim". Já havia votado "não" e peço O SR. JOSÉ MACHADO Sr. Presidente, peço
que a Mesa compute o meu voto "sim". A todos os a palavra pela ordem.
Deputados do PSB que votaram "não", solicito que O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
façam a retificação no microfone. EX- a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Em o SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revi-
nome da Casa, agradeço muito a V. Exl! pelo bom são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".
senso. O SR. GERSON PERES ~ Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

peço a palavra pela ordem. EX- a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.

Exi a palavra. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os pro-
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - 00. sem gressistas liberais recomendam o voto "sim", para

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca- manter o texto do Relator.
minha o voto "sim". Trata-se de mais um absurdo O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr. Presi-
privilégio. dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ FRITSCH - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
a palavra pela ordem. EX- a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PHILEMON RODRIGUES (BlocolPTB -
Ex' a palavra. MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - SC. Sem revisão meu voto é "sim".
do orador.) - Sr. Presidente, solicito à Mesa que reti- A SRA. MARTA SUPUCY (PT - SP. Sem revi-
fique o meu voto; é "sim". são da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deter- O SR. EURípEDES MIRANDA.. (PDT - RO.
minarei a retificação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto

é "sim".
A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço O SR. MATHEUS SCHMIDT _ Sr. Presidente,

a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra. EX- a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG. O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco revisão do orador.) - Sr. Presidente, acaba de ser
PMDB/PMNIPSCIPSD e PSL vota "sim". criado um problema com relação às bancadas. A

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente, orientação do partido foi no sentido de votar "não".
peço a palavra pela ordem. Em seguida, as Lideranças retificaram-se. Pedimos,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. então, que os votos dos liderados sejam considera-
Exi a palavra. dos "sim".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT acompa
nha os demais partidos de esquerda e retifica sua
orientação, recomendando o voto "sim".
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o SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Qual
quer Parlamentar que quiser proceder a alguma reti
ficação, terá que anunciar o seu voto.

O SR. FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é
"sim".

o SR. FERNANDO LOPES (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, seguindo a
orientação da Liderança do PDT, o meu voto é
"sim".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"siro", contra mais esse privilégio absurdo.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Ex!! a palavra.

A SRA. CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o meu voto é
"sim".

A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem re~

visão da oradora.) - Sr. Presidente, o meu voto é
"sim".

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, de acordo com a
indicação da Liderança do PSB, altero meu voto de
"não" para "sim". É a primeira vez que faço isso.

O SR. EDSON EZEQUIEL (PDT - RJ. Sem re:
visão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma,
seguindo a orientação da nossa Liderança, o meu
voto é "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presiden,te,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - O PT vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota "sim".
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A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,.o Bloco
PMDB/PMNIPSCIPSD e PSL vota "sim".

O SR. SILVIO ABREU - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Exli a palavra.

O SR. SILVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, contra mais es
ses privilégios absurdos, o PSDB vota "sim".

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB vota "sim". Vamos terminar a votação da Pre
vidência hoje.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - O PT vota "sim" e pede aos Srs.
Deputados que permaneçam em plenário, porque o
próximo destaque é sobre o IPC.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, em
nome da Casa, apelo aos nobres pares e aos Srs.
Líderes de todos os partidos, tanto da base gover
nista como dos partidos de oposição, no sentido de
concluirmos a votação nesta noite.

A Câmara dos Deputados passa por um pro
cesso de desgaste em face do prolongamento da
discussão e votação desta matéria.

Faltam àpenas três votações. Então, esse é
um esforço que fazemos para que a Instituição pos
sa mostrar à Nação que está à altura do momento
político em que vivemos.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem;

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - O PSB encaminha o voto
"sim".

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.



O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT encami
nha o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome da li
derança do PSDB, faço um apelo a todos os inte
grantes da sua bancada para que permaneçam em
plenário; e aqueles que ainda não votaram, que ve
nham imediatamente para que possamos concluir,
ainda hoje, a reforma da Previdência. O PSDB vota
"sim".
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Ex!! a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP. colPPBIPL faz um apelo aos seus companheiros no
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero, sentido de que permaneçam no plenário até o térmi-
como Líder do PMDB, fazer o mesmo apelo que no da votação de todos os destaques. Faltam ape-
acaba de fazer o Líder l:1ocêncio Oliveira. nas três. Espero que possamos contar com a cola-

Temos de dar uma demonstração hoje, nesta boração de todos para encerrarmos essa tarefa e
quarta-feira, de que somos capazes de concluir a passarmos para outra, mostrando, assim, eficiência
votação da Previdência. e produtividade. O Bloco/PPB/PL recomenda aos

seus companheiros o voto "sim".
Comunico aos companheiros que não temos

mais do que cinco ou seis votações, talvez redutí- O Sr. Robson Tuma, 1º Suplente de
veis a quatro ou três. De modo que temos mais uma Secretário, deixa a cadeira da presidência,
hora, devido à prorrogação da sessão. Podemos que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presi-
prorrogá-Ia mais um pouco. Aliás, este é um apelo dente.
que faço desde já à Presidência. Solicito aos pares O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
do BlocolPMDBlPMN/PSC/PSUPSD que permane- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
çam no plenário. Nada custa o pequeno sacrifício .co PFLlPTB recomenda o voto "sim" e faz um apelo
dos colegas que estão na Casa de comparecerem aos Srs. Parlamentares para que permaneçam em
ao plenário. Aqueles que não estão, que os gabine- plenário, pois, de acordo com a manifestação dos
tes telefonem, para onde quer que estejam, pedindo- Srs. Líderes, vamos concluir a votação da Previdên-
lhes que venham ao plenário. cia nesta noite, dando uma demonstração à Nação

Precisamos dar o exemplo de que somos ca- de que esta Casa é capaz de atender aos apelos da
pazes de avançar pelo menos até às 20h. Já vota- sociedade.
mos na terça-feira e na quarta-feira. Portanto, vamos O SR. JORGE ANDERS (PSDB - ES. Sem re-
avançar até às 20h ou 21 h e liquidar com a votação visão do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos Srs.
da Previdência. Este é o apelo que faço com a com- Parlamentares do PSDB, devido à relevância da ma-
petência que tenho aos companheiros do Blo- téria, para que venham ao plenário.
coIPMDB. O voto do PSDB é "sim".

O SR. CHICO FERRAMENTA - Sr. Presiden- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
te, peço a palavra pela ordem. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) _ Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
Exll a palavra. dência vai encerrar a votação.

Srs. Deputados, permaneçam em plenário, por-
O SR. CHICO FERRAMENTA (PT - MG. Sem que a Presidência não será mais tolerante. Quem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é votou votou, quem não votou J'ustifica depois perante
"sim". a sociedade.

Com a palavra o Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 

PE. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, acredito
que, pela manifestação do Plenário, vamos concluir
a votação esta noite.

O Bloco PFUPTB recomenda o vóto "sim".
Faço um apelo aos nobres pares para que per

maneçam em plenário. Faltam apenas três votações
e iremos concluí-Ias hoje à noite.

O SR. JORGE ANDERS (PSDB - ES. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te,.peço a palavra pela ordem.



Acre

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB - Sim
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Sim
Silvernani Santos - Bloco - PPB - Sim

Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Sim
Mário Martins - Bloco - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Célia Mendes - Bloco - PFL - Sim
Chicão Brígida - Bloco - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB ..,.. Sim
Ary Valadão - Bloco - PPB - Sim
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Sim

361
16

7
384

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PPB - Sim
Robério Araújo - Bloco - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
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O SR. PRES!DENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Sérgio Barcellos - Bloco - PFL- Sim.
Exll a palavra. A Pará

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - , . .
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço Ana Juha - PT - Sim
um apelo a V. Ex!! no sentido de que, considerando Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
ter sido unânime essa votação e todos os partidos Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Absten-
terem encaminhado "sim", encerre a votação, para ção
que possamos apressar as seguintes.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou en
cerrar, sim.

Solicito aos Srs. Deputados que não bloqueiem
um posto, pois o outro se encontra vazio.

Vamos votar.
Já que todos votaram, está encerrada a votação.
O povo brasileiro agradece ao Deputado Ino-

cêncio Oliveira.
A SRA. MARTA SUPUCY - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Ex!! a palavra.
A SRA. MARTA SUPLlCY (PT - SP. Sem revi

são da oradora.) - Sr. Presidente, votei "sim" e está
registrado "não". Gostaria que fosse feita a correção.

O SR. PRESIDENTE (Luís"Eduardo) - Consta
rá na ata, Deputada.

Desculpe-rne, Deputada, não será na ata. Se. V.
Ex!! fez a correção antes, será computado o seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:
Sim:
Não:
Abstenções:
Total:
Aprovada.
A expressão foi mantida.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS:
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ção

Sim

Haroldo Sabóia - PT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Roberto Ror.ha - PSDB - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
José Unhares - Bloco - PPB - Sim
José Pirl1entel- PT - Sim
Leõnidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSOB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Absten-

B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB -

Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco - PMDB- Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - Bloco - PSB - Sim
José Chaves - PSDB - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Pedro Correa - Bloco - PPB - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim
Benedito de Ura - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Femando Torres - PSDB - Sim
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Sim
José Teles - Bloco - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Femando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim
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Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Sim
João Almeida - Bloco - PMOB - Sim
João Leão - PSOB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção (Art.

17, § 112 do RICO)
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSOB - Sim
Nestor Duarte - Bloco - PMOB - Sim
Pedro lrujo - Bloco - PMOB - Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Sim
Roberto Santos - PSOB - Sim
Sérgio Carneiro - POT - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMOB - Sim
Ubaldino Junior - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSOB - Sim
Aécio Neves - PSOB - Sim
Antônio Aureliano - PSOB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMOB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco - PMOB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSOB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Oanilo de Castro - PSOB - Sim
Elias Murad - PSOB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Oiniz - Bloco - PMOB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco - PMOB - Sim
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim
João Fassarella - PT - Sim
João Magalhães - Bloco - PPB - Abstenção
José Rezende - Bloco - PPB - Sim

Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL -

Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim
Maria Elvira - Bloco - PMOB - Sim
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMOB - Sim
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSOB - Sim
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Roberto Brant - PSOB - Sim
Romel Anízio - Bloco - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMOB - Sim
Sandra Starling - PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco - PMOB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - Bloco - PPB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMOB - Sim
Snvio Abreu - POT - Não
Zaire Rezende - Bloco - PMOB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMOB - Sim
Feu Rosa - PSOB - Sim
João Coser - PT - Sim
Jorge Anders - PSOB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco - PMOB - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMOB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSOB - Sim
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - por - Não
Edson Ezequiel - POT - Não
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - por - Não
Itamar Serpa - PSOB - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Sim



Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - SIm
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco - PFL - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
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Jandira Feghali - PedoB - Sim Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Sim
José Maurício - PDT - Sim José Aníbal- PSDB - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim José Augusto - PT - Sim

L.Tmã Netto - Bloco ~PFL",:,,--sjm-- -- '- José Coimbra - Blocó - PTB - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Sim José Genofno - PT - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim José Machado - PT - Não
Milton Temer - PT - Sim Juranclyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim Koyu lha - PSDB - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim Luciano Zica - PT - Sim
Osmar Leitão - Bloco - PPB - Sim Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim Marta Suplicy - PT - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Simão Sessim - PSDB -. Sim Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim Nelson Marquezelli - Bloco -. PTB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Wilson Leite Passos - Bloco - PPB - Sim Pedro Yves - Bloco - PMDB - Sim

São Paulo Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
. . Ricardo Izar - Bloco - PPB - Sim

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Sim Robson Tuma _ Bloco _ PSL _ Sim
Alberto Goldman - Bloco -: PMDB - Sim Salvador Zimbaldi _ PSDB _ Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim Silvio Torres _ PSDB _ Sim
Almin? Affonso - PS.DB - Sim . Tuga Angerami _ PSDB - Sim
AloysIo Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim Ushitaro Kamia _ Bloco _ PPB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim Vadão Gomes _ Bloco _ PPB _ Sim
Amaldo Faria ~e Sá - Bloco -: PPB - Sim Wagner Salustiano _ Bloco _ PPB _ Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim . Welson Gasparini _ PSDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - SIm Zulaiê Cobra _ PSDB _ Sim
Beto Mansur - Bloco - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - Bloco - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - Bloco - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Sim
Emanuel Fernandes - PSDB - Sim
Fausto Martello - Bloco - PPB - Sim
Fernando Zuppo ...: PDT - Não
Hélio Bicudo - pt - Sim
Hélio Rosas - B'~ - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Sim



Junho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 17745

Maria Valadão - Bloco - PFL- Sim Paulo Bornhausen - Bloco - PFL- Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim
Pedro Wilson - PT - Sim Rio Grande do Sul
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL- Sim Adão Pretto - PT - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim Adroaldo Streck - PSDB - Sim

Adylson Motta - Bloco - PPB - Sim
Mato Grosso do Sul Aírton Dipp _ PDT - Sim

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Sim Augusto Nardes - Bloco - PPB - Sim
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Sim Carlos Cardinal- PDT - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim Enio Bacci - PDT - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL- Sim Esther Grossi - PT - Não

Paraná Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Abelardo Lupion - Bloco - PFl- Sim Fetter Junior - Bloco - PPB - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Elias Abrahão - Bloco -- PMDB - Sim Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PDT - Sim Jair Soares - Bloco - PFL - Abstenção
Flávio Arns - PSDB - Sim Jarbas lima - Bloco - PPB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Sim José Fortunati - PT - Sim
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Sim Matheus Schmidt - PDT - Não
João Iensen - Bloco - PTB - Sim Miguel Rossetto - PT - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim Nelson Marchezan - PSDB - Sim
José Janene - Bloco - PPB - Sim Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Abstenção
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL- Sim Paulo Paim - PT - Sim
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Sim Paulo Rítzel- Bloco - PMDB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim Waldomiro Roravante - PT - Sim
Padre Roque - PT - Não Wilson Branco - Bloco - PMDB - Abstenção
Paulo Bernardo - PT- Sim Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim Veda Crusius - PSDB - Sim
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Sim O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim peço a palavra pela ordem.
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Sim O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim EX- a palavra.
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem

santa Catarina revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhei a
. . retificação do voto à bancada, mas, esqueci de, eu

Edlnho Bez - Bloco - PMDB - Sim próprio retificar o meu. Eu voto "sim"
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Sim A'SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re-
Hugo Biehl- Bloco - PPB - Sim visão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputada Teima
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Sim de Souza vota "sim".
José Carlos Vieira - Bloco - PFL- Sim O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Sem revi-
José Fritsch - PT - Não são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Leonel
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Sim Pavan vota "sim".
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Sim O SR. WILSON BRANCO (Bloco/PMDB - RS.
Milton Mendes - PT - Sim Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no painel
Paulo Bauer - Bloco - PFL- Sim consta abstenção, mas eu votei "sim".
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o SR. FRANCO MONTORO (PSDS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu nome
não consta no painel, mas eu votei "sim".

O SR. ARMANDO ABíuo (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para regis
tro em ata, Deputado Armando Abnio vota ·sim·.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (Bloco/PPB
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, De
putado Severino Cavalcanti vota ·sim".

O SR. BETO LÉUS (PSB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria também que
constasse em ata que o Deputado Beto Lélis vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
aos Srs. Deputados que efetivamente permaneçam
no recinto, porque a Presidência não será tolerante
para esporar aqueles que estão fora do plenário.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª' a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
que registrasse na ata o meu voto "sim".

O SR. SERARM VENZON (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que V.
Exll registrasse em ata o meu voto "sim".

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria que V. EXª registrasse em ata o meu voto "sim".

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (Bloco/PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria que V. EXª registrasse em ata o meu voto ·sim".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria que V. EXª registrasse em ata o meu voto ·sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)
Há sobre a mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

No tocante à matéria que trata do DVS n2 215,
da proposta da Reforma Previdenciária, voto de
é!-cordo com a liderança de um partido e, portanto,
favoravelmente à manutenção da expressão ques
tionada.

Brasília, 19 de junho de 1996. - Arthur Virgí
lio, PSDB - AM.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira
do o Destaque n2 216, n~s seguintes termos:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso
I, do Regimento Intemo, Destaque para Votação em
Separado. Supressão do artigo 12 da Emenda Aglu
tinativa.

ASSINAM: Alexandre Cardoso, Vice-Líder do
PSB - Domingos Dutra, Vice-Líder do PT - Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDT - Aldo Arantes, Vice
Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sube
menda Aglutinativa nQ 16, de autoria do Deputado
Arnaldo Faria de Sá, nos seguintes termos:

SUBEMENDA AGLUTINATIVA NQ 16

Inclua-se, onde couber, na Emenda Aglutinati
va nQ 6, o seguinte artigo:

"Art. A lei complementar prevista no
art. 201, com a redação dada por esta
Emenda, instituirá mecanismo de verificação
de eventuais perdas do poder aquisitivo dos
benefícios de prestação continuada manti
dos pela Previdência Social ocorridos a par
tir da Lei nQ8.213, de 24 de julho de 1991,
de modo a recuperar o seu poder de compra
na data de sua concessão.

Parágrafo único. Constatada a existên
cia de perdas, as prestações mensais dos
benefícios de prestação continuada serão
atualizadas, devidas e pagas a partir da pro
mulgação da lei referida no caput.

A partir da aglutinação dos seguintes dispositi-
vos:

a) § 52 do art. 201, com a redação proposta
pela Emenda n2 27 (DVS n2 144), que dispõe:

·Art. 201 .
§ 52 A cada ano será efetuada a re

composição dos valores dos benefícios re
sultantes de eventuais perdas não alcança
das pelo reajuste a que se refere o parágra
fo anterior, conforme critérios definidos em
lei complementar.·

b) § 22 do art. 201, com a redação proposta
pelo art. 52 da Emenda n2 6, do Deputado Jaques
Wagner e outros (DVS n2 96), que dispõe:

"Art. 59 ..
§ 22 É assegurado o reajustamento

dos benefícios para preserva-lhes, em cará
ter permanente, o valor real, em relação ao
limite mfnimo de benefícios, conforme crité
rios definidos em lei.

ASSINAM: Arnaldo Faria de Sá e outros.
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O SR. PRES~DENTE (Luís Eduardo) - Tem a Recentemente, observamos na história do País
,palavra S. ExI', o Deputado Arnaldo Faria de Sá., o quadro caótico das aposentadorias que foram re-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. duzidas a valores insignificantes.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Como o quorum está baixo, também entramos
Parlamentares, esta votação é uma das mais impor- em obstrução.
tantes da reforma da Previdência, porque trata-se O PDT está em obstrução.
daquela subemenda que estabelece que através de O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ.
lei complementar serão instituídos mecanismos de Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, qualquer
verificação de perdas do poder aquisitivo dos apo- um dos Srs. Deputados que fizer um passeio ao
sentados do INSS, a partir de julho de 1991. Consta- passado e perguntar o valor da aposentadoria de
tada a existência de perdas, os benefícios e pensõ- 1991 verificará que os dez salários caíram para oito.
es serão atualizados. Não houve correção r~al daquilo que deve ser a ma-

Esta é a emenda através da qual todos os apo- nutenção da vida do aposentado. Evidentemente, a
sentados e pensionistas do INSS esperam que este emenda corrige essa distorção.
Parlamento possa garantir o estudo da recuperação Solicito ainda aos Srs. Deputados que pergun-
de eventuais perdas. tem àquele que se aposentou há algum tempo quan-

Durante alguns dias, os aposentados de vários tos salários mínimos recebe. Segundo me consta ele
Estados estiveram na Casa pedindo o apoio dos se aposentou com dez salários mínimos, mas hoje
Srs. Parlamentares a esta emenda. Como ela preci- recebe apenas sete.
sa de 308 votos positivos, solicito a atenção dos Srs. Como disse, a emenda aglutinativa corrige o
Parlamentares no sentido de que votem ·sim", para Real, corrige a vida do aposentado, garantindo-lhe o
garantir a situação dos aposentados e pensionistas que tinha há quatro ou cinco anos.

do INSS. Entendemos ser fundamental a aprovação des-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- sa matéria e temos quorum qualificado para fazê-lo.

tação a Subemenda Aglutinativa n
Q

16. Como votam Assim sendo, o Partido Socialista Brasileiro vo-
os Srs. Líderes? tará favoravelmente, mas, no momento, mantém-se

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi- em obstrução.
são do orador.) - Sr. Presidente, apesar de sermos O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Apelo a
co-autores da emenda aglutinativa, também apre- todos os Srs. Deputados que permaneçam no plená-
sentamos uma outra emenda que tenta resgatar a rio, pois há grande possibilidade de concluirmos ain-
questão da Previdência básica unificada. da hoje a votação das matérias relacionadas à Pre-

Vejam bem, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputa- vidência Social, o que, sem dúvida alguma, seria
dos, por mais boa vontade que demonstremos com muito bom para esta Casa.
a presença em plenário, esta emenda aglutinativa Com a palavra a Deputada Jandira Feghali.
sobre regime único para ter a chance de se obter vo- A SRA. JANDII~A FEGHAU (PCdoB _ RJ.
tos, inclusive da base do Governo, precisaria de Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, todos os
quorum mais razoável. Não é possível que a Oposi- Parlamentares devem ter encontrado pelos corredo-
ção pense que a Emenda Aglutinativa n!l 16 e a nos- res durante todo o pElríodo de votação pelo menos
sa sobre Regime Previdenciário Básico sejam vota- um aposentado pedindo voto favorável à emenda.
das com 400 votos. Não é possível que €Iste Plenário venha a cometei

Assim, somos obrigados a entrar em obstrução dois crimes no mesmo dia: o primeiro, quando arro..
e pedir aos Deputados, sejam do PFL, do PSDB ou chou a aposentadoria dos futuros aposentados e,
do PMDB, que tenham a sensibilidade de não votar agora, ao não permitir a correção dos salários dos já
uma questão tão importante como esta com quorum aposentados, que vêm sendo achatados a cada mês
tão baixo. e a cada ano. O que c9ssa emenda aglutinativa faz é

O PT é obrigado a entrar em obstrução. permitir um mínimo dC:I justiça com aqueles que hoje
O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem têm suas aposentadorias achatadas e seu nível de

vida à beira do caos.'revisão do orador.) - O PDT, nobre Presidente, tam-
bém quer que seja garantida a recuperação do valor O que se propõe é um apelo à sensibilidade
dos benefícios. deste Plenário para aprovar essa emenda aglutinati-
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va e permitir que os aposentados saiam do arrocho Por isso, o PPS é a favor da emenda aglutinati-
e do desespero em que vivem. va,e neste momento está em obstrução.

Portanto, votamos "sim" e mantemo-nos em O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
obstrução para impedir que a emenda não seja der- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendo
rotada. que não há razão técnica para aprovação desta

O SR. ODELMO lEÃO (Bloco/PPB - MG. emenda aglutinativa. O que a emenda aglutinativa
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- propõe.é que uma lei, complementar ou ordinária,
co/PPB/PL, pelo acordo, encaminha o voto "não". disponha sobre a recuperação das perdas salariais,

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- e esta matéria, de fato, é legislativa.
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e-Srs. Deputa- De modo que, a qualquer momento, poderá a
dos, o que recupera o poder aquisitivo do salário - e lei estabelecer essa forma.
até as pedras sabem disso - é uma política econô- Por esta razão técnica, Sr. Presidente, o PMDB
mica de estabilização e de valorização do salário mí- encaminha o voto "não".
nimo, o que vem acontecendo há dois anos com a O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE.
recuperação do salário de doze milhões de aposen- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria
tados do INSS que recebem um valor equivalente ao não deve constar do texto da Constituição, deve ser
salário mínimo. Queremos mais, mas não através de tratada através de um projeto de lei que já está previs-
mecanismos que já mostraram à saciedade que não to pelo Govemo logo após a aprovação desta PECo
recuperam o salário dos trabalhadores. O que o re- Além do mais, Sr. Presidente, falou-se em perdas.
cupera é a estabilidade, é a moeda forte, como já Realmente elas existem, mas não porque o Governo,
vem acontecendo. Houve uma recuperação real, na obrigatoriamente, faz com que aconteçam essas per-
base desse programa econômico, de setenta dóla- das. Acontece que a correção dos benefícios e das
res para, hoje, 115 dólares. Iremos além, com certe- aposentadorias não é feita pelo salário mínimo, que
za. Com seriedade, existe projeto de lei nesta Casa não é indicador, mas apenas pela inflação ou pelo índi-
sobre esta matéria. ce correspondente ao da inflação.

É preciso que as coisas sejam ditas não com o Sr. Presidente, todos nós estamos de acordo
sentido de mostrar que aqueles que votam para em que existem perdas. No entanto, fazer isso atra-
manter o texto tal como está estão votando contra vés da Constituição é um absurdo, é amarrar.
os aposentados. De modo algum. Todos nós fomos Por isso, desejamos que a lei complementar
abordados por eles, e os Deputados que tiveram co- trate deste assunto.
ragem de conversar com franqueza, olhando nos
olhos, disseram o que era possível fazer. O BlocolPFUPTB encaminha o voto "não".

Esta emenda aglutinativa não pode ser aprova- O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem
da agora sem prejuízo de uma ação nossa de recu- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo já
peração de perdas sofridas pelos aposentados, que está providenciando essa recuperação através de
todos reconhecemos, mas que não são perdas sofri- estudos técnicos na Previdência. A melhor maneira
das ao longo dos dois últimos anos. Ao contrário, ao de se fazer isso é por uma lei complementar e não
longo dos dois últimos anos houve recuperação e por emenda à Constituição. Isso não é marcar uma
vai continuar havendo. posição perante um determinado setor do eleitorado.

O PSDB encaminha o voto "não". O Govemo está tratando esta questão com a
maior seriedade e, por isso, recomenda o voto "não"

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- a essa emenda aglutinativa.
visão do orador.) "'- Sr. Presidente, entendemos "que OSR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ A Presi-

~~a;~tad~:;~~b~~~Çn~~;t:~~~:~:~~I'p~:if~~d~~~ dênciasolicita a todos os Srs. Deputados, inclusive
os que estão no corredor, que tomem os seus as-

de construir um projeto futuro, mas não basta; não sentos, a fim de ter início a votação pelo sistema
podemos ficar permanentemente atrelados ao fato eletrônico.
de que o plano de estabilização deu certo e que hoje
nós temos uma moeda. Queremos mais, isto é o Srs. Deputados que se encontram nas banca-
ponto de partida. E mais, significa educação, saúde das, queiram registrar os seus códigos de votação.
e também uma política específica de manutenção do Srs. Deputados, queiram selecionar os sellS
poder aquisitivo dos aposentados. votos.
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Srs. Deputados, que se encontram nas banca- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
das, queiram acionar o botão preto do painel até que PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
as luzes do posto se apaguem. colPFUPTB recomenda o voto "não" e faz um apelo

Os Srs. Deputados que não registraram seus aos Srs. Deputados para que acorram imediatamen-
votos queiram fazê-lo dentro de instantes nos postos te ao plenário, pois se alcançarmos quorum nesta
avulsos. votação - são 308 votos apenas para atingir o quo-

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, rum - deveremos ter as duas seguintes, e assim
peço a palavra pela ordem. concluiremos a votação da reforma da Previdência.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O Bloco/PFUPTB recomenda o voto "não".
Exª a palavra. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

O SR. HUMBERTO COS"TA (PT - PE. Sem re- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB mais
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em uma vez recomenda o voto "não".
obstrução. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
revisão do orador.) - Sr. Preside':lte, o PDT está em Socialista Brasileiro está em obstrução. Se alcança-
obstrução. . do quorum, votará "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHAU (pedoB - RJ. O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o pedoB a palavra pela ordem.
está em obstrução. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. ExB a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB O SR. SARNEY FILHO (BlocolPFL - MA. Sem
está em obstrução. revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de reti-

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem ficar o meu voto. Votei equivocadamente "sim". Que-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em ro registrar o meu voto "não".
obstrução. O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- colPPB encaminha o voto "não".
co/PPBIPL encaminha o voto "não". O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presiden-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- te, peço a palavra pela ordem.
dência lembra aos Srs. Deputados que, se todos O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
comparecerem, poderemos acabar ainda hoje a vo- Ex· a palavra.
tação sobre a Previdência Social. O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB -

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- ria também, na mesma linha do Deputado Sarney Fi-
co PFUPTB encaminha o voto "não". lho, de retificar o meu voto. Votei equivocadamente

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- ·sim". Quero votar "não".
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. te, peço a palavra pela ordem..
ExB a palavra. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. Ex· a palavra..
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
está em obstrução. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, .creio

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem que estas votações devem ser decididas através da
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota vontade soberana do Plenário. Portanto, aqueles Lí-
"não". deres dos partidos de oposição que encaminharam

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- a obstrução devem registrar suas presenças. Caso
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em contrário, poderemos, baseados no Regimento Inter-
obstrução. Se for obtido o quorum, votará "sim". no, pedir que se declare a votação confirmada.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem Então, aqueles que encaminharam a votação
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PDT está em devem registrar suas presenças, porque seremos
obstrução. obrigados, de acordo com o Regimento Interno, a



"não".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apelo

aos Srs. Deputados que se encontram em outras de
pendências da Casa que compareçam ao plenário, a
fim de concluirmos ainda hoje a votação da Previ
dência Social.

Com a palavra o Deputado Marconi Perillo,
pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor
ma a sua bancada que o voto é "não".

O SR. WILSON LEITE PASSOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. WILSON LEITE PASSOS (BlocoIPPB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
retificar meu voto. Voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O De
putado Wilson Leite Passos vota "não". Peço a retifi
cação.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "não".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT encami
nha-se para a obstrução e estranha o pronuncia
mento do nobre Líder do PFL. Não se sabe até onde
S. EXª quer chegar com esse seu pronunciamento.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPPBlPL re
comenda o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.

O SR. RUBENS COSAC (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez o
BlocolPMDBlPMN/PSD/PSC/PSL recomenda o voto
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pedir que se declare nula suas participações. Por- A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B - RJ.
tanto, prevalecerá o resultado, independente do Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B
quorum. está em obstrução e apela para que outros o façam.

O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL -
peço a palavra pela ordem. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. colPFUPTB recomenda o voto "não".
Ex!l a palavra. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

O SR. EDUARDO JORGE (PT _ SP. sem revi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".são do orador.) - Sr. Presidente, eu não pedi verifi-

cação. O caso não é de verificação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A
emenda à Constituição tem que ter quorum especí
fico.

O SR. EDUARDO JORGE - Não tem isso,
não.

O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MAGNO BACELAR (Bloco/PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Gostaria de retificar meu
voto, Sr. Presidente. Meu voto é "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!l a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem
querer dialogar com V. Ex!!, pergunto como um parti
do pode, através de seu Líder, encaminhar uma de
terminada posição, se não havia ninguém desse par
tido presente em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mas há,
Sr. Deputado.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"não". O voto é "não" agora.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor
ma que recomenda o voto "não".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (BlocoIPSB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido Socialista Brasileiromantém-se em obstrução e
informa que a obstrução é uma das formas de mani
festação do Deputado em plenário.

O SR. RUBENS COSAC (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDBlPMN/PSD/PSC/PSL recomenda o voto
"não", nesta matéria.
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A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
pede a atenção dos Srs. Deputados. Desta vez, o
voto é "não". O Bloco PMDBlPMN/PSC/PSD/PSL re
comenda o voto "não".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
IPFL-PTB recomenda o voto "não". Ao mesmo tem
po, apela aos Srs. Deputados para que se dirijam
imediatamente ao plenário a fim de que possamos
atingir quorum e terminar a votação da reforma da
Previdência Social ainda hoje.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDBlPMN/PSD/PSC/PSL recomenda, neste
momento, o voto "não".

O SR. INÁCIO ARRUDA (PC do B-CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B reco
menda a obstrução e, ao mesmo tempo, solicita aos
Srs. Parlamentares que não compareçam ao plená
rio.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDB recomenda o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor
ma, mais uma vez, que o voto é "não".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
coIPPB-PL encaminha o voto "não".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDBlPMN/PSC/PSC/PLS recomenda, essen
cialmente para esta votação, o voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
coIPFL-PTB recomenda o voto "não".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.

O SR INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B está
em obstrução e recomenda aos Srs. Parlamentares
que não compareçam ao plenário.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB solicita
o comparecimento de seus Parlamentares ao plená
rio para concluirmos a votação da reforma da Previ
dência, em primeiro tumo, ainda hoje.

O PSDB encaminha o voto "não".
A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.

Sem revisão da oradora. - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL recomenda o veto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Robson Tuma, 1º Suplente de se
cretário.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda para esta
votação o voto "não" e encarece a seus Parlamenta
res presentes à Casa que acorram imediatamente
ao plenário. Com boa vontade e o esforço de todos
poderemos concluir mais duas votações da reforma
da previdência.

Encarecemos mais uma vez a todos os Parla
mentares que acorram imediatamente ao plenário,
mesmo que em respeito àqueles que aqui estão
desde às 2h da tarde. Faltam apenas duas votaçõ
es. Podemos terminar esse trabalho no dia de hoje.

O voto do Bloco PMDB/PMN/PSCIPSL, essen
cialmente para essa matéria, é "não·.

O SR. JOFRAN FREJAT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. JOFRAN FREJAT (BlocoIPPB-DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero cor
rigir meu voto. Votei "não", quando tinha a intenção
de votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Será
retificado o voto de V.Exa, Deputado Jofran Frejat.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor
ma à sua bancada que faltam apenas cinco votos
para atingirmos o quorum e concluirmos, ainda hoje,
a votação da reforma da Previdência.

O PSDB vota "não".
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O Sr. Robson Tuma, 12 Suplente de para verificar o meu voto. Votei "não", porém o meu
Secretário, deixa a cadeira da presidfmcia, voto é "sim".
que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presi- O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
dente. peço a palavra pela ordem.

A SRA. JANDlRA FEGHALI - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Tem V.
peço a palavra pela ordem. Exll a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
V.Exa a palavra. peço a palavra pela ordem.

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB-RJ. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, V.Exa disse Exll a palavra.
que não aguardaria muito tempo para que os Depu- O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Se
tados votassem. O painel está parado em 303 há al- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT encami-
gum tempo. nha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não se O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
preocupe, Deputada Jandira Feghali, logo, logo eu Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
encerro. PMDB/PMNIPSCIPSL recomenda aos Deputados

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- que acorrem ao plenário que o voto é "não".
te, peço a palavra pela ordem. Portanto, o BlocolPMDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB-
V.Exa a palavra. RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL-PE. voto é "não·.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelamos O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
aos Srs. Deputados para que venham ao plenário. te, peço a palavra pela ordem.
Faltam apenas quatro Deputados para que possa- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
mos atingir o quorum. ExlI a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO- Sr. Presidente, peço O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
a palavra pela ordem. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. colPFL, PTB recomenda o voto "não".
Exª a palavra. O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem

-O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- "sim".
colPPBIPL encaminha o voto "não". O SR. HUMBERTO COSTA(PT - PE. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou visão do orador.) - Sr. Presidente, estamos votando
atender apelo de V. ExlI Deputada Jandira Feghali. a possibilidade de recuperação das perdas dos apo-

O SR. ODELMO LEÃO (BlocolPPB - MG. sentados, desde 1991, para os segurados do INSS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- . O PT vota "sim".
colPPBIPL encaminha o voto"não". O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente,

O SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a obstru- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ção é um direito até a obtenção do quorum. Atingi- EX- a palavra.
do o mesmo, o PCdoB vota "sim". ; O SR. ALCESTE ALMEIDA (BlocoIPPB - RR.

O SR. INOCÊNCIO OLlVEIRA(Bloco/PFL - Sem revisão do oraqor.) - Sr. Presidente, apenas ra-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- titicando. O meu voto é "não".
colPTB/PFL recomenda o voto "não". O SR. LAPROyaTA VIEIRA (BlocoIPPB - RJ.

O SR. JOSÉ UNHARES - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
peço a palavra pela ordem. "sim", porém o meu voto é "não·.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Tem V. O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
Ex' a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ L1NHARES (BlocoIPPB - CE. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
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o SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT, por
igual, quer garantir a recuperação das pensões do
INSS.

