
CÂIVJ[ARA IQHO§ DEPUTADOS
§UMÁRIO

1- ATA DA 7~ SESSÃO EXTRAORDINÃRIA, MA
TUTINA, DA 7~ SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDI
NÁRIA, DA 49~ LEGISLATURA, EM 20 DE JANEIRO
DE 1993

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111 - Leitura do Expediente

OFÍCIO

N9 281192 - Do Excelentíssimo Senhor Ministro Antô
nio TorreãõBraz, Presidente do Superior Tribunal de Jus
tiça e do Conselho da Justiça Federal, que submete aos
membros das Casas do Congresso Nacional o Substitutivo
ao Projeto de Lei n9 2.483/92. .

IV - Breves Comunicações

NILSON GIBSON - Apoio do orador à emenda
.apresentada pelo Deputado Prisco Viana à proposta gover
namental de reforma fiscal, relativa à criação de imposto
sobre combustíveis derivados de petróleo para arrecadação
de recursos destinados à construção de estradas e àconser
vação da rede viária do País.

UBIRATAN AGUIAR-Transformacão da Escola
Técnica Federal de Fortaleza, Estado do Cea;á, em Centro
Federal Tecnológico - CEFET. Apreciação pela Casa do
Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Comunicação ao
Plenário sobre abertura do painel eletrônico para registro
de presença.

WILSON CAMPOS - Apreciação pela Casa da pro
posta governamental de reforma fiscal.

PRISCO VIANA - Defesa de emenda apresentada
pelo orador à proposta governamental de reforma fiscal,
relativa à criação de imposto sobre combustíveis derivados
de petróleo para arrecadação. de recursos destinados à cons
trução de estradas e à conservação da rede viária do País.

OSVALDO BENDER - Posicionamento do orador,
contrário à proposta governamental de reforma fiscal.

JOSÉ FORTUNATI - Posicionamento do PT diante
da proposta go':.ernamental de reforma fiscal.

ALOIZIO MERCADANTE - Negociações relativas.
li. votação pela Casa da proposta governamental de reforma
fiscal. .

CELSO BERNARDI - Protesto do orador contra
o tratamento dispensado pelo Governo do Estado do Rio
Grande do Sul ao setor educacional. .

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Convocação dos
Deputados a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

GILVAN BORGES - Representação política nacio-
n~. -

JOSÉ GENOÍNO - Repúdio do orador à discrimi
nação praticada por Portugal contra imigrantes brasileiros.

PAULO ROMANO - Adoção pelo Governo Federal
de providências para garantia do fornecimento de merenda
escolar.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Convocação dos
Deputados a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

ESNESTO GRADELLA - Descumprimento pelo
Grupo Votorantim de acordo celebrado entre o Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão e Cor
tiça de Jacareí e a empresa Papel Simão, no Estado de
São Paulo.

MARIA LUIZA FONTENELLE-- Apreciação pela
Casa do projeto de lei que dispõe' sobre as diretrizes e
bases da educação nacional. Reforma fiscal.

MAURÍCIO NAJAR -Reforma fiscal. Represen
tação política nacional.

BENEDITA DA SILVA - Reforma fiscal.
SOCORRO GOMES:"- Punição dosresponsáveis pé

lo assassinato de Paulo Cezar Fonteles de Lima, no Estado
do Pará.

GILSON MACHADO -'- Crise no setor leiteiro no
agreste pernambucano,

V - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Continuação da vo
tação, em turno único, do Projeto de Lei n9 1.258-B, de
1988.

. Retirado destaque de autoria do Deputado Eden Pe
droso para a Emenda v.9 42.
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Comunicação ao Plenário sobre existência de requeri
mento de destaque de autoria do Deputado Eden Pedroso
para a Emenda n° 213.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados
ERALDO TINOCO, ARTUR DA TÁVOLA, FLORES
TAN FERNANDES, UBIRATAN AGUIAR. ..

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Votação de emenda
aglutinativa da Relatora referente ao art. 51. Aprovada.
Prejudicado, em virtude de ausência, destaque do Depuc

tado Paes Landim para o mesmo artigo.
Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados

FLORESTAN FERNANDES, ERALDO TINOCO,
CARLOS LUPI, FLORESTAN FERNANDES, UBIRA
TAN AGUIAR, RENILDO CALHEIROS.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Prejudicado, em
virtude de ausência, destaque do Deputado Roberto Jeffer
son para a Emenda n9 274.

Usou da palavra, pela ordem, a S~ Deputada ÂNGE
LAAMIN.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Prejudicado, em
virtude de ausência, destaque do Deputado Roberto jeffer
son para a Emenda n9 601.

Sobrestada a votação do art. 53 em virtude de inexis
tência de acordo.

Usou da palavra, pela ordem, a S~ Deputada ÂNGE
LAAMIN.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Votação das altera
ções propostas pela Relatora referentes ao art. 54. Aprova
das. sobrestada a votação do § 29 do art. 54. Prejudicado,
em virtude de ausência, destaque do Deputado Roberto
Jefferson para a Emenda n9 334.
_ Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados

ANGELA AMIN, ERALDO TINOCO.
PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Votação das altera

ções propostas pela Relatora referentes ao art. 55. Apro
vadas.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados ERALDO TINOCO, ARTUR DA TÁVOLA.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Prejudicados, em
virtude de ausência, desta,ques dos Deputados Roberto
Jefferson, João Faustino e Alvaro Pereira para as Emendas
n'" 305, 487 e 888, respectivamente.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Consulta à Relatora
sobre existência de acordo para votação do art. 56.

Usaram da palavra., pela ordem, os Srs. Deputados
ERALDO TINOCO, ANGELA AMIN, ERALDO TI
NOCO, ÂNGELA AMIN, ARTUR DA TÁVOLA
ERALDO TINOCO, ÂNGELA AMIN, ARTUR DÀ
TÁVOLA, ÂNGELA AMIN.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Votação de emenda
aglutinativa da Relatora ao art. 56. Aprovada. Prejudicado,
em virtude de ausência, destaque do Deputado Roberto

. Jefferson referente à Emenda n9 327.
PRESIDENTE (Luiz Moreira) -Consulta à Relatora

sobre existência de acordo para votação do art. 57.
Usou da palavra, pela ordem, a Sr~ Deputada ÂNGE

LAAMIN.
PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Votação das altera

ções propostas pela Relatora referentes ao art. 57. Apro-.
vadas.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Consúlta à Relatora
sobre·existência de acordo para votação do art. 58.

Usou da palavra, pela ordem, a Sr~ Deputada ÂNGE
LAAMIN.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Votação das altera
ções propostas pela Relatora referentes ao art. 58. Aprova
das. Prejudicados, em virtude de ausência, destaques dos
Deputados Maria Luiza Fontenele e Roberto Jefferson re
ferentes às Emendas nOS 28 e 330, respectivamente.

Usou da palavra, pela ordem, a S~ Deputada ÂNGE
LAAMIN.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Supressão dos arts.
59 e 60, em virtude da aprovação da Emenda n9 276.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Consulta à Relatora
sobre existência de acordo para votação do art. 61.

Usou da palavra, pela ordem, a Sr~ Deputada ÂNGE
LAAMIN.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Votação das altera
ções propostas pela Relatora referentes ao art. 61. Aprova
das. Sobrestada a votação da letra b do inciso II do art.
61, em virtude de inexistência de acordo.

Usaram da palavra, durante a vota~ão, os Srs. Depu
tados MARIA LUIZA FONTENELE, ANGELA AMIN,
UBIRATAN AGUIAR.

VI - Encerramento

2 - ATA DA S! SESSÃO, DA 7! SESSÃO LEGISLA
TIVA EXTRAORDINÁRIA, DA 49! LEGISLATURA, EM
20 DE JANEIRO DE 1993

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111 - Leitura do Expediente

IV - Pequeno Expediente

ITSUO TAKAYAMA - Posicionamento do orador,
favorável à adoção da pena de morte no País.

SÉRGIO FERRARA - Transcurso do 419 aniversá
rio de fundação da Rádio Itátiani.

AMARAL NETTO - Defesa da adoção da pena de
morte no País.

HÉLIO ROSAS - Editoriais publicados pelos jornais
Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo relativos à repre
sentação política nacional. Posicionamento do Governador
Luís Antônio Fleury Filho, do Estado de São Paulo, sobre
utilização de gás natural no Brasil. Abertura de cassinos·
nas Regiões Norte e Nordeste.

NEUTO DE CONTO - Reforma Fiscal.
ALDIR CABRAL - Isenção de responsabilidade do

Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus,
em relação ao incêndio do estúdio 7 da TV Record, em
São Paulo, Estado de São Paulo.

EDUARDO JORGE - Apoio do orador aos esfor
ços do Governo Itamar Franco no sentido da redução dos
preços dos medicamentos.

CARLOS ALBERTO CAMPISTA-Defasagem
dos benefícios pagos a pensionista da Previdência Social.

ÉLIO DALLA-VECCHIA-Descontinuidade na
realização de obras públicas no País.

TOURINHO DANTAS - Reforma Fiscal.
EULER RIBEIRO - Precariedade do setor de saúde

pública brasileiro.
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.NILMÁRIO MIRA.NDA - Defesa da aplicação de
parte dos recursos do Imposto Provisório sobre Movimen
tação Financeira !la construção de habitações populares.

MORONI TORGAN - Adoção da prisão perpétua
com trabalhos forçados no País.

CLÓVIS ASSIS - Reforma fiscal.
LIBERATO CABOCLO - Posicionamento do ora

dor, contrário à adoção da pena de morte no País.
CELSO BERNARDI - Apoio do orador ao Presi

dente do Banco do Brasil S.A., Alcir Calliari.
JONES SANTOS NEVES - Conseqüências da inclu

são, para fins fiscais, do Estado do Espírito Santo na Região
Nordeste.

SOCORRO GOMES - Conveniência de suspensão
do processo de liquidação da Empresa de Navegação da
Amazônia - Enasa.

ERNESTO GRADELLA - Reforma fiscal.
ERALDO TRINDADE - Lançamento da candida

tura do Deputado Inocêncio Oliveira à Presidência da Ca
sa.

LAERTE BASTOS - Conveniência da realização de
campanha nacional contra o desperdício.

TILDEN SANTIAGO - Crise no Golfo Pérsico.
VICTOR FACCIONI - Falta de vagas nas escolas

da rede pública de ensino do Estado do Rio Grande do
Sul.

MAURÍCIO CALIXTO - Críticas do orador à atua
ção do Governador Osvaldo Piana, do Estado de Ron
dônia.

JOSÉ ABRÃO - Reconhecimento da utilidade pú
blica das Santas Casas de Misericórdia.

RAQUEL CÂNDIDO - Rejeição, em reunião dos
Conselhos Estaduais de Entorpecentes, da proposta de des
criminalização das drogas. Críticas à fórmula adotada pela
Secretaria de Educação do Estado de Rondônia em relação
às matrículas dos estudantes da periferia do Município de
Porto Velho. Ação no narcotráfico no Estado. Represen
tação parlamentar das Regiões Norte e Nordeste.

NELSON MARQUEZELLI - Conveniência de re
jeição pela Casa das alterações efetuadas pelo Senado Fe
deral no projeto de lei que dispõe sobre modernização
do sistema portuário nacional.
- CARLOS LUPI - Antecipação do plebiscito para es

colha da forma e do sistema do governo do País.
PEDRO TONELLI - Regulamentação dos disposi

tivos constitucionais relativos à Reforma Agrária.
MUNHOZ DA ROCHA - Conveniência da urgente

tramitação do projeto de lei que trata de liberação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em caso de decre
tação de calamidade pública.

FRANCISCO EVANGELISTA (Pela ordem) - Pro
testo do orador contra o saldo de votações das matérias
constantes da pauta da convocação extraordinária do Con
gresso Nacional.

SANDRA CAVALCANTI (Pela ordem) - Questio
namento à Mesa sobre pedido de licença à gestante solici
tado pela Deputada Jandira Feghali.

ZAIRE REZENDE - Posse do democrata Bill Clin
ton na Presidência dos Estados Unidos da América do
Norte.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Comunicação da 2~

Secretaria da Casa sobre o pedido de licença à gestante
solicitado pela Deputada Jandira Feghali.

FRANCISCO RODRIGUES - Representação par-
lamentar na Casa. -

ADÃO PREITO - Regulamentação dos dispositi
vos constitucionais relativos à Reforma Agrária.

BETO MANSUR - Apreciação pelo Senado Federal
do projeto de lei que trata de modernização do sistema
portuário nacional.

CHIÇO VI.GILANTE - Críticas do orador às decla
rações do Secrefário Executivo' do Ministério do Planeja
mento, Antônio Rocha Magalhães, relativas à apreciação
pela Casa da proposta governamental de reforma fiscal.
Necessidade de integração da Casa ao Sistema de Fiscali
zação Federal.

ARNO MAGARINOS - Dificuldades de armazena
gem da nova safra de feijão do Estado do Rio Grande
do Sul. Problemática das famílias dos agricultores atingidos
pela construção da barragem de Há, no rio Uruguai. Defesa
da criação do Estado do Iguaçu.

WALDOMIRO FlORAVANTE - Reflexão do ora
dor sobre o movimento realizado no País pela ética na
política.

GERSON PERES - Representação política nacio
nal.

PAU;LO LIM~ - Representação política nacional.
JOSE GENOINO - Adoção do sistema parlamen

tarista de governo no Brasil.
CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Matéria publi

cada no jornal Folha de S. Paulo sobre o lançamento da
Frente Parlamentarista Nacional.

PAULO ROCHA - Necessidade de exoneração da
Diretoria da Eletronorte.

JOÃO FAGUNDES - Posicionamento do Presiden
te do Conselho Federal de Entorpecentes, favorável à des
criminalização do uso da maconha.

SANDRA CAVALCANTI - Lançamento na Casa
da campanha oficial pela adoção do sistema parlamenta-
rista de governo no País. _

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Convocação dos
Deputados a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

PRISCO VIANA - Defesa da manutenção do siste
ma presidencialista de governo no País. Editorial"A cédula
do plebiscito", publicado pelo jornal O-Estado de S. Paulo.

JOSÉ DIOGO - Matéria publicada pela revista Veja
contra membros do Congresso Nacional.

JOSÉ MARIA EYMAEL - Críticas à aprovação pe
lo Colégio de Líderes da criação do Imposto Provisório
sobre Movimentação Financeira. Documento "O Estado
da Pobreza Rural do Mundo", elaborado pelo Fundo Inter
nacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA.

NELSON BORNIER - Reabertura do Hospital da
Posse, ~m Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.

DERCIO KNOP - Defasagem salarial da classe fer
roviária.

COSTA FERREIRA - Necessidade de reativação
do projeto Calha Norte.

MOACIR MICHELETTO - Necessidade de revisão
dos critérios de fixação, pela Secretaria da Receita Federal,
do Valor da Terra Nua.
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PAULO NOVAES - Conveniência da criação de no-
vo Sistema Nacional de Habitação. ' .. ,

VALDIR GANZER - Sugestão de fornec~mento à
população de informações diárias relativas à execução dos
orçamentos financeiros dos MinIstérios e instituições fede-
rais. ' ' ,

JONI VARISCO - Reforma fiscal.
CARLOS SCARPELINI - Importância da geração

de empre~os no setor agrícola.
JOSE CARLOS COUTINHO - Conveniência da co

brança do Finsocial às instituições financeiras.
PEDRO IRUJO - Posicionamento do orador, con-

trário à adoção da pena de morte no Brasil. .
NILSON GIBSON - Apoio do orador à candidatura

do Deputado Inocêncio Oliveira à Presidência da Casa.
PASCOAL NOVAES - Situação do Banco da Ama

zônia - BASA.
TUGA ANGERAMI - Formação, pela Comissão de

Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente e Minorias
da Casa, de banco de dados sobre doutrina e jurisprudência
relativas à tutela ambiental e defesa de interesses difusos
em geral.

ANTÓNIO DE JESUS - Aprovação de emendas
apresentadas pelo orador ao Orçamento Geral da União.

FRANCISCO DORNELLES - Dificuldades enfren
tadas pelos postos de revenda de derivados de petróleo.

WELINGTON FAGUNDES - Transcurso do Dia
do Aposentado.

JOSÉ MOURA - Artigo "Gol de Letra", do Prof.
Amaury Medeiros, publicado pelo Jornal do Commercio,
de Recife, Estado de Pernambuco.

MARIA VALADÃO - Reforma fiscal.
MATHEUS IENSEN - Aumento nos preços dos me

dicamentos.
RUBEM MEDINA - Atuação do Presidente da

Light do Rio de Janeiro, Joaquim Afonso Mac Dowel Leite
de Castro.

WANDA REIS - Apoio da oradora ao Ministro do
Bem-Estal Social, Jutahy Júnior. ,

JOSE FELINTO - Anúncio da apresentação pelo
orador de projeto de lei sobre a reposição florestal para
fins industriais.

v - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: ERALDO TRINDA

DE, JOSÉ CICOTE, GERALDO ALCKMIN, ÉLIO DA
LLA-VECCHIA, IRANI BARBOSA, CARRRION JÚ
NIOR, ALACID NUNES, GILVAM BORGES, ANTÓ
NIO MORIMOTO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Suspensão da ses
<;ão I)rdináti.a.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Reabertura dos'
trabalhos.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação, em pri
meiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n9

48-C, de 1991.
Prorrogação da sessão ordinária.
PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque

rimento para preferência na votação da Proposta de Emen
da à Constituição n9 48-C, de 1991, sobre o substitutivo
da Comissão'Especial destinada à apreciação da matéria.

Rejeitado.
Usou da palavra, durante a votação, o Sr. Deputado

GENEBALDO CORREIA.
PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque

rimento para preferência na votação da Proposta de Emen
da à Constituição n9 49, de 1991. apensada à Proposta
de Emenda à Constituição n° 48-C, de 1991. Rejeitado.

Votação do Substitutivo da Comissão Especial, ressal
vados os destaques. Aprovado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados GENEBALDO CORREIA, LUÍS EDUARDO,
JOSÉ SERRA, PAULO MANDARINO, EDEN PE
DROSO, GASTONE RIGHI, JOSÉ LUIZ MAIA, RO
BERTO CAMPOS, ALOIZIO MERCADANTE, LUIZ
PIAUHYLINO, JONES SANTOS NEVES, ALDO RE
BELO, JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS, SÉRGIO
AROUCA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Prorrogação da
sessão para conclusão da votação da matéria constante
da pauta da Ordem do Dia.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados LUIZ CARLOS HAULY, ROBERTO FREIRE,
CÉLIA MENDES.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Protesto da Presi
dência da Casa contra matéria publicada no jornal Folha
de S. Paulo sobre atuação de membros do Poder Legis
lativo.

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado ANTÓ
NIO MORIMOTO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento de preferência para votação dos destaques n'" 125,
126, 30, 107, 91, 92, 52, 5 e 134. Aprovado.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque n9 125 para votação em separado do art. 2° do
substitutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda
à Constituição n° 48-C, de 1991.

Votação da matéria destacada. Aprovada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados GENEBALDO CORREIA, EDEN PEDROSO,
JOSÉ LUIZ MAIA, LUIZ PAIUHYLINO, JONES SAN
TOS NEVES, PAULO MANDARINO, ALDO REBE
LO, JOSÉ SERRA, LUÍS EDUARDO, JOSÉ FORTU
NATI, JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS, GASTONE
RIGHI, LUIZ CARLOS HAULY, ROBERTO FREIRE,
FLORESTAN FERNANDES, RONALDO CAIADO,
JOSÉ MARIA EYMAEL, AMAURY MULLER,
ERALDO TINOCO, OLAVO CALHEIROS, CELSO
BERNARDI.

PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Prejudicado o Des
taque n9 127.

Requerimento de destaque n" 126 para votação em
separado da expressão "e no caput do art. 212 da Consti
tuição", constante do § 2" do art. 2" do substitutivo da
Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constituição
n" 48-C, de 1991.

Votação da expressão "e no caput do art. 212 da Cons
tituição", constante do menç:ionado artigo.

Rejeitada.
Usaram da palavra, durante a votaçã!J, os Srs. Depu

tados GENEBALDO CORREIA, JOSE LUIZ MAIA,
ROBERTO FREIRE, LUíS EPUARDO, JOSÉ FOR-
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TUNATI, PAULO MANDARINO, SÉRGIO AROU
CA, JONES SANTOS NEVES, EDEN PEDROSO,
LUIZ PIAUHYLINO, LUIZ CARLOS HAULY,
ADROALDO STRECK, PAES LANDIM, ELÍSIO
CURVO, GASTONE RIGHI, FLORESTAN FERNAN
DES, RICARDO MORAES, MÁRCIA CIBILIS VIA
NA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque nO 134 para votação em separado do item 1, §
4", do art. 2" do substitutivo.

Votação da matéria destacada. Rejeitada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados JOSÉ LUIZ MAIA, GENEBALDO CORREIA,
JOSÉ FORTUNATI, LUÍS EDUARDO, MORONI
TORGAN, GASTONE RIGHI, LUIZ GIRÃO, LUIZ
PIAUHYLINO, LUIZ CARLOS HAULY, ALDO RE
BELO, SÉRGIO AROUCA, JONES SANTOS NEVES,
ELÍSIO CURVO, ROBERTO FREIRE, SOCORRO
GOMES.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque n° 30, para votação em separado de parte do
substitutivo da Comissão Especial destinada a apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição n9 48-C, de 1991.

Votação da matéria destacada. Rejeitada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados JOSÉ LUIZ MAIA, CUNHA BUENO, MAURO
BORGES, EDISON FIDÉLIS, GENEBALDO COR
REIA-,.GERSON PERES, JOSÉ FORTUNATI, VIC
TOR FACCIONI, LUÍS EDUARDO, JOSÉ LUIZ
MAIA, MORONI TORGAN, ROBERTO FREIRE, JO
NES SANTOS NEVES, EDEN PEDROSO, GASTONE
RIGHI, LUIZ PIAUHYLINO, SÉRGIO AROUCA,
LUIZ CARLOS HAULY, ELÍSIO CURVO, CHICO VI
GILANTE, GERSON PERES, JOSÉ SERRA, GASTO
NE RIGHI, VIVALDO BARBOSA, JOSÉ GENOÍNO,
JOSÉ LUÍS MAIA, NELSON JOBIM, FLÁVIO PAL
MIER DA VEIGA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque n" 107, para votação em separado de parte do
substitutivo da Comissão Especial destinada a apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição n9 48-C, de 1991.

Votação da matéria destacada. Rejeitada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados GENEBALDO CORREIA, LUÍS EDUARDO,
ROBERTO FREIRE, JOSÉ LUIZ MAIA, JOSÉ SER
RA, GASTONE RIGHI, LUIZ GIRÃO, JONES SAN
TOS NEVES, JOSÉ FORTUNATI, LUIZ PIAUHYLI
NO, SÉRGIO AROUCA, SOCORRO GOMES, LUIZ
CARLOS HAULY, VIVALDO BARBOSA, ROBERTO
FREIRE, SIDNEY DE MIGUEL.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque n° 91, para votação em separado de parte do
substitutivo da Comissão Especial destinada a apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição n° 48-C, de 1991.

Votação da matéria destacada. Rejeitada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados GENEBALDO CORREIA, ROBERTO FREIRE,
LUÍS EDUARDO, JOSÉ LUIZ MAIA, LUIZ GIRÃO,
LUIZ CARLOS HAULY, JOSÉ FORTUNATI, MORO-

NI TORGAN, JONES SANTOS NEVES, SÉRGIO
AROUCA, GASTONE RIGHI, NELSON JOBIM.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) ~ Requerimento de
destaque 'n9 52, par~, votação em separado do inciso IV
do art. 155, constante do art. l y do substitutivo, para sua
supressão. .

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado GENE
BALDO CORREIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque n9 51, para votação em separado do inciso IV
do art. 155.

Votação da matéria destacada. Prejudicada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados GENEBALDO CORREIA, JOSÉ SERRA, LUíS
EDUARDO, SÉRGIO AROUCA, LUIZ CARLOS
HAULY, LUIZ PIAUHYLINO, RONALDO CAIADO,
JOSÉ LUIZ MAIA, ROBERTO FREIRE, LUIZ SALO
MÃO, RONALDO CAIADO, JOSÉ FORTUNATI,
GASTONE RIGHI, ALDO REBELO, JONES SANTOS
NEVES, LUIZ ROBERTO PONTE, PAULO DELGA
DO, ROBERTO FREIRE, JOSÉ MARIA EYMAEL,
NELSON JOBIM.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Prejudicados os
destaques n'" 52 e 53.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque n9 5, para votação em separado de parte do substi
tutivo da Comissão Especial destinada a apreciar a Pro
posta de Emenda à Constituição n° 48-C, de 1991. Rejei
tado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados GENEBALDO CORREIA, JOSÉ LUIZ MAIA,
ROBERTO FREIRE, GASTONE RIGHI, JOSÉ SER
RA, SÉRGIO AROUCA, JONES SANTOS NEVES,
HÉLIO BICUDO, LUIZ.CARLOS HAULY, LUIZ SA
LOMÃO, JOSÉ MARIA EYMAEL, LUIZ CARLOS
HAULY, LUIZ PIAUHYLINO, LUÍS EDUARDO, AL
DO REBELO, JOSÉ LUIZ MAIA, VICTOR FACCIO
NI, PAULO DELGADO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento de preferência para votação do destaque n9 169,
referente ao art. 99 do substitutivo do Relator. Aprovado.

Votação em matéria destacada. Rejeitada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados FRANCISCO DORNELLES, ROBERTO FREI
RE, NELSON JOBIM, JOSÉ MARIA EYMAEL,
FRANCISCO DORNELLES, JOSÉ MARIA EYMAEL,
LUIZ SALOMÃO, Luís EDUARDO, MUSSA DE
MES, ALOIZIO MERCADANTE, Luís EDUARDO,
GASTONE RIGHI, MORONI TORGAN, GERSON PE
RES, LUIZ PIAUHYLINO, ELÍSIO CURVO, JONES
SANTOS NEVES, ALDO REBELO, SÉRGIO AROU
CA, LUIZ CARLOS HAULY, LUIZ GIRÃO, GENE
BALDO CORREIA, CIDINHA CAMPOS, SÉRGIO
SP~DA, CHICO VIGILANTE.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolhimento dos
pedidos de retirada de destaques de autoria dos Deputados
José Luiz Maia e Luís Eduardo.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados
ROBERTO FREIRE, JOSÉ MARIA EYMAEL, MUS
SA DEMES, JOSÉ MARIA EYMAEL, ROBERTO
FREIRE, JOSÉ FORTUNATI, GENEBALDO COR-
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REIA, PAES LANDIM, ALDO REBELO, ELÍSIO
CURVO, ROBERTO FREIRE, ELÍSIO CURVO, JOSÉ
SERRA, EDEN PEDROSO, JOSÉ SERRA, LUÍS
EDUARDO, JOSÉ LUIZ MAIA, ALDO REBELO,
GASTONE RIGHI, LUIZ CARLOS HAULY.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque nV 61, referente ao parágrafo 39 do art. 155 da
Constituição Federal.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados
GASTONE RIGHI, ROBERTO FREIRE, JOSE LUIZ
MAIA, ALDO REBELO, VIVALDO BARBOSA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Convocação de
sessão extraordinária para o dia 21 do corrente, às 10 horas.

VI - Encerramento

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
Primeira Secretaria - cópia do quadro geral de Requeri
mentos de Informação que estão aguardando resposta,
'8tualizado até 18-1-93.

3-MESA
4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
5 - COMISSÕES

Ata da 7a Sessão, Extraordinária, Matutina, da 7a Sessão
Legislativa Extraordinária, em 20 de janeiro de 1993

Presidéncia do Sr.: Luiz Moreira, 3° Suplente de Secretário.

ÀS 10 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

lbsen Pinheiro
Genésio Bernardino
Waldir Pires
Inocencio Oliveira
Etevaldo Nogueira
Rob9on Thma
lJ.Jiz Moreira
João Paulo

Roraima

Luciano Castro - Bloco.

Amazonas

João Thome - B. Democ.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco.

Maranhão

Mauro Fecul)' - Bloco.

Pernambuco

Fernando Lyra - B. Democ.

Distrito Feden\!

Paulo Octávio - Bloco; Sigmaringa Seixas - B. Democ.

Goiás

Antônio Jesus - B. Democ.; AntOnio Faleiros - B. De
moc.; Délio Braz - Bloco; Haley Margon - B. Democ.; João
Natal - B. Democ.; Lúcia Vânia - B. Democ.; Luiz Soyer 
B. Democ.; Maria Valadão - Bloco; Mauro Borges - Bloco;
Mauro Miranda - B. Democ.; Paulo .Mandarino - Bloco; Pe
dro Abrão - B. PSTR; Roberto. Balestra - Bloco; Ronaldo
Caiado - Bloco; Wilmar Rocha - Bloco; Virmondes Cruvinel
- B. Democ.; 'li Gomes da Rocha - Bloco.

Mato Grosso dó Sul

Elfsio Curvo - Bloco; Flávio Derzi - Bloco; George Ta
kimoto - Bloco; José Elias - Bloco; Marilu Guimarães - Blo
co; Valter Pereira - B. Democ.; Waldir Guerra - Bloco.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco; ÂntOnio .Ueno - Bloco; Basí
lio ViIlani - Bloco; Carlos Roberto Massa - Bloco; Carlos Scar
pelini - B. PSTR; Delcino Tavares - B. PSTR; Deni Schwartz
- B. Democ.; Edésio Passos - B. Democ.; Edi Siliprandi - B.
Democ.; Élio Dalla-Vecchia - B. Democ.; Flávio Aros - B.
Democ.; Ivânio Guerra - Bloco; Joni Varisco - B. Democ.; Jo
sé Felinto - B. PSTR; Luciano Pizzatto - Bloco; Luiz Carlos
Hauly - B. PSTR; Matheus Iensen - Bloco; Moacir Michelet
to - B. Democ.; Munhoz da Rocha - B. Democ.; Onaireves
Moura - Bloco; Otto Cunha - Bloco; Paulo Bernardo - B.
Democ.; Pedro Tonelli - B. Democ.; Pinga Fogo de Oliveira
- Bloco; Reinhold Stephanes - Bloco; Renato Johnsson - B.
PSTR; Sérgio Spada - B. Democ.; Werner Wanderer - Bloco;
Wilson Moreira - B. Democ.

Santa catarina
Ângela Amin - Bloco; Cé~r Souza - Bloco; Dejandir

Dalpasquale - B. Democ.; Dércio Knop - B. Democ.; Edison
Andrino - B. Democ.; Hugo Biehl - Bloco; Luiz Henrique 
B. Democ.; NeI.'lOn Morro - Bloca; Neuto de Conto - B. De
moc.; Orlando Pachedo - Bloco; Pauló Duarte - Bloco; Ru
berval Pilotto - Bloco; Valdir Colatto - B. Democ.; Vasco Fur
Jan - Bloco.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ.; Adroaldo Streck - B. Democ.
; Adylson Motta - Bloco; Aldo Pinto - B. Democ.; Amaury
Müller - B. Democ.; Amo Magarinos - Bloco; Carlos Azambu
.ia - Bloco; Carrion Júnior - B. Democ.; celso Bernardi - Blo
co; Eden Pedroso - B. Democ.; rernando Carrion - Bloco;
Fetter Júnior - Bloco; Germano Rigotto - B. Democ.; Hilário
Braun - B. Democ.; Ivo Mainardi - B. Democ.; João de Deus
Antunes - Bloco; Jorge Uequed - B. Democ.; José Fortunati
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- B. Democ.; LufS' Roberto Ponte - B. Democ.; Mendes Ribei
ro - B. Democ.; Nelson Jobim - B. Democ.; Nelson Proença
- B. Democ.; Odacir Klein - B. Democ.; Osvaldo Bender 
Bloco.; Paulo Paim - B. Democ.; Telmo Kirst - Bloco; Valdo
miro Uma - B. Democ.; Victor Faccioni - Bloco; Waldomiro
Fioravante - B. Democ.; Wilson MtilIer - B. Democ.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - A lista de pre

sença o comparecimento de 113 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,

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

anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. NILSON GIBSON, servindo como 2º Secretário,

procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Passa-se à leitura
do expediente.

111 - EXPEDffiNTE
OFÍCIOS

Do Exmº Ministro Antônio Torreão Braz, Presidente
do Superior Tribunal. de Justiça e do Conselho da Justiça
Federal, nos seguintes termos:
OFíCIO Nº 28/92/STJ/CJF

Brasília, 3 de dezembro de 1992

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor President~,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração
·dos ilustres membros das Casas do Congresso Nacional,
na forma do art. 96, lI, alínea b, da Constituição Federal,
o incluso Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.483/92,
com a devida justificativa e os anexos a que se refere.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevado apreço e distinta conside
ração. - Ministro Antônio Torreão Braz, Presidente
do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça
Federal.

Recebo como Subsídio; junte-se ao PL nº
2.483/92.

Em 20-1-93. -Ibsen Pinheiro, Presidente.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 2.483, DE 1992

Dispõe sobre o remanejamento de cár
gos criados pela Lei nº 7.178, de 19 de dezembro
de 1983, para o Quadro de Pessoal Permanente
da Secretaria do Conselho da Justiça Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam remanejados para o Quadro de

Pessoal Permanente da Secretaria do Conselho da Jus
tiça Federal, com o.código CJF-DAS-lü2.4, oito cargos
em comissão de Assessor, pertencentes ao Grupo Dire
ção e Assessoramento Superiores, código JF
DAS-I02.1, criados pelo Anexo I da Lei n9 7.178, de
19 de .dezembro de 1983.

Art. 2º Ficam criados, nos Quadros de Pessoal
Permanente da Secretaria.do Conselho da Justiça Fede
ral, com o código CJF-DAS-I02.4, oito cargos em comis
são de Assessor, pertencentes ao Grupo Direção e As
sessoramento Superiores, código JF-DAS-102.4, criados
pelo Anexo I da Lei n9 7.178, de 19 de dezembro de
1983.

Art. 29 Ficam criados, nos Quadros de Pessoal
Permanente das Seções Judiciárias da Justiça Federal
de Primeiro Grau, das 2~ e 5~ Regiões, os cargos constan
tes dos Anexos I e II desta Lei.

Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação des
ta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias con
signadas à Justiça Federal de Primeiro Grau.

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Esta emenda busca suprir inconstitucionalidade
que, levantada" pela Assessoria Jurídica do Presidente
da República, motivou vetos aos Projetos de Lei que
dispuseram sobre a reestruturação da Justiça Federal
de Primeiro Grau na 2~ e na 5~ Regiões. Entendeu-se
que há necessidade de ser expressamente consignado,
no texto da lei, qual o posidonamento desses cargos
em comissão.

Assim, para permitir que se viabilize tanto o rema
nejamento dos cargos para o Conselho da Justiça Fede
ral quanto para as mencionadas Regiões da Justiça Fede
ral, propõe-se a fixação dos níveis de "Classificação dos
citados cargos em comissão, superando-se, deste modo,
os óbices constitucionais· a que se referem os vetos do
Poder Executivo.

Por oportuno, tal providência restabelecerá a con
veniência da implantação de varas especializadas em
execução fiscal, objetivo maior pretendido pela Justiça
Federal e pelo Poder Executivo (Fazenda Nacional e
Ministério da Previdência Social), medida que, por cer
to, poderá contribuir para melhorar o fluxo das receitas
devidas à União.
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QUADRO PERMANENTE DE
JUDICIÁRIAS DA JUSTICA

(Art. 29 da Lei n9

ANEXO r i

PESSOAL DAS 'SECRETARIAS DAS
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA

I de " de de

SEÇõES
2ê REGI~O

)

~----~------------------------------------~---~----------------------------
~RUPO DENOMINAC~O CóDIGOS NúMERO DE

CARGOS

D1P~~ão e Assessora
mento Superiores (JF
DAS-iOO)

Diretor de Secreta,i~

Diretor de Subsecreta,ia
Diretor de Núcleo

.JF-DAS-iOi.5
JF-DAS-iO!.4
JF-DAS-iOl.2

35
02
li

._-----------------------------------------~~=~~=~-~--------------------------

Atividades de
Apoio Judiciário
<JF-AJ-020)

Outras Ativida
des de Nível
Superior
<JF-NS-900)

Técnico Judiciário
Oficial de Justi~a

Avaliador
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
Agente de Seguranca
Judiciária

MÉdico
Odontólogo
Engenheiro
Contador

JF-AJ-02!

JF-AJ-025
JF-AJ-022
JI='-AJ-023

JF-AJ-024

JF-NS-90i
JF-NS-909
JF-NS-9i6
JF-NS-924

265

192
550
218

68

03
02
02
04

._--------------------------------------------~~~~---------------------------
Outras Ativi
dades de Nível
Ml?aio
(Jr-NM-iOOO)

Auxiliar de Enfermagem
Técnico de Contabilidade
Auxiliar Operacion~l

de Servi~os DivErsos

JF-NM-!OOi
JF-NM-i042

JF-NM-i006

03
06

25_____________________________________......_=-__G=o _ _.-._=.,,='-='==~;o..=.~ _

Processamento
de Dados
(JF-PRO-i600)

Operador
Digitador

,JF-PRO-i603
JF-PRO-!604

16,
14

---,..------------------------------------_......~--_._-~---- -----------------------
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QUADRO PERMANENTE DE
JUn{CIÁRIAS DA JUSTI~A

(Art. 29 da Lei n9

ANEXO 11
PESSOAL DAS SECRETARIAS DAS SE~õES

FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIaO
, de .. de de)

-~--------------------------------------------------------------------------~
GRUPO

DiP~~ão e Assessora
mento Superiores (JF
DAS-iOO)

DENOMINA~Z!io

Diretor de Secretaria
Diretor de Núcleo

CóDIGOS

JF-DAS-iOi.5
JF-DAS-iOi.2

NúMERO DE
CARGOS

07
i4

.~----------------------------------------------------------------------------

Atividades de
Apoio
Jud i c iár- ia
(JF-AJ-020)

Outras Atividades
de Nível Superior
(JF-NS-900)

Outras Atividades
ele Nível Médio
(1F-NM-iOOO)

Serviç:o de
Transporte Ofi
cial e Portaria
(JF -TP-i200)

Técnico Judiciário
Oficial de Justi~a

Avaliador
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
Agente de Seguran~a

Judiciária

Bibliotecário

Telefonista
Auxiliar Operacional
de Servi~os Diversos

Agente de Portaria

JF-AJ-02!

JF-AJ-025
JF-AJ-022
JF-AJ-023

JF-AJ-024

JF-N8-932

JF-NM-i044

JF-NM-i006

JF-TP-i202

83

97
258

77

28

04

07

39

07

-----------------------------------------------------------------------~----
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Finda a leitura
do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.

o SR. NILSON GmSON (Bloco Parlamentar Democrá
tico - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s

e Srs. Deputados, já se encontra na pauta dos trabalhos da
Ordem do Dia a Proposta de Emenda à Constituição n9 48-C,
de autoria do nobre Deputado Luiz Carlos Hauly. A ela foram
anexadas várias outras propostas, inclusive uma do nobre e
ilustre Deputado Prisco Viana um dos grandes e eméritos
representantes do povo brasileiro nesta Casa, a qual sugere
uma melhor distribuição dos tributos pela Receita Federal,
que está tendo problema com a distribuição de lubrificantes
e combustíveis líquidos e gasosos. S. Ex~ propõe a alteração
dos artigos 153 e 155 da nossa Constituição, que, no § 39

dispõe que "à 'exceção dos impostos de que tratam o inciso
I, b, do caput deste artigo e os artigos 153, I, II e VIII,
e 156, 111, nenhum outro tributo incidirá sobre operações
relativas a energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos,
luhrificantes e minerais" e ainda do art. 167, que dispõe sobre
a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.

Realmente o Deputado Prisco Viana tem inteira razão
quando afirma que a manutenção, ~ conservação e a expansão
da malha fodoviária federal, no período entre 1945 e 1988,
tiveram por principal suporte financeiro o Fundo Rodoviário
Nacional - FRN. Esses recursos provinham, na sua quase
totalidade, do Imposto sobre Lubrificantes e Combustíveis
Líquidos e Gasosos.

Faço aqui um parenteses para destacar que o Deputado
Prisco Viana domina este assunto com grande facilidade,
maestria e intelectualidade, já que, por vários períodos, foi
Presidente de Comissão Permanente que trata desta matéria
nesta Casa. Faço esse destaque porque o considero impor
tante.

Até 1983, 60% desse imposto provia o FRN, gerido pelo
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Desse
montante 32% eram entregues aos Estados e 8% aos Municí
pios. para serem utilizados, obrigatoriamente, em seus planos
rodoviários. Mesmo antes de 1983, parte desses recursos que
eram destinaos ao FRN foram desviados para outros órgãos
federais.

Com relação a isso, o Deputado Prisco Viana, com pro
priedade, inteligência e sutileza, na sua proposta de alteração
dos artigos 153, 155 e 167, lembra que a Constituição de
1988 não deferiu à competência federal qualquer imposto que
incida sobre combustíveis e lubrificantes nas operações realiza
das em território nacional; apenas possibilitou a incidência
dos impostos sobre a importação e a exportação. Os combus
tíveis e lubrificantes passaram a ser tributados pelos Estados,
através do ICMS e pelos Municípios, através do Imposto sobre
Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos.

Esses destaques são para que nos lembremos da necessi
dade de que essa proposta do Deputado Prisco Viana seja.
efetivamente analisada, discutida e debatida pelo Plenário,
a fim de que possamos acatar o entendimento de S. Ex~

Vejam V. Ex" o que o substitutivo proposto pelo Depu
tado Benito Gama dispõe, n0S incisos II e IIJ do art. 155:

"11 - operações relativas à circulação de merca
dorias e sobre prestações de serviços de transporte inte
restadual ·e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

111 - propriedade de veículos automotores;"

Na minha opinião, haveria a necessidade de uma melhor
redação do texto apresentado pelo Deputado Benito Gama,
a fim de que pudéssemos aproveitar melhor o entendimento
exposto pelo Deputado Prisco Viana.

Quanto ao art. 99 do substitutivo do Deputado Benito
Gama, Relator da matéria, há a necessidade de ser melhor
redigido, já que, como está cria uma série de dificuldades,
uma série de problemas. No art. 99 , é dito:

"Art. 99 As diferenças existentes entre quaisquer índi
ces de preços e os utilizados para a atualização de tributos
e contribuições federais somente poderão produzir, nos ter
mos da lei, efeitos contábeis ou societários desde as datas
em que ocorrentes, não se admitindo, neste caso, a invocação
de direito ou a sua utilização para efeitos fiscais."

É uma aberração jurídica não se poder argüir a invocação
dt direito. A Casa, legislando dessa forma, estará agredindo
o que existe de mais limpo nas nossas ciências jurídicas.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex~ a generosidade de me
permitir falar por tanto tempo sobre o ajuste fiscal.

Não estávamos preparados para isso, pois íamos para
a reunião de lançamento da candidatura do Deputado Inocên
cio Oliveira à Presidência da Casa, quando fomos advertidos
de que haveria a necessidade de se discutir a matéria.

Sabe V. Ex\ SI. Presidente, que realmente o melhor
homem e o melhor nome para a Casa é o do Deputado Inocên
cio Oliveira. Odacir Klein é um bom candidato a Líder do
meu partido - e aproveito esta ocasião para lançar o nome
de S. Ex~ para ocupar a Liderança do PMDB.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco Parlamentar Demo
crático - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~S e Srs. Deputados, hoje tivemos a comunicação de que
foi designada uma comissão para, em visita à cidade de Forta
leza, examinar as condições da Escola Técnica Federal daquela
capital, dentre as providências e os estudos autorizados pelo
SI. Ministro, no sentido de transformá-la em um Centro Fede
ral de Educação Tecnológica - CEFET, a exemplo de outros
já existentes, os quais têm dado demonstração cabal da sua
importância para a tecnologia do País, como é o caso dos
Cefetes do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Quero regis
trar a minha alegria e satisfação em verificar que aquele estabe
lecimento de ensino do meu Estado tem prestado relevantes
serviços pela qualidade do ensino, mostrando que a escola
pública pode oferecer ensino de qualidade, desde que haja
vontade política e decisão. Agora a Escola Técnica Federal,
que tem preparado técnicos de nível médio em diversos seto
res, quer transformar-se em um centro tecnológico da maior
importância para a preparação dos jovens no Estado do Ceará.

Esse fato ocorre no momento em que todos nós estamos
empenhados na votação desta lei fundamental para a educa
ção. Hoje, esta sessão, que se realiza em caráter extraor
dinário, tem o objetivo de dar continuidade à votação do
Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
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Ontem, estivemos reunidos durante várias horas, com
um colegiado de representantes de todos os partidos, para
encontrarmos os pontos de entendimento na votação dessa
matéria. E conseguimos chegar a um acordo acerca do ensino
médio e do ensino técnico profissional, correspondente aos
Capítulos X e XI, o que nos vai permitir votar essas matérias
hoje, de forma acordada e tranqüila, dando mais um passo
para que possamos, no mais curto espaço de tempo possível
- oxalá ainda no período da convocação extraordinária 
aprovar esta lei da maior importância para a educação do
País.

Neste instante, concluindo essas breves considerações,
apelo para todos os companheiros que se encontram nos seus
gabinetes, nas Comissões e nos diversos setores da Casa, a
fim de que compareçam ao plenário e registrem suas presen
ças, de forma que atinjamos o quorum necessário, e o Presi
dente dos trabalhos possa dar início à votação desta matéria
tão importante para a educação.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
esclarece aos Srs. Deputados que o painel eletrônico se encon
tra aberto para registro de presença, uma vez que temos na
Ordem do Dia a continuação da votação da lei de Diretrizes
e Bases da Educação.

Continuando o período de Breves Comunicações, conce
do a palavra ao nobre Deputado Wilson Campos.

o SR. WILSON CAMPOS (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr~s e Srs. Deputados, mais uma vez assumo à tribuna desta
Casa para solicitar dos companheiros um repensar. Estamos
criando uma dificuldade enorme, em virtude de certos pronun
cjamentos antecipados a respeito da reforma fiscal.

O Governo mandou-nos uma proposta de reforma fiscal,
demonstrando que precisam ser aprovados pelo menos três .
itens: o Imposto sobre Operações Financeiras, a quebra do
sigilo bancário e a despesa da anualidade, que é constitucional.
Se não aprovamos pelo menos três dos sete itens pedidos,
este País se tornará ingovernável. A Previdência, por exemplo,
fez um esforço muito grande para que, até 31 de dezembro,
o Governo, graças ao trabalho iniciado pelo Deputado Rei
nhold Stephanes e continuado pela sabedoria e competência
do Deputado Antônio Britto, regularizasse a situação dos
pensionistas e aposentados, o que envolve a quantia de 33
trilhões de cruzeiros.

Sr. Presidente, não é possível que esta Casa dê as costas
para a mensagem do Presidente da República a respeito da
reforma fiscal. Não temos esse direito. Esta Casa tem uma
responsabilidade muito grande, já que 441 Srs. Deputados·
aceitaram a tese de desonestidade comprovada e do desgo
verno implantado pelo ex-Presidente Collor, qtre dizia sempre
que não podia atender às solicitações dos trabalhadores e
desviava o dinheiro do trabalhador e da Nação brasileira.

Sr. Presidente, espero que todos nós estejamos cientes
da responsabilidade que temos, porque estamos sendo vigia
dos por aqueles que nos mandaram para cá. Recentemente,
estive em dez Municípios pernambucanos, e todos nos cobra
ram melhorias nas rodovias e ferrovias, que estão quase acaba
das. Como se poderá conservar e construir novas rodovias?
Está aqui a Lei de Diretrizes e Bases, da Educação, que
significa quase um orçamento. Portanto, devemos dar condi-

ções ao Sr. Presidente da República para que S. Ex' possa
governar.

Estamos vendo, Sr. Presidente, a quantidade de alunos
nas filas de matrícl,lla. Já se comprova a necessidade de novas
cadeiras e novas salas de aula para abrigar um milhão de
alunos, dentro de, no máximo, dois anos. Se não apoiarmos
o Presidente da República, não teremos condições de cobrar
nada amanhã, mas seremos cobrados pelos que nos mandaram
a esta Casa.

Deixo o apelo, Sr. Presidente. de um homem que há
40 anos milita na vida pública e vê a necessidade de se fazer
alguma coisa. É o mínimo que podemos fazer. Censura-se
instituição do Imposto sobre Operações Financeiras, mas é
a primeira oportunidade em que é proposto um imposto para
que todos paguem um pouco, porque, no momento, só quem
paga impostoneste País é o assalariado, que não pode sonegar:
desconta na fonte. Hoje, diz-se que a sonegação atinge dois
terços das necessidades, de cada um. Por exemplo, quando
um empresário vai à televisão, a primeira coisa que diz é
que os gastos públicos precisam ser reduzidos, mas não diz
que se compromete a levar para suas entidades de classe a
obrigatoriedade e a necessidade de se ter vergonha na cara,
acabando, de uma vez por todas, com essa sonegação absurda.
Sonegação, inflação e corrupção são irmãs siamesas, Sr. Presi
dente, que derrubam qualquer Governo, qualquer sistema.
Elas são um ato impatriótico dos que as praticam.

Sr. Presidente, em nome da Nação brasileira, daqueles
que não podem estar aqui, mas que me mandaram a esta
Casa, deixo meu apelo no sentido de que estudemos a possibi
lidade de aprovar pelo menos três pré-requisitos solicitados
pelo Sr. Presidente da República, que, além de ser um homem
humilde que está dentro do padrão da vida brasileira, é um
homem que tem um interesse invulgar, um interesse imenso
em acertar. É justo que o ajudemos a acertar. nesta fase
difícil e transitória que hoje o País atravessa.

O SR. PRISCO VIANA (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou no dever de agra
decer ao nobre Deputado Nilson Gibson os comentários feitos
à emenda de nossa autoria, que está apensada à emenda que
vai ser objeto de deliberação do Congresso - espera-se 
na tarde de hoje. De fato, em setembro de 1991, quase um
ano e meio antes que o Governo cogitasse da proposta de
um ajuste fiscal, apresentamos emenda constitucional que per
mitia ao Governo criar um imposto incidente sobre combus
tíveis derivados do petróleo, para arrecadar fundos destinados
à construção e à conservação da rede viária do País.

Sr. Presidente, através desta emenda, imaginávamos que
estaríamos reconstituindo ou restaurando, melhor dizendo,
o antigo Fundo Rodoviário Nacional, extinto em decorrência
de um equívoco da Assembléia Nacional Constituinte, ao eli
minar os impostos únicos, como foi dito pelo Deputado Nilson
Gibson. O Fundo Rodoviário Nacional constituía-se da receita
do Imposto Único sobre Combustíveis e representava uma
fonte estável, duradoura, permanente de recolhimento auto-

. mático, de que se utilizava o DNER para desenvolver o pro
grama rodoviário do País.

O nobre Relator Benito Gama acolheu em parte a emen
da. Digo que S. Ex~ acolheu a idéia e se antecipou, definindo
que imposto seria. Ocorre que a sua opção, a nosso ver,
não foi a mais correta, porque esse imposto incidira sobre
o IPI, tributo que, pela Constituição, tem parte de sua arreca-
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dação destinada à formação do Fundo de Participação dos
Estados e Município. Teríamos, portanto, uma recdta insufi-
ciente para a sustentação dos programas rodoviários. .

Na nossa avaliação, esse imposto poderia incidir sobre
as operações de importação de petróleo, que, aliás, está sendo
a fonte na qual o Governo tem buscado arrecadar recursos,
ainda insuficientes para os programas de construção e conser
vação de estradas.

Entretanto - repito - optou o Relator pela incidência
sobre o IPI, que, pelas razões aqui apontadas, é uma solução
incorreta.

O Congresso deve assumir uma atitude corajosa em rela
ção à situação das rodovias nacionais, que estão em estado
de calamidade. Estamos perdendo todo um patrimônio cons
truído durante anos e anos de sacrifício, o que representa
vultosos investimentos na montagem desse sistema rodoviário.

Ora, Sr. Presidente, a situação atual das estradas traz
as seguintes conseqüências: dentre outras, eleva as tarifas ro
doviárias excessivamente, porque há perdas no transporte,
perdas em relação ao elevado consumo de combustíveis e
ao desgaste dos veículos e perdas de vidas. As estatísticas
estimam em cinco mil o número de mortos a cada ano por
causa da situação em que se encontram as estradas.

Sr. Presidente, essa seria uma posição importante, a ser
assumida pelo Congresso nesta hora. Ontem, o meu partido,
o PDS, tomou uma decisão corajosa e coerente em favor
do País e do povo. Unanimemente decidiu votar contra a
proposta do Deputado Benito Gama da forma como foi conce
bida, por representar um aumento de impostos e por entender
o partido que a questão é mais de cobrança do que de aumento
de impostos. Entende ainda o partido que, neste instante,
não caberia impor à sociedade, à economia e aos meios de
produção um aumento da carga tributária. Nessa ocasião apelo
para o meu partido, a fim de que abra exceção para este
novo imposto, porque ele se justifica plenamente pelas razões
que alinhei. Se recuperarmos as rodovias nacionais, estaremos
fazendo uma grande economia para o País. O Brasil ganhará
com uma reforma desse tipo.

Sr. Presidente, para concluir, constrangidamente eu di
vergiria neste instante da afirmativa que fez o nobre Deputado
Wilson Campos. Não entendo que, pelo fato de haver sido
votado aqui o impeachment e ter assumido o Sr. Vice-Pre
sidente da República. o Congresso Nacional esteja compro
metido a dar apoio automático ao Governo de S. Ex' O Sr.
Itamar Franco - já o disse em outra oportunidade - não
é produto do Congresso, mas da Constituição. E, no instante
em que aqui assegurarmos o pleno funcionamento das institui
ções, o acatamento absoluto da Constituição, estaremos dando
a S. Ex" as condições de governabilidade indispensáveis, sem
que isto implique que a cada partido, cada Parlamentar deva
automaticamente alinhar-se às posições do Governo.

A posição, portanto, do meu partido, o PDS, é no sentido
de que o Governo busque outras alternativas. E o partido,
de logo, anunciou sua posição a favor de uma solução alterna
tiva, que é a emenda que tramita no mesmo instante, apensada
ao mesmo projeto, de autoria do Deputado Luís Roberto
Ponte, a qual estabelece uma redução de tributos, com a
possibilidade de aumento de arrecadação, pela agregação de
setores que hoje não pagam e que seriam alcançados por
essa sistemática estabelecida na Emenda Ponte.

o SR. OSVALDO BENDER (Bloco Parlamentar - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Depu-

tados, hoje, finalmente, segundo o prágramado, vai entrar
em pauta para votação o ajuste fiscal, tão falado, tão detestado
pela opinião pública.

Como a discussão já foi encerrada, quero aproveitar este
momento para, mais uma vez, manifestar-me contra qualquer
dispositivo - embora alguns pudessem até ser aprovados 
que provoque aumento de tributos, mas, a favor daquele que
contribua para a diminuição da sonegação. Como exemplo,
cito o dispositivo de quebra do sigilo bancário. Sou plenamente
favorável a que as contas bancárias sejam transparentes, aber
tas. Não vejo motivos para que clamemos pela permanência
do sigilo bancário. Mas os demais dispositivos, na sua grande
maioria, são contra o meu pensamento, que também é o do
meu partido. O PDS se manifestou ontem, em reunião, unani
memente contra o projeto na sua totalidade. quando, então,
o referido projeto entrar em pauta no dia de hoje, na primeira
votação, o nosso partido vai votar contra. E espero. que outros
Parlamentares, em grande número, também façam essa mani
festação contrária à instituição de um novo ajuste fiscal, e,
principalmente, à criação do imposto sobre Valores Finan
ceiros.

Faço um apelo·a todos os Srs. Parlamentares no sentido
de que, independentemente das cúpulas partidárias, que mui
tas vezes estão comprometidas com o Governo, analisam o
pensamento daqueles que representamos.

Há poucos qias, no Rio Grande do Sul, elevou-se o ICM
em mais 1%, sem falarmos no aumento dos conbustíveis,
aprovado na Assembléia Legislativa. Mas, no geral, o aumen
to foi de 1%. Passou, então de 17% para 18% o ICM no
Rio Grande do Sul. Vai-se chegar ao ponto em que aqueles
que estão pagando impostos não vão mais poder fazê-lo. Para
o sonegador, tanto faz se o percentual é de 17, 18 ou 50%,
porque, de qualquer forma, ele não vai pagar. É inadmissível
que a toda hora se criem novos impostos. É mais fácil para
o Governo onerar aquela camada de empresas corretas, dedi
cadas, honestas, porque estas vão pagar sem reclamar, do
que ir em busca da arrecadação dos sonegadores - e sabemos
que a dívida ativa de pessoas que não pagaram é muito grande.
Pedimos às autoridades governamentais que façam a cobrança
daqueles que não pagam tributos e não elevam os impostos
em um centavo. Precisamos de uma reforma fiscal através
da qual todos paguem, mas paguem pouco, sem sobrecarregar
uma pequena camada da sociedade, porque, em última análi
se, a elevação de impostos recai sobre os trabalhadores e
sobre o povo, que consome mercadorias.

Por isso, apelo para todos os Srs. Parlamentares nó sen
tido de que rejeitem o projeto, sem falar em destaques. Logo
de saída, na primeira votação, votem "não".

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr'S e Srs. Parlamentares, há vários meses, o Congresso Nacio
nal se debruça com muito carinho sobre a proposta de ajuste
fiscal. Inicialmente, houve uma proposta enviada pelo Go
verno Fernando Collor de Mello, que procurava mexer em
vários dispositivos da Constituição Federal, na verdade, pre
tendenido fazer uma verdadeira revisão, uma minirreforma
na Carta Magna. Com o impeachment de Collor, o Governo
Itamar Franco voltou ao assunto, procurando um entendi
mento com o Congresso Nacional sobre a matéria. Mas, na
prática, a proposta de Itamar Franco em pouco difere da
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proposta de Collor de f\4ello. A Comissão Especial apresentou
um substitutivo por intermédio do Deputado Benito Gama
o qual, ao invés de aperfeiçoar a proposta, segundo a nossa
compreensão, dificulta sua tramitação e aprovação pela Câma
ra dos Deputados e pelo Congresso Nacional.

Na semana que passou, convocados que fomos pelo Presi
dente da República para discutir prioritariamente o ajuste
fiscal, participamos de uma série de reuniões com as demais
Lideranças partidárias. Imaginávamos que essas reuniões te
riam o caráter de buscar a negociação e o entendimento entre
vários partidos e a Liderança do Governo. Contudo, os encon
tros se foram mostrando totalmente infrutíferos.

No dia de ontem, mais uma vez fomos convocados para
comparecer a uma reunião na Presidência da Casa para que
pudéssemos - quem sabe - entabular uma nova negociação.
Para surpresa nossa, o Deputado Ibsen Pinheiro simplesmente
anunciou que iria começar a votação em seguida, colocando
o ajuste fiscal como segundo ponto da pama.

Nós, do Partido dos Trabalhadores, desde o princípio,
procuramos negociar e debater o ajuste fiscal com profun
didade, ponto a ponto, colocando a nossa visão no sentido
da necessidade de que haja um amplo combate à sonegação
e uma reestruturação da máquina arrecadadora, enfim, que
o ajuste fiscal p'ossa efetivamente fazer a justiça fiscal, ficamos
extremamente surpresos, porque se colocava um obstáculo
diante da possibilidade de ocorrer uma negociação.

A bancada do PT, premida pelo tempo e colocada contra
a parede por decisão do presidente da Câmara dos Deputados,
simplesmente decidiu votar, na globalidade, contra o projeto
do Governo.

A partir daí, felizmente, o Líder do Governo e outras
Lideranças fizeram um acordo e transferiram a votação de
ontem para o dia de hoje, para que negociações sérias fossem
realmente iniciadas.

Tenho tratado do assunto, juntamente com o Deputado
Aloízio Mercadante, pela bancada do PT, e posso afirmar
que ,ontem, pela primeira vez, começamos a tratar seriamente
da matéria.

Por isso, Sr. Presidente, sinto-me muito à vontade para
vir à tribuna afirmar que acredItamos que a proposta feita
pelo Depuado Roberto Freire, Líder do Governo, apresenta
alguns avanços em relação ao que existia. O fato de não ter
sido colocada agora a implantação da CVA em substituição
ao Finsocial, ao PIS-PASEP e ao Imposto sobre Lucro signi
fica, sim que o Governo também admite que é necessária
uma profunda reflexão sobre a matéria. Certamente, se apro
vássemos a CVA agora, que representa um avanço na legisla
ção tributária, isso poderia, no entanto, significar um claro
golpe para os recursos que são enviados para a área da saúde.

Também ficamos satisfeitos com a proposta do Governo
de retirar o Imposto sobre Combustíveis que, além de ser
um imposto claramente inflacionário, em pouco aumentaria
a arrecadação do Governo Federal.

Outro aspecto do qual não pretendemos abrir mão e com
que tanto o Líder do Governo quanto o Deputado José Serra
concordaram é a não transferência do ITR para os Estados.
Entendemos que o ITR deve fazer parte de uma política glo
bal, permanecendo, assim, nas mãos da União.

Outro ponto que ainda permanece em negociação é o
seguinte: o Partido dos Trabalhadores manifestou o seu desejo
de olhar mais atentamente para a criação do IPMF, por se
tratar de mais um imposto que vai colocar a mão no bolso
do contribuinte. Porém, se o Governo concordar em atú~làr

os 100% dos recursos do IPMF aos programas sociais. o PT
votará a favor do imposto. Não concordamos. de forma algu
ma, com a exceção feita no substitutivo do Deputado Benito
Gama quanto aos 18% do que é arrecadado pelo IPMF que
serão destinados à educação. Queremos que os 18% da educa
ção sejam destinados a programas educacionais, para meninos
e meninas de rua e, principalmente, para a educação especial.
Também desejamos que os 30% que seriam destinados para
o pagamento da dívida interna sejam simplesmente retirados
do texto. Não podemos admitir que um novo imposto, que

. vai onerar trabalhadores e a população em ge(aL ··seja criado
para pagar banqueiros, isto é, para pagar a dívida interna
dos Estados. Além disso, queremos que, no Plano Plurianual
e no Orçamento, o restante dos recursos captados pelo IPMF
sejam destinados claramente a programas sociais.