O PDT vota "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota ·sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exll a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
um apelo aos Srs. Deputados no sentido de que per
maneçam em plenário porque faltam apenas duas
votações para que possamos concluir, nesta noite, a
apreciação da reforma da Previdência Social. O País
precisa da conclusão dessa votação e a Câmara dos
Deputados deve mostrar isso à Nação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Inocêncio Oliveira, agradeço a V. Ex!.\ o apelo,
mas, neste momento, não é próprio usar da palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço desculpas a V. Ex!.\

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não
seja por isso, nobre Deputado, V. ExD sempre cola
bora.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não·.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPPBIPL encaminha o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDB recomenda o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, se, de fato, con
cluirmos hoje a votação, qual a previsão para o se
gundo turno?
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ainda
não tenho, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex!.\
já está com saudades desse tema?

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSUPSC/PMN"recomenda o voto "nãô'~

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExD a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (BlocolPFL 
SC. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, devo
ter-me enganado e votei "sim". Contudo, meu voto é
"não".

A SRA. SIMARA ELLERV - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExD a palavra.

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, pedimos
aos Srs. Deputados da bancada do PMDB que pres
tem atenção, pois o voto é "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - SR. Presidente, o
Bloco PFUPTB recomenda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB solicita à sua bancada que permaneça em
plená~o e recomenda o voto "não".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSUPMN neste instante recomenda o
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

Vamos ao resultado.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

ExlI a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, havia sido manifes·
tada a obstrução'do meu partido, e eu estava absor-
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vido com outras coisas. Entendo que V. Ex~ agora
n~o pode considerar o meu voto para efeito de resul
tado. Mas, para registro em ata, meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Todos
nós conhecemos a posição de V.~

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, para registro em
ata, infelizmente, distraí-me e não votei.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para registro
em ata, declaro que meu voto é "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que cons
te em ata, meu voto é "sim".

O SR. EURIPEDES MIRANDA (PDT-RO. Se
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para registro
em ata, meu voto é "sim"

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para regis
tro em ata, meu voto é "não".

O SR. HÉUO ROSAS (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para que fique consignado, em ata, acabei votando
enganado. O meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Consta
rá em ata que o Deputado Hélio Rosas vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo ) - A Pre
sidência vai proclamar o resultado da votação.

VOTARAM
SIM- 142
NÃO- 261
ABSTENÇÕES - 12
TOTAL- 415
A Subamenda aglutinativa nll 16 foi rejeitada.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE-

PUTADOS

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luis Barbosa - Bloco - PPB - Sim
Robério Araújo - Bloco - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Abstenção
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Abstenção
Valdenor Guedes - Bloco - PPB - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - Bloco - PMDB - Não
Mario Martins - Bloco - PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PSDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Sim
Arthur Virgnio - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Não
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Não

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB - Não
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Não
IIdemar Kussler - PSDB - Não

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL - Não
Chicão Brígida - Bloco - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB - Não
Ary Valadão - Bloco - PPB - Sim
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Não
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PPB - Não
Melquíades Neto - Bloco - PMN - Não



Junho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 17755

Paulo Mourão - PSOB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMOB - Não
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Haroldo Saboia - PT - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSOB - Não
Nan Souza - Bloco - PSL - Não
Pedro Novais - Bloco - PMOB - Abstenção
Roberto Rocha - PSOB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMOB - Não
Antônio Balhmann - PSOB - Não
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Abstenção
Arnon Bezerra - PSOB - Não
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Sim
Edson Silva - PSOB - Não
Firmo de Castro - PSOB - Não
Gonzaga Mota - Bloco - PMOB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
José Linhares - Bloco - PPB - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSOB - Não
Marcelo Teixeira - Bloco - PMOB - Não
Nelson Otoch - PSOB - Não
Pimentel Gomes - PSOB - Não
Pinheiro Landim - Bloco - PMOB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSOB - Não
Ubiratan Aguiar - PSOB - Não
Vicente Arruda - PSOB - Não
Zé Gerardo - PSOB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMOB - Não
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Abstenção
B. Sá - PSOB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL -Não
João Henrique - Bloco - PMOB - Não
Mussa Oemes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim - Bloco - PFL - Não

Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSOB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMOB -

Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - Bloco - PMOB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco - PMOB - Não
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMOB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Gilvan Freire - Bloco - PMOB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMOB - Não
José Aldemir - Bloco - PMOB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMOB - Não
Roberto Paulino - Bloco - PMOB - Não
Wilson Braga - POT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Chaves - PSOB - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSOB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Pedro Correa - Bloco - PPB - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Sim
Wilson Campos - PSOB - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSOB - Não
Fernando Torres - PSOB - Não
José Thomaz Nonô - PSOB - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PMOB - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSOB - Sim
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Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Não Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Não
José Teles - Bloco - PPB - Sim Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Marcelo Deda - PT - Sim Carlos Mosconi - PSDB - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim Chico Ferramenta - PT - Sim

Bahia Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não

Alcides Modesto - PT - Sim Eliseu Resende _ Bloco - PFL - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não Francisco Horta _ Bloco _ PL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim Jaime Martins - Bloco - PFL - Abstenção
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Não João Fassarella - PT - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim João Magalhães - BloCo - PPB - Abstenção
Haroldo Lima - PCdoB - Sim José Rezende - Bloco - PPB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB _
Jaques Wagner - PT - Sim Não
João Almeida - Bloco - PMDB - Não Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não Maria Elvira - Bloco - PMDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não Maurfcio Campos - Bloco - PL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não Nilmário Miranda - PT - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção (art. OcIelmo Leão - Bloco - PPB - Não

17 § 12 do RICD) Osmânio Pereira - PSDB - Não
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não Paulo Heslander - Bloco PTB - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não Roberto Brant - PSDB - Não
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Não Romel Anfzio- Bloco - PPB - Não
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Sim Ronaldo Perim - Bloco - PMDB -Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Sim Sandra Starling - PT - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Sim Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Não Sérgio Naya - Bloco - PPB - Não
Ubaldino Junior - PSB - Sim Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não Snvio Abreu - PDT - Sim

Minas Gerais zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim

Ademir Lucas - PSDB - Sim Espírito Santo
Aecio Neves - PSDB - Não Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Não Jorge Anders - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL -.:. Não Rita Camata - Bloco - PMDB - Sim
Armando Costa - Bloco - PMDB - Não Roberto Valadão - PMDB - Não
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Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Não
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSOB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Carlos Santana - POT - Sim
Cidinha Campos - POT - Sim
Conceição Tavares - PT - Sim
Edson Ezequiel - POT - Sim
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - POT - Sim
Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
Itamar Serpa - PSOB - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Não
José Mauricio - PDT - Sim
Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Abstenção
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - POT - Sim
Maria da Conceição Tavares- PT - Sim
Milton Temer ..... PT - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMOB - Não
Osmar Leitão - Bloco"- PPB - Sim
Paulo Feijó ...;. PSOB - Não
Roberto Campos' ...;. Bloco - PPB - Não
Roberto Jefferson"": Bloco":': 'PTB ..;.. Sim
Rubem Medina.-.. Bloco- PFL - Não
Simão Sessim :,•.' PSOB·"'; Sim
Sylvio Lopes - PSOB - Não
Vanessa Felippe - PSOB - Não
Wilson leite Passos - Bloco..:.. PPB- Sim

SãóPaulo

Adhem~.rde Barros Filho- Bloco -:- PPB -Não
Aldo Rebelo - PCdoB ~ Sim
Almino Affonso - PSOB.- Não
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMOB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSOB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim·
Arnaldo Faria de Sá - Bloco ~ PPB .:..Sim
Arnaldo Madeira'-" PSOB ..;.. Não
Ary Kai'a: - Blóéo - PMOB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não·

Beto Mansur - Bloco - PPB - Não
Carlos Apolinário - Bloco - PMOB - Não
Celso Oaniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSOB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - Bloco - PPB - Não
De Velasco - Bloco - PSO - Não
Delfim Netto - Bloco - PPB - Não
Ouilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMOB - Não
Eduardo Jorge - PT - Sim
Emanuel Fernandes - PSOB - Não
Fausto Martello - Bloco - PPB - Não
Fernando Zuppo - POT - Sim
Franco Montoro - PSOB - Não
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMOB - Sim
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Não
José Aníbal - PSOB - Não
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMOB - Não
Koyu lha - PSOB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marcelo Barbieri -.Bloco - PMOB -Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSO - Não
Marta Suplicy - PT 7' Sim
Maurício Najar - Sloco - PFL ...:. Nãó
Michel Temer - Bíoco - PMOB:"" Não
Nelson Marquezelli '-- Bloco -PTB - Não
Paulo LilTla - Bloco - PFL - Abstenção
Pedro Yves - Bloco - PMOB ..:.. Sim
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sini
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Não
Robson Tuma - Bloco - PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSOB - Não
Sílvio Torres - PSOB - Não
Teima de Souza - PT - Sim
Tuga An~erami - PSOB - Si.m
Ushitaro Kamia - aloco - PPB - Não
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Não



Abfllardo Lupion - Bloco - PFL - Não
An' mio Ueno - Bloco - PFL - Não
Ch~o da Princesa-Bloco - PTB - Não
Dik;JU eperafico - Bloco - PPB - Não
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Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Não Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Não Fernando Ribas Carli - PDT - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Não Flávio Arns - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Não Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Não

Mato Grosso Homero Oguido - Bloco - PMDB - Não
João Iensen - Bloco - PTB - Não

Gilney Viana - PT - Sim José Borba _ Bloco _ PTB - Não
Murilo Domingos - Bloco -: PTB - Não José Janene _ Bloco _ PPB _ Não
Pedro Henry - PSDB - Nao _ Luciano Pizzatto _ Bloco _ PFL _ Não
Rob~rto França - PSDB - Nao _ Luiz Carlos Hauly _ PSDB _ Não
Rodngues Palma - Bloco - PTB - Nao N d M' h let' PT S'lm. . - e son IC e I - -
Rogéno Silva - Bloco - PFL - Nao_ Nelson Meurer _ Bloco _ PPB _ Não
Tet~ Bezerra - Bloco - PMDB - Nao. Odílio Balbinotti _ Bloco _ PTB _ Não
WelInton Fagundes - Bloco - PL - Sim P d R PT S'

a re oque - - Im
Distrito Federal Paulo Bernardo - PT - Sim

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Sim Renato Johnsson - Bloco - PPB - Não
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Não Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Não Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Não Vilson Santini - Bloco - PTB - Não

Goiás Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Aldo Arantes - PCdoB - Sim santa Catarina
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Não Edinho Bez - Bloco - PMDB - Não
João Natal - Bloco - PMDB - Não Edison Andrino - Bloco - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Não Hugo Biehl- Bloco - PPB - Não
L Jia Quinan - Bloco - PMDB - Não João Pizzolatti - Bloco - PPB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
Maria Valadão - Bloco - PFL - Abstenção José Fritsch - PT - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Não Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não Milton Mendes - PT - Sim
Pedro Wilson - PT - Sim Paulo Bauer - Bloco - PFL - Sim
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Não Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Não Serafim Venzon - PDT - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Não Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não Rio Grande do Sul

Mato Grosso do Sul Ad- P tt PT S'ao re 0- - Im
Dilso Sperafico - PMDB - Não Adroaldo Streck- PSDB - Não
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Não Adylson Motta _ Bloco _ PPB - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMD~ - Sim Aírton Dipp _ PDT _ Sim
Nelson Tr~d - Bloco - PTB - slm_ Augusto Nardes _ Bloco _ PPB _ Não
saulo Queiroz - Bloco - PFL - Nao Carlos Cardinal _ PDT - Sim

Paraná Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - Bloco - PPB - Sim
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Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Abstenção
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Sim
José Fortunati - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rítzel - Bloco - PMDB - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aten
ção do Plenário!

Destaque nº 222, de autoria da Deputada San
dra Starling, nos seguintes termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, na forma do Regimento Interno,

destaque para votação em separado do § 82 do art.
37, na redação dada pela Emenda nº 6 Proposta de
Emenda à Constituição n2 33-C, de 1995, para subs
tituir o art. 15 do Substitutivo de Plenário do Relator.

ASSINAM:
Sandra Starling; Líder doPT; Sérgio Carnei

ro, Vice-Líder do PDT; Alexandre Cardoso, Vice-Lí
der do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Líder do PCdoB.

"Art. 37 ·..•.............· ; .
§ 82 A União, os Estados, o Distrito Fe

deral e os Municípios. não poderão instituir
ou manter regime d~ pre'(içlência p~lo exer
cício de mandato. eletivo, bem como contri
buir direta ou indiretarriente, a qualquer títu
lo, para o seu custeio:"

O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, peço
a palavra para fazer uma questão de. ordemsobre a
votação. Também peço permissão para fazê-lo da
tribuna. . .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -Tem V.
ExD a palavra. .

Vou abrir uma exceção e permitir, porque este
assunto é de interesse da Casa. É referente ao IPC,
e todos conhecem pelo menos, a posição da Presi
dência.

O SR. PRISCO VIANA (Bloco/PPB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente o destaque da
Ilustre, brilhante e honrada Líder Sandra Starling, o

de número 222, pretende trazer de volta o dispositi
vo que figurou pela primeira vez no Projeto de
Emenda Constitucional nº 33, que, ao proibir que a
União, os Estados, e os Municípios contribuam para
a manutenção de institutos de previdência referentes
ao exercício de mandato legislativo, visa extingüir,
sumariamente, o Instituto de Previdência dos Con
gressistas do nosso País. Não apenas extingüir o
IPC, mas extingüir o Instituto da Previdência Parla
mentar existente e reconhecido em todo o mundo
democrático, onde haja Parlamento.

Quero, entretanto, Sr. Presidente, por não po
der abordar questões de mérito, impugnar este des
taque perante V. E,:<ª pelas razões que alinhei neste
texto, e que, com a permissão de V. Exª vou ler:

"Através do Requerimento de Desta
que nº 222, o que pretendem seus subscri
tos é fazer aprovar dispositivo constante da
Emenda nº 6, oferecida, ainda, a PEC nº 33
C, de 1995, como o intuito, de, como está ali
declarado, substituir o art. 15 do Substitutivo
de Plenário do Relator ou seja, do Substituti
vo rejeitado do então Relator Euler Ribeiro."

Ocorre, Sr. Presidente, que, com a rejeição do
parecer e respectivo substitutivo, apresentado pelo
primeiro Relator, o nobre Sr. Deputado Euler Ribei
ro, coube ao eminente Sr. Deputado Michel Temer
relatar a Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 6, ofer
tada erri plenário à referida PEC nº 33, concluindo
no sentido da aprovação da emenda da lavra dos
Srs. Líderes, pretensamente resultante da fusão do
texto da proposição inicial com o das emendas apre
sentadas junto à Comissão Especial de Mérito.

Observe-se que no texto da emenda aglutinati
va substitutiva peço a atenção da'Casa'- inexiste o
citado art. 15, que pudesse ser substituído por outro,
retirado de emenda oferecida alhures à proposição
original. Quero com isso significar, em outras pala
vras, que o destaque da nobre Sr' Deputada Sandra
Starling restou sem objetivo ou inepto, uma vez que
visa a substituir dispositivo que não existe na emen
da aglutinativa substitutiva, ora em votação; mas
que compôs o texto do substitutivo já rejeitado pelo
Plenário, Substitutivo Euler Ribeiro,afigurando-se
destarte imprestável para efeito da inserção preten
dida pelos requerentes.

Vou concluir esta questão de ordem, Sr. Presi
dente. Se tal é o entendimento que deve prevalecer,
à luz do Regimento, e disso estouconver1cido, e do
quadro das emendas e destaques em votação, as
sim deve ser afirmado por esta Presidência - peço a
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atenção desta Casa - a fim de que não se conduza dos, foram considerados subsistentes em relação ao
à apreciação deste Plenário destaque de matéria segundo relatório.
destinada a substituir dispositivo inexistente na Cito apenas, para exemplificar, o Destaque n2

emenda aglutinativa por outro preceito constante de 63, de autoria do Deputado Miro Teixeira, incidente
substitutivo já rejeitado, ou seja, providência dupla- sobre o relatório do Deputado Euler Ribeiro, primeiro
mente inoportuna e descabida. relatório, e o Destaque nll 64, incidente também 80- .

Requeiro, pois, a V. ExA, Sr. Presidente, que bre o relatório do Deputado Euler Ribeiro.
decida a presente questão de ordem na forma con- Ademais, exatamente para evitar problemas
clusiva aqui exposta. dessa natureza, a própria Mesa desta Casa fome-

Pela atenção de V. Exll, permitindo, inclusive, ceu a todos os Srs. Congressistas uma relação dos
que viesse a esta tribuna, agradeço. (Palmas.) destaques que teriam sido acolhidos, exatamente

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo)- Tem a colocando, onde couber, a referência ao novo relató-
palavra, para contraditar, o Deputado José Genofno. rio proferido pelo Deputado Michel Temer.

O SR. JOSÉ GENOíNO _ Sr. Presidente, creio Deputado Prisco Viana, presto minhas home-
nagens a V.ExA. Julgo que contraditei a questão de

que a autora do destaque pode contraditar. Em se- ordem de V.ExA. Gostaria de, no mérito, discutir a re-
guida, eu gostaria de complementar dependendo da levante questão da existência ou não de institutos de
contradita da autora do destaque. Previdência relativos não apenas a Congressistas,

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Em se- mas a todos aqueles que têm mandato eletivo.
guida, a Presidência vai decidir. Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem a O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - A Presi-
palavra, para contraditar, a Deputada Sandra Star- dência vai decidir a questão de ordem.
Iing. O Destaque era substitutivo. No entanto o rela-

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem tório do Deputado Euler Ribeiro não foi aprovado. O
revisão da oradora.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. que a Mesa fez? Redirecionou como um destaque
Parlamentares, em primeiro lugar, quero agradecer aditivo, como o fez em outras oportunidades tam-
ao Deputado Prisco Viana as palavras elogiosas. bém nessa mesma matéria.
Devo dizer que aprendi a respeitar S. ExA pelo zelo Gostaria, além disso, respeitando as conside-
com que trata, sobretudo, as questões regimentais. rações do ilustre Deputado Prisco Viana, por quem
Divergimos inúmeras vezes no mérito - V. Exll sabe tenho admiração pessoal, pela forma correta como
disso - mas respeitosamente sempre pudemos dia- que expõe as questões, de dizer que, sobre essa
logar, o que é um fato importante nesta Casa. matéria, já que ela não se encontra na Constituição,

Feitas estas ressalvas gostaria de louvar a in- tentei, anteriormente, a aprovação de um projeto de
sistência de V. Exll, Deputado Prisco Viana, em bus- lei que a decidisse, respeitando os direitos adquiri-
car um argumento que possa sustentar a tese regi- dQ~ daqueles que o possuem, sem ficar dúvida ne-
mental de V. ExA nhuma, que os respeitasse dentro do possfvel e

Sempre procuro admitir aqueles que, no Paria-- criasse as normas de transição para a extinção do
mento, dedicam-se diutumamente a defender stiàs instituto. Esse projeto está pronto. Quis vota-lo ante-
idéias, buscando, seja no Regimento Interno, seja riormente, mas não foi possfvel em função da derro-
na Constituição Federal ou em outras leis, o suporte ta.do Plenário do Deputado Euler Ribeiro. A previsão
necessário para suas argumentações. Entretanto, en;l exatamente votar de forma concomitante, atra-
data venia, não posso concordar com o argumento vés de sessões extraordinárias, o projeto elaborado
levantado por V. ExA Se ele fo~se acolhido, Deputa~ pela Direção da Casa, que com a participação de
do Prisco Viana, uma série de outros destaques, al- uma série de Srs. Deputados, que ofereceram su-
guns aprovados pela Oposição, outros pela Situa- gestões no sentido de que o texto respeitasse os di-
ção, teriam sido objeto da mesma questão de ordem reitos adquiridos, claramente. Essa era a forma, en-
levantada por V. Exll, exatamente porque o processo contrada para fazer com que o texto respeitasse os
não seguiU os trâmites normais que poderfamos ter direitos adquiridos.
tido aqui. Tendo sido o parecer de um Relator rejei- A Presidência, atenta à imagem da Casa, para
tado e substitufdo o Relator para proferir outro rela- que não dissessem que estamos decidindo de forma
tório, todos os destaques que haviam sido apresen- corporativa, tentou apresentar uma sugestão, que
tados ao relatório anterior, alguns votados e rejeita- ainda se encontra em seu poder. Naturalmente, a
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depender do resultado, eu a colocarei à disposição pouco afirmou ser esse um assunto da Casa,
de V.ExBs. Apelo a V.Exll• no sentido de que abra um espaço

O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, peço para que, na qualidade de Presidente do IPC, eu
a palavra pela ordem. possa dirigir-me aos companheiros e explicar mi-

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Tem nhas razões.
V E..ll I O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-• A-. a pa avra.

O SR. PRISCO VIANA (Bloco/PPB-BA. Sem do Heráclito Fortes, não é comum conceder a pala-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de vra nesta fase da sessão. O autor do destaque e os
agradecer a V.Exll• as referências feitas a minha Uderes têm direito a um minuto para orientar suas
pessoa - tocaram muito a minha sensibilidade - e bancadas.
dizer que a aprovação deste destaque simplesmente Permitir a questão de ordem porque ela con-
inviabiliza o projeto de V.Exll. testava a legalidade da votação. O Deputado Prisco

Como não estou de acordo com a decisão res- Viana tentava evitar que se colocasse o destaque
peitável de V.Exll., recorro dela à Comissão de em votação porque na visão de S.Exll. ele estaria
Constituição e Justiça e de Redação. prejudicado.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço Concedo-lhe a palavra em uma homenagem
especial a V.ExlI.

a palavra para uma questão de ordem. O SR. HERÁCLITO FORTES _ Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem S~. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero de-

v.ExlIoa~~I~~~SÉ GENOíNO(PT-SP. Sem revisão clarar que não estamos defendendo privilégios, mui-
to pelo contrário. O que defendemos é uma salva-

do orador.) - Sr. Presidente, formulo questão de or- guarda do Parlamentar brasileiro. Este Brasil quer
dem em função de declaração feita aqui a respeito ser Primeiro Mundo; este instituto é cópia de mode-
do art. 60 da Constituição. Considero-a importante, los existentes no mundo inteiro; este instituto foi cria-
porque se refere à matéria. do sob a inspiração de Nelson Carneiro e de Arruda

V. ExlI disse a verdade: há um projeto na Mesa Câmara, e hoje o PT quer acabar, com ele o mesmo
dando ao IPC tratàmento diferente daquele proposto PT que na semana passada comandou deste plená.,
no Destaque para Votação em Separado, que recu- rio um processo para a manutenção dos recursos
pera parte da emenda original do Governo. O projeto destinados aos fundos de pensão. São dois pesos e
difere da proposta de emenda Constitucional. duas medidas. (Palmas.)

A matéria IPC é especffica no projeto de lei. O A imagem desta Casa não é comprometida
que discutimos aqui é a aposentadoria parlamentar quando se quer dar independência ao seu Parla-
de maneira genética. O Deputado Prisco Viana mentar, aquele que, seja pedreiro, seja médico, seja
aventou a possibilidade de impedi-lo, mas entendo qual for a sua profissão, derrotado ou de~ncantado

que não há impedimento. com a vida pública, não tem sequer como sobrevi-
O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Deputa- ver. (Palmas) Que o diga Laura Carneiro, que viveu

do José Genoíno, o. projeto ainda não foi apresenta- os últimos dias do seu pai, o qual, após 35 anos
do formalmente. Deixei-o à consideração dos Srs. neste Parlamento, teve seus últimos dias de vida
Uderes para que pudesse apresentá-lo, se fosse o mantido com dignidade por este instituto.
caso da aprovação do relatório do Deputado Euler Sr. Presidente, agradeço a V.Exll. esta oportu-
Ribeiro. Julgamos' não ser correto avançarmos na nidade e deixo a este Plenário a decisão. Que votem
votação do relatório que modifica a Previdência 80- não temendo as pressões, mas olhando para os fi-
cial sem adotarmos uma posição em relação ao Ins- lhos que precisarão manter quando saírem daqui.
tituto de Previdência dos Congressistas. (Palmas.)

Como a questão está decidida, vamos colocar O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
o destaque em votação. a palavra pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Tem
peço a palavra para uma questão de ordem. V.Exll. a palavra.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Tem O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão
V.Ex·. a palavra. do orador.) - Sr. Presidente, V.ExlI. está tratando

O SR. HERÁCUTO . FORTES(BlocoIPFL-PI. esta matéria, que diz respeito à Casa, com a maior
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.ExB. há seriedade.
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Quero dar meu depoimento do empenho de
V.Ex·. em buscar uma solução para evitar extinção
do IPC. Faltou, quando da votação da reforma da
Previdência, encarar essa questão de frente. la
mentavelmente, ela diz respeito à credibilidade do
Congresso.

Sr. Presidente, a manutenção do IPC não é
uma questão pessoal desse ou daquele Deputado,
mas colocará a Casa diante de um desgaste, de um
descrédito, ou seja sua imagem estaria arranhada
com essa votação. A extinção do IPC é, acima de
tudo... (Apupos.)

O SR. PRESIDENTE(lufs Eduardo) - Peço or
dem ao Plenário. Há um colega na tribuna. Não é
correto esse procedimento. Não é Parlamentar.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Não se pode ter
ordem, com injustiça, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, vou
concluir. A aprovação desse destaque - como bem
disse a Uder do meu partido - não impede que pos
samos discutir e buscar, através de uma lei, a solu
ção para esse impasse. O que esta Casa não pode
fazer é negar o desgaste... (Apupos no plenário)

O SR. PRESIDENTE (lufs Eduardo) - Peço
ordem ao Plenário. Não vou admitir esse tipo de
comportamento, e para tanto vou usar o Regimento
Interno. Não se pode tratar questão tão séria com
falta de respeito. Vamos respeitar os colegas. Cada
um vote com sua consciência, mas vamos respeitar
as palavras do Deputado José Genofno.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, ouvi
mos várias considerações, particularmente por parte
do Presidente do IPC, com o mesmo direito ofereci
do ao Deputado Heráclito Fortes, estamo-nos mani
festando. O que está em jogo não é esse ou aquele
Deputado, mas, sim, a credibilidade e o prestfgio
desta Instituição. E é por isso que vamos votar favo
rável ao destaque da nossa Uder.

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (lufs Eduardo) -Tem V.
EX- a palavra.

O SR. MICHEL TEMER (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Parlamentares, sem dúvida alguma esta é uma das
questões que mais diretamente afetam o Poder le
gislativo. Ela diz respeito diretamente a cada um dos
Parlamentares.

A emenda aglutinativa, que na verdade busca
resgatar proposta já feita pelo Governo em seu pro
jeto original, não compreende todos os aspectos re-

lativos a esta questão. O primeiro aspecto que ela
não contempla é o problema daqueles que já adqui
riram um determinado direito, daqueles que têm uma
expectativa de direito, encontrando-se muitas vezes,
no segundo mandato, por exemplo.

Sr. Presidente, V. EX- muito corretamente, noti
ciou o projeto encomendado por essa Previdência e
que trata esmiuçadamente de todos esses aspectos.
Estou de acordo com aqueles que sustentam que é
preciso dar uma satisfação à opinião pública. Mas
não queremos dar essa satisfação de uma maneira
- vou tomar a liberdade de usar este vocábulo - de
magógica, só para provar que estamos destruindo
supostos privilégios nossos. Não são privilégios, são
direitos e direitos adquiridos por força do exercfcio
do mandato. O que é privilégio, isto sim, é talvez, a
aposentadoria aos oito anos de mandato. Talvez
isso possa ser caracterizado como, privilégio. Mas o
projeto de V. EX- Sr. Presidente, dá solução a esta
matéria. O projeto que V. Ex· tem em mãos leva ao
povo a seguinte afirmação: nós nos aposentados da
mesma maneira que v!JCês af fora se aposentam.

Desse modo, desde logo, devo dizer que, se
formos votar esta matéria, vou recomendar o voto
"sim". Teremos um grande problema; a opinião pú
blica.

Mas já temos a convicção de que o Plenário
terá dificuldade para aprovar esta matéri~ e exami
naria com muito mais rigor, com muito mais atenção
e com muito mais adequação o projeto que está s0

bre a mesa, Sr. Presidente.

Portanto, tomo a liberdade e fazer uma suges
tão, se V. EX- a Casa e a proponente da emenda
aglutinativa concordarem. Devo registrar, Deputada
Sandra Starling, que, se ocorrer hoje .a queda da
emenda constitucional, é evidente que, ,dificuldades
jurfdicas à parte, vai se formar uma jurisprudência
na Casa e haverá dificuldades para a aprovação do
projeto que está sobre a mesa.

Portanto, proponho - e peço a atenção dos U
deres - que se suspenda esta sessão, Sr. Presiden
te, e que V. Ex!' convoque sessão extraordinária
para amanhã, a fim de votarmos o projeto. Caso
contrário, teremos um grandeembaraçó na Casa, o
que não é bom para o Poder Legislativo nem para a
nossa imagem perante a população.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não nos
preocupa o problema de que haja boa ou má ima
gem sobre o IPC. Este Instituto já existe há multos
anos, e a imagem do Congresso permanece viva,
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como o melhor e o mais amplo recinto do exercício são na qual possamos repor nos seus devidos ter-
democrático deste País. mos essa candente questão.

O que acontece, Sr. Presidente, é que, se essa Em primeiro lugar, um projeto de lei não atende
emenda à Constituição for aprovada, V. Ex'! não pode- ao objetivo do nosso destaque, porque este visa -
rá fazer lei alguma para regulamentar os direitos ad- como foi lido - a proibir que União, Estados e Muni-
quiridos daqueles que contribuíram para o Instituto. cípios mantenham instituto de aposentadoria para os

Essa emenda é cruel, insana e antidemocráti- que tenham mandato eletivo. Portanto, não se trata
ca, Sr. Presidente. Vou ler o texto para todos os co- de medida casuística tópica, voltada tão-somente
legas. Não estou preocupado com interpretações ex- para a Câmara dos Deputados.
temas de que mantivemos o IPC. Em segundo lugar, e ao contrário do que disse-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- ram alguns não houve da nossa parte intuito de vio-
do Gerson Peres, vamos ao voto. lar direitos adquiridos em momento algum. Tanto as-

O SR. GERSON PERES _ Sr. Presidente, os sim que há sobre a mesa outro destaque de nossa
outros Deputados tiveram um pouco mais de tempo. autoria - a ser apreciado pela Casa caso este seja
Preciso explicar aos colegas que se aprovarmos aprovado.
esta emenda... Trata-se do Destaque nQ 219, no qual se prevê

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Deputa- - ao contrário das acusações que acabei de receber
do Gerson Peres, todos já entenderam o que está - que a extinção dos regimes de previdências relati-
sendo votado. vos ao mandato eletivo não prejudica os direitos a

O SR. GERSON PERES _ Está bem, Sr. Presi- aposentadoria e pensão, nas condições prevista na
legislação vigente à data da promulgação desta

dente. Vou sustentar o meu voto lendo o seguinte emenda, daqueles que estejam em gozo do benefí-
dispositivo da Constituição. cio ou que nessa data tenham implementado os req-

•A União, os Estados, o Distrito Federal e os uisitos para obtê-lo. E mais: diz no parágrafo único
Municípios não poderão instituir ou manter regime que "Lei complementar disciplinará responsabilidade
de previdência pelo exercício de mandato eletivo, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
bem como contribuir direta ou indiretamente, a qual- nicípios e dos respectivos institutos referentes à ma-
quer título, para o seu custeio.· nutenção dos benefícios mencionados neste artigo,

Neste texto não se resguarda o direito de nin- devendo igualmente dispor sobre a situação dos
guém. Aqueles que exerceram por vinte, trinta, ou que, tendo contribuído, não fizerem jus a qualquer
quarenta anos seus mandatos não terão sequer o di- benefício".
reito de se aposentar. Eu pergunto se isso é justiça Não fizemos uma proposta insana, Sr. Presi-
social, se isso é respeito ao cidadão, se isso é o que dente. Se isto existe em todos os Parlamentos do
devemos fazerl, (Palmas.) mundo, queremos inovar, dando ao restante da' pro-

Sr. Presidente, somos favoráveis a um projeto posta do Partido dos Trabalhadores'certamente um
que regulamenta o Instituto dePrevidência Parla- tratamento igualitário a tOdos. Por isso, depois deste
mentar, projeto que seja amplamente debatido nesta destaque, queremos a votação da Emenda Aglutina-
Casa, eliminando as distorções, os privilégios; igua- tiva nQ 18, que institui o regime básico e universal a
lando essas aposentadorias às dos demais servido- todos do setor privado e do setor público, o que per-
res nos termos compatíveis. mitirá também, resolvidos os problemas - Voto a in-

Portanto, preferimos votar contra este desta- sistir -, não do IPC, mas de todos os institutos ,de
.que para que V. Ex!l apresente à Casa projeto de lei igual natureza, prever a justa aposentadoria, e os di-
afim de que possamos discuti-lo amplamente peran- reitos previdenciários dos Srs. Parlamentares ou.de
te a sociedade, perante. a imprensa e .perante o outros detentores de mandatos eletivos.
povo, mostrarmos realmente o que desejamos como Por esta razão, o PT vota ·sim".
Previdência Parlamentar. O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-

Esta é a minha opinião pessoal. Não falo em são do orador.) - Sr. Presidente, a discussão desta
nome do meu partido, mdS acho esse destaque matéria não foi introduzida por nenhum partido, de
cruel, antidemocrático e injusto. Oposição.

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem Este é um dipositivo introduzido no texto, na
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. proposta original do Govemo. O IPC jamais foi rT)até-
Parlamentares, quero participar aqui de uma discus- ria de tratamento constitucional.
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Para simplificar, entendendo que ninguém vai
fazer a cabeça de ninguém, aqui, vamos votar "sim",
a favor da intenção da Deputada Sandra Starling,
por todas as razões expostas e por mais duas razõ
es; na tarde de hoje vimos ser derrotadas a possibili
dade da correção dos 36 últimos salários de contri
buição para os Contribuintes da Previdência Social.
Vimos também ser derrotada a proposta para que os
benefícios hoje auferidos por aposentados e pensio
nistas fossem corrigidos. Entendemos que isso não
é didático. Não queremos fazer a cabeça de nin
guém. Não somos sensor. Seguindo uma linha de
coerência, imaginamos que não é possível sustentar
posição diferente diante do que aqui foi deliberado
para o conjunto dos trabalhadores. Portanto, o PDT
vota "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB-RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB en
tende que esta é um discussão extremamente polê
mica. Nunca partiu de nós dizer que o IPC é um pri
vilégio. É bom que se diga que foi a partir do mlse
en-scene do Governo, pela mídia, que se colocou o
IPC como grande cortina de fumaça, cujo objetivo
era a aprovação de propostas estruturais negativas
à sociedade brasileira.

Não foi a Oposição que empurrou esse debate
para este plenário, e não foi a Oposição que colocou
no centro das atenções o Instituto de Previdência
dos Congressistas. Mas é bom que se diga que, na
hora de se discutir o IPC, trata-se de direitos; na
hora de arrochar a aposentadoria dos professores,
na hora de acabar com o teto da previdência públi
ca, é privilégio. Portanto, é bom que, por coerência,
este Plenário encare, sem dois pesos e duas medi
das, esta discussão e esta votação, entendemos
que o Parlamento é uma instituição séria, que deve
ser respeitada como tal.

O, SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
vota o PCdoB?

A SRA. JANDIRA FEGHAU - O PCdoB vota
"sim" à Emenda Agiutinativa. (Palmas.)

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a matéria
mobilizou de tal forma o Plenário que provavelmente
V. Ex. não vai ter dificuldade em pedir aos Deputa
dos que venham para cá.

O Partido Socialista Brasileiro, na mesma linha
do encaminhamento do Deputado Miro Teixeira, da
Deputada Sandra Starling e da Deputada Jandira
Feghali, acha que deve haver coerência. Como po
demos dizer ao trabalhador que a: aposentadoria
dele não será corrigida de forma real, se defender-

mos o IPC? Como vamos dizer ao trabalhador que
os 36 meses não são válidos para a correção se
mantivermos o Instituto da forma que está hoje?
Cada um de nós sabe a dificuldade que tem o profis
sionalliberal, nos pontos distantes do Brasil, seja ele
médico ou advogado, de se manter na vida econô
mica, quando passa, aqui dentro, quatro ou cinco
mandatos. Mas achamos que a coerência deve ser
mantida aqui neste Plenário. Em nome dessa coe
rência, o Partido Socialista Brasileiro encaminha o
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Fernando Gabeira como vota o PV, visto que V.
Exil está ansioso por se manifestar.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Sem
revisão do orador.) - Ansioso, não, Sr. Presidente. É
preciso dizer que tenho uma dívida de gratidão mui
to grande para com o IPC. Num momento de muita
dificuldade, o IPC foi extremamente cordial e rápido
em atender a essa necessidade, mas tenho que ra
ciocinar aqui com a visão do meu partido e com a
nossa visão de político.

Todos os argumentos alinhados aqui são cons
cienciosos, mas quero acrescentar mais um, de mui
ta importância para o Partido Verde. Não queremos
restimular a política profissional. Queremos estimu
lar, no Brasil, uma perspectiva de trabalho político
que seja alternada. Que os candidatos a Deputado,
a Vereador e a Prefeito cumpram seus mandatos,
mas possam voltar para as suas profissões, possam
mergulhar de novo na vida, no dia-a-dia e, se possí
vel, em outro momento, até voltar para a política.
Portanto, por essas razões, por razões de justiça já
mencionadas aqui, apesar da imensa gratidão que
tenho pelo IPC o PV considera a emenda justa. De
vemos votar "sim" e enfrentar todas as resistências
que possam surgir.

O PV encaminha o voto "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi
são do orador.) ,..... Sr. Presidente, o PPS sempre foi
favorável à reforma da Previdência, mas uma refor
ma· que seja muito mais profunda do que esta que
está ocorrendo aqui na Câmara e, espero seja recu
perada no Senado. Estamos acreditando que a pri
meira votação a ser feita deveria ser esta do IPC.
Antes de começar a votar qualquer reforma da Pre
vidência, acho que deveríamos acabar com o IPC e
estabelecer esta lei de transição que V. EX- propõe.
Por isto, o PPS encaminha o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o (PC não nas-
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ceu com a Constituição, mas por lei, e só por lei po- privilégio para aposentadoria Parlamentar. Vamos
derá ser preservado ou extinto. encontrar a melhor solução. Mas, para marcar posi-

Para poder dar a V. Exll o instrumento essen- ção, tal como foi decidido na minha bancada enca-
cial para propor a extinção do IPC ou a modificação minho o voto favorável à proposta da Deputada San-
da lei, a nossa bancada, achando que é um proble- dra Starling.
ma de consciência, libera os seus Deputados para O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O
votarem com independência e como bem queiram, a PSDB recomenda o voto ·sim".
fim de que possam, transparentemente, defender o O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB-SP. sem
seu voto, aqui dentro e lá fora, com a mesma digni- revisão do orador.) - Sr. Presidente, tal como disse
dade com que pertencem ao nosso partido. anteriormente, quero desde logo comprometer-me a

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ques- examinar e votar o projeto de lei que V. EXª tem em
tão aberta. mãos. Até porque esse projeto parte do suposto de

Como vota o PSDB? que a aposentadoria parlamentar não é privilégio,
O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. sem revisão mas um direito. Além do mais, garante expressa-

do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, mente os direitos adquiridos e as expectativas de di-
queria apenas a título de informação, dizer que exis- reito de modo que, desde já, quero, em nome da mi-
te a Emenda n2 218 do Deputado Luiz Carlos Hauly, nha bancada, assumir esse compromisso.
que, no caso de ser aprovada a proposta da Deputa- Volto a dizer que, tal como o projeto da Previ-
da Sandra Starling no caso de extinção dos regimes dência diz respeito à cada um dos brasileiros, o
de previdência relativos ao exercício de mandato tema que agora vai ser votado refere-se a cada Par-
eletivo, não prejudica os direitos "a aposentadoria e lamentar.
pensão, nas condições previstas na legislação vi- Por isso, Sr. Presidente, deixo à consciência
gente, à data da promulgação desta emenda, da- de cada integrante do BlocolPMDS o seu voto.
queles que estejam em gozo do benefício ou que Liberamos a bancada para à votação! (Pal-
nesta data tenham implementado os requisitos para mas.)
obtê-lo. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco-PFL-PE.

Mas, Sr. Presidente, queria destacar a iniciati- Sem revisão do -erador.) - Sr. Presidente, desde o
va do Presidente da Câmara, por duas ou três oca- início as lideranças dos diferentes partidos preocu-
siões, de reunir todos os Líderes partidários para param-se com essa questão, que interessa a cada
discutir a que~tão do IPC. Foram reuniões profícuas, Parlamentar em particular, mas também à própria
ao fim das quais no meu entendimento, ficou acerta- instituição.
do que haveria a apresentação de um projeto de ex- Sr. Presidente foi elaborado, o pedido de V.
tinção do I':'C e de enquadramento de aposentadoria Exll e discutido com as Lideranças, um projeto de lei
dos Parlamentares semelhantes aqueles que exis- que Serve à instituição, que serve ao País. Por quê?
tem na sociedade; fundo de pensão ou contribuição Porque define critérios para a extinção do lPC. <

alternativa ao INSS..Enfim urna aposentadoria com-. Sr. Presidente, não se trata apenas de "dizer
plementar. Foram discutidas altemativas. que o IPC e os Institutos de Previdência dos Parla-

Espero que este projeto, se não for aprovado o mentares, quer no âmbito da União, dos 'Estados, do
texto proposto pela Deputada Sandra Starling, pos- Distrito Federal e dos Municípios, serão' extintos~
sa, tal como ficou combinado, ser votado entre o pri- Será um salto no escuro. Isso é não dizer nada.
meiro e o segundo turnos de votação da emenda da Preferimos o projeto de lei de V. Exll que diz
Previdência. dos critérios para extinção quem tem direitó ou 'não,

Este é o compromisso, que me lembro, de to- assegura a cada cidadão os direitos adquiridos e diz
dos os Líderes desta Casa. para quem o acervo vai ser feito. Isso está na mes"

Com relação à proposta da Deputada Sáridra ma linha que defendemos - nós, da base parlamen-
Starling, há um posicionamento do noSso Partido, tar do Governo - sobre os fundos de pensão. O em-
feito em bancada, favorável à extinção do IPC. Por pregador não pode participar com mais do que parti-
esta razão somos favoráveis à extinção de todos os cipa o próprio Parlamentar. Ou seja, demos o exem-
institUtos de' pensão de Parlamentares. Claro que pio e, no projeto de V. ExD decidimos que, quando
não achamos que deva aqui se instalar uma disputa da extinção do IPC e criação de um fundo. ç1e. pen-
entre pares para s;3.ber quem é mais ou menos de- são ou de aposentadoria complementar, a proporção
fensor, para que se acabe com qualquer hipótese de será de um para um.



O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente o PDT vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "sim".

O SR. WILSON LEITE PASSOS (Bloco/PPB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "sim".

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
os Parlamentares que não se mostram covardes
ante as pressões da imprensa votam "não".

O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Pres'id·ente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExD a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. FERNANDO RIBAS CARU (PDT - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para extin
guir os privilégios, o PDT vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, caso haja al
gum equívoco, meu voto é "sim".

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, caso haja
algum equívoco, meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lembro
ao Plenário que teremos mais duas votações para
concluir todo o processo de votação da Previdência
Social.
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Por isso, Sr. Presidente, estamos coerentes O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço
com aquilo que defendemos desde o início da dis- a palavra pela ordem.
cussão da reforma da Previdência Social. Votare- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
mos a favor da extinção, mas na certeza de que, se Exll a palavra.
esse projeto não for aprovado, nos comprometemos O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
juntamente com o PMDB e com o Líder Michel Te- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esclareço
mer a trazer o projeto de V. Exll para que a Institui- ao Plenário que o voto "sim" aprova a emenda aglu-
ção possa discutí-Io em profundidade, conhecer os tinativa, e o voto "não" a rejeita.
critérios da extinção e saber quem tel]l direito ou O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Explica-
não. rei mais uma vez para os que ainda não se posicio-

Sr. Presidente, como Líder voto ·sim",mas Iibe- naram. Os que quiserem aprovar a emenda deverão
ro a bancada para votar de acordo com a sua cons- votar "sim", e os que quiserem rejeitá-Ia deverão vo-
ciência. (Palmas.) tar "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
dência solicita a todos os Deputados que tomem peço a palavra pela ordem.
seus lugares a fim de ter início a votação pelo siste- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ma eletrônico. Exll a palavra.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- O SR. AGNALDO TIMÓTEO (Bloco/PPB - RJ.
cadas queiram registrar seus códigos de votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto

"não".Os. Srs. Deputados, queiram selecionar seus
votos.

Os. Srs. Deputados que se encontram nas
bancadas queiram acionar o botão preto no painel
até que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos queiram fazê-lo, dentro de instantes, nos pos
tos avulsos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Corno
votam os Srs. Líderes?

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota "sim".
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O SR. HERÁCUTO FORTES (BlocolPFL - PI. bera a bancada para que cada um vote conforme
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão sua consciência.
dentro do PFL é aberta. O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi-

O SR. EUSEU PADILHA (BlocoIPMDB - RS. são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB Ii- O SR. EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente,
bera sua bancada. peço a palavra pela ordem.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
do orador.) - Sr. Presidente, neste dia em que se V. Ex'! a palavra.
negou a correção do valor das aposentadorias dos O SR. EDSON EZEQUIEL (PDT-RJ. Sem revi-
trabalhadores, o PDT vota "sim". são do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB-GO. O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão peço a palavra pela ordem.
para o Bloco PMDB/PMN/PSD/PSC/PSL é aberta, O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
mas o Deputado Rubens Cosac votou "sim". V. EXª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Sem re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido visão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB orienta
Socialista Brasileiro, por coerência, vota "sim". o voto "sim".

O SR. ANTÔNIO AUREUANO (PSDB-MG. O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Pre-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB sidente peço a palavra pela ordem.
vota "sim". O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi- V. EXª a palavra.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim". O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT-RS.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto do
a cadeira da presidência, que é ocupada Deputado Waldomiro Fioravante em caso de equívo

co é "sim".pelo Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A Pre- registrado, Deputado.
sidência comunica, insistentemente, aos Srs. Parla- O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
mentares que há necessidade da permanência de a palavra pela ordem.
todos em plenário. Teremos mais duas votações O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Tem
para encerrar a votação da Previdência. V. EXª a palavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão
peço a palavra pela ordem. do orador.) _ Sr. Presidente, é necessário insistir,

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem porque há o hábito de votar "não" a todo momento.
V. EXª a palavra. Então, o PDT está votando "sim". Estou vendo De-

O SR. HERÁCLITO FORTES (BJoco/PFL-PI. putados do PDT na fila e volto a avisar que o PDT
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL está votando "sim".
lembra que a questão é aberta. O SR. AGNALDO TIMÓTEO - O Parlamento

A SRA. SANDRA STARUNG (PT-MG. Sem não pode ficar de cócoras. Vota-se, então...
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria ape- O SR. HERÁCLITO FORTES (Bloco/PFL-PI.
nas de justificar a ausência do Deputado Paulo Del- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para o
gado. Está de licença médica e, por isso, não está PFL a questão está aberta.
votando esta proposta. O SR. LEUR LOMANTO (BlocoIPFL-BA.Sem

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica revisão do orador.) .....i Sr. Presidente, o Bloco
registrado, Deputada. PFUPTB libera a bancada, a questão é aberta.

A SRA. SANDRA STARLlNG - Muito obrigada. O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB-GO.
O SR. FERNANDO RIBAS CARU (PDT-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a posição

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT do Bloco PMDB/PMN/PSD/PSC/PSL, é não fechar
vota "sim". questão. Portanto, suas bancadas estão liberadas.

O SR. ELlSEU PADILHA (BlocoIPMDB-RS. O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB Ii- do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".
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o SR. HERÁCLITO fORTES (BlocoIPFL-PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFUPTB deixa a questão aberta.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim",
pelo fim do IPC e demais institutos de previdência
parlamentar ou para cargos eletivos.

O voto é "sim".
O SR ANTÔNIO AUREUANO (PSDB-MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "sim".

O SR. WAGNER SALUSTlANO (BlocoIPPB
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PPBlPL, informa aos Srs. Parlamentares que a
questão é aberta.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que
não fique dúvida, meu voto é "sim", mas a bancada
do Bloco PFLlPTB está liberada para votar de acor
do com sua consciência.

Gostaria que constasse no painel que o Líder
votou "sim".

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota a favor do
texto do Governo, em defesa das prerrogativas des
te Congresso. O resultado desta votação pode com
prometer a imagem da Câmara.

O Sr. Ronaldo Perim, 19 Vice-Presi
dente deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
aos Srs. Deputados que não se manifestem neste
momento da sessão.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota a favor
da emenda do Govemo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
aos Srs. Líderes que simplesmente orientem as ban
cadas. Não adianta usar o microfone, cada um sabe
corno vai votar.

O SR. HERÁCLITO fORTES (Bloco/PFL-PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
do PFL do PTB comunica que para nós a questão é
aberta.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. ANTÔNIO AUREUANO (PSDB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
aos Srs. Parlamentares que permaneçam em plená
rio, pois seria muito útil que concluíssemos ainda
hoje toda a votação da Previdência.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho dú
vidas sobre o registro do meu voto. O meu voto é
"sim".

Quero dizer que a bancada fica liberada para
votar de acordo com a sua consciência.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre
Deputado, o voto de V. Ex!l já está registrado no
cômputo.

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT-PE. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. JURANDYR PAIXÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. JURANDYR PAIXÃO (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dei
xar registrado que o meu voto é "não".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!l a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. EUSEU PADILHA (BlocoIPMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
deixa a questão aberta à sua bancada. Cada um
vote conforme a sua consciência.

O SR. WILSON LEITE PASSOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!l a palavra.
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O SR. WILSON LEITE PASSOS (BlocoIPPB- O PT também vota "sim" e solicita aos seus
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confir- Parlamentares que venham ao plenário.
mo o meu voto sim. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço aos Srs. Deputados que votaram de acordo com
a palavra pela ordem. suas consciências que evitem manifestações, a não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ser que queiram efetivamente retificar seu voto.
Ex!l a palavra. O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. sem revi- dente, peço a palavra pela ordem.
são do orador.) - Sr. Presidente, temos que insistir O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
que o voto é "sim", porque a bancada está muito Exª a palavra.
acostumada a votar "não". Por isso, a todo momento O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
estamos acorrendo ao microfone. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O voto é "sim". Socialista Brasileiro vota "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT também revisão do orador.) - Sr. Presidente o PDT vota
vota "sim". Questão fechada. "sim".

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revi-
a palavra pela ordem. são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim" e

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. convoca seus Par1amentares a acorrerem ao plenário.
Exlil a palavra. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão aos Srs. Parlamentares que permaneçam em ple-
do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar a V. nário.
Exlil, antes da proclamação do resultado, que o meu O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
voto é "sim". a palavra pela ordem.

O SR. HÉUO ROSAS - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
palavra pela ordem. ExA a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão
Exlil a palavra. do orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda o

O SR. HÉUO ROSAS (BlocoIPMDB-SP. Sem voto "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero consig- O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço
nar que votei errado; eu votei "abstenção", mas meu a palavra pela ordem.
voto é "sim". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois ExA a palavra.
não, Deputado, contarei seu voto como "sim". O SR. MICHEL TEMER (BlocoIPMDB-SP.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
peço a palavra pela ordem. aos companheiros do Bloco

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. PMDBIPSD/PSUPSC/PMN que permaneçam em
Ex!l a palavra. plenário para terminarmos hoje a votação da Previ-

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (Bloco/PPB-RJ. dência Social.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mal-acos- O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente,
tumado a votar sempre com o Governo e a votar peço a palavra pela ordem.
"sim" para ajudá-lo, estou em dúvida sobre o voto O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
que selecionei. No entanto, quero consignar que o ExlI a palavra.
meu voto é "não", para que o Parlamento não fique O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB-GO.
de cócoras por causa da imprensa. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para o

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois Bloco PMDBIPSDIPSLlPSCIPMN esta não é uma
não, Deputado. questão fechada. O voto está liberado para a banca-

o SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. sem revi- da a fim de que os Srs. Deputados votem, evidente-
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim". mente, de acordo com a consciência de cada um.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi-
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim". são do orador.) ....;, Sr. Presidente, o PT vota "sim".



Gostaria que V. Exil registrasse que o meu voto
é "sim".

o Sr. LuIs Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente.

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. ExA a palavra.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a orienta
ção da Liderança do Blo
coIPMDs/PSD/PSLlPMN/PSC é que cada um vote
de acordo com sua responsabilidade e sua cons
ciência. Gostaria que o voto do Deputado Rubens
Cosac fosse registrado em ata. O meu voto é "sim·.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Depu
tado Rubens Cosac, o voto de V. ExD deve estar re
gistrado no painel.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. ExlI a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. ExlI a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, para que não paire
dúvida, meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vou
solicitar aos Srs. Deputados que evitem manifesta
ções individuais.

Se houver alguma dúvida, a Mesa acolherá re
tificações individuais. Mas não há necessidade de
tais manifestações.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. ExlI a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
·sim·.
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O SR. ANTÔNIO AURELIANO {PSDB-MG. O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco/PPBIPL
recomenda o voto ·sim·. libera a sua bancada.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota ·sim".

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda o
voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT-PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, por precaução,
quero dizer que voto "sim"

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB-MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo
coIPMDs/PMN/PSC/PSD/PSL liberou sua bancada.

Gostaria de dizer que o meu voto é ·sim"
O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB-GO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez, quero ressaltar que a orientação do Blo
coIPMDs/PMN/PSD/PSC/PSL é a de liberar sua
bancada. Cada Parlamentar vote de acordo com a
sua própria consciência.

O SR. RICARDO GOMYDE (PCdoB-PR. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PCdoB vota
·sim".

O SR. HERÁCLITO fORTES (Bloco/PFL-PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFUPTB informa que para nós a questão é aber
ta.

O SR. LEONEL PAVAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. LEONEL PAVAN (PDT-SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero que conste
em ata que meu voto é "sim". E o faço só por pre
caução.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exiil a palavra.
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o SR. AGNALDO TIMÓTEO (Bloco/PPB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do Agnaldo Timóteo votou "não" por não concordar
com covardia.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Mais
uma vez vou fazer um apelo aos Srs. Deputados,
para depois não haver nenhum gesto tido como des
confortável, no sentido de que quem quiser fazer de
claração de voto, de agora em diante, que o faça por
escrito à Mesa.

O Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

A SRA. CIDINHA CAMPOS (PDT-RJ. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, meu problema
não é declaração de voto; é dúvida quanto ao painel.
Votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís (Eduardo) - Pois
não, constará da ata.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
pedir permissão a V. Exªs para registrar, com muito
prazer, a presença no nosso plenário do Presidente
da Assembléia Suprema da Coréia do Norte, que
nos dá a honra de sua visita. (Palmas.)

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do Alexandre Cardoso, em nome do Partido Socia
lista, pede aos seus pares que votem "sim".

O St:l. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim" e
solicita a V. Ex!! a condescendência de aguardar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência pergunta se todos os Srs. Deputados já vota
ram.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Não. Ainda há Parlamen
tares que não votaram. Peço a V. Ex!1 a mesma con
descendência de outras votações.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Terei,
Deputado.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!1 a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"sim".
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O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
apela para os Srs. Parlamentares no sentido de que
permaneçam em plenário, pois precisamos concluir
a votação da Previdência.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como ain
da existe fluxo, o Partido Socialista Brasileiro reco
menda o voto "sim" aos seus Parlamentares.

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o Líder votou
"sim", mas no BlocolPFUPTB a questão é aberta.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. ~

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do Alexandre Cardoso votou "sim" e recomenda aos
Deputados do Partido Socialista Brasileiro o voto
"sim".

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exi a palavra.

O SR. PADRE ROQUE (PT-PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, tenho uma certa dúvi
da, acho que o meu voto é "sim"...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já foi
esclarecida, Deputado.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (Bloco/PTB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
em dúvida se votei "abstenção" ou "sim", mas o meu
voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sim,
Deputado Roberto Jefferson.

Com a palavra o Sr. Deputado Femando Zup-
po.



Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Não

O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Solicito
aos Srs. Deputados, na hora em que a Mesa apurar
o resultado, que tenham certa paciência. Com tantas
manifestações, evidentemente, temos de conferir to
das as declarações de acordo com o painel, para
proclamarmos o resultado.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB recomenda o
voto ·sim". Também votei "sim", acompanhando a
orientação do Deputado Alexandre Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Todas as
vezes que os Srs. Deputados marcarem posição no
microfone complica-se mais o trabalho da apuração.

Solicito àqueles que têm certeza de seus votos
que dispensem o Plenário de seus comentários.

O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, para falar sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. PRISCO VIANA (BlocolPPB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex!' acabou
de informar à Casa que um grande número de Depu
tados está retificando seu voto. De sorte que, solicito
a V. Exª que, ao afinal da apuração, faça a leitura
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O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT-PE. Sem re- destes enormes. Eventualmente, se alguém que não
.visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ·sim". teve esta intenção for relacionado fará a contradita.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB-GO. O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Perfei-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada to, Deputado Prisco Viana.
do Bloco PMDBIPMNIPSDIPSCIPSL orienta seus in- O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente,
tegrantes a votarem de acordo com a consciência de peço a palavra pela ordem.
cada um. O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Tem V.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Sem Exll a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente~ o PSB reco- O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
menda o voto "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a proposta

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão continua aberta para o Bloco
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim". PMDB/PSD/PSUPSC/PMN. Mas queremos encare-

O SR. LIMA NETTO - Sr. Presidente, peço a cer, mais uma vez, a todos os Parlamentares que se
palavra pela ordem. encontram na Casa que acorram imediatamente ao

O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Tem V. plenário. Apenas 410 Parlamentares votaram até o
Exª a palavra. momento. Ainda temos dois destaques que deverão

O SR. LIMA NETTO (BlocoIPFL-RJ. Sem revi- ser levados à votação na noite de hoje, para darmos
são do orador.) - Sr. Presidente, para evitar mal-en- uma demonstração ao Brasil de que foi encerrada
tendido, nesta matéria tão importante, voto ·sim". efetivamente a votação da reforma da Previdência

O SR. ELIAS MURAD (PSDB-MG. Sem revi- Social, matéria tão importante...
são do orador.) - Sr. Presidente, quero declarar, an- O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Peço
tes da apuração do resultado que o meu voto é aos Srs. Uderes que, a essa altura, não esclareçam
"sim". mais as bancadas. A Mesa vai desligar os microfo

nes.
A Presidência vai encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Pergun

to se todos os Srs. Deputados que estão em plená
rio já votaram.

A Presidência vai encerrar a votação.
Vou insistir: todos os Srs. Deputados já vota

ram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
O SR. ANTÔNIO AURELIANO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Tem V.

Exll a palavra.
O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re
gistrar que o meu voto, conforme o meu encaminha
mento, é ·sim". Não consta o meu voto no painel.

O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - A Presi
dência vai proclamar o resultado da votação: 298 vo
tos "sim"; 95 votos "não"; abstenção 19; Total 412.

Rejeitado o destaque (Palmas.)
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS:



Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Haroldo Saboia - PT - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Não
Inácio Arruda - PCdoB - Sim
José Unhares - Bloco - PPB - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Abstenção
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não

AntOnio Jorge - Bloco - PPB - Sim
Ary Valadão - Bloco - PPB - Não
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Não
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PPB - Não
Melquiades Neto - Bloco - PMN - Não
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Não
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Uns - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB - Sim
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL - Não
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Luciano Castro - PSDB - Sim Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PPB - Não Tocantins
Robério Araújo - Bloco - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - Bloco - PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - Bloco - PMDB - Abstenção
Mário Martins - Bloco - PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Não
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim
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Não

Felipe Mendes - Bloco - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - Bloco - PMDB - Abstenção
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim - Bloco - PFL - Abstenção

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB -

Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco -PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim

Pernambuco

Fernando Ferro - PT - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - PSDB - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PPB - Sim
Roberto rontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Não

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Não
José Teles - Bloco - PPB - Não
Marcelo Deda - PT - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB .:.. Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Abstenção
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Abstenção
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jaques Wagner - PT - Sim
João Almeida - Bloco - PMDB - Não
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Absten-

ção(art.17 § 112, do RICD)
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Não
Pedro Irujo - Bloco - PMDB - Sim
Prisco Viana - Bloco - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não



Junho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnoS Quinta-feira 20 17775

Armando Costa - Bloco - PMDB - Não Nilton Baiano - Bloco - PPB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Não Rita Camata - Bloco - PMDB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não
Ca~los Mosconi - PSDB - Sim Rio de Janeiro
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro _ PSDB _ Abstenção Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Não
Elias Murad _ PSDB _ Não Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL _ Sim ~Iexandre Santos - PSDB - Sim
Fernando Diniz _ Bloco _ PMDB _ Abstenção Alvaro Valle ~ ~loco - PL - Sim .
Genésio Bernardino _ Bloco _ PMDB _ Não Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB _ Sim Carlos Santana - PT - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL _ Abstenção Cidinha Campos - PDT - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PPB _ Sim Edson Ezequiel- PDT - Sim
João Fassarella - PT _ Sim Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
João Magalhães - Bloco - PPB _ Abstenção Eurico Miranda - Bloco - PPB - Não
José Rezende - Bloco - PPB - Não Fernando Gabeira - PV - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco _ PFL _ Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim

Não Fernando Lopes - PDT - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim Itamar Serpa - PSDB - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim Jandira Feghali - PCdoB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Abs- Jorge Wilson - Bloco - PPB - Não

tenção José Maurício - PDT - Sim
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Sim Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Não
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Não Laura Carneiro - Bloco - PFL - Não
Maurício Campos - Bloco - PL - Não Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Não Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Nilmário Miranda - PT - Sim Maria da Conceição Tavares - PT - Sim
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Sim Milton Temer - PT - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim Miro Teixeira - PDT - Sim
Paulo Heslander - Bloco PTB - Sim Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não Osmar Leitão - Bloco - PPB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Não Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Não Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim
Romel Anízio - Bloco - PPB - Sim Rqberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Sim Sérgio Arouca - PPS - Sim
Sandra Starling - PT - Sim Simão Sessim - PSDB - Sim
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim Vanessa Felippe - PSDB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Abstenção Wilson Leite Passos - Bloco - PPB - Sim
Snvio Abreu - PDT - Sim São Paulo
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Sim
Espírito Santo Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Sim Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim Almino Affonso - PSDB - Sim
João Coser - PT - Sim Aloysio NU!1es Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Jorge Anders - PSDB - Sim Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim Arlindo Chinaglia - PT - Sim
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Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
João Natal- Bloco - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sirn
Maria Valadão - Bloco - PFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do SUl

Rávio Derzi - Bloco - PPB - Não
Mansa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná

Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Sim Silvio Torres - PSDB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim Teima de Souza - PT - Sim
Ary Kara - Bloco - PMDB - Abstenção Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Sim
Beto Mansur - Bloco - PPB - Sim Vadão Gomes - Bloco - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Abstenção Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Carlos Nelson - PMDB - Sim Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Não
Celso Daniel- PT - Sim Welson Gasparini - PSDB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim Zulaiê Cobra - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim Mato Grosso

Cun~a Lima - Bloco - PPB - ~im Gilney Viana _ PT _ Sim
Delfim Neto - Bloco - PPB - S~m Murilo Domingos _ Bloco _ PTB - Sim
De.~el~sco - BI~o - PSD - Nao . Predro Henry _ PSDB - Sim
DU~ho Plsan,:schl - Bloco - PTB - ~Im Roberto França _ PSDB - Sim
Edrnho ArauJo - Bloco -.PMDB - Sim Rodrigues Palma _ Bloco - PTB - Sim
Eduardo Jorge - PT - SIm . Rogério Silva - Bloco - PFL - Sim
Emanuel Fernandes - PSDB - SIm Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Sim
Fausto Martello - Bloco - PPB - Sim Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Sim D" " F d I

. Istnto e eraFranco Montoro - PSDB - SIm
Hélio Bicudo - PT - Sim Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Abstenção Augusto Carvalho - PPS - Sim
Ivan Valente - PT - Sim Chico Vigilante - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim Maria Laura - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Abs-
João Paulo - PT - Sim tenção
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Sim
José Anlbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Sim
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Sim
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Sim
Robson Turna - Bloco - PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim



-218-

Inclua-se, no texto final, o seguinte dispositivo:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos

arts. 101, inciso 11, alínea b, número 4, 161, inciso I e
162 do Regimento l'.lterno, destaque para ~otação

em separado, do art. 13º da Proposta de Emenda à
Constituição nº 33, de 1995, para substituir o art. 152

do substitutivo do relator à referida Proposta.
ASSINA:
Deputado Luiz Carlos Hauly.

-219-

Senhor Presidente,'
Requeremos, nos termos do art. 161,. inciso I

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado do art. 72 da· Emenda nº 6 à PEC nº 33
C/95, para incluir como novo artigo no substitutivo
(de Plenário) do Relator.

ASSINAM:
Sandra Starling, Líder do p,T; Sérgio Carnei

ro, Vice-Líder do POT; Alexandre Cardoso, Vice-lí
der do PSB; e 'Aldo Arantes, Vice-Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sube
menda Aglutinativa nº 23, de autoria da Deputada
Sandra Starling, nos seguintes termos:

SUBEMENOA AGLUTINATIVA Nº 23
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Oilceu Sperafico - Bloco - PPB - Sim Germano Rigotto - Bloco - PMOB- Sim
Elias Abrahão - Bloco - PMOB - Sim Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Fernando Ribas Carli - POT - Sim Ivo Mainardi - Bloco - PMOB - Sim
Flávio Arns - PSOB - Sim Jair Soares - Bloco - PFL - Abstenção
Homero Oguido - Bloco - PMOB - Sim Jarbas Lima - Bloco - PPB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Não José Fortunati - PT - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Não Luiz Mainardi - PT - Sim
José Janene - Bloco - PPB - Não Matheus Schmidt - POT - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim Miguel Rossetto ..,.. PT - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSOB - Sim Nelson Marchezan - PSOB ..,.. Sim
Nedson Micheleti - PT - Sim Osvaldo Biolchi - Bloco .... PTB - Sim
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Não Paulo Paim - PT ~ Sim
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim Paulo Rítzel- Bloco - PMOB - Sim
Padre Roque - PT - Sim Renan Kurtz - POT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim Wilson Branco - Bloco - PMOB - Sim
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Abstenção Wilson Cignachi - Bloco - PMOB - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim Veda Crusius - PSOB - Sim

Ricardo.Gomyde - PCdoB - Sim . O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prejudi-
Valdomlro Meger - Bloco - PPB - Sim cados os Destaques nºs 218 e 219, nos seguintes
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não termos:
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMOB - Sim
Edison Andrino - Bloco - PMOB - Sim
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - POT - Sim
Luiz Henrique - Bloco - PMOB....; Sim
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - Blocb - PFL - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Serafim Venzon - POT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMOB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSOB - Sim
Adylson Motta - Bloco - PPB - Sim

. Aírton Oipp - POT - Sim .
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Sim
Carlos Cardinal - POT - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMOB - Não
Enio Bacci - POT - Sim
EstherGrossi,- PT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSOB - Sim



O SR. HUMBERTO COSTA - Está mantida. O
Deputado Eduardo Jorge vai defender.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra o Deputado Eduardo Jorge, que dispõe de
um minuto.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr/!s e Srs. Deputa
dos, de certa forma tento resgatar, ainda na votação
desta emenda aglutinativa, a possibilidade de que a

vos:

a) Art. 194, § 2º, 3l!, 4l! e 5l! constantes da
Emenda nl! 6, destacado pelo DVS n2 179;

b) Art. 201 e seus parágrafos e incisos, cons
tante da Emenda nº 6, destacado pelo DVS n2 96;

c) Art. 202 e seus parágrafos, ,constante da
Emenda nQ 6, destacado pelo DVS nº 98;
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"Art. '" A partir de dois anos a contar da pro- d) Art. 62 constante da Emenda nl! 6, destaca-
mulgação desta Emenda, a previdência social será do pelo DVS 164;
composta por um regime básico e um regime com- e) PEC nl! 172193, apensada, destacada pelo
plementar, abrangendo os trabalhadores em geral e DVS nº 184 e 198.
os servidores públicos civis e militares e membros ASSINAM:
dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério Sandra Starllng - PT; leonel Pavan - PDT.
Público e dos Tribunais de Contas da União, dos Es- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
tados, do Distrito Federal e dos Municípios, atenden- aos Srs. deputados que permaneçam em plenário.
do o regime básico, obrigatoriamente, ao que dispõe Precisamos concluir a votação da Previdência.
o art. 201 da Constituição. O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço

§ 1Q O regime complementar, público e aberto, a palavra pela ordem.
sob regime de capitalização, será organizado e ad- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ministrado pelo órgão federal encarregado da admi- E~ a palavra.
nistração da previdência social. O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.

§ 2l! Aplica-se aos servidores públicos civis e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
militares, membros do Poder Judiciário, do Ministério aos companheiros do PMDB que permaneçam em
Público e dos Tribunais de Contas da União, dos Es- plenário.
tados, do Distrito Federal e dos Municípios o dispos- O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
to nos arts. 40 e 42 da Constituição, no que não coli- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedimos
dir com o disposto no art. 201 da Constituição. aos companheiros do Bloco PPB/PL para permane-

§ 312 O limite máximo de contribuição e de be- cerem em plenário.
nefícios para o regime básico será equivalente a, no O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
mínimo, dez vezes o piso de benefícios da previdên- anunciar que darei tramitação ao projeto de lei de
cia social. autoria da Mesa Executiva.

§ 42 A União, os Estados, o Distrito Federal e O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, muito
os Municípios manterão, para os respectivos servi- bem.
dores da administração direta, autárquica e funda- O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, ago-
cional, planos de previdência complementar, fecha- ra sim, está liberado pela Constituição. Se a emenda
dos, de filiação facultativa, destinados a assegurar a fosse aprovada, V. Ex!! não poderia apresentar o
complementação de aposentadorias e pensões de projeto.
que tratam os arts. 40 e 42, vedada a sua participa- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
ção, a qualquer título, no custeio de planos de previ- te, peço a palavra pela ordem.
dência complementar fechados, em proporção supe- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
rior ao dobro da participação dos segurados. E~ a palavra.

§ 5l! O regime previdenciário de que trata este O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
artigo aplicar-se-á somente aos trabalhadores que, PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
dentro de dois anos a contar da data da promulga- um apelo aos membros do Bloco PFUPTB para que
ção desta Emenda, tenham cumprido menos da me- permaneçam em plenário, a fim de que possamos
tade do tempo de trabalho ou de serviço exigido concluir a votação.
para gozo de aposentadoria voluntária, aplicando- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
se, aos demais, as regras estabelecidas na Consti- da Sandra Starling, V. Ex!! mantém a Subemenda nQ

tuição em vigor, com as alterações desta Emenda.· 23?

A partir da aglutinação dos seguintes dispositi-
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Câmara dos Deputados envie ao Senado o esboço
da implantação de um regime básico unificado.