Se o Governo concordar com essa orientação, o Partido
dos Trabalhadores estará propenso a votar favorávelmente
ao ajuste fiscal. Caso isto não aconteça, votará contra o IPMF
e, conseqüentemente, contra o ajuste fiscal.

o SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr'" e Srs. Deputados, talvez ao longo do dia de hoje este
Plenário venha a votar a proposta de ajuste fiscal apresentada
pelo Governo Itamar Franco. Gostaríamos de destacar que,
do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, uma reforma
fiscal é, de fato, uma exigência da conjuntura econômica do
País, especialmente se ela for entendida no sentido da sua
relação com a retomada do desenvolvimento e. mais do que
isso, com um projeto de desenvolvimento que represente a
distribuição da renda, da riqueza e do poder no País.

Por isso mesmo, o PT, desde o primeiro momento, solici
tou ao Governo Itamar Franco que apresentasse uma proposta
de mudança do Imposto de Renda das pessoas físicas - o
que não aconteceu até o momento. Este é um imposto progres
sivo, pois paga mais quem ganha mais; portanto, é um instru- .
mento de distribuição e de justiça fiscal. Exigimos também
que o Governo apresentasse um projeto sobre Imposto Terri
torial Rural.

Tive uma audiência com quatro Ministros de Estado 
Paulo Haddad, Gustavo Krause, Jamil Haddad e Antônio
Britto - e houve um compromisso no sentido de que esses
dois projetos fossem encaminhados ao Congresso. Infelizmen
te isso não aconteceu até o momento.

O ITR pode ser um instrumento - e a Receita já tem
estudos sobre isso - muito importante de taxação das grandes
propriedades agrícolas improdutivas no País, que são basica
mente instrumento de especulação fundiária que poderiam
arrecadar em torno de um bilhão de dólares/ano, financiando
com isso um programa de assentamento de trabalhadores no
campo e amenizando o conflito agrário no País.

Apesar de tudo isso, o PT se dispõe a analisar a proposta
do Governo e fez um esforço, ao longo das últimas semanas,
no sentido de uma negociação objetiva, que não leve o País
à criação de novos impostos, sobrecarregando a carga legal,
que é hoje quase o dobro do que efetivamente vem sendo
arrecadado. Diríamos que a prioridade do Governo deveria
ser o combate à sonegação, a exemplo do México, que colocou
duzentos empregados sonegadores na cadeia. aumentando de
forma surpreendente a arrecadação fiscal, porque o Governo
demonstrou firmeza e determinação no combate à sonegação
de impostos.
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A reforma fiscal deveria exatamente permitir que mais
,ge,nte pague, para qU,e cada um. pague menos, sobretu,do elimi
nando a sonegação escandalosa de impostos que existe hoje

,no BrasiL,
A proposta que o Governo está apresentando neste mo

mento, depois da pegociação ao longo da manhã de hoje,
ao retirar a contribuiçiio sobre o valor agrygado, permite pro
teger a Previdência SociaL Quer dizer, o Finsocial, I) PIS/PA
SEP e a contribuição sobre o lucro permitem uma carga de
arrecadação tributária da ordem de 'quinze bilhões e duzentos
milhões de dólares,

, A CVA - Contribuição sobre o Valor Agregado - redu
ziria essa carga para doze bilhões de dólares. Portanto, haveria
uma perda substancial, ainda que a contribuição sobre o Valor
Agregado seja um instrumento fiscal mais adequado, porque
não é cumulativa e permite taxar exatamente a contribuição
que cada empresa dá ao processo de produção sociaL

A nossa expectativa também era de que o Imposto sobre
Combustíveis fosse retirado, porque haveria um impacto ime
diato na inflação, além de prejudicar os Municípios, que têm
hoje no IVVC uma fonte autônoma de arrecadação tributária.
Isso também foi conseguido na mesa de negociação ao longo
do dia de hoje.

Conseguimos retirar também a justiça fiscal, o que, do
nosso ponto de vista, é uma medida improcedente, que vai
aumentar a burocracia no Poder Judiciário, e devemos tratar
essa questão quando da revisão constitucional no final de
1993.

Para concluir, Sr. Presidente, a proposta central do Go
verno neste momento é o IPMF - Imposto sobre Transações
Financeiras, que amplia a base de arrecadação e atinge uma
base muito mais ampla, inclusive parte da economia informaL
No ent~nt?, é um imposto que gera cumulatividade e, portan
to, prejudIca as exportações brasileiras. Além disso, penaliza
os assalariados e a classe média, porque não é progressivo.

Esse !mposto só. s~ j.ustificaria exatamente por um caráter
emergencIal e transltono. Mas o PT não pode aceitar, de
forma alguma, que o IPMF venha a ser cobrado, para que
80% da arrecadação seja para o Caixa-Geral da União e 30%
para o pagamento da dívida interna, produto de uma taxa
de Juros inaceitável, exorbitante e irresponsável, que agora
sena paga pela classe média e pelos assalariados que têm
conta no banco.

O nosso ponto de vista, a única possibilidade de esta
Casa aceitar esta proposta seria que os recursos do IPMF,
por um período provi~ório e.transitório - portanto, um impos
to com começo, melO e fIm e com um papel emergencial
- f.o~sem des!inados imediatamente para tratar dos problemas
SOCIaIS, especIalmente dos meninos de rua, da população mais
carente, dos 65 milhões de brasileiros que não têm carteira
de trabalho assinada, que não têm conta em bancos. Ou seja,
a arrecadação do IPMF iria para esse setor da sociedade.
Aí, sim, estaríamos assegurando a progressividade no gasto
público, melhorando a distribuição de renda e levando o esfor
ço da sociedade - daquela que tem carteira de trabalho assina
da e conta em bancos - para beneficiar milhões de brasileiros
que passaram estes anos de miséria e desespero - parte
inclu~ive da herança do Governo Collor. '

As 11 horas, iremos a uma' audiência com o Sr. Ministro
Paulo Haddad, na expectativa de que a negociação se enca
minhe e possamos hoje, na votação do Congresso Nacional,
assegurar um avanço, no sentido de vincular os recursos do
IPMF às políticas sociais, especialmente à infância carente,

e à verba para a educação básica, que hoje é a grande exigência
para se construir uma sociedade dife'rente.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CELSO BERNARDI (Bloco Parlamentar - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Depu
tados, ocupo esta tribuna para registrar o mais veemente pro
testo e o nosso repúdio à atuação do Governo do Rio Grande
do Sul na área educacional, com um verdadeiro e desumano
massacre da comunidade escolar gaúcha.

Refiro-me, Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, à ques
tão que envolve o famoso calendário rotativo.

Se não bastasse o arrocho salarial a que são submetidos
os professores, com um salário de fome, com um piso salarial
que está pouco acima do salário mínimo e que hoje representa
uma vergonha para o Rio Grande, a indigência salarial a
que são submetidos os professores gaúchos, por uma política
equivocada, faz com que o Governo do Estado não invista
naquilo que é verdadeiro o agente educacional- o professor.

Quero fazer referência às matrículas neste início de 1993.
Para isso, evoco o testemunho da imprensa do Rio Grande
do Sul. O jornal "Zero Hora" do dia 18 de janeiro informa,
na sua capa:

"Milhares de famílias acampam na porta das esco
las estaduais.

Preocupação: os madrugadores - como estão no
Colégio Protásio Alves - querem garantir vaga no
calendário A."

No jornal "Zero Hora" do dia 19 de janeiro:

"Persistência. No Colégio Júlio de Castilhos, can
didatos ficaram mais de três dias na fila para conseguir
as vagas no primeiro calendário."

São matérias de capa do principal jornal do Rio Grande
do Sul.

O Correio do Povo, também um jornal importante e de
circulação estadual e histórica, pública na sua matéria de capa
do dia 18 de janeiro.

"Até briga de facão em disputa por vagas nas esco
las estaduais."

Pois a tudo isso, a esses milhares de pais sacrificados
por uma política equivocada, pelo capricho do Governo do
Estado, por uma aventura de risco, colocando em experiência
um novo tipo de calendário, que prejudica milhares de crian
ças, a nossa Secretári~ de Educação responde no jornal Zero
Hora do dia 19 de janeiro:

"Secretária considera dia como glorioso."

Mas só posso dizer que temos no Rio Grande do Sul
uma Secretária seguramente sadomasoquista. Não há outra
afirmação, porque, depois de sacrificar desumanamente mi
lhares e milhares de famílias gaúchas para impor um capricho,
ela considera esses fatos todos como um dia "glorioso".

Vejam bem, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, a que
ponto chegou a educação no Rio Grande do Sul, entregue
às mãos de um partido que tinha o grande compromisso de
priorizar a educação gaúcha, que rasgou esse discurso no mo
mento em que assumiu o Governo do Estado.

Lamentavelmente, se os pais estão procurando o chama
do calendário"A", é porque repudiam e não aceitam os calen
dários "B" e "C", que são impostos pela vontade exclusiva
do Governo, sem nenhum diálogo, sem nenhum contato har
monioso com a sociedade acerca de como se faz uma boa
educação.
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Gostaria de' fazer uma pergunta ao· Governador Alceu
Collares, que se intituhi ,éomo 'tendo feit0 'Uma revolução na
educação: Será que revolução na educação é'implementar,
sem diálogo, sem planejamento, de cima para baixo, um calen
dário rotativo contra a grande maioria da comunidade escolar?
Será que é desconhecer a participação da sociedade, dos pais
e dos professores no processo educacional? ou isto deixou
de ser a verdade, para ser apenas um discurso que é esquecido
no dia das eleições? Será que é ignorar que a educação é
um compromisso do Governo, ai ser resgatado harmoilio'sa
mente e em conjunto cOm a socit:jdade, e não um ató gerador
de confronto? Será que é decidir que <> comprometimento
e a b,usca de soluções para os problemas que dizem respeito
à maioria da população é privilégio de uma pessoa ou de
uma minoria, só porque está eventualmente no poder? Será
que é ignorar que educação é compromisso do Governo, para
fazer experiência de risco e passar meses e meses brigando,
na imprensa e na Justiça, com pais, professores e alunos.
Não se faz uma boa escola e uma educação de qualidade
sem valorizar o professor, o diálogo com a comunidade esco
lar. O Governo, porém, tem teimado em desconhecer esta
verdade e tem substituído o diálogo e a ação pedagógica pela
prática do autoritarismo e do confronto. Hoje, no Rio Grande
do Sul, a política educacional é ato exclusivo do Governo,
que, sozinho, quer ser o dono da verdade e do monopólio
das virtudes e das boas intenções.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, lamento que, por
essa política equivocada de massacre dos salários dos profes
sores, de aplicar de cima para baixo o calendário rotativo,
o Governo do Estado tenha convencido o Sr. MInistro da
Educação a ficar solidário com essa barbaridade e com essa
aventura de risco. Mas, vejam bem, o próprio Ministro reco
nhece que essa solução do calendário rotativo seria a quinta
sugestão que ofereceria para os outros Estados. Pois que S.
Ex' faça isso em Juiz de Fora, Minas Gerais. O Rio Grande
do Sul está cansado e não aceita o autoritarismo e a prática
de confronto do Governo do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
reitera a solicitação aos Srs. Deputados no sentido de que
compareçam ao plenário, a fim de registrarem suas presenças
no painel, para que possamos dar início à Ordem do Dia,
específica para a apreciação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.

Com a palavra o nobre Depuado Gilvan Borges.

O SR. GILVAN BORGES (Bloco Parlamentar Demo
crático - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, ,o equilíbrio sócio-político e econômico
nos governos representativos, principalmente no que tange
à organização federativa, nunca obedeceu a regras fixas, nem
admite certos rigores de aplicação da lógica formal, para defi
nir, exatamente, as múltiplas diferenciações possíveis, no que
tange à aplicação do dúplice critério, dos votos majoritário
e ptoporcional.

No caso brasileiro, pretendem os representantes dos Esta- .
dos mais ricos sustentar que a equipotência desejável no siste
ma, para o equilíbrio federativo, encontra uma solução, desde
o Império, com as Pronvíncias, depois transformadas em Esta
dos, representadas paritariamente no Senado Federal, en
quanto, na Câmara dos Deputados, a representação era pro
porcional à população.

O que se verifica, pelo testemunho da nossa história políti
ca, é que, se de um lado os Deputados eram eleitos pelo

povo', os Senadores, de mandato vftalício, eram escolhidos,
sob achancela do Poder Moderador, muitas vezes sem terem
tido qüalquer exercício político no Estado que representavam, ,
muitos sulistas ocupando bancadas do Norte e Nordeste, rara
mente ocorrendo o 'contrário.

Não podemos esquecer que, no regime bicameral, pelo
menos no caso brasileiro, as mais importantes decisões são
tomadas unicamer'almente, diluindo-se no plenário as repre
sentações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Não se pode negar que, no somatório de votos, o número
dos Senadores é mais de seis vezes inferior ao dos Deputados.

Assim, se o equilíbrio federativo tivesse que ser repre
sén'tado exclusivamente pela composição paritária da Câmara
Alta, levariam vantagens os Estados mais ricos e poderosos,
se fosse empregado' um critério absoluto, da população ou
do eleitorado, para a determinação do número de represen
tantes.

O que tem informado a nossa política desenvolvimentista,
a partir da Constituição de 1946, de que resultou a criação
da SUDENE e a destinação de verbas especiais para o Nor
deste e a Amazônia, é a inspiração do processo nacional inte
grado, acudindo-se, por indução econômica e fiscal, as regiões
menos desenvolvidas.

Isso não foi invenção nossa, nem de Truman, no Vale
do Tennessee, mas era praticado pela "Casa deI mezzo gior
no", na Itália, como na França, na Espanha e em Portugal.

Não podemos negar que, a partir de 1966, mesmo criadas
a SUDENE, a SUDAM e a SUFRAMA, é que esses recursos
destinados às superintendências do desenvolvimento regional
passaram a ser direcionados à pesca, ao reflorestam~nto e
ao turismo, poderosos investimentos dos Estados mais desen
volvidos do País.

Totalmente desfigurado o sistema dos incentivos fiscais,
desestruturadas as superintendências, durante os Governos
militares, verifica-se, hoje, a existência do mesmo gap estru
tural e econômico, inferiorizando a Amazônia e o Nordeste
em relação ao Sul e Sudeste do País.

Sabemos que o poder econômico só encontra limites no
poder militar eno poder político. E como vimos a desastrada
aplicação do regime castrense, durante 20 anos, preferimos
apelar para o fortalecimento do poder político diante do poder
econômico no País.

Ora, nas 'democracias representativas, a fonte do poder
político é o voto soberano do povo.

Mas a disciplina desse voto, desde a manifestação da
vontade individual até sua expressão maior na composição
do poder, não se deve deixar contaminar pelos intuitos excusos
dos dentetores, individual ou coletivamente, do poder econô
IIDCO •.

Aqui chegamos a uma indagação crucial: por que o voto
de um acreano, para a composição desta Casa, deve ou pode
valer dez vezes mais do que o de um paulista ou fluminense?
Porque o poder econômico desses dois Estados é cem vezes
maior do que o dos Estados do Norte e do Nordeste

Aliás, em toda a nossa história política, a partir de 1946,
nunca o voto do eleitor nortista teve peso igual ao do paulista.

Aliás, o critério da proporcionalidade é uma determi
nação constitucional, não resulta de leioordinária, nem mesmo
complementar.

E se, até hoje, os constituintes de 1946, 1967 e 1988
referendaram critérios que configuram aparente desproporção
entre os votos dos eleitores dos Estados menos e mais desen
volvidos, não resta dúvida', numa prática de quase meio século,
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que a intenção do legislador constitucional foi a de estimular
a vida política e econômica nas regiões menos desenvolvidas
do País.

Não vemos em que isso atenta contra a Federação.
Ninguém comprova a inexistência de disparidades numé

ricas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, na
Argentina, na Alemanha e até nos Cantões da Suíça.

Na verdade, esse perfeccionismo federativo esconde o
intuito dos grandes grupos econômicos instalados nos Estados
mais desenvolvidos de assumir o controle da maioria do Con
gresso, para evitar resultados adversos aos seus interesses nas
decisões econômicas e políticas do Poder Central.

Resta verificar se o eleitorado das pequenas unidades
federativas, do ponto de vista populacional, está preparado
para o exercício do voto, educado para o exerCÍcio da repre
sentação.

Há algum tempo era comum homens de grande fortuna
irem eleger-se por Estados onde não viviam. Assim, José
Ermínio de Moraes, grande industrial paulista, elegeu-se Sena
dor por Pernambuco, sem nunca ter praticado política.

Hoje, seria menos fácil essa aventura, até mesmo nos
Estados recém-criados.

Na verdade, apesar dos números, o Nordeste, a Ama
zônia e o Centro-Oeste não dominam as decisões econômicas
do Governo. O primeiro Ministro da Fazenda, chamado do
Nordeste, não durou três meses na Pasta.

O Executivo ainda é quem manda.
Por isso convidamos os defensores da proporcionalidade

rigorosa na escolha do Parlamento a esperarem a solução
pelo menos viável, ou seja, a adoção do parlamentarismo.

A Constituição de 1988, ao garantir aos Estados um nú
mero mínimo de 8 e máximo de 70 representantes na Câmara
dos Deputados, protege a representatividade das unidades
federativas no conjunto da Federação. Mas quero fazer uma
observação séria e um alerta ao País: com essa política discrimi
natória contra o Norte, já surge nos Estados da Amazônia
a idéia da criação da República Federativa da Amazônia,
que poderá buscar apoio junto a países do Primeiro Mundo
que lutam por uma política ecológica, a exemplo da Suécia,
França, Inglaterra, Alemanha e outros. Não iremos admitir
que o Sul do País implemente uma política discriminatória
aqui no Congresso Nacional, diminuindo as bancadas do Norte
e do Nordeste.

Era o que tínhamos a dizer.
Pela emancipação da Amazônia!

O SR. JOSÉ GENOÍNO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr,5 e Srs.
Deputados, trago ao conhecimento da Câmara dos Deputados
denúncias que considero extremamente sérias e graves que
recebi por correspondência de brasileiros que residem atual
mente em Portugual.

Tenho em mãos, Sr. Presidente, os jornais Expresso, O
Público e O Correio da Manhã, de Portugal. As denúncias
que eles refletem são exatamente com relação a entrada de
Portugual na política da discriminação contra os imigrantes
de países como o Brasil e também da África. Como condição
para Portugal assinar o acordo, o: Pacto da União Européia,
estabeleceu-se uma lei, qualificada por esses brasileiros como
Lei Celebrada, sob o título de "Facada nas Costas", em que
o direito à imigração, com base nesta lei, está restrito de
maneira racista e discriminatória. Chega-se ao ponto de se
propor centros - como está nas matérias dos jornais de Portu-

gal- de acolhimento de imigrantes com situaçôes irregulares
para processo de deportação.

Ora, Sr. Presidente, há dois anos a Europa alardeou a
importância da queda do Muro de Berlim. Saudamos o fim
dos obstáculos políticos, até econômicos, étnicos e lingüísticos.
para que haja relação entre as comunidades divididas por
fronteiras. Não aceitamos que renasça na Europa esse movi
mento racista, inaceitável e antidemocrático. A pluralidade
étnica, a não discriminação são valores fundamentais da demo
cracia.

No caso específico da relação entre Brasil e PortugaL
esta é uma questão muito importante. porque esse tipo de
medida, esse tipo de lei contraria acordos hilaterais entre
os Governos brasileiros e o português, entre as comunidades
brasileira e portuguesa. E os brasileiros, Sr. Presidente, que
recebem os portugueses de maneira cordiaL fraterna e demo
crática, não podem aceitar essa discriminação. essas medidas
odiosas. Por isso, estamos apelando para o Itamaraty, para
o Ministro Fernando Henrique Cardoso, das Relações Exte
riores, no sentido de que tenha uma atuação mais decisiva
sobre a questão. O Ministro já se manifestou a respeito do
assunto em matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
mas é importante que o Parlamento brasileiro tome conheci
mento dessas denúncias. como aconteceu no caso dos dentistas
brasileiros, afim de que possa assumir uma posição mais ativa
em defesa dos brasileiros, que não podem ser tratados dessa
maneira pelo Governo português.

Esta a denúncia, Sr. Presidente. Estou com três jornais
de Portugal em que essas denúncias são feitas por brasileiros,
matérias que revelam essa discriminação contra os hrasileiros
que vivem em Portugal. Chega-se ao ponto de se admitir,
nessa chamada Lei Celerada, que brasileiros com alguma pro
jeção política em Portugal ou que dão opinião sobre os assun
tos políticos de Portugal possam ser deportados para °Brasil.

Não aceitamos que o mundo, depois de tantos avanços
democráticos, escolho o caminho do barbarismo racista para
preservar o paraíso da Europa. que, em grande parte. foi
erigido às custas da miséria do Terceiro Mundo.

Este o sentido da nossa denúncia e o apelo que fazemos
ao Ministro das Relações Exteriores, Senador Fernando Hen
rique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Deputado.
se V. Ex' desejar, encaminho a documentação referente ao
assunto para que ela seja endossada pela Mesa.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - É o que faço.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra ao Sr. Paulo Romano.

O SR. PAULO ROMANO (Bloco Parlamentar - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados. retorno hoje para discutir com os colegas um assunto
que todos sabemos ser importante e prioritário. Trata-se da
questão da educação e, de maneira emergente, do problema
atual da merenda escolar.

Lembro-me bem de quando aqui aprovamos a LDO. De
maneira veemente, eu disse da importância de esta Casa se
restringir às prioridades, às questões essenciais, e educação,
ciência e tecnologia, naquele momento, estavam destacadas
como prioridade na LDO.

Pois bem, o que aconteceu no ano passado foi uma avalia
ção errônea, e é preciso, agora. antes do início do ano letivo,
assumir posições, alertar o Governo para as devidas correções.
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Uma delas se refere ao que está previsto no Orçamento da
União para a merenda escolar em 1993, suficiente apenas
para 42 dias, de um total de 200. Isto, para oferecer uma
merenda que supre apenas 15% das necessidades nutricionais
de nossos alunos.

Minha proposta concreta, que, certamente, com o apoio
dos Deputados, seremos capazes de complementar, é, primei
ramente, orçamentária: em segundo lugar, sugiro a pronta
utilização dos estoques que já estão em mãos do Governo
para uso prioritário em merenda escolar, já que existe disponi
bilidade de trigo, carne, feijão, arroz e milho.

O que não se pode conceber, se queremos ser uma nação
mais organizada, que tenha principalmente redistribuição de
renda e mais justiça, é que continuemos dando à educação
os maus-tratos que ela vem recebendo. Não adianta simples
'mente, de maneira nominal, formal, dizermos que ela é priori
tária, como já o fizemos na LDO. O que temos - e esta
é uma das funções desta Casa - é de estar vigilantes sobre
o cumprimento daquilo que aqui foi decidido.

De outro lado, vou aqui fazer uma menção que considero
de grande importância. Em 1992, já no início do Governo
interino do Presidente Itamar, foram adquiridos produtos in
dustrializados, produtos desidratados e, principalmente, neo
filizados, à base de 2,6 doláres o quilo. Pois bem, em 1991,
esses mesmíssimos produtos, de mesmas marcas, mesmo for
mula, foram adquiridos por 7 dólares o quilo. É algo estarre
cedor! E temos ainda, pela leitura das licitações feitas pela
FAE, informações de que no ano passado foram adquiridos
por 1,5 dólares produtos que, em 1991, foram comprados
por 4,5 dólares o quilo.

Presto esta informação para que o Congresso esteja aten
to e acompanhe melhor esta questão. Mas, de pronto, é preciso
repor no Orçamento aquilo que aqui aprovamos como priori~

dade. E educação começa pela criança. Educação exige, antes
de mais nada, motivação. Criança faminta não vai ter -rendi
mento escolar.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
reitera aos Srs. Deputados que registrem suas presenças. Estão
faltando apenas três Deputados para que possamos alcançar
o quorum e iniciar a Ordem do Dia específica, com a votação
do Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Com a palavra o Sr. Deputado Ernesto Gradella.

O SR. ERNESTO GRADELLA ( - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, gostaría
mos de denunciar o que o Grupo Votorantim tem feito, na
cidade de Jacareí, com os trabalhadores da empresa Papel
Simão, adquirida por ele recentemente.

Os, trabalhadores da produção trabalham em turnos inin
terruptos de revesamento e, portanto, pelo art. 79, inciso XIV,
da Constituição Federal, têm direito a uma jornada de seis
horas de trabalho. Eles tinham um regime de turnos de traba
lho garantido por um acordo coletivo celebrado, há mais de
dois anos, entre o sindicato e a empresa. O Grupo Votorantim
propôs que os trabalhadores, mesmo trabalhando em turnos
ininterruptos, voltassem à jornada de oito horas, desrespei
tando a Constituição Federal. Como não conseguiu que essa
proposta fosse aprovada na assembléia dos trabalhadores, a
própria empresa com o empreço da coação, fez com que eles
assinassem, individualmente, o acordo rejeitado pelo sindi
cato. Depois disso, a empresa demitiu todo um turno de traba
lhadores, mas de 170 operários de fábrica, e estabeleceu uma
iornada de trabalho, que antes era de 36 horas, de 48 horas

semanais. Ou seja, aumentando a jornada de trabalho e demi
tindo todo um turno de operários, a empresa contraria a Cons
tituição, a CLT e o próprio acordo celebrado entre a diretoria
anterior da empresa e o Sindicato dos Trabalhadores das In
dústrias de Papel, Papelão e Cortiça de Jacareí.

Talvez seja esse o método que o Sr. Antônio Ermírio
de Moraes; Presidente do Grupo Votorantim, utilizou para
receber, por vários anos, o título de "Empresário do Ano",
conferido àquele que consegue efetivamente o maior lucro
em sua empresa. Isso não é realmente de se estranhar, porque,
passando por cima das leis do País, demitindo trabalhadores,
aumentando a jornada de trabalho e não aceitando a decisão
dos trabalhadores tomada em assembléia, é fácil aumentar
os lucrosde uma empresa. Esse tipo de atitude é coerente
com o comportamento do Sr. Antônio Ermírio de Moraes,
que 'procurou sempre usufruir das benesses do Estado, como
fez na ditadura militar, no Governo Sarney e no esquema
Collor-PC, para o qual, segundo dados levantados, contribuiu
com 230 mil dólares.

Este é o retrato do "Empresário do Ano" do País, que,
durante muito tempo, foi reconheçido e apontado como mo
delo'de eficiência na administração de suas empresas e mostra,
nesse exemplo concreto da empresa Papel Simão, em Jacareí,
que utiliza a superexploração do trabalhador.

Aqui fica o nosso repúdio ao ocorrido.
Teremos hoje, juntamente com os companheiros daquele

sindicato, uma audiência com o Ministro do Trabalho, Walter
Barelli, e queremos que sejam revistas as garantias dos traba
lhadores, a fim de que se cumpram as leis neste País e aquela
empresa não se valha da morosidade da Justiça para continuar
explorando seus empregados.

Era o que tinha a dizer.

ABRA. MARIA LUIZA FONTENELE (Bloco Parlamen
tar Democrático - CE. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presi
dente, é com alegria que registramos a existência de quorum
necessário para o início da votação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. ' .

A esse respeito, Sr. Presidente, gostaria de deixar regis
trado nos Anais desta Casa um ofício que nos foi enviado
pela Andes, através do Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior.

O documento, assinado pelo Prof. Márcio Antonio de
Oliveira, diz O seguinte: .

"Os atuais indicadores dos níveis de escolaridade
da população brasileira, bem como o funcionamento
das diferentes redes de ensino de 19 , 29 e 39 graus,
revelam a necessidade de o Poder Público tomar medi
das efetivas e urgentes.

A aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes e .
Bases da Educação Nacional, em tramitação na Câmara
Federal, poderá constituir-se num instrumento valioso
para enfrentar a situação de progressiva deterioração
da educação que avilta o cidadão brasileiro e fere a
sua dignidade.

Dirigimo-nos a V. S~, enquanto participante da
Comissão Interpartidária de negociação do projeto de
LDB, solicitando o seu empenho no sentido de assegu
rar a agilização do referido processo.

Certo de que compartilhamos da mesma preocu
pação quanto à construção de um sistema de ensino
que se constitua num instrumento efetivo para a conso
lidação de uma sociedade justa, democrática e sobe
rana, subscrevemo-nos."
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Outro registro que desejo fazer, Sr. Presidente, diz respei
to à correspondên.:ia que recebemos da Andifes, que trata
não da LDB, mas do ajuste fiscal, solicitando que seja assegu
rado o que prevê a Constituição no caso do novo Imposto
sobre Movimentação Financeira, ou seja, os 18% reservados
para a educação.

Quero informar que, segundo entendimentos mantidos
com o Vice-Líder do Governo, Deputado Ubiratan Aguiar,
que responde pelas questões ligadas à educação, nos foi asse
gurado que a matéria será contemplada no ajuste fiscal ora
em discussão nesta Casa.

O painel já registra a presença de 267 Srs. Deputados,
mas, mesmo assim, chamo a atenção dos meus colegas para
a necessidade de estarmos todos aqui em plenário, a fim de
podermos alertar a Nação, os governantes e as elites deste
País para a dramática situação da educação.

O documento da Andes revela bem aquilo que hoje os
jornais trazem estampado, como uma reportagem do Jornal
do Brasil, que registra o dado, fornecido pelo próprio Ministro
da Educação, de que 1,5 milhão de crianças não terão acesso
à escola por causa das limitadas condições de atendimento
da rede pública. O Ministro adotará medidas até mesmo no
sentido da liberação dos recursos do FNDE, no caso dos gover
nos que não atenderem ao apelo para a ampliação das vagas
nas escolas. O mesmo jornal chama ainda a atenção para
o caso esdrúxulo de Fortaleza, Estado do Ceará, onde mais
de 100 mil crianças estão fora das escolas. E o Governador
fechou a rede pré-escolar, que era atendida pelo Estado, pas
sando essa responsabilidade para as Prefeituras. Esta pendên
cia é jurídica, mas, infelizmente, quem perde são as crianças,
que, assim ficam sem escola.

Os dados divulgados pelos órgãos de comunicação refle
tem ainda a aflição dos pais de alunos, que passam horas
e horas nas filas em busca da tão desejada vaga para seus
filhos.

O SR. MAURÍCIO NAJAR (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a minha idéia, ao assomar esta tribuna, era marcar a minha
posição contrária ao ajuste fiscal pretendido pelo Governo
Federal, porque é inadmissível, hoje, no meu entender, uma
sobrecarga tributária que atinja exatamente a classe média,
os assalariados, como se pretende com este Imposto Provisório
sobre Movimentação Financeira. Creio que o Governo tem
outras alternativas para fazer o seu ajuste de caixa que não
essa medida simplista e simplória de aumento de tributos.

Já estava pronto para fazer essa avaliação, essa análise,
quando ouvi um pronunciamento de um Deputado, parece-me
que do Amazonas, sobre a representatividade dos Estados
nesta Casa. S. Ex~ chegou a propor, no final, a independência
e a soberania dos Estados do Norte," porque não concorda
com uma melhor distribuição da representatividade nesta Ca-
sa. .

Quero dizer, Sr. Presidente, aproveitando o que ouvi,
que esta Casa, infelizmente, tem uma representatividade não
só distorcida, mas totalmente deformada: 44% da população
tem nesta Casa 56% de seus representantes, enquanto 56%
do povo brasileiro tem apenas 44%. É esta a distorção, a
deformação que compromete o pilar básico da democracia,
que é o direito da maioria. Esta Casa, infelizmente, gera
o direito da minoria, que a comanda e dirige. .

Por isso recebemos hoje o Governador Fleury, do Estado
de São Paulo, que vem a esta Casa pedir a compreensão

de todos, porque não é possível que aquele Estado, com 33
milhões de habitantes, mais do que a população inteira da
Argentina, que tem o direito líquido e certo de se ver repre
sentado nesta Casa por 116 Deputados Federais, tenha apenas
60.

Quando falo do povo paulista, falo também daqueles
nortistas e nordestinos que conosco moram, vivem e convivem
amistosamente e são recebidos de braços abertos no Estado
de São Paulo. Mais de dois milhões de nordestinos moram
conosco e têm sua cidadania pela metade.

Deixo aqui, Sr. Presidente, minha manifestação primeira,
porque advirão outras. Nós, da bancada paulista, e, tenho
certeza, das demais bancadas do Sudeste, sem menosprezo
das outras bancadas, haveremos de ver a representatividade
real, democrática, da maioria, em que cada cidadão brasileiro
valha um voto, e náo um terço de voto.

Muito grato.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bloco Parlamentar De
mocrático - RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sr~' e Srs. Deputados, após exaustiva discussão do projeto
de reforma fiscal, a Proposta de Emenda à Constituição n°
48, pelas Lideranças partidárias desta Casa, estamos chegando
à fase final de negociação e hoje, possivelmente, tenha sua
votação em plenário.

Durante as discussões e negociações na Comissão Espe
cial, ficou decidido que os pontos polêmicos e conflitantes,
tais como a quebra de sigilo bancário e a criação do imposto
sobre transações financeiras e de contribuição sobre valor
agre&ado seriam mantidos para deliberação em plenário.

E inegável que o projeto tem pontos obscuros e até con
traditórios. Na criação do IPMF, por exemplo, após estudos
criteriosos por parte da liderança do Partido dos Trabalha
dores, foram detectados sérias distorções. Dentre outros ca
sos, encontramos a injustiça de se querer fazer incidir equitati
vamente o mesmo valor tributário sobre cheques, sem diferen
ciar gastos essenciais dos supérfluos. Não é possível querer
igualar o custo alimentar com o custo de bebidas ou carros
luxuosos. Há enorme diferença na ordem de valol humano.

Por se tratar de um imposto com tempo determinado,
mesmo que ineficaz, porém de caráter emergencial, aceita
ríamos a sua aprovação, desde que invertesse a sua ordem
prioritária e explicitasse a aplicação de seus recursos. Enten
demos que o uso desses recursos deve atender, em caráter
emergencial, aos problemas já conhecidos por toda a socie
dade.

A nossa bancada sugere que o IPMF seja aprovado, mas
condicionado à aplicação de seus recursos em programas de
ordem social. A sociedade brasileira não suporta mais conviver
com a miséria e o caos.

A falta de perspectiva para a população, principalmente
as camadas mais pobres, provocada por políticos inconseqüen
tes no passado, tem levado a nação ao desencanto e à desespe

. rança quanto ao seu fututo.
, A crise econômica e social é muito séria para simular

'. intolerância e novos adiantamentos das questões de interesse
: nacional.

Estamos diante de desafios. A sociedade está a exigir
, de nós, Parlamentares, maior dinâmica e objetividade nos
.projetos.

O Parlamento está diante de urgentes medidas a serem
tomadas, principalmente para a retomada do crescimento,
e. de soluç?es soçiais. É verdade que temos tido conflitos
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nos projetos governamentais, pontos estes que deveriam me
recer de nossa parte, sem quaisquer paixões partidárias ou
doutrinárias, maior especificidade em seus objetivos aplica
tivos. Por exemplo, o tema sigilo bancário é polêmico, pois,
ao mesmo tempo em que configura um direito do cidadão,
pode representar o acobertamento de ações criminosas e lesi
vas ao patrimônio brasileiro. Entendemos que o sigilo bancá
'rio não deve servir como instrumento para encobrir atos ilícitos
e a sonegação fiscal. Neste sentido, cabe a nós, legisladores,
definir regras para sua conceituação e aplicação.

neste sentido, Sr" e Srs. Deputados, entendemos que
é urgente uma solução final ao projeto de reforma fiscal.
Volto a reafirmar que estamos propensos ao entendimento
nos pontos conflitantes, desde que se inverta a ordem priori
tária na aplicação de seus recursos. Não é possível priorizar
a dívida interna em detrimento dos problemas sociais que
assolam o País.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco Parlamentar Demo
crático - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sra

' e Srs. Deputados, em 11 de junho de 1987, a
mão armada do latifúndio, no Pará, ceifou a vida de Paulo
Cézar Fonteles de Lima, destacado lutador em defesa da de
mocracia e da reforma agrária.

Paulo Fonteles, destacado militante do PC do B, foi um
marco da resistência ao arbítrio, incansável defensor das cau
sas dos posseiros do sul do Pará e o primeiro advogado a
abraçar esta luta com firmeza e dedicação, desafiando a trucu
lência dos fazendeiros. fato que o tornou odiado pelos latifun
diários, porém muito querido pelos camponeses.

PauloFonteles fez do seu ~andatode Deputado Estadual
um instrumento em defesa da reforma agrária e cios campo
neses e de denúncia dos Crimes do latifúndio, exigindo o fim
da impunidade.

Mesmo sendo ameaçado de morte, o advogado Pauto
Fonteles não se intimidou. Continuou sua luta em favor dos
posseiros e em defesa dajustiça no campo. Quando foi assassi
nado, tinha em suas mãos a defesa de trabalhadores que ele
representaria no ~ribunaJ. .. .

Esse bárbaro crime, praticado por James Vita Lopes e
seu patrão, Joaquim Fonseca, grande latifundiário, tem agora
o seu desfecho na Justiçà do Estado do Pará. Dia 22 de janeiro,
às 8 horas, terá início o julgamento do Sr. James Vita Lopes.
Porém, o Sr. Joaquim Fonseca, apontado como mandante
do crime, continua em liberdade.

A covardia e a violência são as características predomi
nantes nos crimes ocorridos no campo brasileiro, em particular
no Estado do Pará. A impunidade é o principal estímulo à
continuidade de tais crimes, que se transformam em um verda
deiro extermínio. muitas vezes com cobertura de policiais e
de delegados, que se constituem no braço armado do latifún
dio, que tem vitimado sindicalistas, trabalhadores, advogados
e todos os que se levantam em defesa dos camponeses e dos
oprimidos. Outra característica desses crimes é a prévia divul
gação, pelos fazendeiros, de listas de pessoas marcadas para
morrer.

Somente na Região Norte, em 1990, houve 21 assassinatos
de pessoas ligadas à lua pela posse da terra. De 1964 a 1991,
foram registrados 1.630 assassinatos no campo brasileiro. Des
se total, apenas 24 julgamentos e 12 condenações.

O jornal O Liberal, em sua edição de 18 de janeiro de
1993, em matéria sobre o julgamento do assassino de Paulo
Fonteles. diz:

"No depoimento que prestará no dia de seu julga
mento à juíza presidente do Júri, James Vita Lopes
'vai dizer que não teve qualquer participação no assassi
nato do Deputado Paulo Fonteles.....

O povo do Pará, os trabalhadores rurais, os democratas
e todos os defensores da justiça e da liberdade devem estar
atentos às manobras que possam vir tumultuar o processo
e tornar este mais um caso insolúvel de crime praticado por
latifundiários.

A Contag, as Federações de Trabalhadores Rurais, os
Sindicatos de Trabalhadores Rurais do Estado do Pará e toda
a sociedade organizada devem mobilizar-se para garantir que
autores e mandantes da morte de Paulo Fonteles sejam exem
plarmente punidos, abrindo caminho para que sejam conde
nados os responsáveis por outras mortes, como, por exemplo,
a do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Rio Maria, Expedito Ribeiro de sousa, a de João Canuto
e de tantos outros que lutavam pelo fim da violência no campo,
vitimados por latifundiários e pistoleiros, que andam pelas
ruas livremente, como se nada tivesse acontecido.

Este momento é de grande importância para todos os
que defendem a reforma agrária, o respeito às leis e a credibi-
lidade da Justiça. .

Viva Paulo Fonteles! Sua luta continua!

OSR. GILSON MACHADO (Bloco Parlamentar - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr"" e Srs.
Deputados, o setor leiteiro vive, no Nordeste, momentos difí
ceis, em face da profunda recessão que afeta, indistintamente,
produtores e consumidores desse importante produto.

Particularmente no Agreste pernambucano, a situação
dos pecuaristas é mais crítica em razão da ausência de uma
política consistente de preços e de incentivos.

Para agravar ainda mais a crise. a empresa estatal Cielpe,
responsável pela comercialização do leite na região do Agres
te, não cumpre satisfatoriamente sua função social de apoio
ao produtor. Ao contrário. atrasos no pagamento do leite
adquirido dos pequenos ruralistas fazem parte da rotima da
companhia, que nunca salda suas dívidas antes de 30 dias,
e. o mais grave, sem juros nem correção monetária, advindo
daí enormes prejuízos ao produtor.

Além disso, a antiga diretoria da Cielpe é acusada de
prática de irregularidades administrativas, desvio de verbas
e empreguismo.

"Existem mais funcionários no. quadro administrativo de
que vacas em nosso rebanho leiteiro'" exagera um produtor,
que, com esse desabafo, resume bem a situação atual da em
presa estatal.

Tal crise atinge os agropecuaristas de 50 Municípios de
Pernambuco, com sérios desdobramentos para a população,
que depende, direta ou indiretamente, da atividade leiteira,
principal fonte de renda para milhares de famílias.

Os produtores de leite, desiludidos com a atuação da
Cielpe, acreditam que a sua privatização.aumentaria a concor
rência e melhoraria a distribuição do produto e seu preço
final.

Finalizando este breve pronunciamento, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, desejo fazer um veemente apelo à sensibi
lidade do Governador Joaquim Francisco, em nome dos pro-
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WIZ SOYER B.DEMX: WIISCE MJREIRA B.DE.MX:
MARIA VJ\LAIlZ\D BIJXX)
MAURO J::aG',S BUXX>
MAURO~ B.DE.MX: SANm CATARINA
PAUID MANDARm:> BUXD
PEJR) ABm\D B.PS'IR AN3EIA AMIN BUXD
ROBERIO BlU.ESTRA BUXD CESAR saJZA BUXD
RCNAIOO CAIADO m.cco DEJANDIR DMP~ B.DE.MX:
VIIMAR RCX::m\ BUXD IERCIO Kt«)P B.DEMX:
VJ:Rl.QIDES CRUVINEL B.DEMJC EDI5rn ANDRDD B.DEM::C
ZE mms DA KCBA Br1XD mm BIEHL BUXD

LUIZ HENRICJJE B.DE.MX:
MMO GRCBSO 00 SUL NE:J:.SCN HERO BUXD

NEIJIO DE ccmo B.I>EM:.C
ELISIO CORVO BUXD ORIANOOP~ BUXD
FIAVIO DERZI BIJXX) PAUID 00ARlE BUXD
GEORGE TAKIMJro BUXD RUBERVAL PnDrro BUXD
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 286 Senhores Deputados.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Vai-se passar
à votação da matéria que está sobre a Mesa e a constante
da Ordem do Dia.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira)-

1 PROJETO DB LEI 0,

. "'N" I.258-B, DB 1988

, (Do Sr. Octávio EI~o). . .
., .Continuaçao da votaçao, em iuTno emico, do Projeto de

Lei nO 1.2S8-A, de 1988, que f1X8 as dirctr'i7.es e ba3cs da educa·
Çllo n8CIonal; tendo pareceres dai C.oaWOcs de ConI1ituiçao,
c Justiça c de Rcdaç!o, pela comtitucionalldadc, juridicidade~
c tecnlca Icgillatlva do lubstitutim aprCllCntado pelo autor (Rc-'

iatcr. Sr. Renato Vianna); da Comissao de Educaçao,.CuItura;
c DesporlO, pela aprovaçao, com substitutivo (Relator: Sr.Jor.:
ge llage); e ela C..oD'liMao de F"mança.. e TrIbutaÇllo, pela apro-'
vaçao, com subcmendas, nos tCrtlDl do substitutivo da C..omi&-,
do de P.ducaçao, Cultura e ne.porto. Parceercs às emendas i

oferecidas em Plenário, do8 relatores dellignadoll pela Mesa,'
em aubstiluiçl10 bs ColTiMOcs: deCOOlltituiçao e JU.'Itiça e De
Redaçao; pela uprovaçao, nos tCrtmft de IUbcmcnda 8UbstitlJ1i..

'\ti (Relator: :Sr. F.devaldo' Alves da 'Silva); 'CSCÁF.ducaçao.
CultUf!l e ~o,.pelal!provaçao das nOS 4,13,15,16,20,24,
'19,30,35,36, 'ri, 56, 63, 71, 75, 76, 88, 90, 94, 102, 103, 110,
113,116, 118, 120, 1'r1, 138, 139, 147, 156, 160, lf1. 165, 188,
198, 2D4, 206,217,225, m, 233, 245, 248, 255, 26~ 263, 264,
266, 274, 276, 278, '1:19, 280, 283, 284, 288, 289, 290, 291, 294,
308, 312, 317, 326, 327, 329, 333,387,389,390, 3!n, 411, 414,
42D, 422, 423, 425, 428, 431, 433, 436, 437, 442, 448, 449, 452,
453, 454, 4S5, 458, 461, 464, 476, 478, 479, 485, 495, 502, Sen,
sos, 509,512, 513, 514, 517, S2D, 521,523,529,530,531,5"47,
553,556, 5SS, 5S9, 571, 579, S82, 583, 5SS, 591, 593, 594, 597,
601,602, 6C11, 609,622, 625, 626, 6Z1, 628, 630, 632, 646, 651,
661,665,671,672, 673, 675, 678, 682, 683, 686, 6S7, 688, 689,
692, 695, 720j 721, 122, 723, 726,727.728, 729, 730, 732,~'
734, 738, 744, 745, 755, 756, 761, 763, 764, 767, 768, 769, 774,
783,784, 797, 799, 80S, 810, 811, 814,816, 820, 824, 825, 8!6,
_~,_~! 830,~844~,851--,-,,~SS---=6,,-871---:.,_fm-.:.., _893~,898--.,;,;,..902,--=-_906,--=-_91....:..1,
914,915, 916, 917, 923, 924, 926, 930, 932, 951, 975, V16, V18,
985, 988, 989, 992; 994, 1010, 1015, 1019" 1020, 1021, uno,
1040, 1041, 1046, 1060, 1067, 1070, 1074, 1078, 1097, 1100,
1103, 1105, 1106, 1107, 1109, 1112, 1123, 1140, 1154, 1155,
1156, 1157,"1158, 1160, 1162, 1168, 1169, 1171, 1172, 1173,
1174, 1175, 1180, 1182, 1183, 1184, l1SS, 1186, 1187, 1188,
1190, 1192, 1196, 1197, 1198, 1203, 1212, 1215, 1217, 1133,
1237,1239 c 1251; pela aprovaçAo, com subcmendal u emen
dai nOS 26, 34, 41. 74, 77, 78, 80, i:a, 92, '93, 98, 121, 122, 123,
126, 127, 128, 136, m,'258, 259, 2tiO, 264, 268, 270, W, 7!17,
298, 300, 305, 3C11, 311, 316, 318, 319, 383, 384, 385,391, _
431, 435, 443, 444, 465, 473, 47.... 475, 480, 481, 482, 483, 552,
553,5S4, S62, 563, 606, 610, 611,620,621,652, 6S4, 658,680,
711,741, 786, 7fr1, 801, ~-812, 818, 835, 836, 837, 869, 810,
881,887,892,894, 895, 900, 904, 910, 971, 972,'9fr7; 991, 1004,
1008, 1042, 1048, 10S8, 11~ 1200, 1243 e 1260; pela prcjudI
c:ialicladc das Emendaa n" 6, 109, 247, ~76 e 9L2. c pela rejei
çIO daa emendai de n" 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,~ 12, 1.... 17,
18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 38, 39, 4O;.ã;~ ......
045, 46, 47; 048, "9, SO, 51, S2, 53, S4, 55, 57, 58, 51, 60, 61,~
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 72, 73, 79, 81:82, 83, 84, 85, 87, 91,
95,96, 97, 99, 100, 101, 104, lOS, 106; 107, 108, 111, 112, 11....
115, 117, 119, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140,
141, 142, 143, 144, 1045, 146, loC8, 149, ISO, 151, 152, 153.1~
155,157,158, 159, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173,174,175,176, 177,178, 179,180,181,182, 1&1, 184,
ISS, 186, lfr1, 189. 190, 191, 192, 193, 194, 195,196, 197, ii'
200,201,202, 203, 205, 7If1, 208, 209, 210, 211,212, 213, 21
215,216, 218, 219, 2:20, 221,222, 223, 224, 226, 228, 229,
231,232,234, 235, 236, 237; Z38, 239,240,241,242, 243, 244j
246, 249, 250, 251, 2S'2, 253, 154, 256, 261,265, '1fi/, 269, 271,
'ZTJ., Z73, 275, ZTl, 281, 282, 28S. 286, 292, 293, 295.296,299,

,301, 302, 303, 304, 306, 309, 310, 313, 314, 315, 32n, 321, m,
323,324, 325, 328, 330, 331, 332, 334, 381, 382, 386, 383, 393.
394, 395, 396, 398, 399, 400,401,402, 403, o404,.cos, 0406, 407,
408, 409,410,412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 424, 426,
427,4'19, 430,432, 434, 438, 439, 440, .uI, 445, 446, .u7, 4SO,

:0451,456, 451, 0459; 460, 462, 463, <466, 467, 468,-469, 470, 471,
I ~'I,77, 484, 486, 487, 488, 489, 490, "91, 492, 493, 494,-496,

\
49',1,98; 499, soo, SOl, 503, S04, SOS. S06, 510, 511, 515, 516,sa 519. 522,5~ 525. S26, m, S28, 532, 533. S34. 535,~

B.DEMJC
B.DEMX:
BICCO
B.DEM:C
B.DEMX::
BIlX))

BICCO
B.DEMX:
BICCO
B.DEM:C
BUXD
BICCO
B.DEMX:
B.DEMX::
B.DEK:X:
B.DJHX:
BICCO
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEM::C
B.DEM.X:
B.DEMX:
BrLCO
B.DJHX:
BrLCO
B.DJHX:
BIJXX)

B.DEMX:
B.DEMX:

.Arn'J) PRB"rlO

AI>Rl:Wro STROCK
ADYLSOO MFrA
ALOO PIN!O
AMAURY KlLLER
AROO~

CARIOO AZAMBUJA
CARRIOO JUNIOR
CELSO BERNARDI
EDEN PE:DRCS)

FERNANOO CARRIGl
E'E'lil'ER JUNIOR
GERMAH) RIoo.r.ro
HnARIO BRAUN
IBSEN PINHEIRO
IVO MAINARDI
JQPD DE DEUS ANlUNES
JORGE~

JOSE EORItJNATI
rms lUER'l.O PCm'E
MENIm RIBEIRO
NE:J:SC:E JOOIM
NEI.SCtl PRCDO\
CD\CIR KIBnI
CSVAIOO BENDER
PAIJID PAIM
'lm.M) KIRST
VAID:MIRJ LIMA
VICItR F1\CClcm
WAI1XK[R() FIORAVANIB
wnsrn KJLIER

VALDIR COIATro
VASCJ) FURIAN

RIO GRANDE 00 SUL
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_~. S40,' 541; S42, 543, 544, 546, S48, 549, 5so, 551, m,
m~:)oo,561, 564.-565, S66, Sô7, S68, S(IJ, S7O, sn, 573; 57...·
51S. 571, 578,- 5llO, S81, 584, S86, S81, 588, S89, 590, 592, 595,
S96, S98, 599, ao, 6Q3,'604, ros, 608, 612, 613, 61'" 615, 616,
1~7. 6~8, 619, 623.'~ 629, 631.~ ~_~' ~ 6'SJ!_
638,639,640,641,642, 643, 644, 645,647,648, 649, 650, 653,
655,656, 657,659,660,662, 663, 664, 666, 667, 668, 669,670,
674,676, 671, 679, 681, 684, (i85, 690,691,693,694,696, 697,
698,699,700,701,702, 703, 704, 70S, 706, 7rt1, 708, 7('1), 710,
712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 724, 725, 731, 735, 736,
737,739, 740, 742, 743, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753,
754, 757, 758, 759, 760, 762, 765, 766, 770, Tll, T12, 713, TIS,
716, m, Tl8, m, 780, 781, 782, 785, 788, 789, 790, 791, 792,
793, 794, 795, 796, 798, 800, 802, 804, 806, srn, 808, 8(1), 813,
815,817,819,821,822, 823, m, 831, 832, 833, 834, 838, 839,
840, 841, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 852, 853, S54;
855,857,858,859,860,861,862, 863, 864, 865, 866, 867, 868,
872, 873, 874, 875, 8761 878, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 886,
888,889,890,891,896, sen, 899, 901,903, 90S, 907, 908, 909"
913, 918, 919, 920, 921, 922, 925, m, 928, 929, 931, 933, 934,
935,936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947,
948, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961,
962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 973, 974, m, 979,
980, 981, ~82, 983, 984, 986, 990, 993,995,996,997,998, 999,
1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1009, 1011, 1012,
1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1022, 1023, 1024, 1025 1026,
1027;1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 103S, 1036: 1037,
1038, 1039, 1043, 1044, 1045, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052,
1053, 1054, lOS5, 1056, 1057, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064,
1065, 1066, 1068, 1069, lrt11, 1072, 1073, 1075, 1076, 1071,
1079, 1080, 1~1, 1082, 1083, 1084, 100, 1086, 1087, 1088,
1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099,
1101, 1102, 1104, 1108, lÍ10, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116,
1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127,
1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137,
1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 11<C6, 1147, 1148,
1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1159, 1161, 1163, 1164, 1165,
1166, 1167, 1170, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1189
1191, 1193, 1195, 1199,'1201, 1202, 12D4, 1205, 1206, 1207:
1208, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1216, 1218, 1219. 1220,
1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1221, 1228, 1230, 1231,
1232, 1234, 1235, 1236, 1238, 1240, 1241, 1242, 1244, 1245,
1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1252, 1253, 1254, 1255\ !~6,
1257, 1258, 1259, 1261, 1262 e 1263 Relatora: sca J\.D8Cla
Amim); e da ComiallAo de Finanças e Trlbutaçao, pela apro
vaçao dai Emendai nOS 8, 9, 12, 15, 20, 56, 62, 73, 95, 96,156,
164,167,169,170,202, 205, 221, 228, 1:19, 231, 233, '137,244,
266,267,278, Z79, 317, 318, 319, 326, 398,~, 437, 445,450,
454,~ 501, 504, 506, 509, 528, 567, 512, 585, 604,651, 673,
712, 724, 731, 734, 735, 736, 737, 755, 756, 7M, 765, 768, 769,
710, Tl2, m, 793, 821, 853, 856, 862, 876, 879, 880, 882, 916,
928,975, 1001, 1014,1019,1020, 1024, 1026, 1027, 1097, 1116
1118, 1119, 11'13, 1128, 1129, 1156, 1157, 1160, 1161, 1164,
1168, 1169, 1171, 1112, 1173, 1174, 1175, 1177, 1178, 1179,
1183, 1184, 1186, 1188, 1189, 1190, 17JJ8, 1219, 1235, 1'137,
1240,1255 c 1263; pela aprovaçllo percial.daa de 0"111, 18,
59, 94, 104, lOS, 168, 23Q, 240, 323, 325, 3m, <452, 453, 507,
508,511,571,583,732, 733, 761, 762, 871, 917. 924, 980, 1000,
1025, 1057, 111"1, 1166, 1180, 1207 e 1218; pela aprovação,
COO1 Subemendaa, dai de n"l319, 1160, 104, 731, 1164, fi168,
876, 100, 11T1, l~S, 8, 170,218, 1027. 1118, 604, 1184, 511,
lOS7, 1001,323, 5-4, 509, 585, 734, 916" 1186e 1128; pela &d.
aDaibllldade e, DO m6rtto, pcla-rejeiÇlO dai Emendai n"l1,
2, :5, S, 6, 7, 13,17, 19, 22, 23, 38, 39, 42, 48, 57, 58, 60, 61,
69,71,84,100, 101, 103, 106, 107, 131,~ 135.140, 144,157,
158, 159, 161, 162, 163, 171, 112, 173, 174, 119, 180, 185, 187,

·194, 196, 1m, 198, 204. 'JI11, 211. 213, 220, 226, 234, 235, 241,
~ 251, 264. 2fn, 295. 299. 302, 324, 328, 395, 396, 399, 400,
412, 424, 426, 4ii:436, 442, oi46, 451, 455, 4S6, 476, 4(83, 485:
499, 500, S02, 50S, 510, 512, 530. 531, 535, 537, 538, 5-42, 569,
S7O, 573, 574, 58), 581, S82, 584, 586, 587, 589, 600, 603, 614,
633, 634, 636, 646, 663, 666, 667, 670, 693, 698, 700, 701, 702,
720, 725, 739, 757, 759, 760, 763, 766, 767, m, m, 794, 809,
817,826, 8G, 850, 855, 857. 866, 875,878, 890, 895, 896, 90S,
911,919,923, m, 934, 937, 938, 939, 945, 947, 952, 958, 959,
966,967,968, 969, 979, 982, 986, 1002, 1012, 1013, 1017, 1018,
1~,1~1~1~1~1~1~1~1~1~
1059, 1062, 1065, 1071, 1079, 1080, 1<1J4. 1086, 10n, 10%,
1098, 1099, 1101, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1127, 1131,
1138, 1142, 1148, 1150, 1153, 1154, 1155, 1162, 1167. 1170,
1181, 1182, 1185, 1195, 1205, 1206, 1210, 1211, 1220, 1233,

\1234, 1248, 1253,1256e 1260 (Relator: Sr.Luiz carIOI Hauly.~

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Passa-se à vota
ção.

Há destaques para o art. 50.
a primeiro destaque é do Deputado Eden Pedroso à

Emenda n° 42. (Pausa.)
Retirado o destaque.
Destaque do Deputado Eden Pedroso à Emenda n~ 213.
O Sr. Eraldo Tinoco - Sr. Presidente, peço a palavra,

para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a·

palavra.
O SR. ERALDO TINOCO (Blocá Parlamentar - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qual é o artigo?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - É o art. 50.
O SR. ERALDO TINOCO - Sr. Presidente, por acordo

de lideranças, esse artigo está sobrestado; trata-se do ensino
religioso. Então, ele ficará para votação posterior.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tendo em vista
o acordo, todos os destaques desse artigo ficam sobrestados.

O SR. ERALDO TINOCO - Todo o art. 50, que é sobre
o ensino religioso, está sobrestado para votação posterior.

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco Parlamentar Demo
crático. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a votação
desta matéria é de extrema complexidade e vem sendo feita
lentamente. Além disso, o projeto passou por alternativas
variadas ao longo do seu trâmite por esta Casa. Não sei se
é regimental ou não, mas pediria à Secretaria da Mesa -

, para controle nosso, que estamos conduzindo a votação e
votando - que nos fornecesse, possível, inclusive em forma
de rascunho, o que já temos aprovado, uma vez que se trata
de miséria extremamente difícil de se reter na memória. Mui
tas vezes, o que foi aprovado aqui no plenário ilumina as
discussões para frente.

A Relatora está dizendo que játem o que já foi aprovado.
Não sei se seria um trabalho exagerado, mas enfim, se fosse
possível, gostaria també~ de ouvir .os outros D~putados_a
esse respeito, o que sena bastante Importante, la que nao
temos condições de reter na memória, para poder iluminar
as discussões prospectivas, o trabalho por nós mesmos apro
vado desde o princípio.

Obrigado a V. Ex'



Janeiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 21 987

o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Deputado
Artur da Távola, a solicitação de V. Ex~ é pertinente. A Secre
taria da Mesa já está providenciado essas anotações, que bre
vemente serão entregues a V. Ex~

O Sr. Florestan Fernandes - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex4 a
palavra.

O SR. FLORESTAN FERNANDES (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
hoje deveríamos começar a votação pelos Capítulos X e XI.
Naturalmente, estando presente a Relatora será possível apro
varmos aqueles artigos sobre os quais houve consenso na Co
missão negociadora e, ao mesmo tempo, resolvermos outras
questões em que não houve entendimento comum.

Peço a V. Ex' que considere esses aspectos da questão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
informa a V. Ex' que a seqüência vai ser exatamente essa.
Agora vamos passar ao art. 5I.

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex4 a
palavra.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco Parlamentar Demo
crático - CE. Se,m revisão do orador.) - Sr. Presidente,
queria sugerir à Mesa, se possível com amparo regimental,
que solicitasse à Relatora a leitura dos artigos objeto do acordo
entre os representantes de todos os partidos. Então os desta
ques seriam retirados, o que facilitaria a votação.

A Relatora faria a sua leitura, diria se houve acordo,
e seria retirados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - V. Ex\ será
atendido. Como já existe acordo, não há problema.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra à nobre Relatora, Deputada Ângela Amin.

A SRA. ÂNGELA AMIN (Bloco Parlamentar - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, no art. 51, inciso U,
foi retirado a palavra "básica". Portanto, a redação final do
inciso II é a seguinte:

Art. 51. .
II :- A preparação do educando para continuar

aprendendo, de modo a ser capaz de ser adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfei
çoamento posterior:"

O inciso V terá a seguinte redação:

V - Preparação do aluno para o exercício de pro
fissões técnicas, segundo disposições do sistema esta
dual de ensino. "

São essas as modificações propostas no texto origi
nal do nosso relatório. O restante está mantido.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Vamos proceder
à votação da emenda algutinativa da Relatora, que acabou
de lê-la em plenário.

Em votação a emenda ag1utinativa.
Os Srs. Deputados que estejam de acordo permaneçam

como estão. (Pausa.)
Aprovada.

Há destaque para o art. 51, do Deputado Paes Landim.
Declaro prejudicado o destaque pela ausência de S. Ex~. A
Mesa indaga se há acordo . Todos os destaques estão retira
dos?

O SR. FLORESTAN FERNANDES (Bloco Parlamentar
Democrático-SP. Sem revisão do orador.) -Sim, Sr. Presi
dente.

O SR. ERALDO TINOCO (Bloco Parlamentar - Ba.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não tenho delega
ção de nenhum autor para retirar os destaques individuais
dos componentes do Bloco. Retiro os destaques da Liderança,
assinados pelo Deputado Ney Lopes. Quanto aos destaques
individuais, seria conveniente ouvir os seus autores, evidente
mente se estiverem presentes no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - No caso particu
lar, estando ausente o Deputado Paes Landim, o destaque
está prejudicado.