Constava na proposta original, de minha auto
ria, e de alguma forma no espírito da proposta inicial
do Governo, mas se perdeu no decorrer desta vota
ção, a idéia desta emenda aglutinativa, qual seja:
dois anos a partir da promulgação desta emenda fi
cará constituído um regime básico unificado, até dez
salários mínimo, com regras, direitos e deveres se
melhantes para todas as categorias, seja da iniciati
va privada, seja do setor público federal, estadual e
municipal a preocupação em relação à preservação
de setores importantes do Estado, seja no Legislati
vo, o Judiciário, no Executivo e na área militar, quan
do prevê a possibilidade da previdência complemen
tar pública ou privada ou por fundos de pensão, que
vai manter esses setores de elite do Estado na
áreas do Judiciário, do Legislativo e do Executivo,
mas com contribuições maiores. Até dez salários mí
nimos, serão direitos e deveres semelhantes.

A questão importante é a que se refere à tran
sição. Na transição, a forma que achei mais razoável
foi a seguinte: aquelas categorias ou ,aqueles seto
res que já estão na metade do caminho de seus
atuais regimes, que já ultrapassaram a metade das
atuais regras em vigor, manter-se-ão nos regimes
atuais. Aqueles que estão aquém da metade dos
seus regimes entrarão na regra unificada, básica e
universal para os servidores civis e militares e traba
lhadores, sejam rurais ou urbanos.

Portanto, Sr. Presidente, com essa fórmula e
com essa transição, que é mais gradual, acredito
que estaremos encaminhando minimamente para o
Senado, sinalizando o que a Câmara pensa em rela
ção à unificação dos regimes de previdência do nos
so País.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Alerto o
Plenário para o fato de que só teremos mais duas
votações. Com a colaboração de todos, poderemos
concluir ainda hoje a votação de reforma da Previ
dência. Serão apenas mais duas votações.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação a subemenda nl! 23. Como votam os Srs. Líde
res?

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT, no espírito
do que foi apresentado pelo Deputado Eduardo Jor
ge, que prevê efetivamente a criação de um sistema
no qual não tenhamos nenhum tipo de distorção
nem de privilégios, que seja justo, votos "sim!.

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do

B, em tese, é adorável a proposta do Partido dos
Trabalhadores por entender que se trata de uma al
ternativa importante para o País, mas acha que, de
pois de vários direitos serem arrebentados dentro
deste projeto e também na inviabilização do teto da
previdência pública que, em minha opinião, foi uma
das votações mais sérias e graves que aqui fizemos,
não é correto apresentar um conjunto de regimes
especiais dentro de uma emenda geral tão distorcida
e com risco de um teto que, em dez anos, pode es
tar em cinco ou três salários mínimos.

Por isso, o PCdoB votará não nesta fase do
processo.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente quero fazer
uma ressalva. É que encaminhei o tempo todo "sim"
e foi por uma explicitação de minha vontade, porque
na votação passada um dos botões que apertei não
funcionava. Sugiro à Mesa uma imediata revisão de
todo esse sistema para que possamos ter tranqüili
dade no voto dado nas bancadas.

Entendemos que a matéria suscitada pelo Par
tido dos Trabalhadores é fundamental para a Previ
dência. Por outro lado, entendemos também que o
momento não é o mais adequado. Achamos que o
afundamento da discussão da Previdência acaba em
um regime geral único de Previdência. Entretanto,
não vemos como, neste exato momento da reforma
da Previdência, suscitar essa matéria. É fundamen
tai que essa discussão se aprofunde nesse sentido.

Neste momento, o Partido Socialista Brasileiro
vota "não" à emenda, deixando claro que a posição
doutrinária do partido é pelo regime jurídico único.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT' vota
"não".

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, somos favoráveis
ao regime jurídico único de Previdência. Se por aca
so a Câmara não o aprovar, o Senador Roberto Frei
re, do PPS, apresentará um projeto na mesma dire
ção no Senado.

Nem que seja simbolicamente, votamos favora
velmente à proposta do PT.

O SR. GERSON PERES - (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
atenção dos colegas, porque essa emenda desfigura
o retrato da proposta para a Previdência, que se as
senta no tripé previdência para militares, para servi
dores públicos e para a iniciativa privada.

O PT insiste em querer unificar a Previdência.
Já não deu certo no passado, não dará certo no fu-
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turo. Temos de descentralizar para aperfeiçoar a provocaria um constrangimento, mesmo que isso
Previdência aos nfveis de ocupação porque nem to- aconteça transitoriamente, daqui a dois anos.
dos são iguais. Os militares têm atividades diame- Desde o infcio, mostrando que a função da
traimente opostas, diferentes dos civis e dos servi- emenda aglutinativa, e da reforma era viabilizar a
dores públicos. Conseqüentemente, temos que rejei- Previdência social no pafs, fazendo com que fosse
tar esse destaque para deixar o figurino da Previ- um instrumento para aqueles que mais precisam.
dência no tripé que veio para cá. Portanto, baseado na idéia de que famos cortar

O PPB vota com o Relator. O voto é "sim". privilégios de toda ordem, mas, infelizmente, alguns
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Deputa- não foram possfveis, e coerente com o que votamos

do Gerson Peres, V. Exª encaminhou o tempo todo desde o infcio, o Bloco PFUPTB encaminha o voto
em uma direção e esqueceu de dizer que o voto é "não".
"não". O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - A presi-

O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sem dência será rigorosa quanto ao uso de apenas um
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto é "não". minuto, conforme o Regimento.

O SR. JOSÉ ANIBAL(PSDB. Sem revisão do Com a palavra o Sr, Deputado Humberto Costa.
orador.) - Sr. Presidente, queremos deixar claro o O SR. HUMBERTO COSTA (PT:-PR. Sem revi-
seguinte: a transição para um sistema de aposenta- são do orador.) - Sr. Presidente, declaro, em nome
doria compatfvel com o Pafs que temos hoje, de do PT do PSB do PDT e do PCdoB, que os referidos
combate á injustiça e aos privilégios, era o que esta- partidos serão em obstrução.
va redigido na emenda do Deputado Michel Temer. O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - A Presi-
Infelizmente, vários pontos substantivos da emenda dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
foram aqui derrotados, dificultando a transição, que mem seus lugares, a fim de ter infcio a votação pelo
pode ter como horizonte um sistema único com al- sistema eletrônico.
gumas excepcionalidades, como o modelo previden- Com a palavra o Sr. Deputado Matheus
ciário que estimula a aposentadoria complementar e Schmidt.
os fundos de pensão, tão fundamentais ao desenvol- O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT-RS. Sem
vimento econômico. revisão do orador.) - O PDT está em obstrução, Sr.

Houve o momento do encaminhamento de voto presidente.
lá e é preciso que façamos o nosso aqui. O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Os Srs.

Se há um caminho de transição este deve ser Deputados que se encontram nas bancadas, quei-
o apontado pela emenda do Deputado Michel Te- ram registrar seus códigos de votação.
mero Com a palavra Sra. deputada Jandira Feghali.

Por esta razão, o PSDB vota contra a emenda. A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB-RJ. Sem
O SR. MICHEL T~MER (BlocoIPMDB-SP. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB está

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, considero em obstrução.
como minhas as razões contidas no encaminhamen- O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Srs. De-
to do eminente Lfder José Anibal. putados, queiram selecionar os seus votos.

O Bloco PMDB/PSUPMNIPSDIPSC vota Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
"não". cadas queiram acionar o botão preto no painel até

O SR. INOCÊNCIO ,OLIVEIRA (Bloco IPFL- que as luzes do posto se apaguem.
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não Os Srs. Deputados que não registraram seus
se pode tratar sistemas desiguais com posições votos, queiram faze-lo nos postos avulsos.
iguais. Com a palavra o Sr., Deputado Inocêncio Oli-

Portanto, o sistema de previdência geral ou pri- veira.
vada e o sistema para os servidores públicos civis e O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
os militares são distintos, não podem ser tratados Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Bloco
igualmente. PFUPTB recomenda o voto "não".

Além do mais, desenvolvemos, durante todo o O SR. ODELMO LEÃO (BLocoIPPB-MG. Sem
perfodo de discussão e de votaçãci~dos DVS, esse revisão do orador.) - O Bloco PPBlPL encaminha o
tripé baseado nos três sistemas. Mudar isso agora voto "não", Sr. Presidente.
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A SRA. SIMARA EllERY(BlocoIPMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBIPMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto -não-.

O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto -não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
anunciar ao Plenário que, se conseguirmos concluir,
ainda hoje, a votação da Previdência Social, a ses
são de amanhã de manhã, que a Presidência usaria
para concluir a votação da proposta de emenda à
Constituição, não mais será necessária, e, conse
quentemente, não será convocada.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFUPTB recomenda o voto -não- e faz um apelo
aos Srs. Deputados para que venham imediatamen
te ao plenário, para que possamos concluir esta vo
tação.

A SRA. MARCA ELVIRA (BlocoIPMDB-MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDBlPSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto
-não- e pede aos companheiros que permaneçam
em plenário.

O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, os progressis
tas liberais recomendam aos seus Deputados que
votem -não-. Vamos atender ao apelo do Presiden
te, para que amanhã não haja sessão extraordinária.

O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto -não-o Vamos nos solidarizar
com o Deputado Gerson Peres, que deseja que
amanhã de amanhã sigamos a orientação do Pre
sidente, ou seja que possamos ficar aqui para con
cluir as votações.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não-.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFUPTB recomenda o voto "não- e reitera o ape
to aos nobres pares para que acorram ao plenário,
para que possamos terminar esta votação agora à
noite, concluindo, definitivamente, a votação em pri
meiro turno da reforma da Previdência Social.

A SRA. SIMARA EllERY (BlocoIPMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDBlPSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto
"não".

o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Robson Tuma, 1Q suplente de se
cretario.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. RONALDO CÉZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem
V.Exl • a palavra.

O SR. RONALDO CÉZAR COELHO (PSDB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é para
declarar o meu voto -não".

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - V. Exll

está querendo retificar o voto?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.

ExlI a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o no
bre Deputado Ronaldo Cezar Coelho não tem o seu
nome registrado ainda no painel eletrônico. Portanto,
S. ExlI está votando através do microfone.

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a lide
rança do PMDB pede aos Srs. Deputados que per
maneçam na Casa para que possamos encerrar
hoje a votação da Previdência.

O BlocolPMDB encaminha o voto -não-.
O SR. ANTÔNIO AUREUANO (PSDB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto -nãoH.

O SR. MÁRIO DE·OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
ExlI a palavra..

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (Bloco/PPB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ria retificar o meu voto. Votei -sim", mas o meu voto
é Hnão".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.



A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

o Sr. Robson Tuma, til Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da: Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Luís EdiJardo, Presi
dente.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda para esta
matéria o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMN/PSDIPSCIPSL recomenda o voto "não".

O SR. ANTÔNIO AUREUANO (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - A Pre
sidência apela aos Srs. DElPutados mais uma vez
para que permaneÇam em plenário, pois ainda have
rá uma votflção após esta para encerrar a votação
em primeiro turno da emenda constitucional da Pre
vidência Social.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, pela
Exª a palavra. ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em Exª a palavra.
obstrução. A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.

O SR. BENITO GAMA (BJoco/PFL - BA. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL vota "não" e pede aos
Governo encaminha o voto "não" nesta proposta. companheiros que permaneçam em plenário, porque

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - A Pre- só falta mais uma ~otação.

sidência apela para todos os Srs. Parlamentares que O SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
permaneçam em plenário, pois há apenas mais uma te, peço a palavra pela ordem.
votação para encerrar a votação em primeiro turno O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
do projeto da Previdência. Portanto, apela aos Srs. Exª a palavra.
parlamentares para que permaneçam em plenário a O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
fim de que possamos encerrar ainda hoje, com mais PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
uma votação, o projeto da Previdência. um apelo aos Srs. Deputados no sentido de que

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA. acorram imediatamente ao plenário. Chegamos a
Sem rE!visão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco 280 votos e precisamos de atingir o quorum de 308
PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL encaminha o voto "não". para que possamos concluir a votação da reforma

O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB - MG. da Pr~vi~ência Social nesta noite. Trata-se de uma
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB votaçao Importante.
encaminha o voto "não" e pede a todos os compa- O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
nheiros do PSDB que compareçam ao plenário para Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
votar, pois esta é a penúltima votação da noite. convoca os seus companheiros que estão em seus

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem ~abinetes ou n.os corredore~ que venham ao plená-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do no. Te~os registrado no pal~el 281 Srs. Deputados
Governo recomenda o voto "não". e precisamos de 308. Terminaremos os trabalhos

sobre a Previdência com a votação de mais um des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência apela aos Srs. Deputados para que permane
çam em plenário.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exl a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFLlPTB recomenda o voto "não", e faz um apelo
aos Srs. Deputados para que acorram imediatamen
te ao plenário para que possamos concluir essa vo
tação e encerrarmos definitivamente a votação em
primeiro tumo da reforma da Previdência Social.

Já votaram 289 Srs. Deputados. Faltam ape
nas 19 votos para que possamos atingir o quorum
regimental.

O Bloco PFUPTB recomenda o voto "não".
O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL convoca a sua bancada ao plenário e enca
minha o voto "não".
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O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - A Presi- O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Eu sei,
dência apela aos Srs. Deputados para que permane- nobre Deputado, mas não posso quebrar os crité-
çam no plenário e votem para que possamos atingir rios.
o quorum. Aos Srs. Deputados que se encontram O SR. HÉUO ROSAS - Neste sentido, faço o
em outras dependências da Casa, a Presidência mesmo apelo que há pouco foi feito, a fim de que a
apela para que votem para que possamos atingir o Oposição para com a obstrução e permita que se
quorum. aprove este projeto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Peço a
te, peço a palavra pela ordem. V. Ex!! que não use este espaço neste momento. Ao

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V. mesmo tempo, apelo para os Srs. Deputados que
Ex!! a palavra. colaborem com a Mesa pois precisamos concluir

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL _ esta m~téria. Há mui~s m:térias a tr~mi~ar e haverá

PE S
. - d d) S P "d necessidade de convocaçao extraordlnána.

. em revlsao o ora oro - r. resl ente, quero
fazer um apelo aos Lfderes e Parlamentares dos Portanto ap:lo aos Srs. Deputados que votem.
Partidos de oposição que votem, para que possa- O SR. ANTONIO AURELIANO - Sr. Presiden-
mos atingir o quorum regimental e concluir a vota- te, peço a palavra pela ordem.
ção nesta noite. O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.

O que está em jogo neste momento é o nome EX- a palavra. A

da própria instituição. Acredito - e todos sabem - O SR. ANTONIO AURELIANO (PSDB - MG.
que essa emenda não será aprovada. Esse é um Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
apelo de quem tem procurado dialogar, de quem encaminha o voto -não".
tem procurado, apesar das posições firmes, claras e O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
transparentes, respeitar os direitos da Oposição. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em

Portanto, neste momento, seria importante obstrução, mas a Oposição está aqui: faltam os vo-
para a Casa que conclufssemos esta votação ainda tos do lado do Govemo.
esta noite. Neste sentido, apelo para os partidos de O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Não me
oposição e para seus membros que votemos, a fim cabe, Deputado, julgar quem é Oposição' ou Gover-
de concluir o processo de votação ainda hoje. no, cabe-me zelar pelo quorum.

O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a Com a palavra o Sr. Deputado Michel Temer.
palavra pela ordem. . O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.

O SR. PRESIDENTE (L f Ed ardo) _ Sr. Pre- Sem revisão d.o orador.) - Sr. Presidente, solicito
. u s u aos companheiros do PMDB que compareçam ao

sldente, tem V. ~xª a palavra. plenário. Se o Deputado do BlocolPMDB não estiver
O SR. HELIO ROSAS (BlocoIPMDB - SP. em seu gabinete, peço ao chefe de gabinete que

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. EXª in- procure o Deputado para que ele venha votar e dar
formou que já tem pronto o projeto que extingue o quorum. Temos essa votação e mais uma. Não tem
IPC e que vai apresentá-lo imediatamente. Se a obs- sentido segurar a votação da reforma da Previdência
trução desta sessão continuar, teremos de suar a Social por mais dias. É a solicitação que faço aos
semana seguinte para terminar a votação da Previ- gabinetes dos companheiros Deputados do Blo-
dência Social. Neste sentido, vai-se retardar ainda coIPMDB.
mais 8: colocação em votação do projeto que V. EX« O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - O De-
e os Lideres prepararam. putado Ronaldo Cezar Coelho já votou? Já votou.

Desta forma, quero deixar claro que estas duas Já votaram 304 Srs. Deputados. Agora, 306.
emendas jamais serão aprovadas, coisa de que a Faltam apenas dois Deputados.
Oposição tem conhecimento. Já há quorum. Já que todos os Srs. Deputa-

o SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Deputa- dos já votaram, vou encerrar a votação.
do Hélio Rosas, neste momento não se pode usar O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
este espaço para intervir. peço a palavra pela ordem.

O SR. HÉLIO ROSAS - Mas eu o faço visando O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
à agilização destes trabalhos. Exi a palavra.
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O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
.visão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quo- EX- a palavra.
rum, o PT vota "sim". O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Algum são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", porém
Deputado ainda deseja votar? o meu voto é "não".

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra. ExIl a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, claro que visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
d~s~jamos votar. As bancadas que obstruíram têm o O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
direito de votar. palavra pela ordem.

O PCdoB encaminha o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - ExIl a palavra.

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-
co PFUPTB recomenda o voto "não". são do orador.) - Sr. Presidente, solicito aos Srs.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem Deputados que permaneçam em plenário, pois tere-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota mos mais uma votação, concluindo, assim, a emen-
"não". da da Previdência.

O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB - PA. O SR. HÉUO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os pro- palavra pela ordem.
gressistas liberais recomendam o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apelo EX- a palavra.
para aqueles que colaboraram com a Presidência O SR. HÉUO ROSAS (BlocoIPMDB - SP.
permanecendo em plenário que façam mais um pe- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho a
queno esforço. Após esta votação, faltará apenas impressão de que, mais uma vez, errei. Votei "sim",
um destaque. porém o meu voto é "não".

O SR. GERSON PERES - Destaque esse que O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
o Deputado Miro Teixeira vai retirar. agradece a sinceridade de V. Ex!!

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
peço a palavra pela ordem. encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Vou proclamar o resultado.
Ex!! a palavra. O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- a palavra pela ordem.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- Ex· a palavra.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. visão do orador.) - Sr. Presidente, por engano, eu
Exl a palavra. votei "sim", quando deveria ter votado "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL _ O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará
PE. sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, peço em Ata, Deputado, porque eu já havia apertado o botão.
licença a V. Ex! para informar ao Plenário que falta O Deputado Hélio Rosas está certo.
apenas uma votação. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-

Solicito aos Srs. Deputados que permaneçam dência vai proclamar o resultado da votação.
em plenário a fim de que possamos concluir a vota- VOTARAM:
ção da reforma da Previdência Social em primeiro Sim - 83
lugar. Isso é muito importante para essa instituição. Não - 289

O SR. LEONEL PAVAN - Sr. Presidente, peço Abstenções - 5
a palavra pela ordem. Total- 377
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É rejeitada a Subemenda Aglutinativa nº 23.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luis Barbosa - Bloco - PPB - Não
Robério Araújo - Bloco - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Absten-

ção
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - Bloco - PMDB - Não
Mario Martins - Bloco - PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PSDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Não
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

.. Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Não
Arthur Virgílio - PSDB ..... Não
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB -

Sim
Luiz Fernando - PSDB - Não
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Não
IIdemar Kussler - PSDB - Não

Acre

Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB - Não
Ary Valadão - Bloco - PPB - Não
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Haroldo Saboia - PT - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Não
Nan Souza - Bloco - PSL - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Não

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Não
José Unhares - Bloco - PPB - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Abstenção
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - Bloco - PMDB - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim - Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não



Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - Bloco - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB- Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Não
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Não
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não

Pernambuco

Fernando Ferro - PT - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Chaves - PSDB - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Correa - Bloco - PPB - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Não

AlagQas

Augusto Farias - Bloco - PPB - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Cleonâncio Fonseca ~ Bloco - PPB - Não
José Teles - Bloco - PPB - Não
Marc~lo Deda - PT - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia

Aicides Modesto - PT'- Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco ... PFL - Não
Beto Lelis - PSB - Não
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Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Não Domingos Leonelli - PSDB - Sim

Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Não Fernando Gomes - Bloco - PTB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não

Parafba Haroldo Lima - PCdoB - Não

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco _ PFL _ Não Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco _ PMDB _ Não Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Cássio Cunha Lima - Bloco _ PMDB _ Não Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
Efraim Morais - Bloco _ PFL _ Não Jaques Wagner - PT - Sim
Gilvan Freire - Bloco _ PMDB _ Sim João Almeida - Bloco - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco _ PMDB _ Não João Leão - PSDB - Não
José Aldemir _ Bloco _ PMDB _ Não Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Luiz Clerot _ Bloco _ PMDB _ Sim José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
Roberto Paulino - Bloco _ PMDB _ Não José Rocha - Bloco - PFL - Não

José Tude - Bloco - PTB - Não'
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção (art.

17 § 12 do RICO)
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Não
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Sim
Prisco Viana - Bloco - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais



Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Não
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro Valle - Bloco - PL - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel - PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
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Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
João Fassarella - PT - Sim Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
João Magalhães - Bloco - PPB - Abstenção Itamar Serpa - PSDB - Não
José Rezende - Bloco - PPB - Não Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Jandira Feghali - PCdoB - Não

Não Jorge Wilson - Bloco - PPB - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Não Laura Carneiro - Bloco - PFL - Não
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Não Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Sim Lindberg Farias - PCdoB - Não
Maurício Campos - Bloco - PL - Não Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não Maria da Conceição Tavares - PT - Sim
Newton Cardoso....,. Bloco - PMDB - Não Milton Temer - PT - Sim
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Não Miro Teixeira - PDT - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Heslander - Bloco PTB - Não Osmar Leitão - Bloco - PPB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não Paulo Feijó - PSDB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Não Roberto Campos - Bloco - PPB - Não
Roberto Brant - PSDB - Não Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - Bloco - PPB - Não Sérgio Arouca - PPS - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Não Simão Sessim - PSDB - Não
Sandra Starling - PT - Sim Sylvio Lopes - PSDB - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Não Vanessa Felippe - PSDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Não Wilson Leite Passos - Bloco - PPB - Não
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não São Paulo

Snvio Abreu - PDT - Não Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim

Espírito Santo Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Não Almino Affonso - PSDB - Não
João Coser - PT - Sim Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Jorge Anders - PSDB - Não Antônio Carlos Pannunzio - PSDB ...:. Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não Arlindo Chinaglia - PT - Siin
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Não Arnaldo Faria de' Sá - Bloco - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco -PMDB - Sim Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não Ary Kara - Bloco- PMDB - Não

Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur - Bloco - PPB - Não
Carlos Apolinário- Bloco - PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho .:- Bloco - PFL - Não
Cunha Lima - Bloco - PPB :.... Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Sim
Emanuel i Fernandes - PSDB - Não
Fausto Martello - Bloco - PPB - Não
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Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Não
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer - Bloco - PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Não
Robson Tuma - Bloco - PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Teima de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Não
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulàiê'Cobrà....: PSDB - Não

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva- Bloco - PFL - Não
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não·

Augusto Carvalho - PPS - Sim
Chico Vigilante - PT - Sim
Maria Laura - PT - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Maria Valadão - Bloco - PFL - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Não
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Não
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Não
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PDT - Não
Flávio Arns - PSDB - Sim
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Não
João Iensen - Bloço - PTB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL ~ Não
Luiz Carlos Hauly:- PSDB - Sim
Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Não
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Não
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - 1.__
Remito Johnsson - Bloco - PPB - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não
Vilson saritini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Não



EMENDA AGLUTINATIVA Nll 18

hiclua-se, no texto final, o seguinte dispositivo:
HArt. A partir de dois anos, a contar da promul

gação desta Emenda, a previdência spcial será,c,om
posta por um regime básico e um regime comple
mentar, abrangendo os trabalhadores em geral e os
servidores públicos civis e militares e membros ,dos
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Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério Públi-
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Não co e dos Tribunais de Contas da União, dos Esta-
José Fritsch - PT - Sim dos, do Distrito Federal e dos Municípios, atendendo
Leonel Pavan - PDT - Sim o regime básico, obrigatoriamente, ao que dispõe o
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Não art. 201 da Constituição.
Milton Mendes - PT - Sim § 1ll O regime complementar, público e aberto,
Paulo Bauer - Bloco - PFL - Não sob regime de capitalização, será organizado e ad-
Paulo Gouvea - Bloco _ PFL _ Não ministrado pelo órgão federal encarregado da admi-

V Id' C I tt BI PMDB S' nistração da previdência social.a Ir o a o - oco - - Im
. § 22 Aplica-se aos servidores públicos civis e

RIO Grande do Sul militares, membros do Poder Judiciário, do Ministério
Adão Pretto - PT - Sim Público e dos Tribunais, de Contas da União, dos Es-
Adroaldo Streck - PSDB - Não tados, do Distrito Federal e dos Municípios o dispos-
Adylson Motta - Bloco - PPB - Sim to nos art. 40 e 42 da Constituição, no que não coli-
Aírton Dipp - PDT - Não dir com o disposto no art. 201 da constituição.
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Não § 3ll O limite máximo de contribuição e de be-
Carlos Cardinal - PDT - Não neffcios para o regime básico será equivalente a, no
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB _ Não mínimo, dez vezes o piso de benefícios da previdên-
Enio Bacci - PDT - Sim cia social;
Esther Grossi - PT - Sim § 42 A União, os Estados, o Distrito Federal e
Ezídio Pinheiro _ PSDB _ Não os Municípios manterão, para os respectivos servi-
Fetter Junior _ Bloco _ PPB _ Não d?res da administraçã.o dir~ta, autárquica e funda-
G R' tt BI PMDB N- clonal, planos de preVidênCia complementar, fecha-

ermano Igo o - oco - .- ao dos, de filiação facultativa, destinados a assegurar a
Hugo ~agra~ha,... Bloco - PTB - ~Im complementação de aposentadorias e pensões. de
Ivo Mal,nardl - Bloco - PMDB - Nao que tratam o art. 40 e 42, vedada a sua participação,
Jair Soares - Bloco - PFl- - Abstenção a qualquer título, no custeio de planos de previdên-
Jarbas Lima - Bloco:"" PPB - Sim cia complementar fechados, em proporção superior
José Fortunati ..:.. PT - Sim ao dobro da participação dos segurados.
Luiz Mainardi - PT :- Sim § 5ll O regime previdenciário de que trata
Matheus Schmidt - PDT - Não este artigo aplicar-se-á somente aos trabalhadores
Miguel Rossetto - PT - Sim que venham a adquirir a condição de segurados
Nelson Marchezan~ PSDB'- Não da previdência social ~ partir da pro,mulgação ,des-
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não ta Emenda.
Paulo Paim - PT- Sim A partir da aglutinação dos seguintes dispositi-
Paulo Rítzel - Bloco - PMDB - Nâó vos:
Renan Kurtz - POT - Não a) Art. 194, § 2ll 3ll 4ll ·e 5.!! constantes da
Waldomiro Fioravante - PT - Sim Emenda nll 006, destacado pelo DVS nll 179.
Wilson'Cignachi - Bloco.c:.. PMDB - Não b) Art. 20t e seus parágrafos e incisos, cons-
Veda Crusius - P~DB - ~ão' tante da Emenda nll 006,destacado pelo DVS nll 96.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo)":" Prt;ljudi- c) Art. 202 e seus parágJC!,fos, constante da
cada a Emenda Aglutinativa nll 1~, nos seguintes ter- Emenda nll 006, destacado pelo DVS nll 098.
mos: d) Art. 611 constante da Emenda nll 006, desta- ,

cado pelo DVS 164.
e) PEC nll 172193, apensada, destacado pelo

DVS nll 184.
ASSINAM ,Deputado Eduardo Jorge e outros.
O SR. PRESIDENTE (Luís Edúardo ) - Passa

se ao último destaque, nll 220, nos seguintes termos:
Sr. Presidente,
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Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I
do Regimento Interno, destaque para votação em
Separado da Emenda nll 20, de autoria do Deputado
Miro Teixeira, para incluir, onde couber, no Substitu
tivo do Relator à PEC nll 33-A/95.

Sala das Sessões, 5 de março de 1996. - De
putado Miro Teixeira. Sandra Starling.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduàrdo) - Deputa
do Miro Teixeira, V. Exa. mantém o destaque?

O SR. MIRO TEIXEIRA - Mantenho.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre
Deputado V. Exa. disporá de exatamente um minuto
para que, com seu poder de síntese, possa esclare
cer o Plenário.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, essa é uma questão de princípio para n6s: a
, , pelo referendo popular, para que a população
p,-,a os dizer se aprova ou não as alterações intro
duzidas na Constituição já que está em jogo um as
sunto chamado Previdência Social.

Penso que o voto "sim" significa delegar à p0
pulação o direito de manifestação. Contrariar essa
iniciativa não encontra, em meu ponto de vista, qual
quer justificativa.

O voto é simples: "sim".
'J SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

submeter a votos a matéria destacada.

EMENDA NlI 20-CE

Inclua-se, onde couber, a seguinte disposição
transitória na presente proposta de emenda à Cons
tituição Federal.

Art. A Presente proposta de emenda à
Constituição Federal somente considerar-se
á aprovada, submetida a referendo popular,
obtiver votação favorável do corpo eleitoral.

Parágrafo único. O Congresso Nacio
nal autorizará a realização do referendo; po
pular, bem como estabelecerá os critérios e
requisitos para seus exercícios.

Como votàm os Srs.. Líderes?

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente,.o PT também en
tende que é fundamental o povo brasileiro opinar so
bre essa questão, principalmente porque foram intro
duzidan mudanças significativas que mexem com a
vida de maioria da nossa população, as quais quase
sempr) a prejudicam. Nesse sentido, votamos com
o DVS do Deputado Miro Teixeira; portanto, "sim".
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o SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
emenda desnuda todos aqueles que diziam o que a
população quer ou não. Assim, ela deixa clara a
vontade da população. Por isso, nenhum dos Srs.
Deputados poderão votar contra uma emenda que
leva à decisão do povo, se ele quer ou não que se
tome lei a emenda.

Acredito que a proposta do Deputado Miro Tei
xeira atende de pronto a vontade de todos os Srs.
Deputados. O Partido Socialista Brasileiro recomen
da o voto "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pedoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é impor
tante informar a este Plenário, que certamente deve
ter um conhecimento até maior sobre esta questão,
que o referendo existe em Constituições dos chama
dos países do Primeiro Mundo e naqueles que se
consideram o símbolo do liberalismo.

Portanto, não tem sentido este Plenário derro
tar a emenda do referendo popular, que democratiza
as decisões deste Congresso e reflete objetivamente
a posição do povo brasileiro.

O PedoB vota "sim".
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, PPS vota "sim".
O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, dois pontos nos
levam a não concordar com' ó brilhante Deputado
Miro Teixeira.

Primeiramente, os Constituintes de 1988, legiti
mados pelo voto do povo, não permitiram que esta
Carta voltasse ao povo. Agora" a Oposição ponteou
destaque por destaque. Perguntaria: o povo iria refe
rendar, também, destaque por destaque após a vo
taÇão? Acredito que seria difícil.

Por isso, nós, legitimamente eleifos pelo povo,
não temos por que, depois de votar essa matéria,
levá-Ia para o povo votar por n6s. Seria até um con
tra-senso:

Por isso, votaremos "não·.
O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revi

são do orador.) ~ Sr. Presidente; para homenagear o
poder de sínteSe do' Deputado Miro Teixeifa, o
PSDB é contrário a esta proposta na circunstância
presente. Portanto, vota "não".

O SR. MICHEL TEMER (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, durante a
Constituinte, cheguei a fazer uma proposta que sub
metia a Constituição - fruto do Poder Constituinte
originário - à referendo popular. De modo que, em
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tese, sou sempre favorável à hipótese da consulta O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi-
popular. são do orador.) - Sr. Presidente, o PTlvota HsimH.

OCorre, entretanto, que, a partir do processo A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB-MG.
constituinte originário, o processo de emenda qualifi- Sem revisão da oradora.) O Bloco
ca a Constituição como rígido ou flexível - e rígida PMDB/PSD/PSUPMNIPSC vota Hnão".
em determinado tamanho. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.

A rigidez constitucional já foi evidenciada du- Deputados que não registraram ainda os seus votos
rante os trabalhos da Assembléia Constituinte. Não queiram fazê-lo, dentro de instantes, nos postos
podemos adicionar agora uma nova condição para avulsos.
aprovação de emenda constitucional. Essa é uma O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
cláusula tida como pétrea, implícita no texto constitu- Exll a palavra.
cional, ou seja, não se pode mudar a forma de modi- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
ficar a Constituição. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

Por essa razão, o voto do PMDB é "não". Socialista Brasileiro recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Deputado O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presiden-

Inocêncio Oliveira, com aquela síntese de sempre te, peço a palavra pela ordem.
(Risos.) O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE. Exll a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tratarei de O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (BlocoIPFL-SC.
duas questões. A primeira, sobre o r~ferendo popu- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não me
lar. Ainda está sendo discutido na Comissão do ausentei do plenário. No entanto, o meu voto não foi
Constituição e Justiça e de Redação as normas para registrado da votação anterior. O Deputado José
definir referendo popular. Seria até inconstitucional, Carlos Vieira vota HnãoH.
porque ele não foi definido. O SR. RONALDO CÉZAR COELHO (PSDB-

Em segundo lugar, a democraCia no Brasil é RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
representativa. Quem fala em nome do povo são os fazer minha declaraçãode voto, que é "não".
representanteslegftimos: .el~it~s. ~or esse m~s~? O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
povo. Portanto, é um capltls dlmlnU!IO para esta In~tl- a palavra pela ordem.
tUiÇãO

I
, depois de votar, submeter ainda ao referendo O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V.

popu ar. _.' . . Exª a palavra.
E~!u~çao diSSO, o Bloco PFLlPTB recomenda O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem

o voto nao., .' '. revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Bloco PPBIPL
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - APresl- encaminha o voto Hnão".

dência solicita a todos o~ ~rs. qe~u!~dos" qu~ ~o- A SRA. SIMARA .ELLERY (BlocoIPMDB-BA.
mem ?S seus lugar~,s, a fim .de ter iniCIO a votaçao Sem revisão do orador.). _ Sr. Presidente, o Bloco
pelo sistema eletrÔniCo. PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda o voto Hnão".

Os S~s. Dep~tadosque se e~c.ontram nasb~n- O SR. ANTÔNIO AURELIANO' (PSDB-MG.
.cadas queiram registrar os seus, ~odlgos de ~otaçao. Sem revisão do orador.) _ Sr; Presidente, o PSDB

Os Srs. Deputados, queiram selecionar.. os encaminha o voto Hnão".

seus votos. O SR. PRESIDENTE (Luís' ECiuardo) - Comu-
Os S~s. Dep~tadosque ~e,en~ntrflm n~s ban~ nico ao PlenáriQ que não teremos sessão extraordi-

cadas que,lram .aclonar o. bota0 preto do painel ate nária amanhã de manhã, mas somente sessão ordi-
que as luzes do posto se apague. nária à tarde, sem Ordem do Dia. ,

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Pre'sidente, Quero, ainda, aproveitar esta oportunidade - e
peço a palavra pela ordem. isso não é comum nesta Presidência - para agrade-

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) Tem V. cer ao Deputado Michel Temer pelo seu trabalho,
Ex!! a palavra. dedicação e empenho. Pessoalmente, quero agra-

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B-RJ. deccer ao Líder do PMDB, em nome de todos os
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do Deputados, o trabalho, a paciência, a competência
B vota Hsim". que teve durante todo este longo processo. A Presi-
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ciência quer registrar de público este agradecimento. O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora-
(Palmas). dor.) - Sr. Presidente, por engano votei "sim"; meu

O SR. AYRES DA CUNHA - Sr. Presidente, voto é "não".
peço a palavra pela ordem. O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V. peço a palavra pela ordem.
Exl a palavra. O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem v.

O SR. AYRES DA CUNHA (Bloco/PFL. Sem ExA a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, retifico o meu O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
voto como "não". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
a palavra pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo-

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem v. colPMDB vota "não".