O SR. CARLOS LUPI (Bloco Parlamentar Democrático
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
especificar que, no caso do PDT, tenho delegação para retirar
todos os destaques. Portanto, todos os destaques do pnT
estão retirados.

O SR. FLORESTAN FERNANDES (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o mesmo acontece com o PT.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco Parlamentar Demo
crático - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o mesmo também ocorre em relação ao PMDB.

O SR. RENILDO CALHEIROS (Bloco Parlamentar De
mocrático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
todos os destaques assinados por Parlamentares do PC do
B, referentes a esta matéria, também estão retirados.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Destaque para
a Emenda n9 274, do Deputado Roberto Jefferson. Estando
S. Ex4 ausente, o destaque está prejudicado.

A SRA. ÂNGELA AMIN (Bloco Parlamentar Democrá
tico - SC. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, esta
emenda foi aprovada conforme o nosso relatório.

. O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Relatora
Angela Amin, esta Presidência indaga se há acordo para o
art. 52.

A SRA. ÂNGELA AMIN - Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Então, V. Ex~

tem a palavra.

A SRA. ÂNGELA AMIN (Bloco Parlamentar Democrá
tico - SC. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a
única modificação feita pelo Colégio de Líderes no art. 52
foi a retirada de um erro no inciso l, passando este inciso
a ter a seguinte redação:

."Art. 52.
l-destacará a educação tecnolópica básica a com

preensão do significado da ciência, das letras e das
artes, o processo histórico de transformação da socie
dade e da cultura, a língua portuguesa como instru
mento de comunicação, acesso ao conhecimento e exer
cício da cidadania;"
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Relatora,
segundo entendimento da Mesa, apenas houve a retirada da
conjunção "e".

A SRA. ÂNGELA AMIN - Exatamente, SI. Presidente,
houve a retirada da conjunção "e" e o acréscimo de um ponto
e vírgula. São modificações de redação que constam do rela
tório.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Em se tratando
de correção de redação, não há necessidade de votação.

Existe sobre a mesa pedido de destaque para a Emenda
n~ 601, do nobre Deputado Roberto Jefferson. (Pausa.)

Prejudicado pela ausência de S. Ex'
Nobre Deputada Ângela Amin, esta Presidência indaga

a V. Ex' se há acordo quanto ao art. 53.

A SRA. ÂNGELA AMIN - Não, SI. Presidente, não
há acordo sobre este artigo que, portanto, está sem condições
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Neste caso, o
art. 53 fica sobrestado para votação posterior.

A Mesa faz a mesma indagação à nobre Relatora sobre
o art. 54.

A SRA. ÂNGELA AMIN - Há condições de votação,
Sr. Presidente. Há apenas um parágrafo sem condições de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Deputada Ângela
Amin, V. Ex' está com a palavra para dar a devida informação.

A SRA. ÂNGELA AMIN (Bloco - Se. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, foi aprovada emenda que modi
fica a expressão "haja concluído", no caput do art. 54, passan
do este a ter a seguinte redação:

"Art. 54. A educação profissional de nível mé
dio poderá assumir a forma de educação continuada,
podendo o concluinte do ensino médio recebê-la a qual
quer tempo. a assegurado à instituição o direito de
exigir avaliação para admissão de candidatos egressos
de outras instituições, ou dos que concluíram o curso
médio básico há mais de 5 (cinco) anos."

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - E com relação
ao restante do artigo, nobre Deputada?

A SRA. ÂNGELA AMIN - No § 4Q, a expressão "Con
selho Nacional de Formação Profissional" foi substituída por
"Conselho Nacional do Trabalho", passando a ter a seguinte
redação o parágrafo em referência:

"Art. 54 .
§ 4~ O Conselho Nacional de Educação, ouvido

o Conselho Nacional do Trabalho, estabelecerá formas
de cooperação e regras de complementaridade entre
as instituições de ensino médio regular que ofereçam
educação média profissional e as instituições específicas
de formação técnico-profissional prevista no Capítulo
XI desta lei."

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Indago à nobre
Relatora se o § 29 continua sobrestado.

ASRA. ÂNGELA AMIN - Nesse artigo, o § 3Q -Confor
me o meu relatório inicial já entregue à Mesa - sobre a

submenda nQ 42, da Comissão de Educação - foi suprimido.
Isso já foi votado automaticamente, e não há necessidade
de nova votação. E o § 2~, a pedido do Deputado Eraldo
Tinoco, foi sobrestado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) -Nobre Deputada,
consta que a subemenda nQ 42 se refere ao § 29 do art. 54,
que está sobrestado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Vamos colocar
em votação as alterações propostas pela Relatora ao art. 54,
ficando o § 2Q sobrestado.

Aqueles Deputados que estiverem de acordo permane
çam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Destaque do
Deputado Roberto Jefferson para a Emenda n9 334. Estando
S. Ex~ ausente, fica prejudicado o destaque.

O SR. PRESIDENTE(Luiz Moreira) - Nobre Relatora,
esta Presidência indaga sobre o art. 55.

A SRA. ÂNGELA AMIN - Há condições de votação,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - V. Ex~ pode
usar da palavra para se pronunciar.

A SRA. ÂNGELA AMIN (Bloco Parlamentar - SC. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o caput desse artigo
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 55. Os diplomas e cursos de educação pro
fissional de nível médio, quando registrados, terão vali
dade nacional."

E o Colégio de Líderes também decidiu pela não apro
vação das Emendas n'" 327 e 329, conforme o meu relatório
inicial.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Relatora,
V. Ex~ poderia ler todo o art. 55?

A SRA. ÂNGELA AMIN - Pois não Sr. Presidente:

"Art. 55. Os diplomas e cursos de educação pro
fissional, de nível médio, quando registrados, terão
validade nacional.

Parágrafo único. Os sistemas de ensino discipli
narão o registro de certificados e diplomas expedidos
por entidades de formação técnico-profissional não in
tegrantes do sistema regular de ensino."

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - No caso, Sr'
Relatora, incIuir-se-ia a palavra "diplomas" neste parágrafo
único?

A SRA. ÂNGELA AMIN - Sim, e se retira a palavra
"privadas" .

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Em votação as
alterações propostas pela Relatora ao art. 55.

O SR. ERALDO TINOCO - Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz 'Moreira) - Tem V. Ex. a
palavra..

O SR. ERALDO TINOCO (Bloco Parlamentar - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para conferir
com a Mesa, porque eu estava tratando de uma outra questão.
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Se bem entendi, no caput do art. 55, é retirada a expressão.
"correspondentes a ocupações regulamentadas;" e, em segui
da, "como prova da educação recebida por seu titu]ar." O
caput do artigo fica, portanto:

"Art. 55. Os diplomas e cursos de educação pro
fissional de nível médio, quando registrados, terão vali
dade nacional. "

Suprime-se o § lu e o 20 passa a ser parágrafo único,
com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Os sistemas de ensino discipli
narão o registro de certificados e diplomas expedidos
por entidades de formação técnico-profissional não in
tegrantes do sistema regular de ensino."

o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Exatamente.

O SR. ERALDO TINOCO - É esse, então, o entendi
mento e a redação da emenda ag1utinativa.

Desta maneira, o Bloco está de acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Gostaríamos de
ler novamente como ficou, para não deixar dúvida:

"Art. 55. Os diplomas e cursos de educação pro
fissiona] de nível médio, quando registrados, terão vali
dade nacional.

Parágrafo único. Os sistemas de ensino discipli
narão o registro de certificados e diplomas expedidos
por entidades de formação técnico-profissional não in
tegrantes do sistema regular de ensino."

Em votação as alterações. (Pausa.)
Aprovadas.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco Democrático Parla
mentar -.RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a V. Ex' a tolerância de um minuto, apenas para que
fique registrado no que os políticos costumam chamar de anais:
algo que um dia alguém lerá.

Esta Casa, até com relativa indicação, mas com militância
muito grande dos participantes diretos nesta matéria, acabou
de aprovaruma regulamentação para o ensino médio na vida
educacional brasileira. Considero uma grande vitória, sobre
tudo porque este texto conseguiu concisão, equilíbrio, idéias
básicas, contrariamente ao que se diz da nova Lei de Diretrizes
e Bases da Educação. Como lembro aqui a Relatora, o ensino
médio, no Brasil, é considerado o primo pobre da educação,
pela pouca atenção, pela desqualificação sofrida nos últimos
anos. De maneira que gostaria de fazer o registro de que
esta Casa está votando neste momento matéria de funda
mental importância; a meu juízo, se me pennitem a distorção,
muito mais importante do que o ajuste fiscal.

Muito obrigado a V. Ex~

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Destaque à
Emenda nQ 305, do Deputado Roberto Jefferson.

Estando S. Ex' ausente, fica o destaque prejudicado.
Destaque à Emenda n° 487, do Deputado João Faustino.
Estando S. Ex~ ausente, fica prejudicado o destaque.
Destaque à Emenda n° 888, do Deputado Álvaro Pereira.
Estando S. Ex" ausente, fica prejudicado o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Relatora
Ângela Amin, esta Presidência consulta V. Ex'! se há acordo
quanto ao art. 56.

O Sr. Eraldo Tinoco - Sr. Presidente, para uma questão
de ordem, antes da palavra da Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. ERALDO TINOCO (Bloco Parlamentar - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é apenas para
esclarecer que havia po parecer um artigo novo, a ser incluído
depois do art. 55; pelo acordo, ele foi suprimido. Esse é o
entendimento do acordo a que a Relatora já fez referência.
Ainda no capítulo anterior, depois do art. 55, no parecer
tinha um artigo novo...

A SRA. ÁNGELA AMIN - Nobre Deputado, já coloca
mos a rejeição das Emendas nQS 327 e 329. Confonne o meu
relatório inicial, eu havia aprovado, mas o Colégio de Líderes
é pela rejeição.

O SR. ERALDO TINOCO - Portanto, fica apenas esse
esclarecimento à Mesa, porque foi este o acordo: as Emendas
nQS 327 e 329 não foram acolhidas pelo acordo de Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
pergunta a V. Ex", nobre Relatora, qual a repercussão no
texto aprovado.

A SRA. ÁNGELA AMIN (Bloco Parlamentar - SC. Sem
revisão da oradora.) - As emendas incluíam um novo artigo
na LDB, que tinha a seguinte redação.

..Art. Os estudos de formação profissional, fei-
tos em empresas ou em centros especializados mantidos
por órgãos governamentais ou não governamentais, po
derão ser aproveitados pelos estabelecimentos de en
sino.

§ 1c' OS órgãos próprios dos sistemas de ensino
regulamentarão a matéria constante no caput deste arti
go. "

Essas eram as Emendas nU' 327 e 329 que, agora, por
uma emenda modificativa do Colégio de Líderes, foram rejei
tadas. Portando, cai a proposta desse novo artigo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Portanto, com
a reformulação do parecer. ..

A SRA. ÁNGELA AMIN - Não é reformu1ação do pare
cer. Sr. Presidente; é apenas uma emenda ag1utinativa do
Colégio de Líderes que rejeitou um posicionamento do meu
relatório. eu era pela aprovação. O Colégio de Líderes não
concordou com o meu relatório e rejeitou as duas emendas.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Então, neste
caso, as emendas são rejeitadas. Com a rejeição das emendas,
fica automaticamente rejeitado esse artigo, que deveria ser
decorrente.

A SRA. ÁNGELA AMIN - Fica rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - E em relação
ao art. 56, nobre Relator?

A SRA. ÁNGELA AMIN - Há condição de ser votado
com nova redação geral, tanto no caput, quanto nos pará
grafos.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz ["foreira) - Concedo a pala
vra a V. Ex". para que proceda à leitura do artigo.

A SRA. ÂNGELA AMIN - Sr. Presidente. é a seguinte
a redação:

"Art. 56. A formaç~ão técnico profissional espe
cífica é acessivel a todos e não substitui a educação
regular.* 1" A formação técnico-profissionaL desenvol
vida soh a forma de programas para esse fim. será
oferecida predominantemente fora do sistema de ensi
no regular. em instituições especializadas ou no próprio
ambiente de trabalho e. quando necessário. nos estabe
lecimentos regulares de ensino.*2" As modalidades e processos de ensino-a
prendizagem a serem utilizados na formação técnico
profissional serão definidos pelo Conselho Nacional
do Trabalho.

§ 3" O Conselho Nacional do Trabalho articu
lar-se-á com o Conselho Nacional de Educação, para
assegurar a equivalência e a complcmentariedade entre
a formação técnico-profissional regulada neste capí
tulo. LI educação profissional de nivel médio ministrada
no sistema de ensino regular e a educaçáo básica nos
niveis fundamental e médio.

§ 4" A formação técnico-profissional será plane
jada e desenvolvida para atender às necessidades inden
tificadas no mercado de trabalho. tendo em vista os
interesses da produção. dos trabalhadores e da popu
lação."

Esta é LI nova redação dada ao ar!. 56 e aos quatro parágra
fos previstos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Relatora,
na leitura que V. Ex" fcz do *1". pareceu-me que houve
supressão da palavra "estabelecidos", ao invés de "programas
estabelecidos". Na nova redação, fica retirada esta expressão?

A SRA. ÂNGELA AMIN - Foi dada nova redação a
todo o art . .56.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - O que acontece
é que o ~ 1" do texto que está aqui na mesa diz assim:

.. A formaç<lo técnico-profissional desenvolvida
sob a forma de programas estabelecidos para esse
fim .. :'

A expressão "estabelecidos" não foi lida. Ent<lo, gostaria
de saber se houve a supressão.

A SR. ÂNGELA AMIN - Sr. Presidente. conforme disse
no inicio. o Colégio de Lideres ontem deliberou por uma
nova redação a todo o art. 56. Então. existe uma emenda
aglutinativa do Colégio de Líderes, modificando toda a reda
ção. O que consta do meu relatório mIo vale mais para o
projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Não. nobre Rela
tora. O texto foi encaminhando à Mesa. Apenas queríamos
saber se aí consta ou não a expre:;s;io "estabelecidos'·. que
não foi lida.

O Sr. Artur Da Távola - Sr. Presideme. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRE8mEN'I1Z (Lui! lVl{'!"ôú"_,! - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a palavra "estabelecidos" fica, sim. Deve ter havido, na hora
da leitura da Relatora, um salto involuntário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Era exatamente
o que gostaríamos de confirmar.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Mas o que ela estava
alertando a V. Ex' é que este artigo foi todo redimensionado
na emenda de aglutinação, inclusive com a adição de dois
parágrafos, o 29 e 3°, recém-lidos pela Relatora, que não cons
tam do relatório original.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Deputado,
já temos a redação atual. Apenas esta palavra é que era o
motivo da dúvida da Presidência.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Sr. Presidente, houve
também um lapso de leitura no § 29 , que diz o seguinte:

..As modalidades e processos de ensino-aprendi
zagem a serem utilizados" - masculino - "na forma
ção técnico-profissional seráo definidos pelo Conselho
Nacional do Trabalho."

Na leitura tamhém saiu "definidas", de maneira que soli
cito à Mesa que faça a alteração desta palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nossa cópia con
fere com a observação feita por V. Ex"

O Sr. Eraldo Tinoco - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. ERALDO TINOCO (Bloco Parlamentar - BA.
Sem revisão do orador.) ( - Sr. Presidente, solicito a V.
Ex" - para que não haja qualquer dúvida - que recomende
à Relatora fazer novamente a leitura, para que a Mesa possa
acompanhar e conferir com a redação que está sobre a mesa.
E uma gentileza que solicito à Mesa e à nobre Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Pois não. V.
Ex" será atendido, com a aquiescência da nobre Relatora.

A SRA. ÂNGELA AMIN - Sr. Presidente, novamente,
a redação é a seguinte:

"§ 19 A formação técnico-profissional, desen
volvida sob a forma de programas estabelecidos para
esse fim, será oferecida predominantemente fora do
sistema de ensino regular, em instituições especiali
zadas ou no próprio ambiente de trabalho e, quando
necessário, nos estabelecimentos regulares de ensino.

§ 2" As modalidades e processos de ensino-a
prendizagem a serem utilizados na formação técnico
profissional serão definidos pelo Conselho Nacional
do Trabalho.

S 3" O Conselho Nacional do Trabalho articu
lar-se-á com o Conselho Nacional de Educação, para
assegurar a equivalência e a complementariedade entre
a formação técnico-profissional regulada neste capí
tulo, a educação profissional de nível médio ministrada
no sistema de ensino regular e a educação básica nos
niveis fundamental e médio.

§ 4\' A formação técnico-profissional será plane
jada e desenvolvida para atender às necessiades identi-
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ficadas no mercado de trabalho, tendo em vista os ime
resses da p'rodução, dos trabalhadores e da população."

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apenas por uma questão de minúcia e na tentati~ade perfeição
nesta votação, solicito à Relatora que faça a leitura do c2J.mt,
pois S. Ex", na leitura, começou pelo § I".

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Com a palavra
a Sra. Deputada Ângela Amin.

A SRA. ÂNGELA AMIN (Bloco Parlamentar-SC. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, repetindo:

"Art. 56. A formação técnico-profissional ne
cessária é acessível a todos e não substitui a educação
regular. "

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Em votação a
emenda aglutinativa da Sr' Relatora ao art. 56. (Pausa.)

Aprovada.
Prejudicado o destaque à Emenda n° 327, do Deputado

Roberto Jefferson, pela sua ausência.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
indaga à nobre Relatora se há acordo quanto ao art. 57.

A SRA. ÂNGELA AMIN - Sr. Presidente, há condições
de votá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. EX" a
palavra.

A SRA. ÂNGELA AMIN (Bloco Parlamentar-Se. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a única modificação
proposta no art. 57 é a nova redação ao § I", a saber:

.. Art. 57 .
A formação técnico-profissional oferecida nas ins

tituições de ensino regular dependerá de autorização
do orgão normativo do respectivo sistema de ensino,
como atividade de extensão, sem prejuízo das atribui
ções básicas da instituição."

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - E quanto ao
§ 2°, nobre Relatora?

A SRA. ÂNGELA AMIN - Sr. Presidente, quanto ao
§ 29 , somos pela aprovação da Emenda n'> 745, que lhe dá
a seguinte redação, conforme o meu relatório inicial.

"§ 2° As instituições de formação técnico-pro
fissional que integram a rede definida no caput deste
artigo podem oferecer, excepcionalmente, outras for
mas e modalidades educacionais, inclusive de ensino
regular, básico ou profissional, de acordo com as nor
mas do respectivo sistema de ensino." .

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Em votação o
art. 57, da forma como foi lido.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
estão. (Pausa.)

Aprovada.
SI" Relatora, a Presidência indaga de V. Ex' sobre o

art. 58.

A SRA. ÂNGELA AMIN - Há condições de se votar,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Peço a V. Ex'
que, por gentileza, faça a leitura do artigo.

A SRA. ÂNGELA AMIN - Sr. Presidente, a proposta
do Colégio de Líderes é pela modificação de todo o artigo
com os seus parágrafos.

Portanto, farei a leitura de todo o artigo.

..Art. 58. A rede de formação técnico-profissional
compõe-se dos estabelecimentos que integram os servi
ços nacionais de formação profissional vinculados ao
sistema sindical, referidos no art. 240 da Constituição
Federal e demais instituições privadas ou públicas com
objetivos semelhantes.

§ luAs instituições públicas de formação técni
co-profissional serão criadas por lei de iniciativa do
Poder Executivo competente e dotadas dos requisitos
de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão
financeira assegurada às uI)idades escolares.

§ 2" As instituições referidas neste artigo pode
rão funcionar também no período noturno, de modo
a facilitar o acesso e a freqüência de todos que deman
dem formação técnico-profissional.

§ 3° As instituições de formação técnico-profis
sional serão localizadas preferencialmente nas proximi
dades das unidades escolares de ensino fundamental
e médio.

§ 4Q Qualquer empresa, entidade da sociedade
civil ou instituição pública, poderá manter unidade pró
pria, destinada à "formação técnico-profissional, ob
servadas as condições estabelecidads nesta lei."

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Em votação as
alterações propostas pela Relatora ao art. 58.

Os Srs. Deputados que estejam de acordo com essas alte
rações permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados. .
Está prejudicado o destaque da nobre Deputada Maria

Luíza Fontenele para a Emenda n" 28.
Da mesma forma, está prejudicado o destaque do Depu

tado, Roberto Jefferson para a Emenda n°.
Nobre Relatora, é em relação ao art. 59?

A SR' ÂNGELA AMIN - Sr. Presidente, o meu relatório
inicial é pela aprovação da Emenda nQ 276, que suprime todo
o artigo. E quanto ao art. 60 também, através da Emenda
n" 276, que é pela supressão. Todos os dois artigos foram
suprimidos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tendo em vista
que essa emenda já foi aprovada, portanto, fica prejudicado
o destaque. Consequentemente, estão suprimidos os arts. 59
e 60.

Nobre Relatora, sobre o art. 61?

A SRA. ÂNGELA AMIN - Presidente, com relação ao
art. 61, mantém-se a redação do caput, como foi acordado,
conforme o relatório. Mantém-se também a do inciso I. Quan
to ao inciso lI, a redação passa a ser a seguinte:

"IJ - receitas provenientes de contribuição social
das empresas, nos termos do art. 240 da Constituição
Federal e da legislação específica."
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VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira)

COMPARECEM MAIS O SRS.:

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Se houver possi
bilidade, essa determinação será comunicada, portanto, na
sessão da tarde.

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Fica suspenso
o restante da votação para nova sessão extraordinária.

É suprimida a letra a. Quanto à letra b, está sobrestada
a sua votação, a pedido da Deputada Maria Luíza Fontenele.
E, com referência ao o inciso III, a nova redação proposta
é a seguinte:

"III - recursos efetivamente gastos pelas empre
sas em seus próprios programas de formação técnico
profissional."

Quanto ao inciso IV e ao parágrafo único, fica mantida
a redação, conforme o meu relatório. Neste artigo, só não
há condições de votarmos a letra b, do inciso 11.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Relatora,
há uma indação sobre o inciso 11. no que se refere à supressão
da alínea a. Foi suprimida?

A SRA. ÂNGELA AMIN - Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - A Presidência
passa à votação do artigo com as alterações propostas, man
tendo sobrestado, portanto, o item "b".

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo com a pro
posta apresentada queiram permanecer como se encontram.
(Pausa. )

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Deputada
Maria Luíza Fontenele, a Presidência indaga a V. Ex' se o
destaque à Emenda n" 1.156 fica sobrestado.

A SRA. MARIA LuíZA FONTENELE - Exatamente,
mantenho o destaque.

.,.. O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - O Deputado
Raul Pont está presente? (Pausa.)

Estando S. Ex' ausente, fica prejudicado o destaque para
o mesmo artigo.

A Presidência, indaga à nobre Relatora se há mais algum
texto acordado.

SRA. ÂNGELA AMIN - Não Sr. Presidente. Mas gosta
ria apenas de solicitar a V. Ex' que informasse ao Plenário
da Casa quando o projeto de lei retornará à Ordem do Dia,
para que possamos programar-nos.

O Sr. Ubiratan Aguiar - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco Parlamentar Demo
crático - CE. Sem revisão do orador.) .:...- Sr. Presidente,
queremos indagar à Mesa se haveria possibilidade de incluir
mos a LDB na pauta de votação da sessão de amanhã. Pelos
entendimentos que se estão processando, possivelmente tería
mos condições de votar os Capítulos XIII, XIV, XV e XVI.
Caso haja essa possibilidade, queríamos apenas que a Mesa
nos desse ciência sobre os horários de votação, a fim de que
então pudéssemos mobilizar os companheiros para, na hipó
tese desse entendimento, já processarmos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - A Presidência
informa a V. Ex· que levará esse pleito ao Presidente da
Casa, para ver se há possibilidade de se convocar uma sessão
extraordinária para amanhã de manhã, às lOh.

O SR. UBIRATAN AGUIAR -Certo. E, se isso ccorrer,
pediria que fosse em torno de llh, porque temos uma reunião
marcada para as IOh, a fim de chegarmos a um acordo para
a votação de cerca de quatro capítulos da LDB.

MARCELO LUZ
RUBEN BEmO

AMAPA

AROLOO OOES
ERAI.OO TRINDADE
FATIMA PEIAES
GILVAM B:>RGE:S
IOORIVAL EREITAS
MJRIID PINHEIRO
SERGIO BARCET.IOS
V1\LDENJR GUEDES

PARA'

AIACID NUNES
IX:MIlG)S JUVENIL
ETJEr. RODRIGUE'S
GE:RSOO PERES
GIOVANNI QUEIROZ
HERMINIO CALvrnHO
HIIARIO COIMBRA
JOSE DICXD
MARIO CBERM:Nr
MARIO MARTINS
meIAS RIBEIRO
09VAL00 MEID
PAUID RO:HA
PAUID TITAN
scx::oRRO <Dm'S
VAIDIR ~ER

ATIIA LINS
Bm'H AZIZE

B.PSTR
BI.CCO

B.~

BI.OC'O
BI.OC'O
B.DEM:C
B.DEM:C
BI.OC'O
BUXX>
B.PSTR

BI.OC'O
B.DEMX:
B.~

BI.CCO
B.DEM:C
B.~

BIJ:XX)

BIJ:XX)

B.PSTR
B.DEMX:
B.DEMX:
BIlXD
B.OEM:X:
B.DEM:C
B.DEMX:
B.DEMX:

BI.OO)

B.OEM:X:
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ANR:NrO f.DRIM)IO

CARIOS CAMURCA
EDISOO FIDELIS
MAURICIO CALIXTO
NJBEL M:XJRA
P.ASCClAL OOVAES
RAQUEL CANDlOO
REDITARIO CASSOL

ADEIAIDE NERI
CELIA MENDFS
FRAN::ISCO DIOGENES
JON) MAIA
JON) rorA
MAURI SERGIO
RC!f.[\1(6 .SANl'IAOO
ZILA BEZERRA

'lOCANI'mS

DERVAL DE PAIVA
EI:MJNDO GALDm:>
Em:IRE JUNIOR
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:rm.mR~
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CESAR IWIDEIRA
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EDUAROO MATIAS
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JAYME SAN.rANA
JON) ROOOLEO
JCSE BURNETr
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NAN SOOZA

B.DEMX:
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B.DEHX:
B.DEMX:

BI.OCD

B.PSTR
BI.OCD
BI.OCD
B.PSTR
BI.OCD
BI.OCD
BI.OCD

B.DEMJC
BIlm
BI.OCD
B.PSTR
BI.OCD
B.DEHX:
BI.OCD
B.DEMX:

B.DE:lore
B.DEHX:
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B.DEM:C
BI.OCD
B.PSTR
BI.OCD

BI.OCD
B.DEMX:
B.PS'lR
BI.OCD
BI.OCD
BI.OCD
B.DEMJC
B.DEMX:
BI.OCD
BI.OCD
B.DEM:C
BI.OCD
B.PS'lR

AECIO DE OORBA
ANOCmO OOS SANIOS
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JN::':KSCE PEREIRA
JCSE LINHARES
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!DIZ :PCmES
MA'fCO PENAEORTE
MARIA WIZA .FmlENEI:B
MAt:JR) SAMPAIO
M:JRCm~

PINHEIRO LANDIM
SERGIO MACHAOO
UBIRATAN AGUIAR
VICENlE FIAIBO

PIAUI
B. SA
CIRO KX3UEIRA
FELIPE MENDES
JESUS TAJRA
J(W) HENRIQUE
JCSE WIZ MAIA
MURnD REZENDE
MUSSA JDmS
PAES IANDIM
PAUID Sn.VA

RIO GRANDE 00 HJRrE:

ALUIZIO ALVES
EERNANOO Em:IRE
FIAVIO RCCBA
HENRI~ EOOAROO ALVES
IBERE FERREIRA
JOM) FAIJST:IN)

IAIRE ROSAOO
NEY IDPES

PARAIBA

BI.OCD
BI.OCD
B.DEMX:
BI.OCD
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEMX:
B.DEMJC
B.DEmC
B.DEMJC
B.DEM:C
BIJXX)

BI.OCD
BI.OCD
BI.OCD
BUXD
B.I:lEM:C
BI.OCD
B.DEMX:
BI.OCD
BI.OCD
B.I:lEM:C

B.DEMX:
BI.OCD
BI.OCD
B.DEMX:
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B.DBM:C
B.DEMJC
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EVAI.OO QK".ALVFS BIlXX> nJENAL ~VFS BUXD
:mAOCISCO EVAlGELISTA S/P JElOID{) REIS BIíXX)

IVAN BURITY BUXD JOSE TELES BUXD
IVANDRO CUNHA LIMA B.lDtt MESSIAS OOIS BUXD
JOSE LUIZ c:::r.EW1' B.:oEM:C PEIR) v.AIA:I)MES B.PS'IR
JOSE MARAmmD B.DEKC
:W:IA~ B.OEMX:
RIV.AIro MEDEmos BUXD BAHIA
VITAL 00 REG) B.IIHX:
ZtCA Km:IRA B.J:i!'KC AICIDES M)I)E'SID B.DE'.MX

AmEID~ BUXD
PERNAMJ3tXX) .AROLOO CE:DRAZ BIíXX)

BENrro G\MA BUXD
ALVKPiJ RIBEIRO B.DEM::C BERAI.OO B:.lAVENl'ORA B.~

Gn..SOO' Ml1.CHAOO BUXD CID\7IS ASSIS B.DEMX::
GUSTAVO KRAIJSE BUXD ERALOO TItlXX> BUXD
JOSE C'ARI.OS VASCC:IG:LtOS BUXD FELIX ME:NJ:X:H::A BUXD
JOSE MENIXH:'A BEZERRA BUXX) GEDDEL VIEIRA LIMA B.~
JOSE M:XJRA BIíXD GENEBM.OO OORREIA B.OE:tre
JOSE K:CIO M:NIEIRO BUXX) HARar.ro LIMA B.DEMX::
LUIZ pIAlJHY.LIN) B.DEMX:: JABES RIBEIRO B.DEMX::
MlWRILIO FERREIRA LIMA B.DEMX:: JAmO CARNEIRO BIíXX)
MAVIAEL CAVAICANl'I BIO» JPaJE'S WJIJ3NER B.I>EMX
MIGUEL ARRAES B.DEH:X: J(W) AlMEIDA B.~
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PEDRO CORREA BUXD JtmVAL L't.CAS BUXD
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ROBERlO FRAlO\. B.DEM:C JOSE FAICAO BUXX)
ROBERro FREIRE B.IlIHX: IEOR UH\NID BUXD
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SALATIEL CARVAI.BJ B.PS'IR WIZ VIANA NE'ID BIíXX)

SERGIO GUERRA B.IHoIJC MAmEL CAS'lro BUXD
~GBL BUXX) MAR::nS MEDRAOO BIíXX)
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P1!:IK) !RUJO BUXD

AIAGJP..S PRISCO VIANA BIDCO
RIBEIRO TAVARES BUXX)

ANIGITO HOl:ANDA BUXX) SERGIO BRI'ID BUXX)

AIRJS'ro EARIAS BUXD SER3IO GNJIENZI B.DEMX::
cmro~ S/P '1OJRINB) IWm\S BIDCO
JOSE 'l'fDW: N:H> B.DEMX:: UBAI.OO I:WlrAS B.IHoIJC
LUIZ DANrAS BUXX) tJIroRICO PlNIO B.ma::
OIAVO CALHEmos B.DEKC
ROBERLO 'IORRES BrJ:XX) MINAS GERAIS
vrIORIO MALTA BUXX)

AIOC:IO NEVES B.ma::
SERGIPE AGlSTINEI) VAI.ENlE B.ma::

AIDISIO~ B.DEMX
BENEDI'ID DE FIGUEIREOO S/P ALVAR:> PEREIRA B.DEMX::
~IO~ BrJ:XX) .AmIJW:, 'lEIXEIRA BUXX)
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Deixam de comparecer ós Senhores:

RORAIMA

PARANA

AVISOS

Proposições em fase de emendas ou recursos

I -Emendas

ORDEM DO DIA

oSR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Encerro a Sessão,
designando para hoje quarta-feira, dia 20, às 14h, a seguinte

(Das 15 às 18h10min)
RITO ESPECIAL

Votação

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N9 48-C, DE 1991

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n9 48-A, de 1991, que altera dispositivos da
Constituição Federal (Sistema Tributário Nacional); tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade (Relator: Sr. Nilson Gibson); e da Comis
são Especial, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Sr.
Benito Gama)

-1-

Projeto de Resolução n'.' 127, de 1992

(Do Sr. José Maria Eymael)

Altera a redação do artigo 105 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas - arti
go 216, § 1° do Regimento Interno.
Prazo: Iv dia: 20-1-93
Último dia:26-1-92

II - Recursos
Proposições Sujeitas a Arquivamento, nos termos do art.

58, § 49do RI. Prazo para recurso artigo 58, § 29(5 Sessões):
Proposta de Emenda à Constituição
N9 119/92 (Magalhães Teixeira) - Dá nova redação e

acrescenta capítulos ao Título VIII da Constituição Federal
que dispõe sobre a Ordem Social.
Prazo: 2· dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
Projeto de Resolução

N· 33/91 (João Paulo) - Susta, com base no artigo 71,
parágrafo 1·, da Constituição Federal, o acordo de acionistas
firmado en~rt: a empresa Siderúrgica Brasileira S/A - SI
DERBRRAS,.e a Siderúrgica Mendes Júnior, bem como os
contratos dele resultantes.
Prazo: 2. dia: 20-1-93

JULIO CABRAL B.PS'IR

PARA'

CARIíS KAYM."H

AMAZOOAS

PAUDERNEY A\7.E:LDl)

MARANm\O

RICARDO MJRAD

CEARA

CARI.OS BENEVIDES B.~

ERNANI VIANA B.DEM:C
ORIANOO BEZERRA BUXX>

AIAG:W)

:MENI:X!CA NEro B.OEMX

SERGIPE

EVERAtOO DE OLIVEIRA

BllliIA

JAI::aJ AZI mm>
JOSE IíXJRmlD mm>

M:INAS GERAIS

Sl\MIR TANNUS

RIO DE JANEm:>

ALVAro VALLE mm>
JOSE VICENm BRIZOIA B.DEMX:

SAO PAUID

VAD1lO <DmS mm>

MA'IO~ 00 SUL

NE:LSCN 'mAl) BIDCO
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Último dia: 25-1-93
Projeto de Lei Complementar

W 131/92 (José Fortunati) - Define como crime a prática
de atos resultantes de preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, e
dá outras providências.
Prazo: 20 dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
Projeto de Lei

N~ 6.003/90 (Senado Federal) - Estabelece os casos em
que acontecerá a identificação criminal, para os fins do dispos
to no artigo 50, item LVIII da Constituição.
Prazo: 20 dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93

W 2.349/91 (Senado Federal) - Dispõe sobre a nomea
ção de Adidos Culturais junto às Representações do Brasil
no Exterior.
Prazo: 2~ dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93

Proposições sujeitas a arquivamento, nos termos do art.
133 do RI. Prazo para recurso artigo 132, § 2" (5 Sessões):
Projeto de Lei

N° 348/91 (Carlos Cardinal) - Autoriza o parcelamento
de débitos das empresas com o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço.
Prazo: 2~ dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93

N° 653/91 (Jarvis Gaidzinski) - Regula a locação dos
imóveis que menciona, e dá outras providências.
Prazo: 2~ dia: 20-1-92
Último dia: 25-1-93

N° 1.053/91 (LAIRE ROSADO) - Dispõe sobre o exercício
da profissão de Técnico em Reabilitação Física de
nfvel médio e determina outras providências.

Prazo: z:' dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
N° 1.268191 (OSCAR TRAVASSaS) - Dispõe sobre a publi

cidade do valor da mercadoria entorpecente apreen
dida em poder de traficantes.

Prazo: z:' dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
N° 1.928/91 (JACKSON PEREIRA) - Concede anistia fiscal

a pessoas físicas ou jurfdicas que regularizarem, pe
rante o fisco, eventuais patrimônios ou receitas não
declaradas.

Prazo: z:' dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
N° 2514/92 (DÉRCIO KNOP) - Institui contribuiçOes desti

.nadas a promover o desenvolvimento de atividades
turísticas prioritárias, e dá outras providências.

Prazo: z:' dia: 20-1-93
'último dia: 25-1-93
NO 2.995/92 (NILSON GmsoN) - Altera o artigo nO 133 do
. Código de Processo Civil.
Prazo: z:' dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
N°4.~ (PAULO ZARZUR) - Dá nova redação ao inci

so VIII do artigo 6° do Código de Processo Penal,
que trata da identificação datilosc6pica do indiciado.

Prazo: ']f> dia: 20-1-93
ÚltiJno dia: 25-1-93

NO 4.288/89 (ÁLVARO ANTÔNIO) - Define o cabimento
da identificação criminal, nos termos do artigo 5°,
inciso LVIII, da Constituição Federal.

Prazo: ']f> dia: 20-1·93
Último dia: 25-1-93
N~ 659/91 (CHICO VIGILANTE) - Dá nova redação ao ca

put dos artigos 134 e 136 da CLT, para assegurar
ao empregado o direito de escolha do seu perfodo
de férias.

Prazo: ']f> dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
N° 375/91 (JAMIL HADDAD) - Altera a redação do arti-

go 136 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Prazo: ~ dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
N° 800/91 (FREIRE JúNIOR) - Disciplina a identificaçâo

criminal do civilmente identificado.
Prazo: ']f> dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
N° 1524/91 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Acrescenta pa

rágrafo tinico ao artigo 6° do Código de Processo
Penal.

Prazo: ']f> dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
N° 2.063/91 (MAVIAEL CAVALCANTI) - Isenta de identi

ficação criminal e civilmente i!kntificado, regulamen
tado o artigo 5°, inciso LVIII, da Constituição Federal.

Prazo: ']f> dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
Projeto de Rcaoluçlo
N°67/91 (ANTONIO CARLOS MENDES 1HAME)-Acres

centa dispositivo ao Regimento Interno para incluir,
no elenco das proposições com tramitação em regi
me de urgência, os projetos de decreto legislativo
que menciona.

Prazo: '1f dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
N°-B7/91 (pRISCO VIANA) - Altera o artigo 157 do Regi

mento Interno.

Prazo: '1f dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93
Proposta de Fiscalização e Controle
N° 42/92 (DEtcmo TAVARES) - Solicita que a Comis

são de Seguridade Social e Famfiia,requeira ao Tri
bunal de Contas da União inspeção extraordinária
no Ministério da Previdência Social.

Prazo: ']f> dia: 20-1-93
Último dia: 25-1-93

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 58, § 4° do
Regimento Interno, as seguintes proposiçOcs:
Projeto de Lei
N° 3.494/84 (VICfOR FACCIONI) - Isenta do Imposto

sobre operaçOes financeiras as relativas ao crédito.
N° 6.089/85 (SENADO FEDERAL) - Submete à aprovaçâo

do Congresso Nacional os contratosvisando a obten
ção de empréstimos internacionais.

N° 313/91 (CARLOS CARDINAL) - Determina o obrigato
riedade de realização de plano de aplicaçâo para a
consecução de empréstimo financeiro no exterior.

NO 2.256/91 (WILSON CAMPOS) - Disciplina a denúncia,
por crime de responsabilidade, do Ministro respon
sável pela desobediência ou cumprimento dos o~je-
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tivos contidos nos incisos do parágrafo único do ar
tigo 194 da Constituição Federal.

Proposta de Emenda II Constituição
N° 80/91 (MARIA VALADÃO) - Acrescenta parágrafo ao

artigo 187 da Constituição Federal.
N° 124/92 (EDISON FIDEUS) - Acrescenta parágrafo ao

artigo 79 da Constituição Federal.
Projeto de Rcsolução
N° 76/91 (CLÓVIS ASSIS) - Dispõe sobre o uso das bandei

ras estaduais e do Distrito Federal no âmbito do
Congresso Nacional.

ARQUIVEM-SE, nos tcrmos do artigo 133 do Regi
mento Interno, 81 seguintes propoaiçOcs:
Projeto de Lei
N° 2929/89 (ULDURlCO PINTO) - Inclui os profissionais

de enfermagem nos benefícios do Decreto-Lei no
2114, de 23 de abril de 1984, que institui a Grati
ficação de Incentivos à Atividade Médica na Pre
vidência Social, e dá outras providências.

N° 3.758/89 (AIRTON CORDEIRO) - Determina a execu
ção das decisões proferidas nos juizados Especais

.de Pequenas Causas, perante o próprio Juizado.
N° 315/91 (CARLOS CARDINAL) - Torna obrigatória, se

autorizada formalmente, a aposição, nos docu
mentos de identificação, da expressão ftdoador vo
luntário de órgãos", e determina outras providências.

N° 573/91 (ALDIR CABRAL) - Dispõe sobre a dispensa
da prática de educação ~ica nas escolas rurais
para os casos que menciona.

N° 840/91 (WALDIR. GUERRA) - Dispõe sobre a hora le
gai do Estado de Mato Grosso do Sul.

N° 1.258/91 (JOÃO MENDES) - Determina a indicação,
nas cédulas de identidade, de informação que o
portador é doador voluntário de órgãos.

N0 1.853/91 (CÉSAR SOUZA) - Dispõe sobre o registro da
opção de doação de órgãos na Carteira de Identidade.

N° 2.133/91 (IRANI BARBOSA) - Estabelece a obrigatorie
dade da constar nos documentos de identificação a
disposiçao do portador de doar seus órgaos para
transplantes.

N° 2.198/91 (GEORGE TAKIMOTO) - Dispõe sobre a obri
gatoriedade de indicação, nos documentos que espe
cifica da expressão "doador voluntário de órgãos",
se requerida e autorizada formalmente.

N° 2.209/91 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a indeni
zação a ser paga pelas empresas públicas e socieda
des de economia mista aos Estados, ao Distrito Fe.
deral e aos Municípios em que exerçam a atividade
de lavra de minérios em geral, e dá outras providências.

N° 2.819/92 (RUBEN BENTO) - Considera crime ingressar
em locais destinados a competiÇOes esportivas com
armas de qualquer natureza, fogos de artifício e si·
milares.

N° 2674/C». (SANDRA STARUNG) - Fixa data de venci
mento das tarifas de serviços públicos de competên
cia da União.

N° 2.876f:1l (MENDONÇA NETO) - Autoriza <> Poder Exe
cutivo a conceder isenção do Imposto sobre Opera
ÇOes Relativas à circulação de Mercadorias na aqui.
'sição de veículos que especifica, e dá outras provi
Ciências.

N° 3.081/92 (JOSÉ FORTUNATI) - Estabelece o dir<:;á", ,~
uso de espaços no rádio e televisi!i;Cl pElla
políticos que nlio façam parte do GClVenl:Do

Projeto de ResoluçAo
N° 61/91 (RUBENS BUENO) - Altera os artigos 115 e [

do Regimento Interno da Câmara dcs D':'ipnt'JC-'
Projeto de Lei
N° 1.219-A/91 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) ~ Dispii.'

bre cessão obrigatória de salas de aula por
dos clubes esportivos, recreativos e socia!so

N° 1.765-A/91 (MARCELO BARBIERI) - Isenta de ii]cV:(o
cia do Imposto de Renda os rendimentes di'!;)

de exceRCionais.
N° 1.964-A/91 (SOLON BORGES DOS REIS) -1,Item 8 li>

dação do parágrafo 3° do artigo 223 do CI:!!:!!IJ\'u ,i;,
Processo Civil, dispondo sobre a citaç~o por t::~n::'.

do comerciante ou industrial residente no Br~f'in,

N° 1.972-A/91 (JACKSON PEREIRA) - Concede inçê;:B~1:,·}J

fiscais para pessoas físicas e jurídicas Clw:, m~3!Jiil <D~

ações a hospitais públicos ou mantidos pDr c:u~;1,12>

des sem fins lucrativos..
N° 2056-A/91 (EDÉSIO PASSOS) - Dispõe sobre.3 CCOj1j,>

são de isenção a pessoas f~icas ou assü"Ciaç'Cr;".
cunho humanitário do imposto de imp1JI."tJ3!'1,,,,,_,
produtos destinados à complementação de di>

'pobres em proteínas, e dá outras providêncil"E.,
N° 2.221/91 (MAVIAEL CAVALCANTI) - S1.lspenf1::; !J2

reitos polfticos do administrador improbo.
N° 2.224/91 (ANTÔNIO CARLOS MENDES TH/:J.vJ2)

Restabelece os incentivos fiscais previstcti li:!f'\ L:f!
n° 7.752, de 14 de abril de 1991.

N° 2.637/92 (MANOEL MOREIRA) - Modifica a LI~ú ij"

8.176, de 8 de fevereiro de 1991, que define clriF\,,:;
contra a ordem econômica e cria o SisteKll31 ':le E>:
ques de Combustíveis.

N° 2.7,49192 (VALDIR GANZER) - Regulamenta o
to no artigo 5°, inciso LXXVII, da ConstitlJj~sD

deral, e dá outras providências. .
N° 1.641/89 (SENADO FEDERAL) - Autoriza 2

do Serviço Nacional de Alistamento Eleitof311, G

outras providências.
N° 170/91 (PAULO PAIM) - Altera a legislação do impD0Sc':

sobre a Eenda e proventos de qualquer natureza,
N° 186-A/91 (JOAO DE DEUS ANTUNES) - Cria colônic::

penais agrícolas de alta segurança, na A.Ir!'1zÓ!1i-",
administradas pelas Forças Armadas, e d~ lJ!~tijS:;

providências.
N° 238-A/91 (TADASlfi KURIKI) - Dispõe sobre a iOSi:<lls c

ção de mini-hospitais em todo Território NacionaL
N° 259-N91 (MENDONÇA NETO) - Dispõe sobre a p!"Ot1"~

ção e comercialização de aparelhos eletrodom~:;ti(:r;\

N° 430-A/91 (NILSON GIBSON) - Inlcui os magistra<!'l':3 d'~

Justiça Estadual que prestam serviços à Justiç2 E!err·o
toral entre os segurados do Ministério da Pn;.vi,t:l~~.~

cia e Assistência Social.
N° 569-A/91 (NILSON GIBSON) - Dispõe sobre a comerch,

lização de produtos de origem animal destinadDJ,
alimentação de membros da religiao judaica, (;: cJ'~*0"I

mina outras providências.
N° 614-A/91 (WANDA REIS) - Dispõe sobre a criaç!1o (i>:

Conselhos Federal e Regionais dos Técnic·!)~ 6'ê[·0!

Reabilitação, modalidade de Ma~s~gist'!l,e {lI!, d,)!,!),;~;

providência.
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(Encena-se a sessão às 12 horas e 12 minutos.)

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE - FEVEREIRO· 1993

NO 1.468/91 (MANOEL MOREIRA) - "Dispõe sobre a
criação de Junta de Conciliação e Julgamento no
Municfpio de Indaiatuva, Estado de São Paulo.

N° 1.957/91 (ANTÔNIO CARLOS MENDES TRAME) 
Dispõe sobre a correção automática da tabela pa
ra incidência do imposto de renda na fonte.

N° 3.003m (VALDEMAR COSTA) - Dispõe sobre a juris
dição da Junta de Conciliação e Julgamento de !ta
quaquecetuba, no Estado de São Paulo.

Projeto de Decreto Legislativo
N° 200/92 (LUIZ CARLOS RAULY E WILSON MOREI

RA) - Susta a Portaria nO 532, de 17 de julho de
1992, do Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento.

N° l.1SO-A/91 (KOYU IHA) - Define o conteúdo dos arti
gos 312 e 313 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 - Código Penal, e dá outras provi
dências.

N° 2755m (GEORGE TAKIMOTO) - Dispõe sobre efeitos
civis do casamento religioso, regulamentando o pará
grafo ~ do artigo 226 da 'Constituição Federal, e
dá outras providências.

N° 2758m (ZAIRE REZENDE) - Concede tarifa especial
de energia elétrica ao consumidor cuja proprieda
de tiver sido desapropriada para a construção de
usina hidrelêtrica.

N° 2912/92 (ERNESTO GRADELIA) - Exclui a Compa
nhIa Siderúrgica Nacional S/A - CSN, da abrangên
cia da Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990, que criou
o Programa Nacional de Desestatização.

N° 2943/92 (WANDA REIS) - Concede isenção do impos
to de importação na aquisição de autom6veis de pas
sageiros, e dá outras providências.

N° 2.955/92 (JOSÉ MARIA EYMAEL) - Altera os prazos
para a conclusão de inquérito policial na Justiça Fe
deral e na Justiça Militar.

N° 2971m (SALATIEL CARVALHO) - Dispõe sobre a
importação de vefculos usados, e dá outras providên
cias.

N° 2.77Sm (IVO MAINARDI) - Altera a redação dos arti
gos 178 e 185 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - C6d~go de Processo Civil.

ARQUNEM-SE, noa termos do artigo 164, § 4° do
Regimento Interno, as seguintes proposiçMea:
Projeto de Lei
N° 1.650m (ZAIRE REZENDE) - Regulamenta parte do

parágrafo 4° do artigo 199 da Constituição da Re
pública Federativa do Brasil, relativamente a doa
ção de órgão, tecidos e substâncias humanas para
fins de transplante, pesquisa e tratamento. (Face a
Lei nO 8.489/92)

N° 2.060/91 (RICARDO IZAR) - Modifica a redação do
artigo 3° da Lei no 5.479, de 10 de agosto de 1968,
que dispõe sobre a retirada e transplante de teci
dos, órgãos e partes de cadáver para finalidades
terapêutica e científica, e dá outras providências.
(Face a Lei nO 8.489/92) .

N° 2.506m (FREIRE JúNIOR) - Altera a redação do arti
go 50 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre os registros públicos, e dá outras
providências.

N° 2617/92 (FERNANDO FREIRE) - Define morte do tron
co encefálico (morte cerebral) atravês de critérios
clfnico·neurológicos, dirimindo dúvidas em pacien
tes crfticos, em estado de coma, grau 3 na escala
de coma Clasgow, com ventilação mecânica e p0
tenciais doadores para transplantes de órgãos e
tecidos. (Face a Lei nO 8.489/92)

N° 2736m (FERNANDO FREIRE) - Dispõe sobre a ex
·tração e transplantes de tecidos, órgãos e partes
do corpo humano com finalidades terapêuticas e
cientfficas, e dá outras providências. (Face a Lei nO
8.489ml

N° 4379/89 (JOSE MARIA EYMAEL) - Cria o Sistema Na
cional de Saneamento Básico, e dá outras providências.

N° 1.302/92 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Regula o ar
tigo 70, inciso XXVL da Constituição Federal.

D!!.!:Jl Dia Hora
1S 2R-feira 1S:OO

15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

16 38-feira 18:10
18:35

17 4a-feira 18:10
18:35

18 S8-feira 18:10
18:35

19 &-feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05

12:30
12:55
13:20

24 4a·feira 18:10
18:35

25 5a-feira 18:10
18:35

26 &-feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

Nome
Jorge Khoury
Liberato Cacboclo
Clóvis Assis

Lourival Freitas
Paulo Rocha
Gerson Peres
Josê Carlos Aleluia
Josê Falcão
Ubaldo Dantas

Ronaldo Caiado
Adroaldo Streck
Ernesto Gradella
Maurici Mariano
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"Ata da 8a Sessão, da 7a Sessão Legislativa Extraordinária,
-em 20 de janeiro de 1993

Presidência dos Srs. Ibsen Pinheiro; Presidente; Luiz Moreira, 3° Suplente de Secretário;
Nilson Gibson § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

B.D.EiV.flC
BLOCü

BIlXD
B.DEMJC
B.D~

mero

BIDCO .

B.IBDC
B.DEM:lC

BLDCD !

B.PSfJR

B.DEM:C
B.~

B"DEM:C
B.DEM:C ~

13LOOJ
m.OCO
B.PSTR
BLOOO
J8lIrO·QO

ATIIA LINS
BEm! AZIZE
EUIER RIBEIRO·
EZIO FERREIRA
JOAO THCJ.m
JQSE DUI'RA
RICAROO MJRAES

DARCI COEIOO
DERVAL DE PAIVA
EIHJNOO GAIDmJ
FREIRE JUNIOR
mIGAHUS AF1JJJO

PAUID~
PAULO TITAN
scx:x:>RRO <.n-m'S
VAWIR GANZER

ADEIAIDE NERI
CELIA MENDES
E'RAN:ISCO DIOGENE'S
J01iD MAIA
JOAO rnJrA
MAURI SERGIO
~ SANJ:'IAG)

ZllA BEZERRA

ANIrnIO IDRDDI'O
CARU1) CAMURCA
EDISCN FIDELIS
MAURICIO CALIXID
NEEL M:XJRA
PASCClM. NJVAES
lWJUEL CANOIOO
REDITARIO CASSOL

B.D~

BIDCO
BIDCO
B.DEMx::
B.DE:M::C
BItXX)

BIDCO
B.PSTR,

BIDCO'
BIDCO
BIDCO
B.DE.M:X::
BIDCO
B.PSTR
BIDCO

BIDCO
B.DEKC.
B.DEMX:
BIDCO
B.DEM:X:
B.DEKC
BItXX)
BItXX)

B.PS'1R
B.DEMJC
B.DEH:C
BIDCO

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES

AROI.OO OOES
ERALJX) TRINDADE
EMIMA PELAES
GILVAM J3O.RGBS
r.ouràvAL :mEITAS
:t«JRIID PINHEIRO
SER;IO~

v.AL.'DENJR GUEDES

PARA'

Ibsen Pinheiro
Genêsio Bernardino
Waldir Pires
Inocêncio Oliveira
Etevaldo Nogueira
Cunha Bueno
Robson Toma
Luiz Moreira
João Paulo

AIACID NUNES
~ JUVENIL
m.m. RODRIGUES
GERSCE PERES
GIOVANNI ~IROZ
HERMINIO CALVINID
HIIARIO OOIMSRA
JOSE DI()(D
MARIO CHE:RM:NI'
MARIO MARrINS
NICrJH~ PJ:BEIOO

AICESTE AIMEIDA
AVENIR RCSA
EIW;CISCO RODRIGUES

...J(W) :F.M;UNDES
I.U:IAOO CASTRO
MARCEID LUZ
RUBEN BENro



1000 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1t)t)3

mJ.iAR~ BI.OCO JOSE LUIZ MAIA BIJXO
QSVAI1X) REIS B.PSTR MJRIID REZENDE B.JJE:MX
PAUID M:XJR1)D BUXX> MUSSA DEMES BUXX>

PAES IANDIM BIO:D
MARAN:fmO PAUID SILVA B.JJE:MX

CESAR BANDEIRA BUXX> RIO GRANDE 00 00RrE
CID CARVAtID B.DEMJC
tnSTA EERREIRA B.PSTR ALUIZIO ALVES B.DEM:C
DANIEL Sn.VA BLOC'O': FERNANOO FREIRE BIO:D
EDUAROO MATIAS BUXD FLAVIO ROCHA BUXX>
ERAN:ISCO COELHO BUXD HENRI<;pE EIX1AROO ALVES B.I>EM::C
HAROLOO SABJIA B.~ IBERE FERREIRA BI.OCO
JAYME SANrANA B.DEM::X: JCW) E2WSTIID B.~

JCW) ROOOLEO BUXD IAIRE RCSAOO B.OEM:X::
JCSE :BURNm'I' .BIíXX) NEY IDPE'S BIO:D,
JCSE CAR:r.íS SAOOIA B.OEMX:
JCSE REINAIOO BIíXX) PARAIBA
MAURO FECURY BUXD
NAN SOOZA B.PSTR ADAt1.IO PEREIRA BIO:D
PEDRO NJVAIS BLOC'O EmAIM K>RAIS ma:x:>
RlSEANA SARNEY BIíXX) EVALJX) G:H:ALVES ma:x:>
SARNEY FIIOO BUXD FRAN:ISCO ~STA S/P

IVAN BURITY BUXD
CEARA IVANIR) CUNHA LIMA B.DEH:X:

JOSE LUIZ CI:EROl' B.IBCC
AOCIO DE K>RBA BUXX> JOSE MARAN:fmO B.IBCC
.ANJnfiO InS SANIOO BUXX> J:U:IA~ B.IBCC
ARIOS'IO IDANDA B.IBCC RIVAI.OO MEDEIROS BUXX>
CARI.OO vm:;ruO BIíXX) VITAL 00 REXD B.IBCC
EDSOO SILVA. B.JJI!MX: Zu:::A M:m:IRA B.I:I!MX
~ltoDm B.DEMJC
J1!CKSCti PEREIRA B.DEMX PERNAMBtm
JCSE LINHARES B.IDO:::
LUIZ GIlW) B.DEMX ALVARO RIBEIRO B.DEMJC
LUIZ PCN1ES B.I:I!MX EERNANOO LYRA B.DEM:X::
MARCO PENAmRl'E B.IDO::: GTI..SOO W\CHAOO BUXX>
MARIA LUIZA EtNIENEI:B B.I:I!KC GUSTAVO KRAUSE BUXX>
MAURO SAMPAIO B.DEMJC JOSE CARf.O:) VASCCN:::ELLOS .BUXX>

M:lafi 'RE.Glm B.I:I!KC JOSE MENIXH::A BEZERRA BUXX>
PINHEIRO IANDIM B.I:I!KC JOSE M:XJRA BUXX>
SERGIO f.mCBADO B.I:I!KC JOSE H:X::IO lOlmIRO BI.OCO
UBIRATAN N3UIAR B.I:I!KC LUIZ PIAUHY.IJ}D B.JB.D::
VICENJE FIAIB) ma:x:> MAURILIO FERREIRA LIMA B.mo:.

MAVIAEL CAVAICANrI BLOC'O .
PIAUI MIGUEL ARRAES B.OEMX:

NIISOO G:Il3SOO B.JJE:MX
B. SA BI.OCO QSVAI1X) com:m BUXX>
CIRO N:GJEIRA BI.OCO PEDRO CORREA ma:x:>
EELIPE ME:NDES ma:x:> RENnllO CArnEIROS B.DEM:X::
JESUS TAJRA BI.OCO RICAROO FIUZA ma:x:>
JO..1'D BENRI~ B.I:I!KC ROBERLO FRAN:A B.DEMJC
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ROBERIO FREIRE
ROBERIO~

SAIATIEL CARVAIBJ
SERGIO GUERRA
'IrnY GEL
WIISC:ti CAMPOS

~

.ANOCmO B:JLANDl.\
AOOOS'IO E1\RIAS
ermo EAIC.N)

JOSE 'l'IIM\Z lQl)

WIZ J:»\NmS
OIAVO CAUlEIROS
RC83BRID '.OClRRE'S
VI'lllUO MALTA

SERGIPE

BENEDIro DE FIGUEIREOO
CI1!X:IWCIO~
:ooENAL ~VES
JElnDM) :REIS
JOSE TEIBS
MESSIAS OOIS
PEJK) v.AT.AIlARES

lWfiA

AICIDES KlDE'SIO
AN3EI.D~

AROJ:lX) CEDRAZ
BENI'ID GAMA
BERAIOO ~VENlURA

CIlJ\7IS ASSIS
ERALOO TmX.'O
EELIX~

GIIDDEÍ., VIEIRA LIMA
GENEBAIOO OORREIA
HAROI.OO LIMA
J.ABES RIBEIRO
JAIRO CARNEIRO
J.N;UES WPamR
J(W) AImII»\
J(W) ALVES
J(W) CARIOO JW.:E:AR
JOOIVAL~

JCEGE KBXJRY
JOSE CARIOO AIELUIA
JOSE EAIC.N)

IEUR IJ:JoWlro
WIS EOOAROO

BIDCO,'
BIOO) .

S/p
B.~

BIOO)

B.DEMX::
BICCO
BIOO),

s/p
moco
moco
BIOO)

BUXD
moco
B.PS'lR ~

B.DEM:C
moco
moco
moco
B.OBMX
B.DfH)C
BIDCO
moco
B.DEMX:
B.DEMJC
B.DEMX
B.DEMX::
moco
B.~

B.DEMJC
BIDCO
moco
moco
BIOO)

moco
moco
BJ:!X))

BIOO)

WIZ VIANA NEm)

MANJEL CASTRO
MARCOS MEDRAOO
NES'IOR 00ARrE

. PEDRO !RUJO
PRISCO VIANA
RIBEIRO TAVARES
SERGIO BRI'.ID
SERGIO GAUDENZI
'lOJRrnB)~
lJBAUX) DANrAS
UI.DURIOO PINID

!n:NAS GERAIS

AECIO NEVES
1\GJSTINOO VAtENrE
AIDISIO VASCXB::EIaS
ALVARO PEREIRA
ANNIBAL TEIXEIRA
AIW:::ELY DE PAmA
ARMANDO CCSTA
AVEJ:JR.> cesTA
CAMII.O MP.CHAOO

EIJ.mR MJREIRA
ELIAS MURAD
EELIPE NERI
EERNANOO DINIZ
GmULIO NEIVA
BUMBE:R1O sam:>
IBRAHIM ABI-ACKEL
IRANI BAROOSA
ISRAEL PINHEIRO
JOSE ALOO
JOSE BELM.O
JOSE GERAt.OO
JOSE SANrANA DE~
JOSE ULISSES DE OLIVEIRA
I.AEL VARELLA
LEDPOLOO BE'.SSOOE:
MARCn) LIMA
MARIO DE OLIVEIRA
MMJRICIO CJ\MPCS
NEJ:F JABUR
NIIMlmIo MIRANDA
ODEIM) I.EW
OSMANIO PEREIRA
PAUID DEU3AOO
PAUID HESIANDER
PAUID R:H\N::>
PEDRO T1\SSIS
RAUL BEUM

BIDCO
BIDCO
BIDCO
B.DEMX
BIDCO
BIDCO
BIDCO
BIDCO
B.DEMJC
BIDCO
B.DEMX:
B.DfH)C.