Exª a palavra. O SR. HERÁCLITO fORTES - Sr. Presidente,
O SR. MICHEL TEMER (BlocoIPMDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se V. Ex. peço a palavra pela ordem.
me permite, quero agradecer o exercfcio de demo- O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
cracia que esta Casa revelou, com marchas e con- ExA a palavra.
tramarchas, com discussões das mais variadas, com O SR. HERÁCUTO fORTES (BlocolPFL - PI.
a Oposição se manifestando muito adequadamente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na quali-
sustentando suas posições, muitas e muitas vezes dade de Presidente do Instituto de Pensão dos Con-
com companheiros das nossas bancadas também gressistas, tenho, por dever de justiça, de esclarecer
sustentando posições pessoais, revelamos e de- a esta Casa, em primeiro lugar, que V. EXª, por di-
monstramos aqui um exercfcio de democracia que versas vezes, procurou a direção do Instituto na bU8-
deve ser marco para o futuro nesta Casa. ca de alternativas para a extinção do órgão, não

Sr. Presidente, tomo a liberdade de cumprimen- pura e simplesmente como pretendia o projeto hoje
tar especialmente V. Ex" pela segurança, pela serieda- colocado em votação; alternativas para garantir os
de e competência com que dirigiu os trabalhos. direitos adquiridos aos beneficiários de até agora; al-

Finalmente, agradeço as palavras carinhosas temativas que não se transformassem em privilé-
de V. ExD das quais não me considero merecedor. gios, diferentemente do que pratica a Previdência
(Palmas.) comum neste Pafs.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, Quero dizer a V. Ex" que este é o pensamento
peço a palavra pela ordem. dos que fazem a direção do IPC. A partir da próxima

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Conte- semana, estaremos iniciando um discussão para a
derei a palavra a V. ExA, logo após encerrar essa vo- transformação deste Instituto, que relevantes servi-
tação. Não encerrarei a sessão sem lhe conceder a ços prestou até agora...
palavra, Deputado Marcelo Déda. O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Já é su-

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, ficiente, Deputado.
peço a palavra pela ordem somente para ler a O SR. HERÁCUTO fORTES - ... e que preci-
ementa, para ficar registrada em Ata. sa, Sr. Presidente, ser realmente adaptado à nova

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Vou realidade que a revisão constitucional irá impor a
abrir uma exceção em função do horário. Tem V. EX- este Pafs.
a palavra. (Palmas.)

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi- O SR. JOSÉ ANíBAL _ Muito bem!
são do orador.) - Sr. Presidente, estou propondo à
Casa projeto de lei que dispõe sobre publicidade dos A SRA. SIMARA EllERY - Sr. Presidente,
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos peço a palavra pela ordem.
órgãos e entidades públicas. O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.

O SR. B. SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra Ex· a palavra.
pela ordem. A SRA. SIMARA ElLERY (BlocoIPMDB - BA.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Ex' a palavra. PMDB/PSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto "não·.



Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - Bloco - PMDB - Não
Mario Martins - Bloco - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Não
Arthur Virgnio - PSDB - Não
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Não
Paudemey Avelino - Bloco - PPB - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Não
Eurfpedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Não
IIdemar Kussler - PSDB - Não

Acre

Chicão Brfgido - Bloco - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB - Não
Ary Valadão - Bloco - PPB - Não
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB -- Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Haroldo 8aboia - PT - 'Sim
Magno Bacelar - Bloco :... PFL - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB- Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não

Roraima

Alcaste Almeida - Bloco - PPB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luis Barbosa - Bloco - PPB - Não
Robério Araújo - Bloco - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
EraldoTrindade - Bloco - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
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O SR. ANTÔNIO AUREUANO (PSDB - MG. Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Absten-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB ção
recomenda o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSUPSC/PMN vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Está
encerrada a votação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar meu voto "não"..

O SR. MARCELO BARBIERI (BlocoIPMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria que meu voto também constasse em ata.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Consta
rá em ata o registro de V. Exlg, nobres Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - A Mesa
vai am,mciar o resultado da votação: 95 votos "sim";
252 votos "não"; abstenção, 6. Total: 353.

Rejeitada a Emenda nll 2D-CE, destacada.
A matéria retoma ao Relator, Deputado Michel

Temer, para preparar a redação para o segundo tur
no de discussão e votação.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:



Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
Jaques Wagner - PT - Sim
João Almeida - Bloco - PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas -:- Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco :- PFL - Abstenção (Art.

17 § 12 do RICD)
Luiz Braga - Bloco- PFL - Não,
Manoel Castro - Bloco - PFL :... Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - Bloco"':' PMDB - Não
P,ri!;iCO Viana - Bloco - PPB - Não
Roberto Santos -PSDB - Abstenção
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não
Ubaldinp Junior - Bloco - PFL- Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim

Pernambuco

Fernando Ferro - PT - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Chaves - PSDB - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL -"- Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson -:- PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Correa - Bloco - PPB - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL -Não
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Sim

B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - Bloco - PMDB - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim - Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Não

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não
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Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Não Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Não
José Pimentel- PT - Sim Wolney Queiroz - PDT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não Alagoas
Nelson Otoch - PSDB - Não C . C h PSDB N-
Pimentel Gomes - PSDB _ Não eCI un a - - ao _

P· h' L' d' BI PMDB N- José Thomaz Nonô - PSDB - NaoIn elro an Im - oco - - ao
Rommel Feijó - PSDB - Não sergipe
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Não

Piauí José Teles - Bloco - PPB - Não
Marcelo Deda - PT - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia
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Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - Bloco - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Não
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Não
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PPB - Não
José Santana de Vasconcellos - 8100:> - PFL- Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Não
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Não
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Não
Maurício Campos - Bloco - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Não
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Heslander - Bloco PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant - PSDB - Não
RonaldoPerim - Bloco - PMDB - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Saraiva, t;=elipe - Bloc() - PMDB - Não
Sérgio Miranda - pedoB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não
Snvio Abreu - PDT - Sim
zaire Rezende - Bloco - PMDB -: Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco -"' PMDB .... Sim
João Coser - PT - Sim
Jorge Anders -PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Não
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - Bloco - PPB - Não

Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro Valle - Bloco - PL - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Edson Ezequiel - PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Abstenção
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Não
Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Não
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - Sim
Milton Temer - PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Não
Osmar Leitão - Bloco - PPB - Sim
Paulo Feij6 - PSDB - Não
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PSDB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe .... PSDB - Não
Wilson Leite Passos - Bloco - PPB - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Não
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB'- Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim '
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB- Sim
Arnaldo Madeira -PSDB - Não
Ary Kara - Bloco - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - Bloco - PPB - Não
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Não
Celso Daniel ..... PT - Sim
Celso Russomanno- PSDB - Não
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Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - Bloco - PPB - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT - Sim
Emanuel Fernandes - PSDB - Não
Fausto Martello - Bloco - PPB - Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Não
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - PT - Sim
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco '- PFL - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- Bloco- PMDB- Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Não
Robson Tuma - Bloco - PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torre,s - PSDB - Não
Teima de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSOB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Não
Vadão Gomes - Bloco - PPB ...,. Não
Wagner salustiano - Bloco - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB- Não
Rogério Silva - Bloco- PFL - Não

Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Chico Vigilante - PT - Sim
Maria Laura - PT - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Não
Maria Valadão - Bloco - PFL - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Não
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Chico da Princesa ~Bloco - PTB - Não
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Não
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PDT - Sim
Flávio Arns - PSDB....:. Não
Homero Oguido·...,. Bloco...,. PMDB -:- Não
João Iensen - Bloco- PTB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer - BloCO ~ PPB - Não
Odílio Balbinotti -Bloco - PTB -. Não
Padre Roqu~- PT 7" Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB- Não
Renato Johnsson...,. Bloco - PPB - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não 
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não
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Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Não
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - Bloco - PPB - Não
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - Bloco - PPB - abstenção
Carlos Cardinal - PDT - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Não
Esther Grossi - PT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Abstenção
Fetter Junior - Bloco - PPB - Não
Germano Rigotto ~ Bloco - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Não
José Fortunati - PT - Sim
Luiz Mainardi - PT -Sim
Matheus' Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT- Sim
Nelson Marchezan·- PSDB - Não
OsvaldoBiolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rítzel- Bloco - PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT- Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não'

O SR. PRESIDENTE (Luís Edu'ardo)' - Apre
sentação de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SENHORES:
PEDRO -WILSON - Requerimento de informa

ções ao Ministério da Fazenda sobre a venda da TE
LEBRÁS e ~utras estatais.

LUCIANO ZrCA - Requerimento de informaçõ
es à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presi
dência da República sobre Plano de Radioproteção
e suas aplicações.

SANDRA STARLlNG E OUTROS - Requeri
mento de Informações ao Ministério da Fazenda so
bre a pendência envolvendo a Construtora Mendes
Jr. e o Banco do Brasil SA, relativos a obras reali
zadas por aquela empresa no lraque.

Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre a pendência envolvendo a Constru
tora Mendes Jr. e o Banco do Brasil S.A., relativos a
obras realizadas por aquela empresa no Iraque.

HUGO RODRIGUES DA CUNHA - Projeto de
lei que suprime o art. 2º da Lei nº 9.255, t:Je 3 de ja
neiro de 1996, que autoriza o Poder Executivo a
conceder pensão especial a Lúcia de Oliveira Mene
zes, tetraneta de Joaquim José da Silva Xavier, o Ti
radentes.

CORAUCI SOBRINHO E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que acrescenta inciso ao
art. 144 e altera a redação de seu § 811, atribuindo
nova competência às guardas municipais.

RITA CAMATA - Projeto de lei que dispõe so
bre o exercício da profissão de esteticista e cosme
tologista e dá outras providências.

RICARDO BARROS E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que acrescenta os incisos
XII e XIII ao art. 93.

VALDEMAR COSTA NETO - Projeto de lei
que torna obrigatória a concessão de bolsas de es
tudo pelas instituições privadas de ensino de terceiro
grau à razão de 3% da r4?ceita por curso do ano an
terior ao da concessão. '

MATHEUS SCHMIDT E OUTROS...:. Requeri
mento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
convocação e sessão solene para o dia 5 de dezem
bro de 1996, em homenagem ao aniversário de fale
cimento do ex-Presidente João Goulart.

EDUARDO JORGE E OUTROS - Projeto de
lei que acrescenta parágrafos aos arts, 26 da Lei nll

8.080, de 19 de setembro.de 1996" criando mecanis
mos de prevenção a fraudes e a desrespeito aos di
reitos humanos no Sistema Único de Saúde - SUS.

ELlSEU PADILHA - Projeto de lei que dispõe
sobre a transferência aos Municípios, pela União, da
administração dos terrenos de marinha e seus
acrescidos.

Projeto de lei que altera o Decreto-lei nº 9.760,
de 5 de setembro de 1946, que, "dispõe sobre os
bens imóveis,da União e dá. outras providências.
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JOSÉ MACHADO - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to sobre o problema da qualidade da carne comer
cializada no Pafs.

LIMA NETTO - Projeto de lei que dispõe sobre
o Contrato de Trabalho da Terceira Idade.

LUIZ HENRIQUE - Projeto de lei que denomi
na João Hansen Júnior o viaduto sobre a BR-101,
no cruzamento com a Rua Ottokar Dorffel, em Join
ville, Estado de Santa Catarina.

Projeto de lei que denomina Norberto Willy
Schossland o viaduto sobre a BR-1 01, no cruzamen
to com a Rua XV de Novembro, em Joiville, Estado
de Santa Catarina.

GERVÁSIO OLIVEIRA E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que altera o art. 62•

Proposta de emenda à Constituição que acres
centa ao Trtulo VIII o Capftulo IX - da Habitação de
Interesse Social.

MARCELO TEIXEIRA - Projeto de lei que dis
põe sobre a contratação de paraplégico, na situação
em que especifica.

JOSÉ FORTUNATI - Projeto de lei que dispõe
sobre o funcionamento dos intermediários financei
ros estrangeiros e dá outras providências.

MARCELO DÉDA - Projeto de lei que dispõe a
publicidade de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos e entidades públicas.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

9 SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES.:

Pará

Mário Martins - Bloco - PMDB.

Amazonas

Carlos da Carbras - Bloco - PPB.

Rondônia

Oscar Andrade - Bloco - PMDB.

Tocantins

Áry Valadão - Bloco - PPB; Eudoro Pedro
za - Bloco - PMDB; Melquiades Neto - Bloco 
PMN.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Costa Ferreira
- Bloco - PFL; Haroldo Sabóia - PT; Nan Souza 
Bloco-PSL

Ceará

Edson Silva - PSDB.

Pernambuco

Ricardo Heráclio - PSB.

Alagoas

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB.

sergipe

Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; José Tude 
Bloco- PTB.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Francisco Horta 
Bloco - PL; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco 
PFL; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira 
Bloco - PPB; João Magalhães - Bloco - PFL; João
Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PPB; José
Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varel
la - Bloco - PFL; Marcio Reinaldo Moreira - Bloco 1
PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira 
Bloco - PMDB; Mário de Oliveira - Bloco - PPB;
Maurfcio Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Blo
co - PFL; Newton Cardoso - Bloco - PMDB; Nilmá
rio Miranda - PT; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo
Heslander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues 
Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto
Brant - PSDB; Rornel Anfzio - Bloco - PPB; Sandra
Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sér
gio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - Bloco - PPB;
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB; Snvio Abreu 
PDT; Vittorio Medioli - PSDB; laire Rezende - Blo
co-PMDB.

Espírito Santo

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

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle - Bloco 
PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Carlos San
tana - PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Eze
quiel - PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Euri
co Miranda - Bloco - PPB; Fernando Gabeira 
PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando
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Lopes - PDT; Francisco Silva - Bloco - PPB; Itamar
Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - Bloco - PPB; Jandi
ra Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PPB;
Jorge Wilson - Bloco - PPB; José Carlos Coutinho 
Bloco - PFL; José Maurício - PDT; Laprovita
Vieira - Bloco - PPB; Laura Carneiro - Bloco 
PFL; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias 
PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Maria da Con
ceição Tavares - PT; Milton Temer - PT; Miro Tei
xeira - PDT; Moreira Franco - Bloco- PMDB; Nell
son Bornier - Bloco - PL; Osmar Leitão - Bloco 
PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - Bloco
- PPB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Ronaldo
Cezar Coelho - PSDB; Rubem Medina - Bloco 
PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PSDB;
Sylvio Lopes - PSDB; Wilson Leite Passos - Bloco 
PPB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Almino Affonso 
PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB; An
tônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia 
PT; Arnaldo Faria de Sá -:- Bloco - PPB; Arnaldo Ma
deira - PSDB; Ary Kara - Bloco - PMDB; Ayres da
Cunha - Bloco - PFL; Carlos ApoJinário - Bloco 
PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno 
PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Lima
- Bloco - PPB; De Valasco - Bloco - PSD; Delfim
Netto - Bloco - PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco 
PTB; Edinho Araújo - Bloco- PMDB; Eduardo Jorge
- PT; Emanuel Fernandes - PSDB; Fausto Martello
- Bloco - PPB; Fernando Zuppo - PDT; Franco
Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas 
Bloco- PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli 
PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo 
PT; Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB; José Au
gusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado
- PT; José Pinotti - Bloco - PMDB; Jurandyr Paixão
- Bloco - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica -
PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL;
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB; Marquinho Che
did - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Na
jar. - Bloco - PFL; Nelson Marquezelli - Bloco 
PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Pedro Yves - Bloco
- PMDB; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo
Izar - Bloco - PPB; Salvador Zimbaldi - PSOB; Sil
vio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga An
gerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PPB; Va
dão Gomes - Bloco - PPB; Vicente Cascione - Blo
co - PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wagner

Salustiano - Bloco - PPB; Welson Gasparini 
PSOB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco 
PTB; Pedro Henry - PSDB; Roberto França 
PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Sil
va - Bloco - PFL; Tetê Bezerra - Bloco - PMDB;
Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura
- PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartu
ce - Bloco - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Blo
co - PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB;
Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - Bloco
- PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco- PMDB; Orcino
Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão 
Bloco - PTB; Pedro Wilson - PT; Roberto Bales
tra - Bloco - PPB; Rubens Cosac - Bloco 
PMDB; Sandro Mabel - Bloco - PMDB; Vi/mar
Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha 
Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera
fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - Bloco - PPB;
Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano 
Bloco - PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Saulo
Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco' - PFL; Affonso
Camargo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto 
Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL;
Chico da Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Spe
rafico - Bloco - PPB; Elias Abrahão - Bloco 
PMDB; Fernando Ribas Carli - PDT; Flávio
Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Bloco 
PMDB; Homero Oguido - Bloco - PMDB; João
Iensen - Bloco - PTB;José Borba - Bloco 
PTB; José Janene - Bloco - PPB; Luciano
Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly 
PSDB; Maurício Requião - Bloco - PMDB;
Max Rosenmann - Bloco - PMDB; Nedson Mi
cheleti - PT; Nelson Meurer - Bloco - PPB;
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB; Padre Roque
- PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro -
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Bloco-PTB; RenatoJohnsson-Bloco-PPB; Ri
cardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde 
PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Vilson
Santini-Bloco-PTB;WernerWanderer-Bloco
PFL.

. santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andri
no - Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB;
João Pizzolatti - Bloco - PPB; José Carlos Viei
ra - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pa
van - PDT; Luiz Henrique - Bloco - PMDB; Má
rio Cavallazzi - Bloco - PPB; Milton Mendes 
PT; Paulo Bauer - Bloco - PFL; Paulo Bornhau
sen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco 
PFL; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto 
Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton DiPPB - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Eliseu 'Padilha - Bloco - PMDB; Enio Bacci
- PDT; Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro 
PSDB; Fetter Junior - Bloco - PPB; Germano Ri
gotto - Bloco - PMDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Moises Lipnik - Bloco - PTB.

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Mauri Sérgio 
Bloco - PMDB; Osmir Lima - Bloco - PFL; Zila Be
zerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Dolores Nunes - Bloco - PPB.

Maranhão

Eliseu Moura - Bloco - PFL; Mauro Fecury 
Bloco - PFL; Remi Trinta - Bloco - PMDB.

Piauí

Júlio Cesar - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - Bloco - PFL.

Paraíba

Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB.

Pernambuco

Sérgio Guerra - PSB; Vicente André Gomes 
PDT.

Alagoas

Talvane Albuquerque - Bloco - PPB.

Sergipe

Bosco França - Bloco - PMN.

Bahia

Marcos Medrado - Bloco - PPB; Roland Lavig
ne - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - PPB; Paulo Delga
do - PT; Tilden Santiago - PT.

Espírito Santo

Luiz Durão - PDT; Theodorico Ferraço - Bloco
-PTB.

Rio de Janeiro

Candinho Mattos - PSDB; José Egydio - Bloco
- PL; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB.

São Paulo

Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Cunha Bueno
- Bloco - PPB.

Goiás

Pedro Canedo - Bloco - PL.

Mato Grosso do Sul

Oscar Goldoni - Bloco - PMDB.

Paraná

Basnio Villani - Bloco - PPB.

santa catarina

Rivaldo Macari - Bloco - PMDB..

Rio Grande do Sul

Darcísio Perondi - Bloco - PMDB.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã quinta-feira, dia
20, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
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Data Dia da Semana Hora Nome

20 51-feira 15:00 Haroldo Lima
15:25 Hélio Rosas

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCR~TOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE NO PERIODO DE

- JUNHO DE 1996-

15:25 lídia Quinan

27 51-feira 15:00 Antonio Aureliano
15:25 Aroldo Cedraz

10'00 César Bandeira
10:25 Inácio Arruda
10:50 Welson Gasparini
11 :15 Tuga Angerami
11 :40 Giovanni Queiroz
12:05 José Pimentel
12:30 Jaime Martins
12:55 Márcia.Marinho
13:30 Eliseu Padilha

SI-feira

21 61-feira 10:00 Euripedes Miranda
10:25 Cássio Cunha Lima
10:50 Antonio do Valle
11:15 Augusto Carvalho
11 :40 Arlindo Chinaglia
12:05 Pauderney Avelino
12:30 Cássio Cunha Lima
12:55 Silvio Torres
13:20 Theodorico Ferraço

24 21-feira 15:00 Maria Valadão
15:25 Chicão Brígido
15:50 Beto Lélis
16:15 Severino Cavalcanti
16:40 Adelson Salvador
17:05 Gilvan Freire
17:30 Luiz Fernando
17:55 Ricardo Gomyde
18:20 Antonio C. Pannunzio

25 ai-feira 15·00 Corauci Sobrinho
15:25 José Chaves

26 41-feira 15:00 Jorge Anders

28

PRAZO -1 11 DIA: 20-6-96
ÚLTIMO DIA: 26-6-96
N1I594195 (RITA CAMATA) - Faculta o ensino da lín

gua espanhola nos currículos plenos dos esta
belecimentos de ensino de primeiro e segundo
graus. - Apenso aó PL nll 4.004/93 (ver 1.1)

PRAZO -1 11 DIA: 20-6-96
ÚLTIMO DIA: 26-6-96

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS

OU RECURSOS

TRABALHO DE COMISSÕES

1- Emendas
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nll90, DE 1996

(DO SR. LUIZ MAINARDI)
"Suprime a limitação constante do parágrafo

1ll do artigo 29 do Regimento Interno, referente ao
número de subcomissões permanentes e temporá
rias em funcionamento simultâneo em cada comis
são."

Prazo para apresentação de emendas (Art. 216,
§ 1ll, do Regimento Interno).
ÚLTIMO DIA: 20-6-96

11- Recursos

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECURSO

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1ll

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3ll COM-
BINADO COM ART. 132, § 2ll

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

Nll 199191 (SENADO FEDERAL) - Acrescenta pará
grafo aos artigos 1.553 do Código Civil e 91 do
Código Penal.

PRAZO -1ll DIA: 20-6-96
ÚLTIMO DIA: 26-6-96

Nll 4.004-8193 (PODER EXECUTIVO) - Toma obriga
tória a inclusão do ensino de língua espanhola
nos currículos plenos dos estabelecimentos de
ensino de 1ll e 2ll graus.

PRAZO -1ll DIA: 20-6-96
ÚLTIMO DIA: 26-6-96

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS

PROJETOS DE LEI:

Nll 425195 (FRANCO MONTORO) - Dispõe sobre o
ensino obrigatório da língua espanhola nos esta
belecimentos de ensino de segundo grau. Apen
so ao PL nll 4.004/93 (ver 1.1)
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I . COMISSOES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

AUDI~NCIA PÚBLICA

Local: Auditório Nereu Ramos
Horário: 10 horas

TEMA:
liA Cadeia Produtiva da Pecuária Bovina de
Corte",

EXPOSITORES:
- JOÃO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES,
Presidente do Conselho Nacional da Pecuária
de Corte;

VASCO CARVALHO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, Presidente da Associação Brasileira
das Indústrias Frigoríficas (ABIF);
- MANUEL HENRIQUE FARIAS RAMOS,
Presidente (Ja União Nacional do Comércio
Varejista; e
- ARNALDO FRIZZO, Presidente do Centro
das Indústrias de Curtumes do Brasil.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Auditório Nereu Ramos
Horário: 11 horas

TEMA:
liAvaliação da Securitização",

ABERTURA:
- Deputado FÉLIX MENDONÇA, Presidente
da Comissão de Agricultura e Política Rural.

COORDENADOR:
- Deputado VALDIR COLATTC

EXPOSITORES:
Deputado ABELARDO LUPION,

Coordenador da Frente Parlamentar da
Agricultura;
- Carlos Roberto Fonseca, Coordenador de
Crédito e Seguro Agrícola da Secretária de
Acompanhamento Econômico do MinisOrio da
Fazenda;
- Representante da Secretaria do Tesouro
Nacional;
- Representante do Banco Central;
- Biramar Nunes de Lima, Superintendente
Executitvo da Unidade Estratégica de
Negócios do Setor Rural e Agroindustrial do
Banco do Brasil;
- Luiz Antonio Araújo Dantas, Chefe do
Departamento de Operações da FINAME -
BNDES; .
- Guilherme Leite Dias, Secretário Nacional
de -Política Agrícola do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento;
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Representante do Ministério do
Planejamento e Orçamento;
- Carlos Rivaci Sperotto, Presidente da
Comissão Nacional de Crédito Rural da
Confederação Nacional da Agricultura - CNA;
- Norberto Kretzer, Presidente da Organização
das Cooperativas do Estado de Santa
Catarina - OCB;
- Representante da Federação Brasileira das
Associações de Bancos - FEBRABAN;
- Osias Monteiro Rodrigues, Presidente da
ASBACE;
- Nuri Andraus Gassani, Presidente do
Sindicato Rural de Brasília;
- Antonio Eloi F. Paz, Representante do
Movimento Não Posso Plantar; e
- Avelino Ganzer, Vice-Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura - CONTAG.

A V I S O N° 08/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 20/06/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso:

1 - PROJETO DE LEI N° 905-Al95 - do Sr. Max
Rosenmann - que "Dispõe sobre o processo de
abate de animais destinados ao consumo e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado WALDOMIRO
FIORAVANTE

2 - PROJETO DE LEI N° 1.435-Al96 - do Poder
Executivo (MSC 28/96) - que "Autoriza o
Poder Executivo a doar estoques públicos de
alimentos, nas condições que menciona".
RELATOR: Deputado IVO MAINARDI

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

A V I S O N° 07/96

RECEBIMENTO DE ~MENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 17/06/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.521/96 - dos Sr.
Arnaldo Faria de Sá - que "Regulamenta a
radiodifusão livre e comunitária, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDSON QUEIROZ

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10:00 h

PAU T A N° 31/96
(Remanescente)

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE' LEI N° 1.498-B/89
(REABERTURA DE DISCUSSÃO) - que
"acrescenta dispositivo à Lei nO 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, que estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação da emenda, com subemenda
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado
Milton Mendes.

2 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.706-B/89 - que "dispõe
sobre as sociedades cooperativas".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER REFORMULADO: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa das Emendas de nOs
8,9,10,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,22,23;24,25,26,27,31,33
,35,36,44; e pela prejudicialidade das
Emendas de nOs
1,2,3,4,5.6,7,11,28,29,30,32,34.37,38,39,
40,41,42,43,45,46,47,48 e 49
'liSTA: Concedida em 25.04.95 ao Deputado
Hélio Bicudo.
Adiada a discussão a pedido dà Deputada
Zulaiê Cobra em 16.04.96.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

RE-í I.\TOR: Deputado PAES LANDIM
PP iECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do projeto e
das nove emendas apresentadas nesta
Comissão.
VISTA: Concedida em 17/08/95 ao Dep. Jorge
Wilson.

PROJETO DE LEI N° 4.821-A/94 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 1.031/94) - que "dá
nova redação aos artigos 789 e 790 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATORA: Deputada ZULAII:: COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Publico
ViSTA: Concedida em 17.04.96 ao Deputado
Luiz Mainardi.

11 - PROJETO DE LEI N° 4.548-A/94 - do Sr.
Jaques Wagner que "dispõe sobre a

PROJETO DE LEI N° 1.028/91 - do Sr. Ary
Kara - que "acrescenta dispositivo ao Código
de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
VISTA CONJUNTA: Concedida aos
Deputados Jarbas Lima e Vicente Arruda em
23.04.96.

10 - PROJETO DE LEI N° 3.970/93 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "institui, sob critérios a
serem especificados, Comissões Internas
de Pessoal para as empresas organizadas na
forma de sociedade anônima, sociedade de
responsabilidade limitada e da administração
indireta e fundacional da União, na forma de
co-participação na gestão intermediária".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e
do substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 28/06/95 ao
Deputado Hélio Bicudo.
ADIADA a apreciação a pedido do relator em
23.04.96.

8-

7 - PROJETO DE LEI N° 191-B/91- do Senado
Federal (PLS n° 329/89) - que "fixa critérios
para a realização de despesas com
publicidade oficial".

6 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 4.636-A/90 - que "acrescenta
parágrafo ao art. 20 do Código de Processo
Civil".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHIMIDT
PARECER: pela. constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa· e, no mérito,
pela aprovação
VISTA: Concedida em 16.04.96 à Deputada
Zulaiê Cobra.

B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

5 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 4.087-B/93 - que "dispõe
sobre o trabalho temporário nas empresas
urbanas, altera dispositivos da Lei nO 6.019,
de 3 de janeiro de 1974 e dá outras
providências". 9-
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da emenda
VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96
aos Deputados Benedito de Lira, Zulaiê
Cobra, Milton Mendes e Udson Bandeira.
Adiada a apreciação a pedido do relator em
16.04.96.

4 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 2.482-B/89 - que "cria e
regulamenta o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER REFORMULADO: pela
inconstitucionalidade do Substitutivo
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado
Vicente Arruda.

3 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.716-A/89 - que "dispõe
sobre a exportação de madeira em toras e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inconstitucionalidade
VISTA: Concedida em 16.04.96 ao Deputado
Coriolano Sales.
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obrigatoriedade de o município dar I Jblicidade
ao valor dos recursos liberados pel<l União e
pelo Estado para a realização de obras e
outros projetos de interesse local".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e da emenda da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Gerson Peres, Vicente Arruda
e Prisco Viana.

12 - PROJETO DE LEI N° 87/95 - do Sr. Nilson
Gibson - que "altera o art. 133 do Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado ALZIRA EWERTON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição
VISTA: Concedida em 25.04.96 ao Deputado
Marcelo Déd.a.

desde que os pedidos sejam motivados, corn
a especificação das pessoas envolvidas, e
formalizados pelo juízo competente para a
causa a que a documentação irá servir; 2) as
solicitações do Ministério Público que
envolvam documentos protegidos pela
cláusula do sigilo bancário não devem ser
atendidas, salvo se concernentes a ilícitos
apurados através de Comissão Parlamentar
de Inquérito. Afora isso, os documentos
tutelados pelo segredo só devem ser liberados
com a chancela judicial.
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Vicente Arruda e Jarbas Lima.

PAU T A N° 32/96
(Remanescente)

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 -
13 - PROJETO DE LEI N° 496/95 - do Sr. Sergio

Arouca -' que "dispõe sobre o registro civil e
o documento único de identificação da
pessoa natural em todo o território nacional
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Vicente Arruda e Régis de
Oliveira. 2 -

SEM PRAZO

14 - CONSULTA N° 04/95 - do Sr. José Thomaz
. Nonõ - que " solicita o pronunciamento da

Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação se deve ou não a Comissão Especial
de Documentos . Sigilosos atender a
solicitações recebidas de órgãos do Poder
Judiciário ou do Ministério Público de envio de
documentos recebidos pela Câmara dos
Deputados ao abrigo do artigo 30 da Lei n°
4.595, de 1964." 3-
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: 1) A Câmara dos Deputados deve
fornecer ao Judiciário os documentos
recebidos ao abrigo do art. 38 da Lei 4.595/64,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 63/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e outros
- que "acrescenta parágrafo ao inciso XXXIV
do artigo 7° da Constituição Federal,
renumerando-se os demais".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela admissibilidade desta e das
Propostas de Emenda à Constituição nO 114,
143 e 267 de 1995 e 366/96, apensadas
VISTA CONJUNTA: Concedida em 08.05.96
aos Deputados Vicente Arruda e Milton
Mendes.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 77/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e outros
- que "ácrescenta ao texto do inciso V do
art. 7° da Constituição Federal a expressão
"dele excluídos os trabalhadores da
microempresa e da empresa de pequeno
porte".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 08.05.96
aos Deputados Régis de Oliveira, Jair
Siqueira e José Luiz Clerot.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 99/95 - da Sra. Elcione Barbalho e outros 
que "altera a redação do art. 179 da
Constituição Federal". (Apensas as PECs nOs
258/95, 268/95 e 326/96)
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A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

.1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO 4 
N° 216/95 - do Sr. José Coimbra e outros -
que "anera os artigos 150, 151, 153, 155,
156, 158 e 159 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade desta, com
substitutivo
Adiada a discussão a pedido do relator.

RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição n°
258/95, apensada; e pela inadmissibilidade
das Propostas de Emenda à Constituição nOs
268/95 e 326/96, apensadas
VISTA: Concedida em 08.05.96 ao Deputado
Régis de Oliveira.

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 144/95 - do Sr. Iberê Ferreira e outros 
que "dá nova redação ao artigo 179 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela inadmissibilidade
Adiada a discussão a pedido da relatora em
08.05.96.

5 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 154/95 - da Sra. Maria Valadão e outros 
que "dá nova redação ao art. 179 da
Constituição Federal e cria parágrafo no
mesmo artigo".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 08.05.96
aos Deputados Jair Siqueira, Régis de
Oliveira e Zulaiê Cobra.

PAU T A N° 39/96
(Remanescente)

1 -

2-

3-

PROJETO DE LEI N° 4.149/93 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 574/93) • que "dá
nova redação aos artigos 20 e 26 do
Decreto-Lei n° 227. de 28 de fevereiro de
1967".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHÀ
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
substitutivo da Comissão de Minas e Energia

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.417-A/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre as
atividades, o registro e o funcionamento
das agências de turismo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
substitutivo adotado pela Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, com
subemenda

PROJETO DE LEI N° 3.792-B/93 - do Sr.
Fábio Feldmann - que "dispõe sobre a
educação ambiental, institui a Política
Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, das
emendas da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto e, do substitutivo da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias D

PROJETO DE LEI N° 77-A/95 - do Sr. José
Janene - que "dispõe sobre as operações de
sub-rogação de direitos e obrigações no
Sistema Financeiro da Habitação - SFH".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e das
emendas da Comissão de Finanças e
Tributação

PAU T A N° 40/95
(Remanescente)

A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PAU T A N° 41/96

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (art. 251 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
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1 - OFíCIO N° 1.153-P/93 - do Supremo Tribunal
Federal - que "solicita licença prévia, nos
termos do art. 53, §1°, da Constituição
Federal, para apreciar a queixa-crime,
oferecida contra o Deputado Federal
GIOVANNI CORREA QUEIROZ".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: será proferido durante a reunião

2 - OFIcIO N° 472-P/95 - do Supremo Tribunal
Federal - que "solicita licença prévia, nos
termos do art. 53, § 1°, da Constituição
Federal, para apreciar denúncia oferecida
contra o Deputado RICARDO JOSÉ
MAGALHÃES BARROS".
RELATOR: Deputado ENio BACCI
PARECER: pela não concessão da licença

3 - OFíCIO N° 580-P/95 - do Supremo Tribunal
Federal - que "solicita licença prévia, nos

. termos do art. 53, § 1°, da Constituição
Federal, para apreciar queixa-crime, oferecida

contra o Deputado Federal WALDEMAR
COSTA NETO".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela não concessão da licença

PAU T A N° 43/96

A - Proposição sujeita a disposições
especiais: (art. 202 e seguintes do RI)

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 297/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO
1.382/95) - que "altera o § 4° e acrescenta §
5° ao artigo 18 da Constituição Federal e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 19.06.96
aos Deputados Alexandre Cardoso, Régis de
Oliveira, Marcelo Déda e Rodrigues Palma.

B - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

2 ~ PROJETO DE LEI N° 3.589/93 - do Senado
Federal (PLS n° 05/91) - que "regulamenta a
execução do disposto no art. 14, I, 11 e 111 da

4.160/89, 1.748/91, 3.876/93, 4.137/93,
1.578/96 e 1.616/98)
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e dos Projetos de Lei de
nOs: 4.160/89, 1.748/91, 3.876/93, 4.137/93,
1.578/96 e 1.616/96, apensados, nos
termos do substitutivo apresentado
VISTA CONJUNTA: Concedida em 19.06.96
aos Deputados José Genoíno, José Luiz
Clerot, Aldo Arantes, Prisco Viana, Coriolano
Sales, Jair Siqueira, Alexandre Cardoso, Raul
Belém, Adhemar de Barros Filho, Régis de
Oliveira e Marcelo Déda.

C • Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE LEI N° 917/95 - do Sr. Augusto
Viveiros - que "dispõe sobre o protesto de
títulos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste, nos termos do
substitutivo apresentado
VISTA CONJUNTA: Concedida em 19.06.96
aos Deputados Marcelo Déda e Milton
Mendes.