B.DEMX
B.DEMX
B.:DEMX:
B.~
BIOO)

moco
B.OEMX
moco
BIOO)

BIDCO
B.DEM:X::
B.DEMX:
B.DEM:X::
BIDCO
BIDCO
BIDCO
BICCO
BIDCO
BIDCO
B.DEMJC
B.OEMX:
BICCO
BIDCO
BIDCO
B.PSTR
B.DEMJC
B.PSTR
moco
B.DEMJC
B.OEMX::
moco
B.DEMJC
B.DEMJC
moco
moco
B.mJX
moco
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RCMEL ANISIO BIlX)) WIZ SAI.GW) B.IDt::C
lUUillX) PERIM B.DEM::C MARCIA CIBILIS VIANA B.~

SAUID COEI.OO B.IDt::C MARIR) CLnGm B.I:>EM:C
SERGIO FERRARA B.DEMX: MmO TEIXEIRA B.I:>EM:C
SERGIO MIRANDA B.DEMX: NEISOO OORNIER BUXD
SÉRGIO NAYA B.DEM:C PAUID DE AIMEIDA BUXD
TARCISIO DEIGADO B.DEM::C PAUID~ B.J:)EMX
TILDEN SAN!'IAGJ B.DEMX: PAUID lWCS B.DEMX::'
VITlORIO MEDIOLI B.DEMX REGINA OORDILHO BLOCO '
vmGNER 00 NASCIMENro BI:DCO ROBERro CAMPOS BLOCO'
WILSOO CUNHA BIlX)) ROBERIO .JEF'EERSON BLOCO
ZAIRE REZENDE B.DEM::C RUBEM MEDINA BUXD

SANDRA CAVAICANl'I BLOCO
ESPIRITO SANlO SERGIO ARaX::A B.DEMX::

SERGIO CURY B.DE:t-D:
.ARtoWID) VIOIA B.OE:MX: SImEY DE MIGUEL B.DEMX::
mEViü.DA GRASSI DE MENEZES BLOCO Snw:> SESSIM BIlXD
'HELVECIO CASTELID B.DEMX:: VIVALOO BAR9JSA B.DEMX::
JOOES SANIOO NEVES BI:DCO VLADIMIR PAIMEIRA B.DEMX
JORIO DE BARROS B.DEM:C WANDA REIS S/P.
LEZIO SATHLER B.DEMJC
NllJ'lW :BAIAN) B.DEM:C
RITA CAMATA B.OEMX: SOO PAUID
ROBERro v.AIADNJ B.DEMX:
R(SE DE FREITAS B.DEMX::.. AJ:R.lOO SANOOVAL B.I:>EM::C

ALBERlO HADDAD B.P8'!R
RIO DE JANEIRO ALOO REBE'fO B.DEMX:

AIDIZIO ME:RCAI:WlI'E B.DEM:C'
ALDIR CABRAL BIOCO ARMANOO PINHEIRO BIlX))

AMARAL NBTlO BIlXD ARY KARA B.OEMX:
AROLDE DE OLIVEIRA BIlX)) AYRES DA CUNHA BLOCO
ARIUR ])à TAVOIA B.DEMX amo MANSUR B.IDre
BENEDITA DA STINA B.OEMX: CARrOSO ALVES BIOO)

CARIDS AI.BER'ID CAMPISTA B.DEM:C . c.ARl::OO NE'.LSCE B.DEM:C
CARIDS IlJPI B.~ CH:"~C E1úUIAT BlOCO
CARIDS SANrANA B.DEM:C CHICO AMARAL B.~

CIDINHA CAMPOS B.DEM:X; DELFIM NE:l"'ro BLOCO
CYRO GARCIA B.DE:toD: DICXD H:HJRA BrOCO
EDE'SIO .FRIAS B.DEMX: EDUAROO JORGE B.DEMX
EDUAROO~ B.~ ERNES'lO GRADELIA S/P
FABIO RAuNHEI'ITI BUXD mx::LYDFS MELID BrOCO
EERES NADER BLOCO FABIO FEJ:.noJl.\NN B.DEM:C
F.IAVIO PAIMIER ])à VEI~ BIlX)) E2mIO MEIRET.TES JlliXP
ERA'OCISCO OORNELIES BIlX)) E2WS'IO ROCHA BrOCO
ERA'OCISCO SILVA B.PSTR ~EERNANDES B.DEM:C
JAIR 00ISCliIAR0 BIlX)) ~RIGHI BrOCO
JANDIRA FEGHALI B.mo:::: GERALOO AICKMIN FIIm B.~

JOSE CARIDS C<XJrINB) B.DEM:C HE:I'KR FIWm BLOCO
JOSE EGYDIO BUXX> HELIO BICUOO B.DEM:C
JUOO1' ABI-RAMIA B.I:lEMX HELIO ROSAS B.DEMX::
IAERTE~ B.DEMX: IRMA PASSem B.DEMX:

- LAPROVITA VIEIRA B.DEM:C JOOGE TADEU MJDAIBN B.OFMX:
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 382 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

JOSE ABRW
JOSE ANIBAL
JOSE ClcorE
JOSE DIRCEU
JOSE GEK>IID
JOSE MARIA EYMAEL
JOSE SERRA
KOYU IHA
LIBERA'lO~
IDIZ CARIDS SANIa)

WIZ GUSHIKEN
WIZ MAXIM)

MALULY NEn'IO
MANJEL lOEIRA
MARCEI.JN) J:O.mOO Ml-\CBAOO
MARCE:ID BARBIERI
MAURICI MARIAOO
MAURICIO NAJAR
MENI:.ES BJmLOO
~ MARQUEZELLI
OSWALOO STJD:'A
P.AUID LIMA
P.AUID NJVAES
PEDRO PAVNJ
ROBERIO ROLLEMBERG
'l'ADl\SHI KTJRIKI

WIZ HENRI~

NE:l:.SOO MJRRO
NE:UID DE CCNro
P.AUID DUARlE
RUBERVAL Pnorro
VN3CD FURIAN

RIO GRANDE DO SUL
ADW Pmmo
.ADROlUJX) S'mECK
AD'YIaSOO M:J.r.rA
ALOO PINro
AMAURY, KJLLER
ARW~

CARIDS 1\ZAMBUJA
CEI50 BERNARDI
FETl'ER JUNIOR

I - ABERTURA DA SESSÃO

B.~

B.OEMX:
B.OEMX:
B.OEMX:
B.OEM::X:
BIíXX>
B.OEMX:
B.OEMX:
B.OEMX:
B.OEMX:
B.OEMX:
B.OEMX:
BIíXX>
B.OEM::X:
BIíXX>
B.OEMX:
B.OEMX:
BIíXX>
BIíXX>
BIíXX>
B.OEMX:
BIíXX>
B.OEMX:
BIíXX>
B.OEMX:
BIíXX> ,

B.OEMX:
B.OEMX:
BUXX)

B.~

B.OEMX:
BIíXX>
BUXX)

BIíXX>
BliXX)

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. Jorge Uequed, servindo como 20 Secretário, procede

à leitura da Ata da sessão antecedente, a qual é, sem observa
ções, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se à leitu
ra do Expediente.

III - EXPEDIENTE

Não há Expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Itsuo Takayama.

O SR. ITSUO TAKAYAMA (Bloco Parlamentar - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, quero, neste ato, manifestar o meu parecer favorável
à pena capital. Mas quero, antes, deixar bem claro que não
se trata de pensamento de todos os religiosos. A minha postura
se baseia inteiramente no Livro da Lei Divina, ou As Sagradas
Escrituras, de onde também todos os demais religiosos buscam
argumentos para as suas conclusões, sendo que as divergências
ficam por conta das interpretações.

A CNBB posicionou-se contra a pena de morte, chocan
do-se contra a opinião do Vaticano, baseando-se no 69 Manda
mento, que diz: "Não matarás", ignorando, contudo, o seu
contexto, onde se diz que aquele quc mata deve ser punido
com a pena de morte. A condenação no Livro da Lei de
"vida por vida" está tão clara e cristalina que não dá margem
a outra interpretação.

Eu sou um homem de paz, sou divulgador da mensagem
de amor, e é justamente por isso que não posso me calar
diante das arbitrariedades, pois o mesmo livro diz também
que uma das características do amor é não se conformar com
a injustiça.

Não podemos, em hipótese alguma, deturpar os manda
mentos, querendo usá-los a favor dos transgressores, pois
quando o mandamento diz "não matarás", é muito claro que
a lei se refere a não matar os inocentes, pois a mesma lei
não ampara os que cometem perjúrios, latrocínio, homicídios
ou qualquer espécie de corrupção. Caso contrário, a justiça
se tornaria injustiça e se reverteria a favor dos transgressores.

Nobres companheiros, estamos na augusta Casa de leis
e, como legisladores, devemos estabelecer leis justas em defesa
da sociedade brasileira. Caso contrário, podemos fechar esta
Casa.

As leis são feitas contra os transgressores, para puni-los,
e creio que ninguém está aqui para elogiar ou premiar os
cumpridores da lei, pois quem cumpre a lei não faz nada
mais do que a obrigação.

Não podemos protelar por muito tempo esta questão,
deixando a justiça de mãos atadas, assistindo, impotentes,
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a atos de linchamentos praticados por populares, que exercem
a justiça com as próprias mãos por não terem outra opção.

Todos sabemos 'que a pena de morte não irá extinguir
definitivamente os transgressores, mas, com toda certeza, irá
refrear os seus ânimos. E posso assegurar que estamos sendo
muito complacentes, punindo apenas os que praticam crimes
hediondos, quando as Sagradas Escrituras punem até os menti-
rosos com pena de morte. .

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO FERRARA (Bloco Parlamentar Demo
crático - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
de.nte, Sr~' e Srs. Deputados, hoje é um dia muito (diz para
mIm. Ocupo pela primeira vez esta tribuna, após 8 anos de
afastamento desta Casa.

Daqui me ausentei, neste período, para servir à minha
querida Belo Horizonte. Tive a honra de ser seu Prefeito
no período de 1986 a 1988, procurando realizar um govern~
social, voltado para os humildes, para os carentes, para os
necessitados.

Minha alegria é maior ainda porque ocupo esta tribuna
num dia particularmente especial para mim, para Belo Hori
zonte, Minas Gerais e o Brasil.

É que no dia de hoje, 20 de janeiro de 1993, a Rádio
Itatiaia, a mais popular emissora de Minas, e uma das maiores
do Brasil, completa mais um ano de existência.

Há 41 anos, um jovem jornalista e radialista motava,
na cidade de Nova Lima, junto a Belo Horizonte, a Rádio
Itatiaia. O jovem radialista, Januário Carneiro, construiu, com
o seu idealismo, a sua força de vontade, o seu entusiasmo
e o seu trabalho ao longo desses anos, uma das mais impor
tantes e poderosas emissoras do País.

Conheci Januário Carneiro naqueles anos iniciais e difí
ceis, quando ele trabalhava como cronista esportivo no antigo
Diário Católico.

Com arrojo, dedicação e invulgar talento, Januário conse
~uiu ~anhar ~ respeito dos ouvintes para a sua emissora, que
e hOJe a maIS popular do Estado, a líder de audiência no
espaço metropolitano de Belo Horizonte e em Minas Gerais.

Januário-tem sido meu companheiro na defesa do esporte.
em Minas. Participamos da mesma convicção de que as ativida
des esportivas estimulam o espírito comunitário e o exercício
da cidadania.

Lembro-me de seus anos de adolescente, quando jogava
como ponta-esquerda do Avante, um time de amadores do
bairro da Serra, na capital mineira. Já então, Januário Car
neiro se preocupava com os problemas políticos e a sorte
da comunidade mineira.

Embora não exerça diretamente atividades políticas, pou
cos homens têm influenciado tanto os destinos de Minas nes-
tas quatro décadas, como Januário. '

Decisiva tem sido a participação de sua emissora e a
sua própria participação nos movimentos cívicos que mudaram
o destino do País em nosso tempo. Assim foi na eleição de
Tancredo para o Senado e para o Governo de Minas e na
memorável campanha de transição democrática.

Na conversa que Januário Carneiro mantém, todas as "
manhãs, com os seus ouvintes, no programa carregado de
simbolismo até em seu título, "Tempos", que se insere no
noticiário matutino de sua emissora, o grande jornalista dá
um panorama da realidade de cada dia no mundo, em nosso
País e em nossa cidade.

No jornalismo, no esporte, na vigilância em defesa do
interesse público, a Rádio Itatiaia tem o seu lugar proeminente
na hi~tória da comunicação em nosso País.

E também de se destacar o papel inovador e pioneiro
da ~ádio Itatiaia. Foi das primeiras a adquirir os equipamentos
maIs modernos de transmissão, para a realização da cobertura
de eventos esportivos, como foi a primeira emissora de Minas
a transmitir do estrangeiro.

Naqueles tempos heróicos, Januário não era só o diretor
da emissora, mas o seu principal locutor, o seu principal reda
tor, o seu principal contra-regra. Coube-lhe a alegria de ter
sido o primeiro radialista mineiro a transmitir uma partida
de futebol diretamente de Buenos Aires.

Hoje, a Itatiaia está em qualquer lugar do mundo onde
ocorra um evento digno de ser transmitido aos ouvintes brasi
leiros.

Ao comunicar a esta Casa o aniversário da Rádio Itatiaia
quero homenagear não só a personalidade singular de Januári~
Car~eiro, com? toda a competente equipe profissional por
ele hderada. CIto, entre outros, os jornalistas Márcio Doui,
que comanda o grupo de jornalistas, Oswaldo Faria, o chefe
do setor de esportes da emissora, e o eficiente homem de
administração que é Emanuel Carneiro.

No último domingo, tive a alegria de comparecer ao cam
po do Santa Cruz, como faço todos os anos, a fim de assistir
ao final da Copa Itatiaia, o maior torneio de futebol amador
do Brasil. Só esse certame, patrocinado há 32 anos pela Rádio
Itatiaia, basta para consagrar a emissora na história do esporte
brasileiro. Foi idealizado por Januário Carneiro.

Ao inaugurar a sua emissora, no dia 20 de janeiro de
1952, Januário Carneiro associou-a simbolicamente à sua vida
e ao seu destino pessoaL Vinte de janeiro é também a data
de seu aniversário, o que torna meu registro mais pessoal
e mais afetivo.

Termino dizendo, sem medo de errar, que o rádio mineiro
está dividido em duas etapas: ante e depois da Rádio Itatiaia.

Solicito,. portant?, SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
que se assocIem a mIm nesta homenagem ao grande homem
de Minas que é Januário Carneiro e aos seus companheiros'
e funcionários da Rádio Itatiaia.

O SR. AMARAL NETTO (Bloco Parlamentar - RJ.
Sem revisão do. orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, trago hOJe a esta Casa algo que vai fazer muita gente
corar de vergonha. Não digo aqui, mas lá fora. Aqueles que
combatem a pena de morte - e para tratar deste assunto
estive ontem reunido com o Sr. Presidente da República 
c~stum~m citar seguidamente o Marquês de Beccaria, que
fOI pratIcamente o magister dixit da campanha contra a pena
de morte. Mas citam só o que lhes interessa. Não citam o
que lhe diz no seu livro "Dos delitos e das penas".

"Não deve existir qualquer necessidade de tirar
a existência de um cidadão, a não ser que a morte
seja o único freio que possa obstar novos crimes."

Citam também Nelson Hungria, mas, como ninguém pro
cura estudar (todo mundo fala por ouvir dizer), também não
leram que, no livro "Comentário ao Código Penal", vol. I,
tomo 11, pago 471, da Editora Forense, ele se redimiu da
sua campanha contra a pena de morte e escreveu:

"A pena de morte pode excepcionalmente apre
sentar-se tão necessária quanto o homicídio em campo
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de batalha, não como castigo ou pena, mas como meio
premente de defesa social, tornando-se, como tal, in
questionavelmente legítima."

Aí começa D. Luciano Mendes de Almeida a fazer crer
que a pena de morte é anticristã. No dia 6 de janeiro de
1993, D. Eugêncio Salles, Cardeal Arcebispo do Rio de Janei
ro, escreveu um artigo no Jornal do Brasil que dizia:

"Pela doutrina da Igreja, o contrário é livre de
ser pró ou contra. (Pena de morte.)"

Além disso, parece que D. Luciano precisa ler o catecismo
da Igreja, que declara a pena de morte é admitida por ela,
desde que o Estado dê o direito de defesa ao acusado.

Preciso citar, também, o que disse o Arcebispo da Igreja
Ortodoxa Grega, Georges El-hajj:

"Entre suas grandes iniciativas, que merecem de
nossa parte todo respeito e admiração, está a sua luta
em defesa dos cidadãos. (Pena de morte.)"

Agora, senhores, vou terminar dando um grande argu
mento a favor da pena de morte. E gostaria, depois, que
todos procurassem se informar a respeito da questão, pois
renuncio ao meu mandato se provarem que não é verdade.
Eis aqui, ao vivo e a cores, a prova da mentira que existe
no Brasil.

Vou distribuir o quadro, produto deste livro que levei
ao Presidente da República no dia de ontem. V. Ex" devem
ter ouvido falar, através de juristas, jornalistas e políticos,
que nos estados norte-americanos onde existe a pena de morte
os crimes são"mais numerosos e nos que não existe os crimes
são em número inferior. V. Ex~s já ouviram isso.

Pois bem, estou com o anuário estatístico da Justiça ame-
ricana, e que se declara o seguinte: .

MAIS DEPRESSA SE PEGA UM
1v1ENTIROSO...

Afirmação de políticos, jornalistas,
cardeais, filósofos e juristas adversários da pena de
morte: "ALÉM DO MAIS A PENA DE MORTE É
CONDENADA PELAS ESTATíSTICAS. NOS
ESTADOS NORTE-AMERICANOS ONDE
EXISTE A PENA CAPITAL OS CRIMES SÃO
CRESCENTES E MAIS NUMEROSOS. ONDE
NAO HÁ, SÃO EM NúMERO INFERIOR E
DECRESCENTES."

AJlERDADE
CRIMES DE MORTE
MÉDIA POR 100.000

HABITANTES

1990 1991

ESTADOS COM IIENA DE MOfm!

IITADOI UM IIENA DE MOftT!
lIIa.UIIIlllI POJmlIlCO)

DIFERENÇA:

7,13

+2,A4

7,46

+3.31

FONTE: U S . DEPARTAMENT OF JUSTlCE. FEDERAL
.URpU Of
IIWESTIGATION. ·CRIME IN THE UNITED 'TARES· • 1"1

·UIIFORM CRIME REPORTS· TABLE 4 INDEX Of CRIME
PAGs IOaU

ObtImGIo ; A POPULACAO DE pORTO RICO EM 1m FOI ESTIMADA EM
10% MAIS QUE A DE 1HQ
TORNA SEM EFEITO O QUADRO ANTERIOR pOR ERROS DEJABULAÇAO.



1006 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Janeiro de 1993

Digo a V. Ex" que chegaram a enganar, ontem, o Ministro
da Justiça, depois que saí do gabinete do Presidente, decla
rando que isso não era verdade. Jogo o meu mandato nesses
número~.. Se alguém provar que isso não é verdade, que esses
são os números do Bureau of Investigation, renuncio ao meu
mandato.

Era o que tinha a dizer

O SR. HÉLIO ROSAS (Blàco Parlamentar Democrático
- SP) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna para elogiar a posição dos editoriais da Folha de S.
Paulo e O Estado de S. Paulo na questão da proporcionalidade.
Quero elogiar o Governador Luiz Antônio Fleury Filho por
dois motivos: por sua posição em defesa da representatividade
de São Paulo e, na questão do gás natural, por contrapor-se
ao monopólio da Petrobrás sobre o referido produto.

A Petrobrás tem adotado uma postura retrógrada e alta
mente nociva aos interesses da Nação, impedindo-a de seguir
no sentido em que está caminhando a humanidade. Essa postu
ra faz com que tenhamos de manter uma matriz energética
completamente inadequada à nossa realidade; faz com que
joquemos no lixo, queimemos hoje o maior índice dessa fabu
losa riqueza energética que é o gás natural. É desproporcional
o volume de gás natural queimado no Brasil. Tudo isso é
conseqüência da posição retrógrada da Petrobrás, que, defen
dendo seu corporativismo, coloca o gás natural como inimigo
do petróleo, eleito :como a menina dos olhos da estatal.

De minha parte, quero protestar contra a posição que
tem sido adotada na quéstão da proporcionalidade. O quadro
atual é absurdo, pois mostra que a região Sudeste tem 50
milhões de habitantes; portanto, 55,5% do eleitorado. No
entanto, tem apenas 219 representantes, ou seja, 44,5% do
eleitorado. As Regiões Norte e Nordeste têm 40 milhões de
eleitores, e, no entanto, têm 55,5% de representação nesta
Casa. Isso é um absurdo! A Região Sudeste tem 55,5% do
eleitorado e apenas 44,5% dos representantes nesta Casa.
E há mais um dado: desses 44,5% de representantes da Região
Sudeste na Câmara dos Deputados, a metade se compõe de
nordestinos. Veja-se, por exemplo, os 60 Deputados da banca
da paulista, que representam a metade do número necessário
para se manter o princípio da proporcionalidade para fazer
com que esta Casa represente o povo. Desses 60 Deputados,
metade é de nordestinos. Cito o ilustre Deputado José Genoí
no, que é cearense; Manoel Moreira, do meu partido, o
PMDB, que é maranhense. E, mesmo entre os que não são
nortistas na bancada paulista muitos são meio nortistas, como
é o meu caso, meu pai e toda a sua família é de Pernambuco
- eHtlI..o., SO\! meio pernambucano.

Tod,)s nós, por uma questão de inteligência, de amor
a scnJ hTnão nordestino (quando não por uma questão de
vinculação de sangue, como é o meu caso), queremos o pro
gresso do Norte e do Nordeste. E o Brasil s6 será grande
quando tiver um mercado interno pujante; e s6 terá um mer
cado interno pujante quando incorporar ao mercado interno
o povo do Nordeste. País que não tem mercado interno não
tem assento à mesa das'negociações internacionais. Não há
voz lo não há lugar. Todos nós somos,defensores disso. Essa
dcsprororcionalidade, que dá para quem tem apenas 44%
do eleitorado 55% da representação, tem eleito, nos últimos
anos, presidentes que não têm levado soluções aos problemas
do Nordeste.

Então, não é por esse caminho. Essa trilha faz com que
levem vantagem somente os candidatos do Nordeste e preju
dica os candidatos do Sudeste.

No Estado de Roraima, o ociente eleitoral é de 7.500
eleitores, enquanto o ociente eleitoral de São Paulo é de 302
mil eleitores. Então, é ainda quase proibitiva a eleição no
Sudeste, porque o dinheiro necessário para fazer as cédulas
e atender a um eleitorado gigantesco quase impossibilitando
a candidatura daqueles que não têm recursos.

Queremos o desenvolvimento do Nordeste. Nesse senti
do, apoiamos a bancada nordestina com assento nesta Casa.
Nós estamos juntos. Uma solução será seguir a grande tendên
cia da região, o turismo, atualmente a maior indústria do
mundo em geração de recursos. Além disso, o turismo é uma
indústria limpa e poderá aproveitar, como nenhuma outra,
a maravilha que é o Nordeste, com praias fabulosas.

Presisam liberar o funcionamento, no Brasil, dos cassinos,
mas apenas no Norte e no Nordeste, e não no Sudeste e
no Sul. Perdoem-me os representantes dessas regiões. Mas
esta é uma chave para fazer um oásis de turismo, para trazer
o grande turismo internacional para o Brasil, uma vez que
já há um chamamento natural, um chamamento lógico para
as maravilhas que são o Norte e o Nordeste. Basta que volte
mos nossas vistas para isso, que não fiquemos com a bobagem
da Zona Franca de Manaus, que não resolve nada. O caminho
do desenvolvimento é esse. Todos das Regiões Sul e Sudeste,
não apenas aqueles que, como eu e o Deputado Eduardo
Jorge, têm o sangue ligado à região nordestina que tiverem
um pingo de amor à Pátria, que quiserem realmente desen
volver o Nordeste, estarão de peito, alma e coração aliados
a qualquer iniciativa que realmente estiver voltada para o
desenvolvimento dessa região, que é fundamental para que
o Brasil siga o seu destino e seja a grande Nação que um
dia haverá de ser.

O SR. NEUTO DE CONTO (Bloco Parlamentar Demo
crático - Se. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr!' e Srs. Deputados, a crise estrutural do Estado brasileiro
agravou-se no último Governo, principalmente quando este
seqüestrou 65% do ativo circulante no País. Embora devolvido
o dinheiro seqüestrado após 18 meses de carência, em 13
prestações, a medida desorganizou todo o setor produtivo,
desequilibrou a economia e penalizou os poupadores.

O pagamento foi feito com a emissão de títulos da dívida
mobiliária, que está sendo rolada todos os dias e já alcança
a cifra de 120 trilhões de cruzeiros. Tanto o seqüestro da
poupança quanto a oferta de vantagens nas aplicações em
CDB, poupança e "fundão" enxugam a circulação de moeda
no mercado. Retirada a moeda, termina o consumo. Não
havendo consumo, não há produção; não havendo produção,
não há emprego. Conseqüentemente, em vez de a mulher
e o homem brasileiros estarem trabalhando e solucionando
os problemas do País, estão a receber o seguro-desemprego.

Somando-se a isso - o quadro econômico, o quadro
social, a desorganização e o desequilibrio do Governo - a
corrupção ativa e passiva, chegamos, talvez, à maior de todas
as crises: a crise da credibilidade. E, no meu entendimento,
por falta de credibilidade chegamos a esta situação tão delicada
para o País, para a qual o Governo busca solução via reforma
fiscal.

Sabemos que sem a credibilidade o Governo não. terá
sucesso. Por falta de credibilidade, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, hoje os brasileiro investem mais no exterior do que
as multinacionais investem no País; por falta de credibilidade,
existem hoje, no País, 50 bilhões de dólares guardados sob
os colchões, e 50% da nossa economiaestána clandestinidade.
Portanto, sem recuperar a credibilidade das instituições, espe-
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cialmente o gérenciamento do Governo, dificilmente se che
gará à solução dos problemas e ao sucesso.

Há outro fator que, no nosso entendimento, colabora
para o recrudescimento da crise: a ociosidade. Hoje, quem
investe no desenvolvimento da nossa economia, se o próprio
Governo oferece diariamente, na ciranda financeira, uma ren
tabilidade acima da oferecida pelo setor produtivo?

Portanto sem terminar com a ociosidade e sem buscar
a credibilidade, governo algum terá sucesso na administração
pública.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estivemos discutindo,
atenta e profundamente, a reforma fiscal. Precisamos, sim,
votar leis que viabilizem a ação do Governo, mas a Adminis
tração Pública precisa buscar a credibilidade e acabar com
a ciranda financeira para que o País possa prosperar, quer
na área social, quer na área econômica.

o SR. ALDlR CABRAL (Bloco Parlamentar - RJ. Pro
nuncia0 seguinte discurso.) -SI. Presidente, Sr.' e Srs. Depu
tados, sob a alegação infundada de ser criminoso o incêndio
ocorrido nas dependências da TV Record, de São Paulo, de
creta-se, mais uma vez, e de forma abrupta, a prisão do Bispo
Edir Macedo, líder espiritual e fundador da Igreja Universal
do Reino de Deus.

Dizem ser Edir Machado o "mentor intelectual" daquele
incêndio, objetivando ressarcir-se de prejuízos outros através
do recebimento de uma apólice no valor de 18 bilhões de
cruzeiros. Nada mais mentiroso, SI. Presidente. E faço esta
afirmação por ter em mãos documento elucidador da Compll
nhia de Seguros Minas Brasil, dirigido à Rede Record de
;Rádio e Televisão, nos seguintes termos:

"Prezados Senhores:
.Em face das notícias que acabam de ser veiculadas

por alguns órgãos da imprensa, tomamos a iniciativa
de mais uma vez confirmar alguns dados ligados ao
incêndio de 17 de agosto último:

1) o valor segurado do estúdio 7, onde ocorreu
o incêndio, não era de Cr$18.000.000.000,00, mas, sim,
de aproximadamente Cr$3.000.000.000,00, que cobria
apenas o item de móveis e utensílios e proporcional
aO valor dos equipamentos instalados naquele local no
dia do incêndio;

2) a Rede Record não tem direito de receber os
prejuízos totais do prédio a~ingido (estúdio 7), uma
vez que as apólices que davam cobertura para o prédio
estavam canceladas por falta de pagamento;

3) lembramos que a direção da Record foi avisada
a tempo do cancelamento dessas apólices, razão pela
qual entendemos que essa direção estava ciente de que
todo o prédio da Av. Miruna não estava coberto pelo
seguro, inclusive, é claro, o estúdio 7.

Ressaltamos que a Minas Brasil deposita inteira
confiança na direção da Record, como bem atesta o
fato de ter aceito a renovação de todos os contratos
de seguro das instalações nesta rede." .

Destaco, Sr. Presidente, que o documento acima trans
crito vem assinado pelo Diretor-Regional daquela companhia
de seguros do Estado de São Paulo, sendo ilegítimas quaisquer
outras afirmações sobre este assunto.

Assim, abstraída a importância do processo judicial, de
vemos considerar como indigna a ação com que se tenta,
mais uma vez, comprometer a pessoa do Bispo Edir Macedo,

que, em outros feitos, foi absolvido nas diversas instâncias
a que esteve submetido. "

E assim deveria pensar o douto Juiz da 26~ Vara Criminal
de São Paulo, que jamais poderia decretar a prisão preventiva
de Edir Macedo, uma vez que a ação é infundada e o preten
dido réu é pessoa de bem, homem público com residência
e trabalho certos, podendo ser encontrado em seus endereços, '
no Brasil e no exterior, sobretudo porque jamais se negou
a atender aos chamamentos das autoridades judiciais, pro
vando inocência sempre.

No rastro desta indignidade, que é a ação em si, movida
por pessoas estranhas aos fatos, uma vez que a própria compa
nhia seguradora não se mostrou lesada, conforme documento
explícito, vem a imprensa do País denunciando outra inver
dade, qual seja, a "fuga" de Edir Macedo para Angola, depois
de passar pelos Estados Unidos.

Devo declarar a esta Casa, Sr. Presidente, que Edir Mace~
do, pessoa a quem conheço de perto, com quem convivo
há muitos anos, jamais empreendeu fuga. Viaja ele pelo exte
rior a serviço da Igreja Universal do Reino de Deus, organi
zação eclesiástica que se espraia por vários continentes, inclu
sive o africano, alcançando países de todos os matizes culturais
e econômicos, tais como o Brasil, os Estados Unidos da Amé
rica do Norte, Angola e tantos outros.

Presto, pois, estes esclarecimentos, fazendo-o de modo
pessoal, para recolocar em seus devidos termos toda a verdade
do episódio que marcou o incêndio do estúdio 7 da Rede
Record de Televisão, e para afirmar que este e tantos outros
pretextos se levantaram no passado recente, se levantam e
se levantarão no futuro para manter viva uma perseguição
religiosa contra a Igreja Universal do Reino de Deus, seus
líderes e seguidores.

Penso que, se realmente há liberdade de culto, algo pre
cisa ser feito para coibir esses abusos que se cometem contra
a pessoa do Bispo Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino
de Deus, segmento religioso que mais cresce no Brasil, através
de suas práticas culturais e dos serviços de benemerência que
presta ao povo brasileiro.

Por fim, Sr. Presidente, devo dizer que todo esse procedi
mento contra o Bispo Edir Macedo e a Igreja Universal do
Reino de Deus tem conotações claras e límpidas de intole
rância religiosa, sobretudo porque aquela Igreja e seu líder
têm objetivos definidos em suas ações e em seu comporta
mento, na luta aberta que travam contra o satanismo, contra
a prática da magia negra, contra doutrinas que levam o ser
humano à desgraça física, moral e social, como sói acontecer
com os que se deixam dominar e dirigir pelos espíritos das
trevas e do mal.