A V I S O N° 18/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 19.06.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (Art.54,1I)

1 - PROJETO DE LEI N° 1.538-A/96 - do Sr.
Magnq Bacelar - que "altera o § 1° do art. 39
da Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1994,
que "regulamenta o art. 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre os serviços
notariais e de registro".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.803/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 342/96) - que "altera
dispositivo da Lei n° 6.450, de 14 de
outubro de 1977, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
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A V I S O N° 16/96

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

A V I S O N° 15/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 17/06/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

"DISCUSSÃO SOBRE A FUSÃO DAS
INDÚSTRIAS DE CREME DENTAL
COLGATE-PALMOLlVE E KOLYNOS"

Horário: 10h
Local: Plenário nO 08 - Anexo 11

EXPOSITORES

GESNER OLIVEIRA, Presidente do
Conselho Administrativo de Defesa
Econômica/MJ - CADE;
- ROGER PRATI, Presidente da Kolynos do
Brasilltda;
- CARLOS EDUARDO MONTE ALEGRE
TORO, Vice-Presidente da

Colgate-Palmolive Ltda;
- HUMBERTO AFORILLI, Presidente das
Indústrias Gessy Lever;
- CARLOS DEIRO, Presidente da Gillette do
Brasil & Cia;

CLlDE ZELAZO, Diretor-Geral da
Stafford-Miller Indústria Ltda;
- JOÃO CARLOS FERNANDES, Diretor de
Relações Governamentais da Searle do
Brasil, representando o seu Presidente ,Sr.
RICARDO RIDIO;
- JOÃO CARLOS BASíLIO, Presidente da
Associação Brasileirada Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos - ABIHPEC
eSindicato da Indústria de Perfumaria e
Artigos de Toucador no Estado de São Paulo
- SIPATESP.
- LUIZ CARLOS CAVALCANTI DUTRA,
Gerente de Relações Públicas da Johnson &
Johnson Ind e Com. Ltda;
.- LUCIANO EMMANOEL MANHÃS DE
AZEVEDO, Representante Corporativo e
Jurídico da Smithkline Beecham;
-CLÁUDIA LIMA MARQUES, Secretária-Geral
de Brasilcon - Instituto Brasileiro de Política e
Direito do Consumidor, representando seu
Vice-Presidente, o Senhor ANTONIO
HERMAN V. BENJAMIN; ,
-ELISA GONÇALVES MARTINS,
Subsecretária de Defesa do onsumidor
do Distrito Federal.

1 -

2-

3-

CONVIDADOS

- Util home Ind. Com. Ltda;
- Perfumaria Elans Ind. Com Ltda;
- Forever Living Produtos de Saúde;
- Botica ComI. Farm. Ltda;
- Greenwood Ind e Com. Ltda;
- Laboratório Hepacholan S.A;
- Laboratórios Sardalina Ltda; (não vem)
- Lipson Cosmo Ltda;
- Procter e Gamble do Brasil & Cis;
- MARILENE MARTIN ZAMPIERI, Gerente
Jurídico da Johnson & Johnson Ind e Com.
Ltda;
- Terra Santa Cruz Cosméticos Ltda;
- Laboratório Wyeth White Hale;
- Degussa S.A;
- Laboratório Rafal;
- Herpo Produtos Dentários;
- Abbott Laboratórios do Brasil Ltda;
- De Mayo Ind. Química;

PROJETO DE LEI N° 945195 - do Sr. Salomão
Cruz - que "dispõe sobre obrigatoriedade da
existência prévia de levantamento geológico
para a definição de áreas de que tratam o
inciso 111, do parágrafo 1°, do artigo 91; inciso
111, do parágrafo 1°, do artigo 225; e o artigo
231, da Constitição Federal, e dá outras
providências". .
RELATORA: Deputada ANA JULlA

PROJETO DE LEI N° 1.915/96 - do Sr.
Rommel Feijó - que "dispõe sobre o plantio de
árvore e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AÉCIO NEVES

PROJETO DE LEI N° 1.957/96 - do Sr. Valdir
Colatto - que "define sistema orgênico de
produção agropecuária e produto da
agricultura orgênica, dispõe sobre a sua
certificação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DES
TAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Infcio.: 17/06/96
Prazo.: 3 Sessões
Der.urso: 3- SessAo

1 - PROJETO DE LEI N° 2.249-Al91 do Poder
Executivo - que "dispõe sobre a Polírtica
Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, altera a redação do artigo 1° da Lei
nO 8.001, de 13 de março de 1990, que modifi
cou a Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de
1989, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

2-

74, da Lei nO 4.375, de 17 de agosto de 1964
Lei do Serviço Militar".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
(avocado)
PARECER: contrário ao principal e aos
apensados
Vista conjunta aos Deputados Maurício
Campos e Werner Wanderer, em 30.05.96

PROJETO DE LEI N° 1.370/95 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre a repressão ao
ingresso, no sistema financeiro, de dinheiro
oriundo de atividades ilícitas".
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES
PARECER: favorável
Vista ao Deputado AntOnio Feijão, em
18.04.96

A V I S O N° 17/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Infcio. :20/06/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.344-Al93 - do Sr.
Fábio Feldmann - que "toma obrigatório o
estabelecimento, pejos fabricantes de pilhas,
de macanismos de disposição final, reciclagem
ou outras formas de reprocessamento das
mesmas após o uso pelos consumidores".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE LEI N° 1.891-A/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
maioridade civil e penal e sobre a idade para
prestação do serviço militar facultativo".
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO
PARECER: favorável, com emenda
Vista ao Deputado Luciano Pizzatto, em
30.05.96

PAU T A N° 10/96
(REMANESCENTE)

A • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRITAÇÃO ORDINÁRIA

PAU T A N° 9/96 1 -

(REMANESCENTE)

Local: Plenário 15, Anexo \I
Data: 20 de junho às 10:00 horas

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa: 2-

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 812/95 - do Sr. João
Fassarella (PL's nOs 889/95 e 1.666/96,
apensados)- que "altera a redação do artigo

PROJETO DE LEI N° 759/95 - do Sr. Paulo
Paim • que "dispõe sobre a organização da
Polícia Ferroviária Federal e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO
PARECER: favorável, com emenda, e
contrário à emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N° 1.692196 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre o acesso e uso,
pela Polícia Federal, de material apreendido
pelo órgão em razão de prática dos crimes de
contrabando ou descaminho".
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO
PARECER: favorável
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PAU T A N° 11/96 2 -

A - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.737/96 - do Sr. Jair
Bolsonaro - que "revoga o artigo 204 do
Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969 
Código Penal Militar".
RELATOR: Deputado IVO MAINARDI
PARECER: contrário

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

A V I S O N° 06/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Infcio.: 14-06-96
Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 4- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 2.586/92 - do Sr.
Jackson Pereira - que "estabelece percentuais
para a liberação dos recursos do Fundo de
Investimentos do Nordeste - FINOR, e do
Fundo de Investimentos da Amazônia FINAM".
RELATOR: Deputado Eliseu Moura.
PARECER: Favorável, na forma do
Substitutivo.

A V I S O N° 07/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 17-06-96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.891/96 - do Sr.
Gervásio Oliveira - que "Toma obrigatória a
construção de prédio destinado ao ensino
pré-escolar e de 1° grau, e de praça de
esporte, nos conjuntos residenciais com mais
de 200 (duzentas) unidàdes. quando
financiados pelo Sistema Financeiro de
Habitação - SFH, edá outras lSrovidências".
RELATOR: Deputado Murilo Pinheiro.

PROJETO DE LEI N° 1.934/96 - do Sr.
Antônio do Valle - que "Dispõe sobre a
remessa de lucros ao exterior por empresas
beneficiárias dos incentivos para o
desenvolvimento regional que especifica".
RELATOR: Deputado Nan Souza.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

I JORNADA NACIONAL SOBRE
AUTONOMIA DA' PERfclA OFICIAL

PROMOÇÃO: Comissão de Direitos Humanos
da Camara dos Deputados, Associação
Brasileira de Criminalística e Sociedade
Brasileira de Medicina Legal.

LOCAL: Auditório do Espaço Cultura da
Camara dos Deputados

PROGRAMAÇÃO

9:00 HORAS - ABERTURA:

- Deputado HÉLIO BICUDO - Presidente da
Comissão de Direitos Humanos

- DR. WANDERLEY LEAL CHAGAS 
Presidente da Associação Brasileira de
Criminalistica - ABC

- DR. ANELlNO JOSÉ RESENDE - Presidente
da Sociedade Brasileira de Medicina Legal 
SBML

9:30 HORAS - A IMPORÂNCIA DA
AUTONOMIA DA PERíCIA OFICIAL:

- DR. HUMBERTO PEDROSA SPfNOLA 
Coordenador do Conselho de De- fesa dos
Direitos da Pessoa Humana-CDDPH

- A IMPORTÂNCIA DA PERíCIA COMO PROVA
OBJETIVA:

Deputado HÉLIO BICUDO - Presidente da
ComiSsão de Direitos Humanos

- A IMPORTÂNCIA DA PERíCIA PARA A
SOCIEDADE:

Deputado NILMÁRIO MIRANDA
Ex-Presidente da Comissão de Direitos
Humanos
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INTERVALO PARA

~LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE PERíCIA:
POSSIBILIDADE DE PROJETO DE

AUTONOMIA:

DR. WAGNER GONÇALVES - Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão

11:00 HORAS - DEBATE COM OS
PAINELISTAS

12:00 HORAS
ALMOÇO

14:00 HORAS - GRUPOS DE TRABALHOS

17:00 HORAS - APRESENTAÇÃO DOS
GRUPOS DE TRABALHOS

A V I S O N° 01/96

RECEBIMENTO DE SUGESTÕES
Inicio.: 13/06/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.936/ê6 - do Poder
Executivó (Mensagem nO 427/96) - que "define
mecanismo para a implementação do Estatuto
dos Refugiados de 1951, e determina outras
providências".
RELATOR para oferecimento de subsídios:
Deputado FLÁVIO ARNS

COMISSÃO DE ECONOMIA,, ,
INDUSTRIA ECOMERCIO

A V I S O N° 5/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 14/06/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

PAU T A N° 13/96

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário nO 10, Anexo 11
Horário: 10h

TEMA:

Exposição e debates sobre a matéria de que
trata o Projeto de Lei nO 1.608/96 - do Sr.
Miguel Rosseto - que "democratiza a gestão
dos Serviços Sociais Autônomos e dá outras
providências".

EXPOSITORES:

Senador FERNANDO BEZERRA
Presidente da Confederação Nacional da
Indústria;
- Dr. SÉRGIO MAGALHÃES - Presidente da

Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos - ABIMAQ;
- Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS 
Presidente da Confederação Nacional do
Comércio - CNC;
- Sr. VICENTE PAULO DA SILVA - Presidente
da Central Única dos Trabalhadores - CUT;
- Sr. LUIZ ANTONIO MEDEIROS - Presidente
da Força Sindical - FS;
- Sr. ENIR SEVERINO DA SILVA
Confederação Geral dos Trabalhadores 
CGT.

A V I S O N° 24196

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 20/06/96
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERA
DESTAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 116-A/95 - do Sr.
Benedito Domingos - que "limita em até 10% 1-
(dez por cento) do valor nominal do título de
capitalização a destinação para prêmios e
publicidade, e dá outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei nO 840/95)
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIAN7E

PROJETO DE LEI N° 1.789/96 - do Senado
Federal (PLS N° 282/95) - que "autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Picos, no Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: favorável



AVI S O N° 15/96

CONVIDADOS:
ora. LÚCIA VÂNIA ABRÃO COSTA
Secretária de Assitêncla Social - MPAS
Dr. NORTON SAYEG
Presidente da Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia
ora. MARIA EMíLIA ROCHA M. DE
AZEVEDO
Secretária de Polftica Urbana do Ministério do
Planej~mento

ora. MARIA JOSÉ LIMA DE C. ROCHA
BARROSO
Presidénta da Associação Nacional de
.Gerontologia
Prot-. NEUSA GUEDES
Coordenadora do Núcleo de Estudo e
Pesquisa da Terceira Idade da Universidade
de Santa Catarina
Dr. JORGE ALEXANDRE SILVESTRE
Coordenador da Coordenação de Doenças
Crônico-Degenerativas do Ministério da Saúde
Dr. CID SANTOS GESTEIRA
Diretor. do Departamento de Polftica de
Educação Superior do Ministério da Educação
Dr. IVAIR ALVES DOS SANTOS
Coordenador-Geral do Départamento dos
Direitos Humanos do Ministério da Justiça
Dr. GILSON ASSIS DAYRELL·
Assessor da Secretaria Executiva do
Ministério do Trabalho
Dr. JOSÉ EDUARDO FERNANDES DE
SOUZA E SILVA
Gerente 'dé Projetos do Institutà Nacional de
Desenvolvimento do Desporto - INDESP
Dr. LUCIANO VAZ FERREIRA RAMOS
Secretário-Adjunto da Secretaria de Polftica
Cultural do Ministério da Cultura
ora. MARIA LÚCIA LOPES DA SILVA
Chefe da Divisão de Serviço Social - INSS
Dr. MÁRIO ANTÓNIO SAYEG
Coordenador ,do. Núcleo de Estudo sobre o
Envelhecimento e da Saúde' do Idoso 
Fundação FIOCRUZ-RJ

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROJETO DE LEI N° 1.903/96 - do Sr.
Fernando Lopes - que "modifica o artigo 2° da
Lei nO 7.453, de 27 de dezembro de 1985, que
dispõe sobre o preço de referência do óleo
extrafdo da Plataforma Continental para os
fins da indenização devida aos Estados e
Municfpios confrontantes."
RELATOR: Deputado OSCAR GOLDONI
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2 - PROJETO DE LEI N° 1.911/96 - do Senado liA pOLíTICA NACIONAL DA TERCEIRA
Federal (PLS N° 227/95) - que 'inscreve o IDADE"
nome de Zumbi dos Palmares no 'livro dos
Heróis da Pátria"',
RELATOR: Deputado MOACYR ANDRADE
PARECER: favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA

, A \ . ',.' -'

AUDIENCIA PUBLICA

1 -

TEMA: O BRASIL VISTO DA BAHIA:
COMENTÁRIOS SOBRE A ATUAL POLiTICA
ECONÓMICA
CONVIDADO: JOÃO DAMÁSIO DE
OLIVEIRA FILHO, PROFESSOR DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA E
HELDER MENDES RIBEIRO
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE
EC~NOMIA DA FEDERAÇÃO DAS
INDUSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

A V I S O N° 6196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 14/06/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - 48 Sessão

Reunião: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 10h

TEMA:

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 14/6/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão
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1 - PROJETO DE LEI N° 4.564/94 .. do Sr. Paulo
Paim - que "dispOe sobre a aposentadoria
especial dos trabalhadores que exercem
atividades em curtumes, fábrica de calçados,
fábricas de cola ou que manuseiem cola para
fabricação de produtos".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABrllO 2 ..

2 • PROJETO DE LEI N° 505/91 - do Sr. Paulo
Paim· que "revoga a alínea "1" do artigo 20 do
Decreto-Lei nO 73, de 21 de novembro de
1966, extinguindo o Seguro Obrigatório de
Veículos Automotores. (Apensos: PL's nOS
727/95,1.316/95 e 1.330/95). 3-
RELATOR: Deputado ANDRÉ PUCCINELLI

3 • PROJETO DE LEI N° 690·A19~ - do Sr.
Agnaldo Timóteo e outros· que "~ispõe sobre
a criação de Centros de Recuperação e Ensino
Profissionalizantes de menores e adolescentes
pela Forças Armadas e dá outras
providências". 4 -
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO

4 • PROJETO DE LEI N° 1.935/96 • do Poder
Executivo (MSC nO 426/96) • que "dispõe sobre
pensão especial aos dependentes que
especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LAIRE RO~AD9

5 - PROJETO DE. LEI N° 1.949/96 • da S'" Marta
Suplicy - que "determina investigação imediata
em caso de desaparecimento de crianças e
adolescentes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABrllO

5-

Defesa Econômica - CADE em Autarquia,
dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica e dá
outras providênci.8s".
RELATOR: SANDRO MABEL

PROJETO DE LEI N° 1.836/96 - do Sr. Almino
Affonso· que "dá nova redação ao artigo 631
da Consolidação das Leis do Trabalho • CLT e
seu parágrafo único, criando a Comissão
Fiscal de Trabalhadores".
RELATOR: JOSÉ CARLOS ALELUIA

PROJETO DE LEI N° 1.838/96 • do Poder
Executivo· Mensagem nO 356/96 - que "institui
o Fundo de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI e o Plano de Incentivo à
Aposentadoria Programada Individual, e dá
outras providências".
RELATOR: SANDRO MABEL

PROJETO DE LEI N° 1.839/96 - do Sr.
Domingos Dutra: que modifica a Lei n° 8.315,
de 23 de dezembro de 1991, que "dispõe
sobre a criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) nos termos do
artigo 62 do ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".
RELATOR: SANDRO MABEL

PROJETO DE LEI N° 1.846/96 - do Sr. JQsé
Fritsch - que "dispõe sobre a responsabilidade
subsidiária do tomador de serviços nos casos
de violação de direitos trabalhistas por parte
do empregador".
RELATOR: JOSÉ COIMBRA

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
ESERVIÇO PÚBUCO

A V I S O N° 24196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio: 14/06/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

6 - PROJETO DE LEI N° 1.864/96 - do Sr. Delfim
Netto • que "dispõe sobre .a instalação e o
funcionamento da Estação Aduaneira Interior e
dá outras providências".
RELATOR: MENDONÇA FILHO

7 • PROJETO DE LEI N° 1.878/96 - do Sr.
Wigberto .Tartuce - que "dispõe sobre . o
aproveitamento dos excessos de contingente
do serviço Militar nó policiamento ostensivo a
cargo das Polícias Militares estaduais e dá
outras providências".
RELATOR: CHICO VIGILANTE

1 • PROJETO DE LEI N° 1.832196 • do Sr. José
Machado • ,que altera o artigo 4° da Lei nO
8.884, de 11 de junho de 1994, que
"transforma o Conselho Administrativo de

8- PROJETO DE LEI N° 1.894/96 - do Sr.
Pedrinho Abrão - que "estabelece a
obrigatoriedade de divulgação do valor de
matéria paga, em veículos de mídia, bem
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como do responsável pela veiculação, sempre
que o patrocinadosr seja órgão ou entidade
pública".
RELATOR: BENEDITO GUIMARÃES

9 - PROJETO DE LEI N° 1.904/96 - do Sr. Nelson
Meurer - que "altera a Lei nO 5.194, de 24 de
dezembro de 1996, que "regula o exercício das
profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro AgronOmo, e dá outras
providências".
RELATOR: JOsE: CARLOS ALELUIA

10 - PROJETO DE LEI N° 1.905/96 - do Sr. Nelson
Meurer - que "dispõe sobre os contratos de
parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e
extrativa".
RELATOR: WALDOMIRO MEGER

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

A V I S O N° 11/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infeio.: 13/06196
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 58 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 855-A/95 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "dispõe sobre a inclusao de
um estojo de primeiros socorros como
equipamento obrigatório para os veículos
automotores novos de fabricação nacional".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.367-A/95 - do Sr.
Jorge Anders - que "dispõe sobre a
obrigtoriedade de reserva de assentos, em
veículos de transporte coletivo, para
deficientes físicos, gestantes, pessoas idosas e
pessoas acompanhadas de crianças até cinco
anos".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES

A V I S O N° 12/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
lnfcio.: 17/06/96
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 31 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 • PROJETO DE LEI N° 1.465/96 - do Sr.
Welinton Fagundes - que "dispõe sobre a
inspeção de segurança em veículos
automotores de vias terrestres".
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA

A V I S O N° 13/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 20106/96
Prazo.: 5 sessões
Decurso: -

1 • PROJETO DE LEI N° 1.730/96 - do Sr. Aldo
Arantes que "dispõe sobre o
passe-desemprego destinado à locomoção de
trabalhadores nas companhias de transporte
coletivo e de trens metropolitanos, em busca
de novo emprego".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.945/96 - do Sr. Carlos
Nelson - que "altera a descrição da rodovia
BR-373, constante do anexo à Lei nO :5.917, de
10 de setembro de 1973, que "aprova o Plano
Nacional de Viação e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO COSER

3 - PROJETO DE LEI N° 1.951/96 - do Sr.
Serafim Venzon - que "obriga os ônibus a
terem, como equipamento indispensável,
cabine isodada e refrigeração para os
motoristas".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

11- COMISSOES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 22-A/95 • 2° TURNO DAS

ELEiÇÕES

AVISO N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 1~06/96
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 71 Sessão



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 128-A, DE 1995 - do Sr. Nicias Ribeiro 
que "dá nova redação a alínea "C" do inciso
XVI,'do art. 37 da Constituição Federal".

PEC 198-A/95 - ACUMULAÇÃO DE
CARGO ELETIVO

AVISO N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 19/06/96
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 23 Sessão

1 -

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 43-A/95 - ALISTAMENTO

ELEITORAL

AVISO N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 13/06/96'
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 63 Sessão
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'I - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO RECEBIMENTO DE EMENDAS
N° 22, de 1995 - da Sr. José Nanene e Outros Início~ 20/06/96
- que "dá nova" redaÇão aos arts. 28, 29 e 32, Prazo: 10 Sessões
da Constituição Federal, eliminando o segundo Decurso: 13 Sessão
turno· das eleições' para os' Executivos
Estaduais, Distrital e Municipais"
RELATOR: Deoutado ROBERTO VALADÃO

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 43-A, de 1995 - da sra Rita Camata - que
"dá nova redação ao artigo 14 da Constituição
Federal". (Extinguindo a obrigatoriedade do
alistamento eleitoral e do voto, que passam a'
ser facultativos, transferindo para Lei
Complementar os casos de ineligibilidade).

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 89-A/95 - NÚMERO DE

VEREADORES

AVISO N° 01/96

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NO 198-A, de 1995 - do Sr. Silvio Abreu - que
"acrescenta parágrafo e dá nova redação ao
art. 54, inciso 11, alínea "O" da Constituição
Federal".

PEC 201-A/95 - INEGIBILlDADES

AVISO N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 20/06/96
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 13 Sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS 1-
Início: 13/06/96
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 63 Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 89-A, de 1995 - do Sr. Nicias Ribeiro - que
"dá nova redação ao inciso IV do artigo 29 da
Constituição Federal". (Número de
Vereadores).

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 128-A/95 - ACUMULAÇÃO DE

CARGO (ODONTOLÓGICO)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 201-A, de 1995 - do Sr. Euler Ribeiro e
Outros - que "altera o parágrafo 7° do artigo 14
da Constituição Federal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade desta e da de
n° 367/96, apensada".

COMISSÃO ESPECIAL "
PEC 17-A/95 - NÚMERO DE

DEPUTADOS FEDERAIS

PAUTA N° 04/96

AVISO N° 01/96
Horário: 14h30
Local: Plenário 13, Anexo I1
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APRESENTAÇÃO DO PARECER DO
RELATOR.

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
nO 17-A, de 1995 - do Sr. AntOnio Joaquim 
que "altera parágrafos 10 e 2CI do art. 45 da
Constituição Federal. (Fixando em no mínimo
5 e no máximo 47 o número de deputados em
cada Unidade da Federação).

111 - COMISSOES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,,
ORÇAMENTOS PUBUCOS E

FISCALIZAÇÃO

(SUBCOMISSÃO DESTINADA AO
. ESTUDO E PROPOSiÇÃO DE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
CONFORME ESTABELECE O ART.

165, § 9°, DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL)

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 14:00 horas
local: Plenário: 02 , Anexo 11.

CONVIDADOS:

Senhor Mauro Marcondes - Secretário de
Planejamento e avaliação do Ministério do
Planejamento de Orçamento;

2 - Senhor Eraldo da Costa Reis - Presidente do
Institlho Brasileiro de Administração
Municipalista.

COMISSÃO ESPECIAL,
TRANSPORTE AQUAVlARIO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 40-A, de 1995 - do Sr. - que "altera a
redação do parágrafo 20 do artigo 230 da
Constituição Federal; a fim de reduzir limite de 1-
idade dos idosos para efeito de gratuidade dos
transportes coletivos urbanos e dos serviços
de diversão pública".

PAUTA N° 01/96

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 40-A/95 - GRATUIDADE DOS

TRANSPORTES COLEnVOS

Horário: 10h
Local: Plenário 2, Anexo 11

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DOS
TRABALHOS E DE ELEiÇÃO DO
PRESIDENTE E DOS VICE-PRESIDENTES.

1 -

PAUTA N° 10/96
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 14h30
Local: Plenário 7, Anexo 11

1 - COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
O PROJETO DE LEI N° 846, DE 1995 - DA

I SRa SOCORRO GOMES, QUE
"REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
E A SEUS APENSADOS.
CONVIDADO:
Deputado ODACIR KLEIN, Ministro de Estado
dos Transportes. (Encerra-se a Sessão às 21 horas e 45 minutos.)
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Em 19-6-96

Ao Deputado PAULO BERNARDO
Projeto de Decreto Legislativo n2 202/92 - do

Sr. Reditário CassoI e Outros 298 - que "dispõe so
bre a realização de plebiscito para a criação do Es
tado de Aripuanã".

Sala da Comissão, 19 de junho de 1996. - Ma
ria Linda Magalhães, Secretária,

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Distribuição nl! 10/96

O ~enhor President~ da Comissão de Relaçõ
es Extenores, Deputado ATILA LINS, distribuiu, nes
ta data, as seguintes matérias:

Ao Senhor Deputado MÁRIO CAVALLAZZI
Mensagem n2 381/96 - que "submete à consi

deração do Congresso Nacional o texto do Protocolo
de Integração Educacional, Revalidação de Diplo
mas, Certificados, Títulos e Reconhecimento de Es
tudos de Nível Médio Técnico, negociado e assinado
no âmbito da Reunião de Ministros da Educação dos
Quatro Países do Mercosul, na Cidade de Assun
ção, em 28 de julho de 1995".

Autor: PODER EXECUTIVO
Ao Senhor Deputado FEU ROSA
Mensagem nl! 440196 - que "submete à consi

deração do Congresso Nacional o texto do Acordo
Quadro inter-Regional de Cooperação entre a Co
munidade Européia e os seus Estados Membros e o
Mercosul e os seus Estados Partes, assinado em
Madri, em 5 de dezembro de 1995".

A Senhora Deputada NAIR XAVIER LOBO
Mensagem n2 452/96 - que "submete à consi

deração do Congresso Nacional o texto do Acordo
sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas
de Ambos os Países, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública do Chile, em Brasftia, em 25 de março de
1996".

Ao Senhor Deputado HILÁRIO COIMBRA

Distribuição nl! 6196

Efetuada pelo Sr.;, Presidente, Deputado FER
NANDO ZUPPO, em 19,.6-96

Ao Sr. Deputado ALBÉRICO CORDEIRO:

ATO DO PRESIDENTE 1 - Projeto de Lei n2 1.754/96 - do Sr. Antônio

O Presidente da Câmara dos Deputados, no Feijão - que "Cria as Áreas de Lazer e Jogos - ALLJ
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 item I nos Estados fronteiriços da Região Norte e dá outras
alrnea b, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de j~nhO d~ providências".
1990, resolve, nos termos do artigo 40, inciso 11I, alí- • Brasília, 19 de junho de 1996. Ronaldo de Oli-
nea a, da Constituição da República Federativa do velra Noronha, Secretário.
Brasil, combinado com os artigos 186, item 111, alínea COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
a, e 189 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de
1990, conceder aposentadoria a Abeguar Machado .O _Depu~do DELFIM. NET".!'O, Presidente da
Massera, ocupante de cargo da carreira Especialista Comlssao de Finanças e Tnbutaçao, fez a seguinte:

em Atividades de Apoio Legislativo, Nível IV, PL-10, Distribuição n1!21/96
Padrão 45, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, com as vantagens previstas no art. 67
da Lei n28.112, citada; no artigo 25, item 11I, § 22, da
Resolução n2 30, de 13 de novembro de 1990, com
binado com o artigo 25 da Resolução n2 21, de 4 de
novembro de 1992; no artigo 2º, § 12, da Resolução
n2 1, de 7 de março de 1980, combinado com o pa
rágrafo único do art. 32 do Ato da Mesa nll 47, de 7
de outubro de 1992, convalidado pelo artigo 62 da
Resolução nll 21, de 4 de novembro de 1992; nos ar
tigos 12 e 55 da mencionada Resolução n2 21; e no
artigo 165, item VIII, da Resolução n2 67, de 9 de
maio de 1962, alterado pelo artigo 52 da Resolução
n2 25, de 7 de dezembro de 1989, e combinado com
o artigo 52 da Resolução n238, de 24 de outubro de
1983.

Câmara dos Deputados, 1II de fevereiro de
1993. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da
Câmara dos Deputados.

APOSTILA
Tendo em vista o que consta do Processo nll

23.254195, o inativo Abeguar Machado Massera pas
sa a ser considerado aposentado no cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 45, acrescido das vanta
gens previstas nos artigos 12 , § 12 , e 42 da Resolu
ção n2 70, de 24 de novembro de 1994, a partir de 1I!

de julho de 1994.
Diretoria-Geral, 19 de junho de 1996. Adelmar

Silveira Sabino, Diretor-Geral.

COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR



COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

Distribuição nll 6196

Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado NEW
TONCARDOSO

Em 8-5-96

AO SR. ANTONIO BRASIL
Projeto de Lei nll 5.993/90 (apensos os PIs nQs

1.190/88, 1.281/88, 2.702/89, 952/91, 1.027/91
1.721/91, 2.872/92, 3.037/92 e 3.112192) - do Sena
do Federal (PLS n!! 063/89) - que dispõe sobre a
construção de logradouros e edifícios de uso público
e de veículos de transporte coletivo a fim de garantir
acesso adequado às pessoas portadoras de defi
ciência física nos termos dos arts. 227, § 2Q 244 da
Constituição Federal.

AO SR. JOVAIR ARANTES:
Projeto de Lei nll 1.814/96) - do Sr. Agnelo

Queiroz - que "estabelece exigências para à obten
ção ou renovação da Carteira Nacional de Habilita
ção, em todo o território nacional".

AO SR. SIMÃO SESSIM:
Projeto de Lei nQ1.256/95) - do Sr. Eujácio Si

mões que "cria incentivos ao turismo nacional e dá
outras providências".

Sala da Comissão 8 de maio de 1996. - Ruy
Omar Prudência da Silva.

Distribuição nll7196

Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado NEW
TONCARDOSO

Em 15-5-96

AO SR. ALCESTE ALMEIDA
Projeto de Lei nQ1.833/96 - do Sr. Roberto Ro

cha - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de
cinto de segurança em ônibus interestaduais e inter-
municipais". .

AO SR. CARLOS NELSON:
Projeto de Decreto Legislativo nll 261/96 - da

Comissão de Relações Exteriores (Mens nll 146/96
PE) - que "aprova o texto do Acordo assinado em
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Mensagem nQ476/96 - que "submete à consi- Kuala Lumpur, em 18 de dezembro de 1995, entre o
deração do Congresso Nacional o texto do Protocolo Governo a República Federativa do Brasil e o Go-
para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência em vemo da Malásia, sobre Serviços aéreos entre os
Aeroportos que Prestem Serviço à Aviação Civil In- seus respectivos Territórios e Além".
temacional, assinado em Montreal, em 24 de feve- AO SR. LAEL VARELA:
reiro de 1988", Projeto de Lei nQ1.804/96 - do Sr. Pimentel

Autor: PODER EXECUTIVO Gomes - que "dispõe sobre o uso da cor amarela
Brasília, 19 de junho de 1996. - Manoel Araú- em todos os veículos destinados ao transporte cole-

jo Fernandes, Secretário. tivo de escolares e dá outras providências".
AO SR. Luís BARBOSA:
Projeto de Lei 1.018-N95 - do Sr. Silas Brasi

leiro - que "dispõe sobre a validade de multa aplica
da no trânsito".

Sala da Comissão 15 de maio de 1996.
Ruy

Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

Distribuição nS! 8196

Sr. Efetuada Pelo Presidente Deputado NEW
TONCARDOSO

Em 22-5-96

AO SR. MAURO FECURY:
Projeto de Lei nQ1.229/95-A - do Poder Execu

tivo (Mens nQ1.183/95) - que "altera a lei nQ7.565,
de 9 de dezembro de 1986, para incluir hipótese de
distribuição de destruição de aeronave".

AO SR. VICENTE ANDRÉ GOMES:
Projeto de Lei nQ1.819/96 do Sr. Sandro Mabel

- que "autoriza realização de provas para obtenção
da Carteira Nacional de Habilitação para Cidadãos
analfabetos acima de 25 (vinte cinco) anos de idade
e dá outra providências.

Sala da Comissão 22 de maio de 1996. - Ruy
Omar Prudência da Silva, Secretário.

Distribuição nS! 09/96
Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado NEW

TONCARDOSO

Em 31-5-96

O SR. CLÁUDIO CAJADO:
Projeto de Lei nS! 1.880/96 - do Sr. Wigberto

Tartuce - que "determina sobre o registro dos trans
portes coletivos urbanos e intermunicipais".

AO SR. JOÃO COSER:
Projeto de Lei nll 1.872196 - do Sr. Roland La

vigne ..1 que "dispõe sobre a gratuidade de transporte
rodoviário e aéreo aos pacientes do Sistema Único
de Saúde - SUS para tratamento fora do domicílio".

O SR. PAULO GOUVÊA:
Projeto de Lei nQ1.882196 - do Sr. Padre Ro

que - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de
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cinto de segurança nos veículos de transportes cole~

tivos rodoviários interestaduais".
Sala da Comissão, 31 de maio de 1996. - Ruy

Ornar Prudência da Silva, Secretário.

Distribuição n2 10196

Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado NEW
TONCARDOSO

Em 05-06-96

AO SR. BENEDITO GUIMARÃES:
Projeto de Lei n!2 1.907/96 - do Sr. Jorge Ta

deu Mudalem - que "toma obrigatória a previsão de
vagas no estacionamentos dos aeroporto para as
pessoas que neles exercem atividade profissional
regular'.

AO SR. MÁRIO NEGROMONTE:
Projeto de Lei n!2 1.883/96 - do Sr. Luiz Carlos

Hauly - que "determina a responsabilidade do Muni
cípio em trechos das rodovias que atravessam suas
áreas urbanas".

O SR. PAULO GOUVÊA:
Projeto de Lei n!2 1.029/A/95 - do Sr. Eduardo

Jorge - (Apensos os PLs. nºs 1.326/95, 1.336/95,
1.340/95, 1.702/96 e 1.842/96) - que "estabelece a
obrigatoriedade de instalação de "air-bag" em auto
móveis".

Sala da Comissão, 5 de junho de 1996. - Ruy
Ornar Prudência da Silva, Secretário.

Distribuição n2 11196

Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado NEW
TONCARDOSO

Em 12-6-96

AO SR. MARCOS MEDRADO:
Projeto de Lei n!2 855/A/95 - do Sr. Vic Pires

Franco - que "dispõe sobre a inclusão de um estojo
de primeiros socorros como equipamentos obrigató
rio para os veículos automotores novos de fabrica
ção nacional".

AO SR. PEDRO VALADARES:
Projeto de Lei n!2 1.367/A/95 - do Sr. Jorge An

ders - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de reser
va de assentos, em veículos de transporte coletivo,
para deficientes físicos, gestantes, pessoas idosas e
pessoas acompanhadas de crianças até cinco
anos".

Sala da Comissão, 12 de junho de 1996. - Ruy
Ornar Prudência da Silva, Secretário.

Distribuição n2 12196

Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado NEW
TONCARDOSO

Em 19-6-96

AO SR. CHICO DA PRINCESA:
Projeto de Lei n!2 1.730/96 - do Sr. Aldo Aran

tes - que "dispõe sobre o passe-desemprego desti
nado à locomoção de trabalhadores nas companhias
de transporte coletivo e de trens metropolitanos, em
busca de novo emprego".

AO SR. JOÃO COSER:

Projeto de Lei n2 1.945/96 - do Sr. Carlos Nel
son - que "altera a descrição da rodovia BR-373,
constante do anexo à Lei n!2 5.917, de 10 de setem
bro de 1973, que "aprova o Plano Nacional de Via
ção e dá outras providências".

AO SR. JOVAIR ARANTES:
Projeto de Lei nll ,1.951/96 - do Sr. Serafim

Venzon - que "obriga os ônibus a terem, como equi
pamento indispensável, cabine isolada e refrigera
ção para os motoristas".

AO SR. MAURO LOPES:
Ofício S/Nll/96 - do Sr. Luís Antônio Pereira da

Silva - que "denuncia irregularidades no Departa
mento de Polícia Rodoviária Federal- DPRF".

Sala da Comissão, 19 de junho de 1996. - Ruy
Ornar Prudência da Silva, Secretário.



MESA

(Biênio 1995/96)

Presidente:
Luís EDUARDO - PFL-BA

12 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

22 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

12 secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB-PE
22 secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG
32 secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-D~

42 secretário:
JOÃo HENRIQUE - PMDB-PI

Suplentes de secretário:
12 ROBSON TUMA - PSL-SP

2!1 VANESSA FELlPPE - PSDB-RJ

32 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB-PE

42 WILSON BRAGA - PDT·PB

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vlce-Líderes:
Pedrinho Abrão (1 2 Vice) Jair Soares
José Cartos Aleluia José Múcio Monteiro
Abelardo Lupion Maluly Netto
Albérico Cordeiro Marilu Guimarães
Álvaro Gaudêncio Neto Ney Lopes
AntOnio dos Santos Osório Adriano
Aracely de Paula Osvaldo Biolchi
Benedito de Ura Paes Landim
Cartos Alberto Paulo Bornhausen
César Bandeira Paulo Cordeiro
Efraim Morais Paulo Lima
Eliseu Moura Rubem Medina
Heráclito Fortes Theodorico Ferraço
Hilário Coirnbra Vicente Cascione
Hugo Rodrigues da Cunha VRmar Rocha
José santana de Vasconcellos Werner Wanderer

Bloco (PMDB, PSD, PSL, PSC, PMN)
Líder: MICHEL TEMER

PT
Líder: SANDRA STARLlNG

Alexandre Cardoso

Miro Teixeira
Renan Kurts

Luiz Durão

Zulaiê Cobra
Welson Gasparini

Silvio Torres
Marconi Perillo

Roberto santos
Sebastião Madeira

Luiz Piauhylino
Nelson Bornier

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro Roravante

PCdoB
Uder: SÉRGIO MIRANDA

PSB
Líder: FERNANDO LYRA

PDT
Uder: MATHEUS SCHMIDT

Vlce-Uderes:
Nilmário Miranda (1 2 Vice)
Chico Vigilante
Conceição Tavares
Domingos Dutra
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Vlce-Uderes:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Carlos Mosconi
Adroaldo Streck
Luiz Fernando
Luciano Castro
Rommel Feijó
José Thomaz NonO
AntOnio Aureliano
Ceci Cunha

Vlce-Líderes:
Silvio Abreu (1 2 Vice)
Edson Ezequiel
LeonelPavan
Fernando Ribas

PSDB
Uder: JOSÉ ANíBAL

Vlce-Líderes:
Ubaldinho Júnior

José Luiz Clerot
Jurandyr Paixão

Maria Elvira
Marisa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery

Vlce-Uderes:
Geddel Vieira Lima (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcisio Perondi
Edinho Bez
Edinho Araújo
Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Euler Ribeiro
Fernando Diniz
Henrique Eduardo Alves

Bloco (PPBIPL)
Líder: ODELMO LEÃO

Inácio Arruda

Vice-Uderes:
Arnaldo Madeira (1 2 Vice)
Elton Rohnelt

Vlce-Uderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Basílio Villani
Edson Queiroz
Silvemani santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Valdomiro Meger
Augusto Nardes
Carlos camurça

Eraldo Trindade
Hugo Biehl

Jofran Frejat
Severino Cavalcanti

Ricardo Izar
Valdenor Guedes

Wagner salustiano
Alcione Athayde

Luiz Buaiz
Eujácio Simões

Valdemar Costa Neto
Darci Coelho

Vlce-Uderes:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 42, ART. 92 RI

PPS
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Uder: BENITO GAMA

Sandro Mabel
Rodrigues Palma



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA 1 vaga
E pOLíTICA RURAL PSB

1 vaga

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: OdOio Balbinotti (PTB)
22 VICe-Presidente: Oilceu Sperafico (PPB)
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMOB)

Titulares Suplentes

Beto Lélis

Gervásio Oliveira (PSB)

PCdoB

PPS

Ubaldino Júnior

Aldo Arantes

Bloco (PFUPTB) Augusto Carvalho Sérgio Arouca

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC)

Adelson salvador Oarcisio Perondi
André Puccinelli Oilso Sperafico
Armando Costa Roberto Goldoni
Ivo Mainard Valdir Colatto
iLaire Rosado Wilson Branco
Mauri Sérgio 6 vagas
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tete Bezerra

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Fernandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
"1onivon santiago

PMN

1 vaga

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Plzzatto
Maurício Najar
Mauro Fecury

, Medonça Filho
Odílio Balbinotti

Philémon Rodrigues
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Aloysio Nunes
Antônio Brasil

Henrique Eduardo Alves
João Almeida
Laire Rosado

Marquinho Chedld
Nan Souza

" Z8ire ReZende
2vaaa

Bloco (PFUPTB)

AffOnso Camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Carlos Alberto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bomhausen
Paulo Cordeiro
PauloHeslander

Bloco (PMDB/PSDJPSUPSC)

Bosco França (PMN)
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Edlnho Araújo
Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas
João Almeida
Pedro lrujo
Robert(} Valadão
Wagner Rossi

Ivo Mainardi (PMOB)

Secretárioa: Moizés Lobo da Cunha
Local: 41 e 51 - 9h - PlenáriO 114-81. das Lid.
Telefones: 6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Carfos Apolinário (PMOB)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Amon Bezerra
Carlos Mosconi

João Leão
Sylvio Lopes

4 vagas

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene

Valdomiro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

Saulo Queiroz
Vilson Santini

PSDB

Bloco (PPBIPL)
Anivaldo Vale
Augusto Nan;les
Cleonâncio Fonseca
Oilceu Speraflco
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Baiestra
Silvemani santos
1 vaga

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezidio Pinheiro
Odnio Balbinott
Olávio Rocha,
3 vagas

PT
Bloco (PPBIPL)

Adão Pretto
AlcIdes Modesto
Domingos Outra
José Frltsch
Waldomiro Fioravante

Carlo Cardinal
Luiz L.Jrão

PDT

Femando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Airton Dipp
Giovanni Queiroz

Corauci Sobrinho
Edson Queiroz
Flávio Oerzi
José Janene
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Roberto campos
Wagner Salustiano
Welinton Fagundes

Cunha Bueno
Gerson Peres

Marcos Medrado
Renato Johnsson
salatiel Carvalho
Silvemani Santps

Vadão Gomes
Valdenor Guedes
Wlgberto Tartuce



2 vaga

Domingos Dutra
Haroldo sabóia
José Fortunati

Nllm\irio Mi.rll.nda
Paulo Delgado

Matheus St:hmidt
Severiano Alves
Wolney Queiroz

Roberto Valadão
Rubens Cosac

2 vagas

Nilson GibSOn

Celso Russomanno
Franco Montoro
IIdemar Kussler
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

Álvaro Valle
Augusto Farias

Bonifácio de Andrada
Carlos Camurça

Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Egydio

Luís Barbosa
Talvane Albuquerque

Welinton Fagundes

Aroldo Cedraz
Laura Cameiro
Lindberg Farias
Luciano Pizzatto
Maria Valadão

Alexandre Cardoso

PSB

PDT.

PT

Coriolano sales
Ênio Bacci
Silvio Abreu

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Silva
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
VICente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

PSDB

José Genoíno
Luiz Mainardi
Marcelo Déda
Milton Mendes
Milton Temer

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho .
Adylson Motta
Alzira Ewerton
AryValadão
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma

Presldente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
.José Coimbra

Osmir Lima

PCdoB

Aldo Arantes 1vaga

Seçretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira-1Oh - Plenário, SaJa 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

·COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Alberico Filho
Barbosa' Neto

.Elias Abrahão
Fernando Diniz

Luiz Carlos Santos
. Pedro·Novais

Átila Liris
.Cláudio Cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

Jairo Azi
Júlio'César

Magno Bacelar
Maluly Netto

. 'Moisés'tipnik
Raimundo santos

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

1;vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Aloysio Nunes Ferreira
Ar}iKara
DEi Velasco
Eudoro Pedroza
Oilvan Freire
Ivandró. Cunha Lima

AntOnio dos Santos
Benedito de Lira
Ciro Nogueira
Jairo Cameiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
VilmarRocha

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Adroaldo Streck
Domingos Leonelli Arthur Virgmo
Koyu lha Emanuel Femandes
José de Abreu Itamar Serpa
Luiz Plauhylino Márcia Marinho
Roberto Rocha Marconi Perillo
Roberto santos Nelson Marehezan
saJvador Zimbaldi Nicias Ribeiro
Vic Pires Franco (PFL) Roberto Franca

PT

Jaques Wagner Esther Grossi
Jorge Wilson (PPB) Ivan Valente
Pinheiro Landim (PMDB) José Genoíno
Ricardo Izar (PPB) Tilden Santiago
Sandra Starling 1 vaga

PDT

Eurípedes Miranda Femando Lopes
Leonel Pavan Serafim Venzon
Wolney Queiroz 1 vaga

PSB

Sérgio Guerra João Colaço

PCdoB

Inácio Arruda Jandira Feghali

Secretária: Maria lvone do Espírito santo
Local: quarta-feira - 1Oh - Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Aloyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bkico (PFUPTB)'



Bloco (PMDBlPSD/PSLlPSC)

Vilson 8antini sarney Filho

Bloco (PMDBJPSDlPSL/PSC)

PV

Fernando Gabeim 1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feim-10h - sala 3 Anexo li, Plenário 13.
Telefones: 318·6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Elias Mumd (PSOB)
111 V1ce·Presidente: Antônio Feijão (PSOB)
311 VICe-Presidente: Fmncisco Rodrigues (PPB)

Titulares SuplentiH

Bloco (PFIJPTB)

Suplentes

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

,Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerm
Paulo Lina
Raul Belém

1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Júlio Redecker

Roberto Jefferson (PTB)

AntOnio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha

Leônidas Cristino
Mário Negromonte

PSDB

Bloco (PFUPTB)

carlos Airton
carlos da Carbrás
Felipe Mendes
Fmncisco Rodrigues
1 vaga

B.Sá
João Leão
Roberto Fmnca
Zé Gemrdo

MaurIcio campos
Valdenor Guedes
Wilson Leite Passos

PSDB

AntOnio Feijão Celso Russomanno
Elias Mumd Firmo de Castro
José Anfbal Nelson Otoch
Rommel Feijó 1 vaga

PT

José Genolno Adão Pretto
Paulo Delgado Luciano Zica

PDT

Márcia Clbilis Viana Sérgio Carneiro

PSB

Ricardo Izar 1 vaga

PCdoB

Haroldo Uma Aldo Rebelo

Secretário: Tércio Mendonça V1lar.
Local: querta-felm - 9h - Plenário sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Fernando Zuppo (PDn
111 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDn
211 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
311 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares

.Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeim
Eliseu Moum
Murllo Pinheiro
Rogério Silva

BIoco(PMDBJPS~SLJPSC)

. Edison Andrlno Armando Ablllo
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza lvandro Cunha Lina
Simam Ellery José A1deml
Wilson Clgnachi Marisa Sermno

Bloco (PPBJPL)

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

Aécio Neves
salomão Cruz

Zulaiê Cobm
1 vaga

Ana Júlia
José Machado

Serafim Venzon

Abelardo Lupion
carlos Magno

JlíIloCésar
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Gervásio OIIveim

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi

, José Priante
Marqulnho Chedid

Pinheiro Landim

Alceste Almeida
AIcione A1hayde

Inácio Arruda
Pedro Wdson (pn

Valdemar Costa Neto

Bloco (PPBIPL)

Átila Uns
Luciano Plzzatto
Moisés Upnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

Ary Kara
João Thomé Mestrinl10
José Pinotti
Marcelo Barble~

Noel de OIiveim

PDT

Raquel capiberibe

GilneyVlana
Ivan Valente

Sérgio Carneiro

PSDB

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden Santiago (pn
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

PT

Celso Russornanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Bloco (PPBlPL)

PSB

Albérico FUho
Chicão Brlgido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
WHsonBmnco

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro

Anivaldo Vale
Augusto Nardes João Paulo

PT

Alcides Modesto



Nedson Micheleti José Augusto

POT

Fernando Zuppo Edson Ezequiel

PCdoB

Fernando Gomes (PTB) 1 vaga

SlPart.

Emanuel Fernandes 1 vaga

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMOB)
12 Vice-Presidente: Enon Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PF~B)

Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PPB~L)

Bloco (PMOB~SO~SLlPSC)

Antonio do Valle
Oilso Sperafico
Enon Rohnelt
José Priante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
Sarney Filho

Suplentes

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

Bloco (PFLlPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Marilu Guirnarães
Paulo Bornhausen
Vilmar Rocha
1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 10h - Plenário 14.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO'DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (POT)

Titulares

B~o(PMO~SO~SLlPSC)

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

Bloco (PPB~L)

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale

3 vagas

Gilvan Freire
4 vagas

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vagas

Cunha Lirna
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio Balhmann
Luiz carlos Hauiy
Luiz Fernando

,salomão Cruz
Vittorio Medioli

PSDB

Ari Magalhães
Carlos da Carbrás

Fetter Júnior
Her'cullmo Anghinetti

Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Antonio Aureliano
Koyu lha

Nelson Otoch
Veda Crusius

1 vaga

SQéorro Gomes Agnelo Queiroz

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

PCdoB

Júlio'Redecker Pauderney Avelino

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira -"1 Oh - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMOB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

FlavioArns
Nilmário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angeraml

Helio Bicudo
Pedro Wilson

Fernando Lopes

Ubaldino Junior

PSOB

Fernando Gabeira
3 vagas

PT

Domingos Dutra
Marta Suplicy

POT

Eurfpedes Miranda

PSB

Femando Lvra

PCdoB

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Edson Ezequiel

Ricardo Heráclio

PT

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares

POT

Fernando Zuppo

PSB

Gonzaga Patriota



Titulares Suplentes Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Jairo Carneiro
José Jorge

Lldia Quinan
Paes Landim

Ronivon santiago
Vic Pires Franco

Anrbal Gomes
Confúcio Moura
Femando Dlniz
Freire Júnior
Marcelo Barbierl
Mário Martins
PedroYves
Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Cartos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

Elias Abrahão Eliseu Padilha
Maria Elvira Emerson Olavo Pires
Marisa Serrano José Luiz Clerot
Marquinho Chedid Rita Camata
Mauricio Requião Zé Gomes da Rocha

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valle Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Unhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSDB

Alexandre Santos Luciano Castro
FlávioArns Osmânio Pereira
Itamar Serpa Roberto santos
Ubiratan Aguiar Silvio Torres

PT

Esther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

PDT

Severiano Alves Luiz Durão

Bloco (PPBIPL)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto
1 vaga

PSDB

Arnaldo Madeira
Amon Bezerra
Arthur Virgílio
Candlnho Matos
Jayme Santana
Nelson Bornier
1 vaga

PT

AnaJúlia
Artindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

Antônio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Herculano Anghinetti

4 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre Santos

Clprtano Correia
Danllo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Augusto Carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossatto
Paulo Bernardo

PSB

Ricardo Gomyde Undberg Farias (PCdoB)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900I6905I7011n012

COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE, -

1 vaga

Adauto Pereira
Efraim Morais

Félix Mendonça
Hugo Lagranha

João Mellão Neto

Cidinha Campos
José Maurfcio

Beto Lélis

Bloco (PFLlPTB)

PDT

José Cartos saboia

PSB

PCdoB

Giovani Queiroz
1 vaga

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Cartos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes

Sérgio Miranda

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira -1 Oh - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Delfim N.etto (P~~), .
12 VICe-Presidente: 'FranciSCO Dornelles (PPB)
22 VICe-Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Be~ (PMDB)

Titulares .Suplentes

- Antonio dos santos
Antonio Geraldo

CartosMagno
. João Iensen

José Carlos Aleluia
JoséTude

Mussa Demes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander

Ursicino Quiroz3 vagas

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 VICe-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 VICe-Presidente: Arnon Bezerra (PSOB)
32 Vice-Presidente: Artindo Chinaglia (PT)

Titulares Suplentes·

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Betiilho Rosaoo
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Cartos Coutinho
Maurfcio Najar
Murllo Domingos
Werner Wanderer



1 vaga:

Airton Dipp

Alberto Silva
Edinho Bez

Elton Rohneit
Simara Ellery

1 vaga

Paulo Feijó
Salomão Cruz

Vittorio Meddioli
1 vaga

Edison Andrino
.Hilario Coimbra
Moreira Franco
Robson Tuma

1 vaga

Aroldo Cedraz
. Benito Gama

Nelson Trad
Paulo Gouvêa

Régis de Oliveira
Roberto Fontes

Haroldo Sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Maurício Campos
Roberto Campos

PT

PSB

PDT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PF"UPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Genésio Bernardino
Luiz Henrique
Nair Xavier Lobo
Paes de Andrade
Ushitaro Kamia

AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hilário Coimbra
Leur Lamanto
Theodorico Ferraç4

Carlos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho

José Maurício

Adroaldo Streck
AntOnio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

Haroldo Lima
Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Titán
Rivaldo Macari

Moisés Lipnik Nelson Marquezelli
Osmir Lima Paulo Bornhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário Sala 15-B
Télefones: 318-6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 VICe-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 VICe-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares 'Suplentes

Suplentes

Lima Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Rogério Silva

Wilson Cunha

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães Anivaldo Vale
Basflio Villani Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujáclo Simões João Pizzolatti
Fetter Júnior Laprovita Vieira
Osmar Leitão Nelson Meurer
VadãoGomes Valdomiro Meger

PSDB

Fernando Torres Alexandre Santos
Rrmo de Castro Arnaldo Madeira
Nelson Marchezan Jorge Anders
Paulo Mourão Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius Nelson Bomier
1 vaga Vicente Arruda

PT

Celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavares Milton Temer
Paulo Bernardo Nedson Micheleti

PDT

Fernando Lopes Coriolano Sales
Fernando Ribas carli EnioB.a~i

P~B,

João Colaço Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Sérgio Miranda

EdinhoBez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

AntOnio do Valle
Germano Rigotto

Paulo Ritzel
Pinheiro Landin

4 vagas ,

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira -' 10h - Plenárjo Sala 5,
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Romal Anizio (PPB)
12 VICe-Presidente: Carlos camurça (PPB)
22 VIce-Presidente: Paulo Tltan (PMDB)
32 VICe-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB) Bloco (PPBIPL)

Efraim Morais
Eliseu Resende
José Santana dEi Vasconcelos

Abelardo Lupion
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat



Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira eQuinta-feira -1 Oh - Plenário Sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Mário Cavallazzl
Robério Araujo

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Miro Teixeira
Renan Kurtz

PSDB

PT

PDT

PSB

Severino Cavalcanti
VVagner~ustiano

Jayme santana
Luiz Piauhlino

Pimentel Gomes
VVelson Gasparini

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

Carlos Cardinal
LeonelPavan

Luiz Buaiz
NiltonBaiano
Talvane Albuquerque

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feij6
Sebastião Madfeira

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Taga Angerami (PSDB)

Cidinha Campos
Serafim Venzon

1 vaga

PSDB

PT

PDT

PSB

Robérlo Araujo
VVilson Leite Passos

1 vaga

B.Sá
Elias Murad

Ezldio Pinheiro
Feu Rosa

F1ávioArns
Jovair Arantes

Sérgio Arouca (PPS)
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

VVilson Braga
Fernando Ribas caril

Raquel capiberibe

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

TitUlares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo santos
VVilson Cunha
Zila Bezerra

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Meildes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Tude
Roberto Jefferson
Urslcino Queiroz

Annando AbRio
Darclslo Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Pinotti
UdiaQuinan
Rita Camata
Saraiva Felipe

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

DuRio Pisaneschi
Laura Carneiro

Marilu Guimarães
Roland Lavigne

Zilli Bezerra
2.vag~

Adelson salvador
André Puccinelli
Annando Costa
Chicáo B(fgido

Genésio Bernardino
Laire RosadG

Olavo Calheiros
Pedro Yves

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário (a): Mlriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHq, ADMIN.ISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBLICO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB) ,
1Q Vice-Presidente: IIdemar Kussler (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

. Paulo Bauer
'Roberto Jefferson
, Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

José Pimentel (PT) Alberto Goldman
Noel de Oliveira Paulo Ritzel
Olavo Calheiros 3 vagas
Sandro Mábel
zaire Rezende

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares

Dolores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)

Bloco (PPBIPL)

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de'f3á

AryValadão



PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira-1Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/699017004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
3º Vice-Presidente:

,Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Alberto Goldm'an
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
João Thome Mestrinho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Bloco (PPBIPL)

PFUPTB

Suplentes

3 vagas

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner Salustiano
1 vaga:

PPB

PMDB

Antônio Jorge Fausto Martello
Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva Jorge Wilson
Francisco Silva Nilton Baiano
Lufs Barbosa Osmar Leitão
Marcelo Teixeira (PMDB) 1 vaga

PSDB

Hugo Lagranha (PTB) Candinho Mattos
Jovair Arantes Femando Torres
LeOnidas Cristina José Chaves
Mário Negromonte Zé Gerardo
Paulo Feijó
Pedro Henry
Simão Sessim 3 vaga

PT

Carlos Santana Chico Vigilante
João Coser GilneyViana
Marcos Medrado Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
Vicente André Gomes Matheus Schmidt

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PCdoB

Antônio Brasil (PMDB) Socorro Gomes

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

4vagal!

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REG-2195 Prazo: 26-5·95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes
3º Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

3 vagas

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

Carlos Santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

João Colaço

Renan Kurtz

Aldo Rebelo

Aníbal Gomes
Edinho Araújo
Mário Martins

.Nestor Duarte
Noel de Oliveira

Paulo Titan
Roberto Paulino

2 vagas

Almino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

Olávio Rocha

Benedito Guimarães
Julio Redecker

.Suplentes

Betinho Rosado
Gor~uci Sobrinho
_ Eliseu Resende

Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira

Jaime Fernandes
José Carlos Coutinho

José santana de Vasconcellos
Luiz Bràga

Murilo Domingos
Rubem Medina

PT

PDT

PSB

PSDB

PCdoB

Bloco (PFUPTB)

Agnelo Queiroz

Femando Lyra

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Braga

lidemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga

Miguel Rossatto (PT)
Valdomiro Meger

Titulares'

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Duma Pisanesctll
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Agnaldo Timóteo.
A1ceste Almeida

Basilio Villani
Eurico Miranda Nelson Otoch

PSDB

Jovair Arantes



Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

Jonival Lucas
José Tude

Maria Valadão
Wilson Cunha

Suplentes

Gilvan Freire
Hermes Parcianello

Robson Tuma

Dolores Nunes
Laura Carneiro (PFL)

Wagner salustlano

PSDB

Bloco (PPBIPL)

A1cione Athayde
Robério Araújo
Severino Araújo

Lfdia Quinan
Marisa Serrano
Rita camata

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Célia Mendes
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Zila Bezerra

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTI!'JADA A INVESTIGAR A ADOÇÃO
E O TRAFICO DE CRI~NÇASBRASILEIRAS

(RESOLUÇAO nll 66194)
Presidente: Marilu Guimarães (PFL)
12 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PFL)
22 Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Rita camata (PMDB)

TitularesUndberg Farias

Roland Lavigne

João Fassarella
Pedro Wilson

Severiano Alves

Salvador Zimbaldi

PT

PDT

PCdoB

PUPSDIPSC

Ricardo Gomyde

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI - Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Vicente André Gomes

Zulaiê Cobra

Marquinho Chedid

Carlos Santana
Padre Roque

PFUPTB

Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB

Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Uma Noel de Oliveira
Jorge Wilson zaire Rezende

PPB

Arnaldo Faria.de Sá A1cione Athayde ,
José Unhares Anivaldo Vale
Simão Sessim Moacyr Andrade.
1 vaga 1 vaga

PsDB

Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT

José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

PDT

Cidinha eatTlpos Viçente André Gomes'

PL?PSDlPSC

Pedro canedo Luiz Buaiz

Inácio Arruda

Iberê Ferreira

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Elias Murad
Fátima Pelaes

Vanessa Felippe

Wolney Queiroz

PT

PDT

PCdoB

Blocb1PFLJPTB)

Aracely de Paula

C1dinha campos

Socorro Gomes

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 139-B
TelefonEl:318-7056

CoMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS; DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALlZAÇ,ÃO' DO CÓDIGO EI.:,EITo
RAL E MODIFlCAÇO~S NA LEGISLAÇAO
ELEITORA4~~ARTlDARIA,JN.Ça.USIVE AS

NECe.SSA.R'~S. .I~l-TE~AÇO.E~ NA
.C~STll1;UÇI\OFED~R~I;..

Presidente: MefJ~ 'Filho (PFL)
12 Vice-PresidEll')te: Aracely elE! ~ula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton '(PPB)
Relator: João Almeida (PMDBr '

Titulares :Su!Jlentes

Hélio Bicudo
Padre Roque

Ceci Cunha
FiávloAms
Zulaiê Cobra

1 vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI - sala: 1'39
Telefone: 318-7055

PSBJPMN

Alexandre Cardoso



PMDB

Candinho Mattos (PSDB) Anibal Gomes
Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
Ivo Mainardi José Aldemlr
Maria Elvira Noel de Oliveira
sandro Mabel Pinheiro Landim
Silas Brasileiro Wilson Clgnachi

PPB

Agnaldo Timóteo Gerson Peres
Efraim Morais (PFL) Marcos Medrado
Eurico Miranda Nelson Meurer
Ricardo Izar Wagner salustiano
Silvemani santos 1 vaga

PSOB

Jovair Arantes Alexandre Santos
Nelson Otoch Domingos Leoneili
Pedro Henry Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra 1 vagas

PT
carlos santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunatl Pedro Wilson

POT
Fernando Lopes Ênio Bacci
Matheus SChmidt Wolney Queiroz

Bonifácio de Andrada Paes Landim
Corauci Sobrinho Pedrinho Abrão
José Santana de Vasconcellos Ricardo Barros
Mendonça Filho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione VllmarRocha

PMOB
João Almeida I3arbosa Neto
Marcelo Barbleri Chicão Brígldo
Nicias Ribeiro (PSOB) Marlsa serrano
Olavo Calheiros Mauricio RequiAo
Roberto Valadão TetA Bezerra
Ubaldo Corrêa 1 vaga

PPB

Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Lima Cunha Bueno
José Janene José Linhares
Prisco Viana Ricardo Izar
Romel Anfzio 1 vaga

PSOB
Feu Rosa AécIo Neves
Jayme santana Cipriano Correia
Roberto Santos Paulo Feljó
Silvio Torres .ZéGerardo

PT
João Paulo José Geno/no
Paulo Delgado Padre Roque
Sandra Starling WaJdomiro FIoravante

POT

Coriolano Sales ênlo Baccl
Matheus SChmldt Eurípedes Miranda

Bloco (PSBn'MN)

Titulares

Albérico Cordeiro
Araceiy de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Paulo Lima
Vilson Santlni

Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

1 vagaFernando Lyra Bloco (PLJPSDn'SC)
Marqulnho Chedid Pedro canedo

PCcIoB Bloco (PSBn'MN)

Bloco (pupSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marqulnho Chedid

Secretário: Brunilde LIvIefo carvalho de Moraes
Local: servo Com. EspeciaIs: Me)lll)II- SaIà 120-8 - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052 .

'COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIÁR E DAR PARECER
SOBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASIL
Presidente: Homero Oguldo (PMOB)
12 Vice-Presidente: ,SlIas BrasIleiro (PMOB)
22 Vice-Presidente: Nellon otoch (PSOB)
32 Vice-Presidente: RIcardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Pauta (PFL)

PCdoB
Sérgio Miranda Aldo Arantes

secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-AI152·A- Ala Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTI1UIÇÃO,NR 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC-D175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMOB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima (PMDB)
22 VJC9-Presidente: Vago
32 VJC9-Presidente: João Plzzolattl (Pi:=L)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Aldo Arantes Haroldo Lima
Nilson Gibson Gonzaga Patriota



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCI""

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~SQUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL nS! 4.376193 Autor: Poder Executivo

PreSidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Dilso Sperallco
Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz C1erot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger
1 vaga

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Milton Mendes
Sandra Starling

Euripedes Miranda

De Velasco

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Paulo Cordeiro

PUDB

Femando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldonl
PPB

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos
1 vaga

PSDB

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

PT

Miguel Rossatto
Waldl)llliro Fioravante

PDT

Fernando Lopes
PLlPSDlPSC

Francisco Rodrigues

PCdoB

22 Vice-Presidente: Remi Trinta
32 Vice-PreSidente:
Relator: Urslclno Queiroz

Titulares

PFLlPTB

Femando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursiclno Queiroz
1 vaga

PMDB

Chicão Brlgido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Lalre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

PPB

Laura cameiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustlano
1 vaga

PSDB

Elias Murad
sebastião Madeira
Tuga Angeraml
Vanessa Felippe

PT

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

PDT

AntOnio Joaquim

Suplentes

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

André Pucclnelli
Luiz Femando
Niclas Ribeiro

3 vagas

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva

Valdomiro Meger

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

2 vagas

Secretário: Rejane S. Marques
Local: servo de Com. Esp.-Anexo 11 Salas 131-C1135-C-A1a Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
N2 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A pOLíTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: servo Com. Esp. - Anexo H-Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

Aldo Arantes

Proposição: PL nS! 4.591194

PreSidente: Lalre Rosado
12 Vice-Presidente: Elias Murad

Aldo Rebelo

Autor: Senado Federal

Eurlpedes Miranda

PLlPSDlPSC

Roland Lavigne

PSDlPMN

Fernando Gabelra (PV)

José Egydio

Raquel Capiberibe



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 VICe-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

Titulares

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

PMDB

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Fernando Gomes
Luiz Braga

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

José Aníbal
Márcio Fortes

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

PMDB

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

PPB

Cleonâncio Fonseca
Jair Siqueira

1 vaga

PSDB
AntOnio Balhmann

Roberto Brant

PT

Bloco (PUPSDIPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro Canedo

Secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- Salas 131-C/135/C -Ala
Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9, D~ 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEC·9195 Autor: Ricardo Heráclio
e Outros

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: SelV. Com. Esp. -AneYD 11- Salas 131-et135-C- Pav. SUp.
Telefones: 7063n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)

André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Amon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

Luiz Durão

Augusto Farias

Beto Lélis

PPB

PSDB

PT

PDT

PUPSDlPSC

PSBlPMN

Freire Júnior
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 vagas

AntOnio Aureliano
Mário Negromonte

Alcides Modesto
José Pimentel

1 vaga

Elton Rohnelt

Bosto· França

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

PDT
Miro Teixeira

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch(PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Fernando Zuppo

1 vaga

Suplentes

Carlos Alberto
Couraci Sobrinho

Roberto Pessoa
Vilson Santini



Titulares Suplentes 22 Vice-Presidente: Vago

Bloco (PFUPTB) 32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama

Benito Gama Belinha Rosado
Eliseu Resende José Coimbra Tltularea Suplentes

Félix Mendonça Júlio César Bloco (PFUPT8)
Mussa Demes Osmir Lima
Paulo Cordeiro Luiz Braga Fénx Mendonça Augusto Viveiros

Paulo Uma Osório Adriano Manoel castro Efraim Morais

Rubem Medina Osvaldo Biolchi Vilmar Rocha José Coimbra
Ney Lopes Uma Neto

PMDB Paes landim Moisés Upnik
Alberto Goldman AntOnio Brasil saulo Queiroz Osório Adriano
Cássio Cunha Lima EdinhoBez Theodorlco Ferraço Roberto Pessoa
José Luiz Clerot Hélio Rosas PMDB
José Priante Udia Quinan
Jurandyr Paixão Rubens Cosac EdinhoBez AntOnio do Valle
Luiz Henrique Ubaldo Correa Biseu Padilha Marcos Uma

PPB
Eudoro Pedroza Paulo Ritzel
Gonzaga Mota 3 vagas

João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira Felipe Mendes SlIas Brasileiro
Renato Johnsson Fetter Júnior
Paudemey Avelino Flávio Derzi PPB
1 vaga VadãoGomes

PSDB
Anivaldo Vale Cunha Bueno
Basllo Villani Laprovita Vieira

Firmo de Castro Fernando Torres JoséJanene luciano Castro
Luiz carlos Hauly Mário Fortes VaIdomiro Meger Mtrdo Reinaldo Moreira
Veda Crusius Roberto Brant 1 vaga Roberto Campos
1 vaga SiMoTorres

PT PSDB
Celso Daniel José Frltsch Rrmo de Castro AntOnio Feijão
Conceição Tavares José Machado Luiz carlos Hauly Fernando Torres
José Fortunali Paulo Bernardo 2 vaga Márcio Fortes

PDT Marconi Perillo

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo PT

PLlPSD/PSC José Fortunatl Ana Júlia
Francisco Horta Eujáclo Simões José Pimentel Conceição Tavares

Nedson Mlchelell Paulo Bernardo
PSEWMN

PDT
Sérgio Guerra Ubaldino Júnior

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
PCdoB Fernando Lopes 1 vaga

Haroldo LIma Sérgio Miranda PLlPSIW8C

Secretária: Marlene Nassif Francl9co Horta Eujáclo Simões
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - sala 131C/135C - Ala Nova
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL
PlBJPIIN

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

LEI, EM TRÂMITE NE~TA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATERIAS RELATIVAS PCdo8

AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, Ségio Miranda Aldo Rebelo.
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA

CONSmUlçÃo FEDERAL
Secretário: Slivio Sousa da Silva

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB) Local: servo Com. Especlais-An8X1O 1-8aIa 12o-B-Ala Nova
12 Vice-Presidente: Edlnho Bez (PMDB) Telefone: 318-7052



PMDB 1 vaga Wagner Rossi

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

PPB

Albérico Filho
Hermes Parcianello

Marcelo Teixeira

Marcos Medrado
Paulo Bauer

Roberto Balestra

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

PSDB

Alexandre Santos
Nelson Otoch

PSDB

PT

Ceci Cunha
Sylvio Lopes

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Femando Ferro
José Pimentel

LeonelPavan

PDT

João Coser
Milton Mendes

José Maurício

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

PT

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PUPSDIPSC
PDT

Eujácio Simões 1 vaga
Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (SlP)
Renan Kurtz

PSBlPMN BLOCO PUPSDIPSC

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- salas 131-e/135-C-A1a Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUAF\ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
155, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARÁGRAFO 12 DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-Q155195 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vipente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMP!3
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana. (PPB)
Relator: IbrahilJl Api-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFUPTB

Suplentes

De Velasco

Adelson Salvador

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

PMDB

PFuPTB

BLOCO PSBIPMN

Francisco Rodrigues

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura

Beto Lélis

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUAF\ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÁO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-Q133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente:" Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro

Ushitaro Kal)1ia

Aroldó·Cedraz
Jaime Femandes

José Tude
Luiz Braga

Philemon Rodrigues
Salomão Cruz

Ursicino Queiroz

PMDB

Ubaldino Júnior

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Cletot··
Luiz Femando



João Thomé Mestrinho

PPB

1 vaga Femando Gomes
José Pinotti
saraiva Felipe

3 vagas

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo
Tuga Angerami

PSDB

PT

Benedito Guimarães
Carlos Camurça

nogério Silva (PFL)

João Maia
Sebastião Madeira

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PPB

PSDB

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
1 vaga

Domingos Dutra
GilneyViana

Antônio Joaquim

PDT

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

PT

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo
Sebastião Madeira

PSBIPMN
Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais-Anexo 11- sala 12o-B-A1a Nova
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CAONSTlTUIÇÃO FEDERAL, ,

E,PREVE REC_URSOS ORÇAMENTAR~OS

A NIVEL DA UNIAQ, ESTADOS E MU,NICIPIOS
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA UNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi
32 Vice-Presidente: Fernando Gomes
Relator: Darcísio Perondi

Titulares

Proposição: PEC-0169193

PMDB

Pedro canedo

Ubaldino Júnior

Ariindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

PDT

PCdoB

PSBlPMN

PUPSDIPSC

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Alexandre Cardoso

Luiz Buaiz

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Mariene Nassif
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11 - sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067n066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUAR~NTA)SESSÕES, PROFERIF!
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSmUlçÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ>ES
CONSmUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084J91 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Deputado Carios Alberto
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Tltan
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32 Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFUPTB

Carios Alberto
Carios da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Suplentes

Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Expedito Júnior (PPB)

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PUPSDIPSC

Elton Rohnelt

PFUPTB
Ayres da Cunha
Carlos Magno
Femando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando AbOlo
Confúcio Moura
Darcísio Perondi

Elcione Barbalho
Rita Camata

Anlbal Gomes
Elcione Barbalho
Olávio Rocha

PMDB
Cássio Cunha Lima

Euler Ribeiro



Paulo Titan 1 vaga Valdomiro Meger Rogério Silva

PPB Welson Gasparini 1 Vaga

Anivaldo Vale Edson Queiroz PSOB
Benedito Guimarães Gerson Peres Adelson Ribeiro Herculano Anghinetti
Raimundo Santos Luciano Castro Feu Rosa Mário Negromonte
1 vaga 1 vaga IIdemar Kussler Nélson Otoch

PSOB Sylvio Lopes Sebastião Madeira

Antônio Feijão Aécio Neves PT
Arthur Virgílio Roberto França

Hélio Bicudo Domingos Dutra
PT José Fortunati Marta Suplicy

Ana Júlia Adão Pretto Nilmário Miranda Milton Mendes

Paulo Rocha Alcides Modesto POT
POT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (S/P)
Wolney Queiroz Wilson Braga Wilson Braga Silvio Abreu

PUPSOIPSC PUPSOIPSC

Francisco Rodrigues Ronivon Santiago De Velasco José Egydio

PSBIPMN PSBIPMN

Adelsoll SalvadorBeto Lélis ~onzaga Patriota Adelson Salvador

Proposição: PEC-46191 Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado IIdemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PBdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Salas 131-e/135-C
Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!!_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES,NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen

Leur Lomanto
Paes Landim

Philerríon Rodrig'ues

Autor: Hélio Bicudo
e Outros

Elias Abrahão
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima

2 vagas

PMDB

Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurício Najar
Nelson Trad
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Proposição: PEC-96192

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thornaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Aloysio Nunes Ferreira
IvoMainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Marcos.Medrado

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PPB

PMOB

Fausto Martello
Jair;Bolsonaro
Laprovita Vieira

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Euler Ribeirç>
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga



PCdoB

PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton
Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Lima Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB
Almino Affonso Danilo de Castro
lidemar Kussler Eduardo Mascarenhas
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra 2 vagas

PT

Luiz Mainardi José Genoíno
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

Ênio Bacci Coriolano sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

Bloco (PUPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Aldo ArantesHaroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - salas 131-e/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DIS~OSIÇÕESCONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MIUTARES".

Proposição: PECo188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes
Relator: Darci Coelho

Titulares Suplentes

PFUPTB

Proposição: PEc-33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Dumo Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

Aníbal Gomes
Darcísio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PMDB
Euler Ribeiro
José Aldemir
Udia Ouinan
Marisa serrano
Remi Trinta
Rita Camata

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Soares
Laura Carneiro
Manoel Castro
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. Anexo 1I-8alas 131-e1135-C-Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Roberto Valadão 2 vagas

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSDB

SyMo Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

PUPSDlPSC

Eujácio Simões Expedito Júnior

PSBlPMN

Ubaldino Júnior Raquel capiberibe

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

PMDB

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Ary Kara
Elcione Barbalho

Rita camata
Eduardo Mascarenhas

PSDB

Arnaldo Madeira



Secretária: Rejane S. Marques
Local: serv. Com. Esp.: Anexo li-saias 131-et135-e-A1a Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
NIl2-A, DE 1995, QUE "DA NOVt\ REDAÇAO

AO ARTlGO_62 DA CONSmUlçAO t;EDERAL"
(EMISSAO DE MEDIDA PROVISORIA)

Proposição: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Llviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-saia 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NIl163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N1l1, OE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"
Proposição: PEC-163195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFUPTB

Edson Soares Paulo Ritzel
Feu Rosa Pedro Novais

Osmânio Pereira Ubaldo Correa

PPB
Célia Mendes Anivaldo Vale

Jair Siqueira LÍJciano Castro
Paulo Paim Mareio Reinaldo Moreira

Pedro Valadares
Wagner Salustiano

Valdenor Guedes
PSDB

Adroaldo Streck
Arlindo Chinaglia Antônio Kandir
Humberto Costa Feu Rosa

José Pimentel Márcio Fortes

PT
Cidinha Campos

Padre Roque1 vaga
Paulo Bemardo
Teima de Souza

Pedro Canedo
PDT

Ubaldino Júnior
Femando Zuppo
Renan Kurtz

Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anízio

PPB

Jair Siqueira
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

PT

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
José Augusto

PDT

Eurípedes Miranda
1 vaga

PUPSDIPSC

Luiz Buaiz

PSBIPMN

Alexandre Cardoso

Benedito de Lira
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

PMDB

Álbérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

VilmarRocha

Aníbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Inácio Arruda

Átila Lins
Jairo Cameiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot

PUPSDIPSC

PSBJPMN

PCdoB

PMDB

Hélio Rosas
Hermes Parcianello

Paulo Titan

Alzira Ewerton
Paudemey Avelino

Silvemani Santos
1 vaga

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Veda Crusius

João Fassatella
José Machado

Sandra Starling

Airton Dipp
Fernando Lopes

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

'Sérgio Miranda

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

Armando Costa
Moreira Franco



MllfIa Laura
Teima de Souza

Ivan Valente
Waldorniro FIOravante

João Paulo
Luiz Mainardi

João Coser
João Fassarella

PDT PDT

Euripedes Miranda
Miro Teixeira

Fernando ZUppo
Matheus Schmldt

Bloco (PSBJPMN)

Coriolano sales
Edson Ezequiel

PLlPSDlPSC

Renan Kurtz
1 vaga

Alexandre Cardoso Nilson Gibson

Bloco (PLJPSDIPSC)
Eujáclo Simões

PSBJPMN
1 vaga

Eujáclo Simões Mauricio campos Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

Jandira Feghall

lvandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

JoséTude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

PPB

PMDB

PCdoB

Albérico Cordeiro
AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Mauro Lopes
MussaDemes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 41, DE 1991, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO PARÁGRAFO 411 DO ART. 18 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL.· (RESTRINGE

A CRI~ÇÃO DE MUNICrPIOS NA ÉPO,ÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBUCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABIUDADE MUNICIPAL)

Proposição: PEc-41191 Autor:

Presidente: Nielas Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: LuiZ Fernando (PSOB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Chicão Brrgido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

Agnelo Queiroz

Suplentes

Arlhur VlrgUio
Eduardo Barbosa

Jayme santana
Roberto santos

lvandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Blery
2 vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PSDB

PMDB

PFLlPTB

AntOnio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávloArns
Luiz Femando

AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Dames

Chicão Brigido
Femando DlniZ
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Arantes
Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-C/135
Telefone: 318-7061/7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PAflÁGRAFO 42 DO
ART. 18 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Presidente: Niclas Ribeiro
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando
32 VICe-Presidente: Nelson Meurer
Relator: AntOnio Geraldo

Titulares

BasUioBillanl
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

PPB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
salatlel Carvalho

Talvane Albuquerque

BasUlo Villani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

PSDB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatlel Carvalho

Talvane Albuquerque

Celso Daniel

PT

Chico Ferramenta

Eduardo Marcarenhas
AávloAms
Luiz Fernando

Arlhur VlrgUio
Jayme santana
Roberto santos



PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-C/135-C
Telefones: 318-70651706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROMOVER E DEBATE E O
EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE

DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
-FUNCAFÉ

Presidente: Carlos Melles (PFL)
12 Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
22 Vice-Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
.32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Maria do Amparo
Local:Com. Esp. Anexo 11 - Salas 131-eJ135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 151 DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERALH

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC0155J93 Autora: Cldlnha Carnpos

Presidente: Vicente cascione
12 VIce-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: VIcente Arruda
32 VIce-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares Suplentes

BLOCO PF(A)TB

1 vaga

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Ubaldino Júnior

Eujácio Simões

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Chico da Princesa
José Rocha
Maluly Netto
Raul Belém
Theodorlco Ferraço

Adelson Salvador
Dilso Sperafico
Hermes Pacianello
Silas Brasileiro
Simara Ellery
Valdir Colatto

Cleonâncio Fonseca
Dilceu SperaflCO
José Rezende
Nelson Meurer
VadãoGomes

AntOnio Aureliano

PT

PDT

PSBlPMN

PUPSDIPSC

PMDB

PPB

PSDB

1 Vaga

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Renan Kurtz
1 vaga

Sérgio Guerra

1 vaga

Célia Mendes
José Borba

Mauro Lopes
Nelson Marquezelli

Vllmar Rocha
Werner Wanderer

1 vaga

André Pucclnelli
Nair Xavier Lobo
Wilson Cignachi

3 vagas

5 vagas

Carlos Mosconi

Danilo de Castro
Jorge Anders
Salvador Zimbaldi

Alcides Modesto
João Coser
Padre Roque

Coriolano Sales
Luiz Durão

Gervásio Oliveira

Ricardo Gomyde

Francisco Horta

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azl
Theodorlco Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira

PT

PDT

PSB

PCdoB

PL

PMDB

PPB

EllasMurad
Luiz carlos Hauly
Welson Gasparlnl

Minon Mendes
Nedson Micheleti

Tilden Santiago

Airton Dipp .
Renan Kurtz

Ushitaro Kamia (PPB)

1 vaga

Marquinho Chedld (PSD)

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
JoséTude

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Adylson Motta



Pedro Novais 1 vaga PT

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-Saias 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7067/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENI?A A CONSTITUtçÃO 25-A, DE 1995,

QUE liDA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 52 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFINITIVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO_A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇAO)
Proposição: PEC·25195 Autor: Sevirlno Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando Abílio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PUPSOIPSC)

Ana Júlla
Padre Roque

Pedro Canedo

Giovanni Queiroz

Carlos Nelson
Nan Souza (PSL)

Pinheiro Landim
Sandro Mabel
Wilson Branco

1 vaga

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rodrigues Palma
Theodorico Ferraço

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira

Mário CavaIlazzl

POT

PPB

PMOB

Bloco (PUPSOIPSC)

Luiz Buaiz

Seralim Venzon

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
Vadão Gomes

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Adelson Salvador (PMOB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTlTU!ÇÃO N2 173195, QUE
MODIfiCA O CAPITULO DA ADMINISTR~ÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposição: PEC-173J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: João MeIlão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

PFLJPTB

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascíone

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Laire Rosado
Moreira Franco

Hélio Bicudo
Marta SUplicy

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Ênio Bacci

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lidia Quinan

Marcelo Déda
Sandra Starting

Expedito Júnior

Antônio Balhann
Welson Gasparini

Ibere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

PPB

PMOB

PPB

Armando AbRio
Edinho Bez
Nilton Baiano (PPB)

PT

POT

PSOB

Eujácio Simões

Hélio Bicudo
Milton Temer

Coriolano Sales

Álvaro Gaudênio Neto
Marllu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti (PPB)

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Antônio Cartos Pannunzio
Arthur Virgílio

Alcione Athayde
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

PSOB

Dolores Nunes
Pedro Corrêa

Robério Araújo

A1mino Affonso
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

PSOB

Adroaldo Streck
JoãoLeAo

Marcon! Perillo
1 vaga

Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

Márcia Marinho
Osmânio Ferreira Marcelo Deda

PT

Celso Dani~



Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PSOB

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PT

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

POT
Cidinha Campos
Silvio Abreu

Mário de Oliveira Valdenor Guedes Luciano Castro
Roberto Balestra 1 vaga 1 vaga

Talvane Albuquerque
PSOBWelson Gasparini

Robério Araújo João Maia
Tuga Angerami Sebastião Madeira

Ezídio Pinheiro
PTJoão Leão

Jorge Anders Domingos Dutra Ivan Valente
Saulo Queiroz GilneyViana Marta Suplicy

POT

Fernando Ferro 1 vaga Giovanni Queiroz
José Machado Bloco (PSBIPMN)

Pedro Wilson
Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Magno Bacelar (s/P) Bloco (PUPSOIPSC)
Renan Kurtz Elton Rohnelt Expedito Júnior (PPB)

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: Salomão Cruz

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Te.lefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBl!.STíVEIS LíQUlDOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

BLOCO PUPSOIPSC
Francisco Rodrigues

BLOCO PSBIPMN
Beto Lélis

De Velasco

Adelson Salvador

Titulares

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

José Tude
Lima Netto

Murilo Domingos
Murllo Pinheiro

Werner Wanderer

PMOB

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
1Jair Bolsonaro

PMOB

PPB

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murllo Pinheiro

Luiz Femando
OIávio Rocha

Udson Bandeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Basílio Villani
Carlos Camurça
Enivaldo Ribeiro
Marcos Medrado
Salatiel Carvalho

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

PauloTitan
Pedro IrujO

2 vagas

PPB

João Plzzolatti
João Ribeiro

Roberto campos
2 vagas



PSDB Bloco (PPBIPL)

AntOnio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6

PT

AntOnio Aureliano
Cunha Uma

Marconi Perillo
Zé Gerardo

Alcione Athayde
José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Roberto Campos
1 vaga

Expedido Júnior
Luiz Buaiz

Nelson Meurer
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
1 vaga

Carlos Santana
Femando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurício
LeonelPavan

Pedro Valadares

PDT

PSB

PCdoB

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Airton Dipp
Femando Lopes

Ricardo Heráclio

PSDB

Alexandre Santos
B.Sá
Carlos Mosconi
Osmânio Pereira
Vicente Arruda

PT

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Ceci Cunha
Marconi Perillo
Roberto Rocha

Sebastião Madeira
Silvio Torres

3 vagas

Haroldo Uma Socorro Gomes PDT
PLJPSDIPSC Serafim Venzon LeonalPavan

Proposição: PEC-256J95 Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Efraim Morais (PFL)
22 VICe-Presidente: José Unhares (PPB)
32 VICe-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
Relator: André Puccinelli (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Ricardo Haráclio

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PFLJPTB

PSB

Sérgio Guerra

PCdoB

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Serviço Com. Esp. - Anexo 11 sala 120-8
Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CONS,TlTUIÇÃO NR 17J95, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17J95 Autor: Antônio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Uma (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Antônio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Uma
Paulo'Gouvêa

Eujácio Simões

AntOnio Joaquim Araújo
Carlos Magno
Eliseu Moura

Femando Gonçalves'
Murllo Domingos

Osmir Uma
Paes Landim

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - sala 131-C
Telefone: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "OUTORGA COMPETÊNCIA À UNIÃO,

PARA INSTITUIR CONTI3IBUIÇÃO PROVISÓ~IA
SOBRE MOVIMENTAÇAO OU TRANSMISSAO

DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursicino Clueiroz

Bloco (PMDBlPSDIPSLJPSC) PMDB

André Puccinelli
Armando Abnio
Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
Max Rosenmann
1 vaga

Hermes Parcianello
José Aldemir

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

saraiva Felipe
Tetê Bezerra

Antônio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

Benedito Guimarães

PPB

Carlos Apolinário
Genésio Bernardino,

1 vaga

Carlos Airton.



Felipe Mendes
Francisco Silva

Pedro Valadares (PSB)
1 vaga Matheus 8chmidt

PDT

Coriolano sales

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A PRO
POSTA DE EMEN,DA A CONSTl1l!IÇÃO NR 57,
DE 1995, QU,E "DA NOVA REDAÇAO AO ARTI
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO).

Proposição: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: OrcinoGonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedito de Lira (Pf7L)

Titulares Suplentes

Blóc:o (PFUPTB)

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos santana
José Fritsch Domingos Dutra

PDT

Airton Dipp Ênio Bacci

Bloco (PSBIPMN)

José Carlos Sabóia Nilson Gibson

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 11- salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7065/7066/7052

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedido Júnior (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO

169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE
A REMUNERAÇÃO DE VEREADORES

E PREFEITOS MUNICIPAIS".

Gervásio Oliveira

Antônio Geraldo
João Mellão Neto

JoséTude
Rubem Medina

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Femando Gomes
João Maia

Enivaldo Ribeiro Valdomiro Meger
José Teles
Júlio Redecker 2 vagas.

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzjo Arthur Virgílio
Ayrton Xerez Celso Russomanno
1 vaga 1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bemardo Tilden santiago

PDT

José Maurfcio Matheus Schmidt

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Darcfsio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

1 vaga

Darci Coelho
3 vagas

JoséTude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Celso Russomanno
1 vaga

Candinho Mattos (PSDB)
Darcfsio Perondi

1 vaga

PPB

PSDB

PMDB

José de Abreu
ViCente Arruda

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Hugo Lagranha

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalyes

Alzira Ewerton
Benedito Guimárães

João Fassarella
sandra Starling

PT

Ana Julia
João Paulo

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11 sala 131
Telefone: 318-7066/7067/7052



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À C0t-lSTlTUIÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEC-169J95 Autor: Fernando Gomes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE

O PROJETO DE LEI N!l856, DE 1995, DA
SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,

QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Presidente: Darcisio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Proposição: PFL-1125195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bemardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Titulares

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

João Mellão Neto
José Jorge
JoséTude

Rubem Medina

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Eliseu Moura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar

Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)Darcfsio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Moreira Franco
Paulo Trtan

Bloco (PPBIPL)

Antônio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zaire Rezende

2 vagas

AntOnio Carlos Pannunzio

2 vaga

PSDB

Arthur Virgílio
Celso Russornanno

1 vaga

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Júnior
Jair Bolsonaro
José Egydio
Pauderney Avelino

PSDB

Cunha Lima
Eujácio Simões
João PizzoJatti
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Maurício

Nilson Gibson

PT

PDT

PSB

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt

Bosco França (PMN)

Eduardo Mascarenhas
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

Carlos Santana
João Coser
TeIma de Souza

Miro Teixeira

PT

PDT

Ayrton Xerez
Jorge Anders

Koyu lha
Luiz carlos Hauly

Roberto Rocha

Arlindo Chinaglia
2 vagas

José Maurício
Secretárto: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo llsata 131
Telefone: 318-7066/7067/7052 Gervásio Oliveira

PSB

Pedro Valadares



José Maurfcio

Suplentes

Pedro Valadares

PDT

PSB

Bloco (PFLJPTB)

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

B~(PMDBlPSD/PSLlPSC)

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Miro Teixeira

Gerváslo Oliveira

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde LMero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318·6874 e 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSmUlçAO FEDERAL

(VOTO FACULTATIVO E INELEGIBILIDADE.)

ProposIção: PEC-43J95 Autor: Rita Camata e OUtros

Eliseu Moura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghall

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI NR 846, DE
1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO

GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRA
FO ÚNICO DO ART~GO 178 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Proposição: PL-846195 Autora: Socorro Gomes

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Crlstlno (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL) ,

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Alberto Silva Antônio Brasil
João Almeida ConfúciÇ> Moura

Genésio Bernardino Marcelo Teixeira
João Thomé Mestrinho Oscar Andrade

Marcelo Teixeira

José Pinotti zaire Rezende
Wagner Rossi 2 vagas

Mário Martins Bloco (PPBIPL)
Moreira Franco, 2 vagas Felipe Mendes Benedito Guimarães

Bloco (PPB/PL) Gerson Peres 2 vagas

Benedito Guimarães Cunha Lima
Luiz Buaiz

Fausto Martello Eujácio Simões PSDB
FetterJúnior João Pizzolatti Aécio Neves FlávioArns
Jair Bolsonaro Júlio Redecker Nelson Marchezan Paulo Mourão
José Egydio Laprovita Vieira Rommel Feijó Ubiratan Aguiar
Pauderney Avelino Ushitaro Kamia

PT

PSDB João Fassarella Ana Júlia

Eduardo Mascarenhas Jorge Anders João Paulo 1 vaga

Leônidas Cristino Koyu lha PDT
Márcio Fortes Luiz Carlos Hauly
Mário Negromonte Roberto Rocha Matheus Schmidt Coriolano sales

Veda Crusius 1 vaga PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga
PT

Carlos Santana Arlindo Chinaglia Secretária: Maria Helena Coutinhó de Oliveira
João Coser 2 vagas Local: Servo Com. Esf). - Anexo II-'sala 169-B
Teima de Souza Telefones: 318-7067f706617052



Inácio Arruda SOCorro Gomes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7061n06517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, ELIMINANDO O SEGUNDO TURNO
DAS ELEIÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DlSTRrrAL E MUNICIPAIS.

Proposlçio: PEC-22195 Autor: José Janene • Outros

Presidente: Mendonça FIlho (PFL)
12 Vrce-Presldente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Mlmnda (PPB)
32 VIce-Presidente: Paulo Feijó (PSOB)
Relator: Roberto ValadAo (PMOB)

Tltul.... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Herculano Anghinetti Dilceu Sperafico
Hugo Biehl Mário Cavallazzí
Renato Johnsson 3 vagas
Romel Anizio
1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro Amon Bezerra
AntOnio Aureliano Ezrdlo Pinheiro
Olavio Bocha João Leão
Paulo Mourão Jovair Amntes
1 vaga Sylvio Lopes

PT

Domingos Dutm Ivan Valente
José Fritsch 2 vagas
Padre Roque

PDT

Renan Kurtz Luiz Durão

PSB

Beto LéUs Gervésio Oliveim

PCcIoB

PSB

1 vaga Gervásio OIiveim

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala -169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

198J95 QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO E DÁ
NQVA REDAÇÃO AO ARTIGO_54, INCISO 11,
ALlNEA tiA", DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL-.
(ASSEGURA O MANDATO PARLAMENTAR,

MESMO ELEITO VICE)
Proposlçio: PEC-198f95 Autor: SlIvlo Abreu

Presidente: Genésio Bemardino (PMDB)
12 Vice-Presidente: Chlcão Brigido (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
32 Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)

Titular.. Suplentes

Bloco (PFUPTB)

B'1'cO (PMDBlPSD/PSUPSC)

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

Eudoro Pedroza
Rivaldo Macari

Roberto Paulino

Domingos Dutra
Ivan Valente

José Múcío Monteiro
Raul Belém

Rodrigues Palma
Rubem Medina

Henrique Eduardo Alves
Ivo Mainardi

1 vaga

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)

Matheus SChmidt

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Maluly Netto
NelsonTrad

Femando Ferro
Sandra Starling

Chicão Brigido
Genésio Bernardino
Marqulnho Chedid

Koyu lha
Paulo Feij6
1 vaga

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Wilson Cunha

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Bloco (PPBlPL)

Wemer Wanderer

Bloco (PMDBJPSDJPSLIPSC)

André Puceinelli
Roberto Paulino

4 vagas

Rogério Silva

Dilso Spemfico
Freire Júnior
Ivo Mainardi
Nair Xavier Lobo
Silas Bmsi/eiro
Valdir CoIatto

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz

Comucl Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
ÁlvaroVaJle
AryValadão

Bloco (PPBlPL)

Bonifácio de Andrada
José Janene



PSB

Raquel Capiberibe Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO Q.AS TERRAS INDíGENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

DESTE PROCESSO
Coordenador: Sarney Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)

VadãoGomes

Edson Silva
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira

Haroldo sabóia
José Pimentel

snvio Abreu

PSDB

PT

PDT

1 vaga

Cipriano CorrAia
Emanuel Fernandes

Nelson Bornier

José Machado
1 vaga

LeonelPavan

Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)
salomão Cruz (PSDB)
sarney Filho (PFL)
sabastião Madeira (PSDB)
SUas Brasileiro (PMDB)

secretária: Edla calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especlais: Anel«> li-SaIa 131-e-AIaNova
Telefones: 318-70661706517052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto
Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto
Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aroldo Csdraz
Simara Ellery

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comiss6es Especiais - Anexo 11- Seias 131-e/135-C
-Aia Nova
Telefones: 318-706517061



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTITUiÇÃO Ni
S9-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO A,RT. 29 DA CONSTlTUIÇAO
FEDERAL". (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-89195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê CObra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PT

Domingos Dutra José Frltseh
Luiz Mainardi Milton Mendes

P,DT

Leonel Pavan Luiz Durão

PSB
Alexandre Cardoso Beto Lélis

Secretário: Sl/vIo'50usa da SilVa
Local: servo Com. Esp. - Anexo" - sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Ni 1~151, DE 1995,.QUE "DtSCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PL-1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria EMra (PMDB)
12 Vice-Presidente: LiÍldberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: salvador ~mbaldl (PSD.B)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Suplentes

Betinho Rosado
Jaime Fernandes

João Maia
José Borba

Ronivon santiago
Vilson Santini

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz

Titulares

PSB

Fernando Lyra Raquel Capiberib

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo COm. Esp. - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI Ni 1.325, DE
1995, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO

CADASTRO NACIONAL DE REGISTRO E
PROTEÇÃO DE CULTIVARES - C~RPC,
INSTITUI O DlijEITO DE PROTEÇ~O DE

CULTIVARES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS",
E NSl 1.457, DE 1996, QUE "INSTITUI A LEI DE

PROTEÇÃO DE CULTIVARES
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
12 Vice-Presidente: Valdir COlatto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Mourão (PSOB)
Relator: Carlos Melles (PFL)

Titulares

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira
Maria Elvira Lídia Quinan
Nair Xavier Lobo 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Abelardo Lupion
Aroldo cedraz
Carlos Melles
Nelson Marquezelll
Odmo Balbinottl
Roberto Pessoa

Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jorge Wilson Herculano Anghinetti
Severino Cavalcanti Wagner Salustiano

PSDB

Celso Russornanno Osmânio Pereira
salvador Zirnbaldi 2 vagas
Tuga Angerarni

PT

Jair Meneguelli José Genoíno
Nilmário Miranda Marta Suplicy

PDT

Sérgio Carneiro Vicente Andre Gomes

Iberê Ferreira
Laura Carneiro
Marllu Guimarães
Roberto Jefferson

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

salomão Cruz

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário COimbra
Magno Bacelar

Raimundo santos
Zila Bezerra

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

PSDB

BIo(:o (PPBJPL)

Nicias Ribeiro
Roberto santos
Zulaiê Cobra

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

Cláudio Cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
Murllo Domingos

Bloco (PMDBJPSDJPSUPSC)

Adelson salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (RS 10,00)

Euclides da Cunha.
Edição de 1994 comemorativa dos 90 anos de publicação de Os Sertões.

CONSTITUIÇÃO DE 1988 (R$ 5,00)
Edição atualizada em 1995 cootendo as Fmeodas CoosIitucic:xJa e as Fmandas O:nstituciooais de

Revisão.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL / CONSTITUITION
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (RS 5,00)

Tradução para. o francês de Jacques VI1lemain e Jean-François Cleaver (Tradutor do Senado
Federal) da edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constiwcionais e as Emendas Constituci
onais de Revisão.

Tradução para o inglês de Istvan Vajda, Patricia de Queiroz Carvalho Zimbres e Vanira
Tavares de Souza, tradutores dos Senado Federal, daedição atualizadaem 1994, contendoas Emendas
Coostitucionais e as E:mendas Constitucionais de Revisão.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (RS 5,00)

Edição de 1995.
Lei nO 8.069 e as alterações da Lei nO 8.242 e Legislação Correlata.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 1994 (R$ 3,00)

Edição de 1994.
Comentários à Lei nO 8.713/93 e informações complementares.

LEGISLAÇÁO INDIGENISTA (R$ 5,00)

Edição de 1993.

Coletânea.de textos ju~cicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

LICITAÇÕES,CONCESSÕES E PERMISSÕES NA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA (R$ 5,00)

Edição~ '199'5.
.. "

Leis 8.666/93, 8.883/94, 8.987/95, texto da ConstibJição federal sobre matéria e Legislação
Cat1>kmenar. .

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL (R$ 45,00 a coleçlo)

Edição de 1994.
Série com 03 volumes:.... Pareceres produzidos (hisrorico)

REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E L'~GISLAÇÃO
COMPLEMENTAR (R$ 5,00)

Edição de 1995.

Dispõe sobre o regimejurídíco dos Servidores Públicos Civis dáUnião, das autarquias e das
fundações públicas federais e Legislação Complementar.

Pedidoa à
Subsecretaria de EdiçOeI Técnica.- Senado Federal. Praça dOI Três Poderes, Via N-2, Unidade'de
Apoio lU. CEP 70165-900. Brasffia-DF. Telefones: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura s/ o porte R$31,OO

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura c/porte R$ 127,ro (cada)

Valor do número avulso R$ 0,30

Os pedidos devem seracompanhados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente n° 920001-2 e10u pelo Banco do Brasil
.:... Agência 0452~9 ,... CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4, a fàvor do

, .

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160·900

Maiores informações pelos TeleMnes (061) 311·3738 e 311·3728 na Supervisão de Assinatu~e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



SUbseCRETARiA dE EdiÇÕEs TlCNICAS
do SENAdo fEdERAl

CoNSTTTUIÇÃO FEQE,RAL A11JA1JZADA .COM TODAS AS MUDANÇAS' EFETUADAS l

DESDE A SUA El..ABORAÇÃO EM 1988, INCLuIDAS, INCLUSIVE, 'roDAS AS

EMENOAS CONS1lTIJC1ONAIS DE REVISÃo.

Os pedidos à
• -. f • ", ~.' . .. ' "

Subsecretatja de'Edie'é>es TéCmcas -Senado Federal.'
Praça dos Três Poderes, Anexo 1, 22."andar - 70165-900 - BrasOia - DF

Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589
Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - T~lex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuério:
VIS N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos doCEGRAF, pelo estacionamento, 11

esquerda)



REGIMENTO INTERNO - SENADO FEDERAL (RS 10,00)

Edição especial de 1995.

Resolução nO 93, de 1970. Texto consolidado, com as alterações adotadas pelas Resoluções
nos 51,58 e 63, de 1989, e 1,9, 17 e 52, de 1990.

REGIMENTO COMUM (CONGRESSO NACIONAL) (RS 5,00)

Edição de 1995.

Resolução n° lnO CN com alterações posteriores.

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA Nos 1, 10, 12,17,22,81 A 84, 88'A 108, 110 A
127. (RS 12,50 o volume)

Publicação trimestral de artigos jurídicos e téaJico-Iegislativos can circulação ininterrupta desde
1964.

SENADO & CONGRESSO (RS 5,00)

Edição de 1995.

Proposições Legislativas, Tramitação, 1995.

Outros títulos

ESTUDOS DA INTEGRAÇÃO (RS 5,00 o volume)

1°Volume: Defesa da concorrência no Mercosul - Professor Werter Faria; 2" Volume: A
Defesa contra as práticas desleais na Europa - Um exemplo a seguir? - ProfessorWerter Faria; 3°
Volume: O regime comum de origem no Mercosul; 4° Volume: ZPEs brasileiras - A necessidade de
mudanças no contexto do Mercosul; 5°Volu~:Disciplina da concorrênciade controICdas cona:ntra
ções de empresas no Mercosul; 6° Volume: Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário NaciOnal e o
Processo de Integração do Mercosul; 7° Volume: O estabelecimento de uma. política comum deprote
ção do meio ambiente - sua necessidade num mercado comum; 8° Volume: Harmonização Legislativa
no MercOsul. .

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO CORRELATA(RS 10,00).

. Lei nO 7.210, de 11 deju1ho de 1984.'Código Penal e Código de PrOcesSO PenaI. Lei das
Contravenções P~s, de Prevenção e Repressão ao Tráfico llícito de Entorpecentes e sobre Crimes
Hediondos. Resoluções da ONU sobre prevenção do delito e tratamento dos reclusos.

OBRA SOCIAL É POLíTICA DE ALBERTOPASQUALINI (RS 15,00)

Edição de 1994.4 volumes.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA (RS 11,00)

10- edição atualizada, 1994.

Código Eleitoral. Lei de Inelegebilidade. Lei OJBânica dos Partidos Políticos. Eleições de
1994. Legislação correlata. Calendário eleitoral.
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Leia neste número:
Uma visão critica do Direito - André Franco Montoco
Processo orçamentário federal: problemas, calllU e indicativos de soluçA0 - Osvaldo Maldonado Sanches
Expropriação dos bens utilizados para fins de tráfico ilícito de entorpecentes - Edilson Pereira Nobre Júnior
Ministério Público do Trabalho: prerrogativas do ofício do comunicáveis Asua atuação como parte? 
JolléPitu·
Barreira legal nos sistemas eleitorais proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade dOi fundOl de peDslo e o mercado de capitais - Arnold Wald
Pena sem prisão: .prestação de serviços à comunidade - Fernando da Costa Tourinho Neto
O recurso especial e as decisões iDterlocutórias desafiadoras por agravo de iDstrumento - Demócrito
Ramos Reinaldo
Consulta e parecer - René Ariel Dotti
A exoneraçio tributária dos aposentados e pensionistas - Oswaldo Othon de PODtes Saraiva Filho
Evolução do Direito Constitucional brasileiro e o controle de constitucionalidade da lei - Gilmar Ferreiral
Mendes
CODsiderações acerca da constitucioDalidade Da expediçio de medidas provisórias versando matéria
orçamentária pública (Nota técnka n8 1/95) - RobilOn Gonçalves de Castro
Requisitos par Ministro e Conselheiro de Tribunal de Contas - Jorge Ulisses Jacoby Fenandes
Os principiOl informadores do contrato de compra e venda internacional na Convenção de Viena de
1980 - Judith Martins-Costa
A defesa da concorrencia no Mercosul- José Matias Pereira
Ônus sucumbenciais. Situaçlles controvertidas. - ÉUo Wanderley de Siqueira Filho
Das DispoSições Constitucionais Transitórias (uma redução ~eótica) - Ivo Dantas
Notas801?re ~ exegae do ~go.102.,I, lI,da Comtituiçlo Fedenl- Antônio Vrtal RamO!! de Vasconcelos
O civilista Amoldo Wald - Fernando Whitaker da Cunha' .
Derec~:p'cDai oono tectllolOliía sociál (Notas sobre lU cOÍltradicciones dei sistem penal) - Juan MarcOl
Rivero SliIicbeZ' .
Da cod1&açàó à iCi civil brasileira..:. Fernado Braga
O direitO cleitol'al portuguêl- Jorge Miranda .
Licitação: pontos polêmicos- J'o$llil)Mukai
A intervençJo do Estado brasileiro e a política oligárquica na república velha - Maria EUzabetb Guim~
des Teixeira Rocha
Biblioteca e constituição - Sueli'AligeHca dó Amaral
O prindpicrdai respppMbUidade objetiva do Estado e a teoria·do risco administrativo ..H~noTaveira
Thrres.
A legitiJÍlaÇão do Parlamemo para função fiscal'-: Iris Elieté TeíXeÍÍ'a Neves de Pinho Tavares
Liderança: uma nOVá vidÓ - TAni. Mara Botelho
Agarnennon Maga1b1íes. O.estadista do social, o~~~r, o pensamento pplítico - Jatbas Maranhão"
Da Jurispmdênda como ciência compreensiva. A diaIétk:a do compreender mediante o interpretar
Miracy Barbosa de Sousa Gustin
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