Interessante é que a Igreja Universal do Reino de Deus,
em suas prédicas, conforme orientação de seus bispos e pasto
res, trata daquelas questões no campo da dialética, da discus
são, sem discriminações odio_sas, sem perseguições a pessoas
ou a cultos. Expõe sua doutrina, anunciando que Jesus Cristo
liberta o homem do domínio das trevas e do pecado, dando-lhe
toda a felicidade, libertando-o dos caminhos antes amarrados.

E isto, Sr. Presidente, causa espécie aos que exploram
a crendice e a ignorância espiritual do povo. Daí tantos pro
cessos e perseguições que aquela Igreja sofre, bem como os
seus dedicados líderes.

Creio que estes esclarecimentos se faziam necessários.
Daí a justificação deste pronunciamento, que espero seja per
feitamente compreendido por esta Casa.

Era o que tínhamos a dizer.
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mio EDUARDO JORGE (Bloco Parlamentar Demo
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Síí"c e Srs. Deputados, quero fazer alguns comentários sobre
hnl~? do Presidente Itamar Franco para que a população

;}I',Y,Q!Clfa tenha acesso a medicamentos com preços mais aces
DII'/,~L:. partindo do conhecimento que tem de que já está com
'-':''''':;Ü"llí,ente fora do alcance de uma grande parte da população,

irw~nos de um terço dela, a compra de qualquer remédio.
L:::o, acho importante um posicionamento da Câmara dos

1L";'j':'u,i:ados com relação a essa batalha do Presidente Itamar

1\0 Brasil, praticamente não existe, desde há alguns anos,
M1;13i lp:olítica consistente, de longo prazo, de produção de
ij'I~,j!kiliHentos,dirigida para fins terapêuticos, com orientação
d,,~jjli{ica. Na verdade, o Brasil tornou-se o paraíso dasempre-

Eimltin3cionais do setor, que já dominam grande parte
~'Iüsmmercado. Mais de 85% do mercado de medicamentos

<o 'las mãos de grandes empresas transnacionais, que não
pela visão social de sua atividade, mas buscam, única

'c;li!~,lesmente, o lucro fácil. Desconhecem que o setor, além
jl", ;"":"lr submetido a certas regras e leis de mercado, tem
':!iaL'~m que atentar para a função social do medicamento,

,~ vital para a vida das pessoas. Não podem, simplesmente,
:,,'ic.,ntar pela busca do lucro.

['o Brasil, existem mais de 35 mil ~ alguns dizem que
"",I', mil- fónnulas de medicamentos registradas, e,muitas

, ,;ão totalmente ineficazes, muitas vezes até proibidas
'~us países de origem. A Câmara tentou, ainda nesta

:~·;{ij:':!ltura. fazer com que a venda de tais medicamentos
");;,, Ié1Il1bém proibida no Brasil. No entanto, o ex-Presidente
,~'",p,:c de Mello vetou o projeto aprovado nesta Casa e no

Nacional. O veto a essa matéria continua' na fila,
VU) q:m~ciação.

~ortanto, existem cerca de 35 mil fórmulas e combina
muita delas inúteis, com controle completamente inefi-

Por quê? Porque a vigilância sanitária no setor de
'-;"",r1ução de medicamentos foi sucateada progressivamente
L,E ;.lliíimos governos, chegando praticamente a knock-out no
'3<yr,,'mo do ex-Presidente Collor de Mello.

lfãotemos uma estrutura de vigilância, porque ela foi
~,:h:ly;;radamente desmontada por essa política do Estado míni
,''''''), do superneoliberalismo que tentaram implantar no nosso
::,::",i~, o que teve essa repercussão no setor de medicamentos.

,11,'';51110 aconteceu aos laboratórios oficiais, que deveriam
("'i função de equilíbrio, ou seja, produzir medicamentos
';';;;',(05 mais baixos. Mas estes foram sucateados violenta
"';I'~;he nos últimos Governos, particularmente - repito 
0(' (:'Ü1!erno do ex-Presidente Fernando Collor de Mello.

Por isso, Sr. Presidente, acho que essa atitude do Presi
:i.0i;,,;,·~ Itamar Franco e do Ministro da Saúde, nosso compa
f'b,,,lm desta Casa, Jamil Haddad, de enfrentar esse problema
1~1 1~:' opulação trabalhadora brasileira-a dificuldade de acesso

medicamentos - deve rectlber a atenção, a análise e
C' '~f:'Dio decisivo da Câmara dos Deputados e do Senado Fe
ó.'::::~.)i.

Pretendo voltar a este assunto outras vezes, para expres
'""f' meu apoio ao Presidente Itamar Franco e ao Ministro
J;,i',d Haddad, que se preocupam com esse problema. Sei
(:["}.(; ,~ um problema complexo, que não se resolve com fórmu-

mágicas, simples. É necessário que a Câmara, além do
decidido ao Presidente Itamar Franco e ao Ministro

,~,)T(âl Haddad, contribua para que o País tenha, realmente,
;]m1. política de medicamentos consistente, eficaz, a médio

e longo prazos, de forma a desmarginalizar os setores que
hoje estão completamente impossibilitados de comprar remé
dios e a propiciar, também, um alívio para a classe média,
para o setor mais organizado de trabalhadores, que hoje,
quando precisa comprar um medicamento, compromete, pra
ticamente, o seu orçamento.

Sr. Presidente, em nome do Partido dos Trabalhadores,
quero expressar formalmente o meu apoio ao Ministro da
Saúde, Deputado Jamil Haddad, e ao Presidente Itamar Fran
co, e também registrar que, hoje, duas importantes entidades
da área da saúde, a Federação Nacional dos Médicos e o
Conselho Federal de Medicina, fizeram publicar em vários
jornais, através dos seus representantes, nota oficial de apoio
à iniciativa do Presidente Itamar Franco de enfrentar esse
grave problema. (Muito bem!)

O SR. CARLOS ALBERTO CAMPISTA (Bloco Parla
mentar Democrático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, nesta oportunidade, quero
fazer um apelo ao Ministro da Previdência Social, Antônio
Britto, no sentido de que S. Ex~ examine a situação das pensio
nistas dos órgãos públicos do País.

Na última segunda-feira participei de uma reunião no
Município de Campos, Estado do Rio de Janeiro, onde esta
vam presentes mais de 100 pensionistas que se encontram
numa situação verdadeiramente angustiante, difícil e até per
versa. Seus proventos estão defasados em virtude de um reca
dastramento que o Governo Federal determinou que se fizes
se. Esse recadastramento devia estar concluído desde setem
bro do ano passado. No entanto, não há no momento, perspec
tativa de que se conclua nos próximos meses; o recadastra
mento foi efetuado e, agora, os órgãos federais encarregados
da triagem dos documentos alegam que só será possível a
conclusão dos trabalhos em meados de abril, porque há, nas
repartições, grande deficiência de funcionários.

Ora, Sr. Presidente, tivemos oportunidade de constatar
que aquelas pensionistas estão com seus proventos de tal forma
defasados que constitui verdadeira aberração jurídica e polí
tica a situação em que se encontram. Há pensionistas que
ganham 89 mil cruzeiros; outras, 50, e até 28 mil cruzeiros!
E precisam adquirir remédios, pois a maioria tem idade supe
rior a 70 anos, além, é claro, da alimentação. Tudo isso acon
tece porque a burocracia federal está emperrando a conclusão
desse recadastramento.

Apelo, desta tribuna, para o Sr. Ministro Antônio Britto
no sentido de que examine esta situação, já que a Constituição
Federal determina que nenhuma pensão pode ser inferior a
uma salário mínimo. Evidente, com uma política sadia, essas
pensionistas deveriam estar ganhando um salário mínimo até
que fosse concluído o 'recadastramento. Por isso, não podem
continuar recebendo a insignificância de 50, 28 mil cruzeiros
por mês. Repito: são pessoas de idade avançada que precisam
de remédios e boa alimentação. E isso ocorre porque a buro
cracia federal está apenas esperando o processo.

Sabemos do grande esforço do Ministro Antônio Britto
e das atitudes elogiáveis que S. Ex~ vem adotando à frente
da Previdência Social, mas é evidente que sua ação está sendo
boicotada até por funcionários que serviram ao Governo ante
rior. E como resultado disso, um assunto dessa envergadura,
dessa urgência, uma questão de vida ou morte, está sendo
tratado perversamente.

Nosso apelo é no sentido de que, a despeito de que haja
realmente falta de funcionários, de que esse recadastramento
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seja moroso, de que a previsão seja para que o mesmo se
conclua só em abril, o Ministro autorize a elevação dessas
pensões pelo menos para um salário mínimo, como manda
a Constituição Federal, enquanto não pode ser fixada a quan
tia real devida a essas viúvas de funcionários federais, que
deveriam estar ganhando de acordo com os vencimentos de
seus maridos, se os mesmos estivessem na ativa.

É o nosso apelo.

o SR. ELIO DALLA-VECCHIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr~ e Srs. Deputados, há no Brasil um vício adminis
trativo da maior gravidade, que consiste na descontinuidade
na realização de obras públicas. .

Quase sempre, um administrador, tanto no âmbito esta
dual quanto no municipal, não dá continuidade ou conclusão
às obras iniciadas pelo antecessor, principalmente quando per
tence a partido diverso daquele que dera início às obras.

Não raro, estas obras, assim abandonadas, são prioritá
rias, como as de saneamento, educação, saúde, habitação po
pular, estradas e tantas outras mais, de importância compro
vada para as populações locais.

O administrador, via de regra, quer se exibir mediante
a realização de obras de fachada, de caráter eleitoreiro, e,
por esse motivo, ou por preconceito político com relação a
obras deixadas em andamento por administrações anteriores,
deixa-as sem conclusão, abandonadas, ao relento, deterio
rando-se, até se tornarem definitivamente imprestáveis, como
temos exemplos, pelo Brasil afora, demonstrados pela impren
sa, pelo rádio e pela televisão.

Todos nós entendemos que nenhuma obra, principalmen
te quando se trata de obra pública, deve ficar paralisada ou
sua conclusão protelada, pois o encarecimento dos seus custos
será fatal, diante do processo inflacionário crônico em que
vivemos. Além disso, a sua deterioração implica recuperação,
pelos estragos causados, promovendo duplicidade de despe
sas. Esse vício precisa ser contido. Em nossos Estados e Muni
cípios os recursos oficiais destinados à realização de obras
indispensáveis devem ser aplicados imediatamente e sem des
perdícios, pois, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, é triste
memente lamentável ver, como de fato temos visto, tantas
obras públicas, de custos tão caros, criminosamente abando
nadas, transformando-se, porque expostas às intempéries, em
verdadeiros monturos.

Não sou pessimista quanto ao Brasil, Sr. Presidente, por
que todos nós reconhecemos as suas possibilidades, mesmo
diante dos desperdícios e das prodigalidades de muitos admi
nistradores. Mas o Brasil, Sr. Presidente - sejamos realistas
- está em déficit consigo mesmo. Tendo recursos naturais
para projetar-se no Primeiro Mundo, suspeita-se que já está
ficando abaixo do Terceiro, tudo porque, enquanto outros
países se abrem para a instituição de uma Socialdemocracia,
mediante atendimento eficaz à sociedade, as elites brasileiras
se fecham em predomínio econômico abusivo, em latifúndios
retrógrados, em especulações anti-sociais, no mesmo com
passo da orgia administrativa de muitos governantes estaduais
e municipais, com o dinheiro do povo, que é, afinal, o finan
ciador desses desmandos.

Tivemos, no passado, obras de saneamento como a que
pôs fim aos surtos de febre amarela no Rio de Janeiro, sob
o pulso forte e competente de Oswaldo Cruz. Da mesma
forma no que tange a outras doenças terríveis, cujos surtos
dizimavam populações inteiras, como a varíola, a peste bubô-

nica e outras, e que foram debeladas por campanhas eficazes
de profilaxia. Agora, assombra-se a população ante a propa
gação da dengue, da cólera, da AIDS, que já não deveriam
constar do rol das nossas preocupações.

Obras de saneamento, principalmente no que tange a
esgotos, limpeza pública e coleta de lixo, dentre outras medi
das, impõem-se como primeiro passo para a saúde do povo,
já abalada, em várias regiões, pela desnutrição crônica.

A mesma censura podemos fazer no que se refere a esco
las, estradas e habitação popular.

Há regiões, no Brasil, em que os índices de analfabetismo
chegam a ser alarmantes, por falta de escolas públicas e pelos
baixos salários pagos aos professores, assim desestimulados
para o exercício do magistério.

O problema habitacional é revoltante. Milhões de brasi
leiros vivem confinados nas malocas e nas favelas, entregues
ao vício e à criminalidade, enquanto a classe média vai sendo
empurrada dos centros urbanos para a periferia, em virtude
dos altos aluguéis e do valor exorbitante dos imóveis. NinguéIl}
mais pode comprar ou alugar casa nos centros urbanos. E
o caos habitacional.

Isso tudo, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, agrava-se
pela falta de patriotismo de administrações insensatas e dema- .
gógicas, que se desinteressam pelas obras, muitas vezes rele
vantes, iniciadas e não concluídas pelos seus antecessores.
Entendo que já é tempo de se pôr fim a essa política adminis
trativa malfazeja no Brasil.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. TOURINHO DANTAS (Bloco Parlamentar - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~" e Srs.
Deputados, o País através da sociedade civil, constituída por
trabalhadores, empresários, enfim, por todos aqueles que la
butam em algum tipo de atividade, assiste, perplexo, à deter
minação, digamos melhor, à obstinação do Governo Itamar
Franco em criar, instituir, através do Congresso Nacional,
mais tributos, aumentando, desta forma, a carga tributária
e promovendo, destarte, a escorcha fiscal.

Neste País onde, hoje, temos o maior número de impos
tos, taxas e contribuições do mundo, que'tranformam a área
fiscal das empresas em um ilógico e irracional cipoal de decre
tos, jurisprudências, pareceres normativos e muitos outros
atos estabelecidos pela tecnoburocracia que domina o setor
produtivo da Nação, não há mais lugar para aventuras deste
quilate.

Temos, Sr. Presidente, de repensar a área fiscal do País,
pois de nada adianta tungar mais uma vez o contribuinte,
porque é mais fácil e cômodo, ao invés de enfrentar de uma
vez o problema, acabando com este nefasto sistema tributário
e, trazendo para o seu lugar, a simplificação, com a qual,
através da diminuição do número de incidências fiscais e da

'fixação de alíquotas razoáveis, poderemos alargar a base de
contribuintes e, com isto, aumentarmos o valor recolhido.
Mas isto não é tudo. Sim, porque o Estado inchado, inefi
ciente, intrometido em setores onde jamais deveria estar, tem
que passar por um efetivo processo de emagrecimento. de
corte severo de atividades estranhas ao seu desiderato, para
firmar-se, apenas, nas áreas da educação, saúde, saneamento,
habitação, segurança e afins.

É assim, Sr. Presidente e nobres Parlamentares, que jen
tendo deva ser conduzida a nova política fiscal do País; e
mais, analisada e discutida sem paixões,m sem o Governo
tentar impor o seu ponto de vista, acenando com apocalípticas
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previsões, caso este não venha a prevalecer, sem que o Go
verno venha tentar comprar a consciência dos membros desta
Casa, com acenos de cargos públicos e obras, porque tenho
certeza de que meus colegas têm dignidade suficiente para
decidir pelos maiores e mais altos interesses do Brasil e do
povo que representam.

Votarei contra esta proposta do Governo e declaro que
me inclino a apoiar o Projeto dos Deputados Luís Roberto
Ponte e Flávio Rocha, no que tenho por companhia, dentre
outros tantos ilustres colegas, o emérito Prof. Roberto Cam
pos, por ser melhor para o País e para o seu povo.

o SR. EULER RIBEIRO (Bloco Democrático - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, a saúde do Brasil está à morte. Em todo País, hospitais,
casas de saúde e Santas Casas estão fechando por falta de
pagamento por parte dQ Governo Federal. O Orçamento da
União é insuficiente para pagar os compromissos assumidos.
E, quando faz o pagamento, nao o faz com correção. Com
a inflação galopante herdada pelo Presidente Itamar Franco,
é inviável que o pagamento daqueles débitos continue sendo
processado com base no valor do mês de apresentação da
fatura. Devido à insufiGiência dos recursos orçamentários, o
Governo não honrou os compromissos de 1992. ,

Ontem à noite reuni-me com o Ministro da Fazenda,
Paulo Haddad. Na manhã de hoje, na companhia dos Depu
tados José Linhares, GeraMo Alckmin e Osmânio Pereira,
e na condição de Presidente da Comissão de Seguridade Social
e Família desta Casa, pro,movi reunião técnica com represen
tantes de alto nível da Secretaria da Receita Federal, manda
dos pelo Ministro Paulo Haddad, na tentativa de encontrar
solução para esse grave problema.

Os estudos realizados demonstraram que a implantação
da Contribuição ao Valor Agregado -CVA - em substi
tuição ao Finsocial mais PIS e contribuição sobre o lucro
das empresas, significaria queda real da receita global para
o Setor'Saúde superior a 3 bilhões de d61ares por ano.
, Também existe a fundada' preocupação de que a nova
contribuição poderia levar a demandas judiciais que élevariam
essa redução da receita a patamares ainda mais altos, enquanto
não dirimidas aquelas pendências. '

Diapte disto, considerando que as receitas já são insufi
cientes, que essa modificação agravaria o quadro de déficit
e mesmo reconhecendo que, técnica e estruturalmente, a Con
tribuição ao Valor Agregado, economicamente, é mais correta
do que a contribuição sobre o faturamento, somos contra
a aprovação da mudança da Carta Magna no que tange às
contribuições para a Seguridade Social.

A Comissão de Seguridade Social e Família, entretanto,
mantém-se aberta à' discussão em profundidade, do tema,
quando da reforma constitucional prevista para este ano. Tam
bém estamos sensiveis para aprovar legislação infraconstitu
cional que venha a ser encaminhado pelo Govenro Federal
com o objetivo de corrigir a distorção na legislação vigente.

Essa legislação, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputadqs,
faz com que praticamente apenas o setor produtivo esteja
contribuindo para a Seguridade no Brasil, haja vista que,
proporcionalmente, a contribuição das empresas do sistema
financeiro é insignificante.

Não tenho dúvida - e não estou fazendo terrorismo
- de que, a persistir a situação ca6tica do setor Saúde no
Brasil, com o fechamento de diversas casas de saúde, hospitais
e Santas Casas, a população, desassistida, poderá revoltar-se,

a ponto de termos um conflito tão grave que poderá levar
a conseqüências imprevisíveis para o Governo.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (Bloco Parlamentar De
mocrático - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, a construção de 350 mil unidades habita
cionais está paralisada no Brasil por falta de recursos, sendo
que 150 mil são destinadas a pessoas de baixa renda. Em
dezembro, o Governo Itamar Franco liberou um trilhão de
cruzeiros, através da Caixa Econômica Federal, mas esses
recursos são insuficientes.

É importante que se conclua a construção dessas unida
des, não só para acabar com o déficit habitacional, que já
chega a dez milhões de moradias - a falta de moradia, no
Brasil, está sendo considerada a chaga mais visível da tragédia
social brasileira -, mas também porque os custos se elevam
na medida em que a obra se atrasa.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fonte quase
exclusiva de recursos, não terá saldo para investimentos em
1993. Os compromissos de saque das contas inativas, com
os servidores públicos e com o desembolso para as obras já
contratadas se elevarão a 50 trilhões de cruzeiros. Esgotamos
os recursos disponíveis do Fundo de Garantia para este imo.

Nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, faz restrições
ao IPMF por considerá-lo limitado em termos 'de justiça e
eficácia, e s6 o apoiará se a receita desse tributo for aplicada
em investimentos sociais e no combate à recessão. Neste senti
do, nosso Líder, Deputado Wladimir Palmeira, juntamente
com os Vice-Líderes, empenha-se em dialogar com o Governo
e com as forças políticas desta Casa.

Mas, Sr. Presidente, quero aqui defender a aprovação
desse imposto com as vinculaçõés estabelecidas na Comissão,
num substitutivo do Deputado Benito Gama, especialmente
a vinculação de 20% à habitação popular. Essa proposta foi
aprovada pelo Simpósio Nacional da Habitação, que; no Audi
t6rio Petrônio Portella, reuniu as entidades mais represen
tativas do País em termos de habitação, assim como o Governo
em ,seus vários níveis - Municipal, Estadual e Federal. Essa
proposta foi elaborada pelo F6rum Nacional de Habitação,
ou seja, por pessoas que têm autoridade no assunto e conhe
cem, profundamente os problemas habitacionais brasileiros,
as carências do setor.

Esses 20% dariam cerca de um bilhão e meio de dólares,
o suficiente para concluir essas habitações inacabadas e cons
truir 400 mil casas, gerando cerca de um milhão de empregos,
além de atenuar os efeitos perversos da recessão inútil, causada
pelo Governo Collor. Ao longo desses dez anos de estagnação,
acumulou-se um déficit habitacional imenso, e essa proposta
contribuirá para a geração imediata de empregos para a mão
de-obra não qualificada, a que mais ,sofre com a recessão.

'Ora, Sr. Presidente, além dessa vinculação com a habita
ção popular, é importante, taD1bém, garantir que esses recur
sos sejam efetivamente aplicados em benefício das populações
de baixa renda e que sejam adotados os critérios defendidos
pelo Secretário de Habitação, que são justos, descentralizados
e tiramdoGoverno Federal a competência exclusiva de 'plane
jar e aplicár esses recursos, transferindo-a a Municípios e
Estados.

O SR. MORONI TORGAN (Bloco Parlamentar Demo
crático - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, todos sabem qual é o meu pensamento acerca
da criminalidade. Temos falado muito, nesses últimos dias,
sobre a questão da violência. Respeito a opinião do Deputado
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Amaral Netto sobre a pena de morte, porém tenho receios
quanto à sua aplicação. Talvez só os pobres sejam punidos
com essa sanção. Além disso, ainda existe a possibilidade
de se cometerem injustiças, que, sem dúvida alguma, seriam
irremediáveis.

Não sou de mandar flores para bandidos, acho até que
hoje somos muito condescentes com eles, pois um assassino
que comete vários crimes ainda tem a possibilidade de, depois
de cinco anos, gozar de prisão semi-aberta, ou seja, voltar
ao convívio da sociedade.

Fala-se muito em direitos humanos dos assassinos, dos
criminosos. Isso me deixa triste, não pelo fato de eles terem
preservados seus direitos, mas porque não se fala nos direitos
humanos das vítimas. Fico igualmente triste quando vejo um
assassino matar um chefe de família e ter o apoio de advogado,
de médico, de assistente social, apoio cultural e tudo mais,
enquanto a família da vítima fica abandonada. Já não tendo
mais o chefe de família, muitas vezes a mãe tem de se prostituir
para sustentar os filhos. Não vejo a sociedade indo atrás da
vítima para saber dos seus direitos, mas demasiadamente preo
cupada com os direitos do assassino.

Disse que faço algumas ressalvas ao projeto do Deputado
Amaral Netto. Creio que depois da conscientização da socie
dade, deveríamos e poderíamos realizar um plebiscito, no
qual gostaria de incluir a opção da prisão perpétua com traba
lhos forçados. Só a prisão perpétua para os criminosos acho
pouco. Temos visto Estados sustentando criminosos, gastan
do, muitas vezes, cinco salários mínimos para mantê-los nos
presídios, e ainda acontece o que aconteceu há pouco no
Paraná, onde presidiários reivindicaram maconha, que estava
faltando na cadeia. Afinal, os "coitados" queriam algo mais
nesse sentido.

No entanto, quanto à pena de morte, tenho receio do
erro judiciário, porque temos observado que a crescente crimi
nalidade se baseia principalmente na impunidade dos pode
rosos que cometem delitos e, depois, vão passear na Europa,
na América do Norte, gastam uma grande soma de dinheiro
e riem da sociedade brasileira.

Antes de implantar qualquer medida, precisamos rever
o nosso sistema judiciário, que não está conseguindo punir
os deliqüentes ricos.

Por esta razão, Sr. Presidente, vindo o plebiscito sobre
a pena de morte, gostaria de agregar à proposta do Deputado
Amaral Netto a da pena de prisão perpétua com trabalhos
forçados, como, por exemplo, construir estradas, tapar bura
cos e colocar piche sob o sol do meio-dia. Se um homem
de bem faz esse trabalho, por que um criminoso não pode
fazê-lo? Podem também recuperar escolas e presídios. Assim,
a desculpa de não existirem presídios não seria mais aceitável.
Esta é a possibilidade que temos de obrigar essa turma, acostu
mada a sugar dos outros, a dar um pouco de si, com seu
trabalho.

O SR. CLÓVIS ASSIS (Bloco Parlamentar.D~mocrá~co
_ BA. Sem revisão do orador.) - Sr. PresIdente, S~' e
Srs. Deputados, ainda estamos discutindo a reforma fIscal
que votaremos a partir de hoje nesta Casa e que. tratá, sem
dúvida, novo destino para a Nação. Como temos dIt~, a sáude
e a educação deste País estão completamente fahdas, e o .
desenvolvimento social como um todo está num caos. Mas
é preciso ter em mente que para' resol.ver .o pro~lema ~o
caixa brasileiro não basta aumentar os Impostos. E precIso
cobrá-los, acima de tudo de quem pode pagar.

Algumas empresas pagam o finsocial, enquanto os bancos
nada pagam desta contribuição, hoje legalizada - o Supremo~

já admite a cobrança de 2% sobre o faturamento das empresas. '
Não é possível que a classe média e o povão paguem impostos
enquanto os banqueiros não pagam nem mesmo o finsocial,
cuja arrecadação seria suficiente para resolvermos todos os
problemas das áreas da sáude, saneamento e educação.

Sr. Presidente, SraS e Srs. Deputados, sabemos que o
Imposto sobre Movimentação Financeira será de caráter pro
visório e terá uma alíquota máxima de 0,25%. Mas recairá
sobre a classe média e o povão, porque os pequenos empre
sários, que fazem compras várias vezes em curto período,
utilizam cheque. O pequeno comerciante às vezes precisa com
prar, para vender a retalho, dez carteiras de cigarro numa
primeira semana; na segunda semana, mais dez; na terceira
semana, mais dez, e assim sucessivamente. Este empresário
vai pagar iinposto, enquanto o banqueiro não paga, sequer,
o Finsocial, para ajudar na preservação da saúde do brasileiro.

Sr. Presidente, Sr'" e srs. Deputados, entendemos que
o IPI também precisa ter ampliada sua base para incluir o
petróleo e os combustíveis. E achamos que a parcela da União
na receita do IPI proveniente da tributação sobre derivados
de petróleo e combustíveis deve ser aplicada exclusivamente
na construção, conservação e melhoria de rodovias. Isso por
que, se não vincularmos os impostos neste País, eles serão
pulverizados e nem mesmo as estradas serão beneficiadas.
Então, se vamos cohrar, devemos vincular. Já que vamos
cobrar IPI sobre o petróleo, devemos vincular este imposto·
à construção, recuperação e melhoramento de estradas, para
que os pequenos produtores rurais possam transportar seus
produtos para a capital, vendê-los, e, com isso, desenvolver
o País e aumentar a riqueza nacional.

Nãu podemos deixar, por exemplo, que seja mantida
a proposta de que a União, os estados e os municípios sejam
obrigados a pagar o Imposto Provisório sobre Movimentação
Financeira. Todos os pagamentos dos municípios pequenos,
que têm pouca arrecadação, são feitos em cheque, e pela
proposta eles terão que pagar o imposto. Acho que isso não
estli correto. Teremos que retirar essa proposta porque os
estados e municípios devem estar isentos do IPMF.

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que para que
o caixa do Governo comece a ficar recheado é preciso .que
a vinculação dos recursos seja determinada, porque só assim
vamos saber se o destino do dinheiro arrecadado realmente
será o desenvolvimento, a habitação, a saúde e a educação.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LmERATO CABLOCO (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar minha
total oposição à proposta do ilustre Deputado Amaral Netto
em relação à pena de morte. Minha aversão chega ao p6nto
de sequer imaginar um plebiscito.

Gostaria de dizer que tenho a maior admiração pela figura
do Deputado Amaral Netto, apesar de minha total discor
dância com relação às suas convicções ideológicas ou refe-
rentes ao sistema penal. .

Estava em meu gabinete quando o Deputado Amaral
Netto apresentou dados, que, segundo S. Ex~, provam definiti
vamente que onde há pena de morte há menos criminalidade
do que em lugares onde a pena de morte não é adotada.
E S. Ex~, provam definitivamente que onde há pena de morte
há menos criminalidade do que em lugares onde a pena de
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morte não é adotada. E S. Ex~ chama isto de estatística. É
aí que discordo do ilustre Deputado, que, por sua formação .
humanista, talvez não saiba o que é relamente estatística.
Aliás, esse é um erro de interpretação flagrante em nossa
sociedade. Quando se lê, neste levantamento de dados, que
estados com pena de morte têm 7,31 crimes de morte por
cem mil habitantes e estados sem pena de morte têm 10,59,
isso não quer dizer, de maneira alguma, que esses dados pro
vem que a pena de morte diminui a criminalidade. Afirmar

. isso significa estatística completamente. É o mesmo que, se
de dois sapateiros no Espírito Santo um morre de diabete,
concluir-se que 50% dos sapateiros no Espírito Santo morrem
de diabete. Quer dizer, confunde-se regra de três com estatís
tica. Estatística não tem nada a ver com regra de três.

O fato de alguns estados terem mais criminalidade tem
de ser cotejado com outros dados importantes, porque não
se comparam populações desiguais. Comparar um população
etnicamente mais pura, como é a dos estados do Maine ou
New Hampshire, com a da Califórnia ou a da Flórida, onde
há um intrincado sistema de etnias que tornam os conflitos
muito mais comuns, é uni absurdo em termos de estatística.
Compa;rar estados com diferentes rendas per capita, um fator
importante na incidência de crimes de morte, também é algo
absurdo. Em estatística, existe um teste chamado análise da
variáveis e estudos pareados ou não pareados, justamente
para desfazer essas diferenças.

Então, estes dados não caracterizam uma estatística. Esta
simples descrição de dados precisa ser distingüida de estatís
tica. Repito que estatística não é regra de três. Além do mais,
nem teste de significância há aqui para se saber Se 7,31, é
diferente de 10,59, porque podem ser estatisticamente iguais.
Em dados como estes, que não têm valor estatístico, salvo
melhor juízo, teríamos que analisar se foram considerados
o componente étnico, a distribuição de renda, a renda per
capita e se houve alguns fatores circunstanciais que podem
ter sido omitidos. Por exemplo, medir a criminalidade em
Los Angeles logo após o conflito racial entre negros e asiáticos
e tomar como parâmetro essa amostragem é totalmente não
científico. Neste estudo, .entre os 16 estados qUe .nã,o têm
pena de morte pontifica Porto Rico, uma sociedade com,Índice
de des~nvolvim:ento muito menor e, portanto, criminalidade
supqstamente maior. .

Quero fazer este registro porque, pela falta de conheci
menbto de uma sociedade ainda tão pouco informada, acha
mos que o plebiscito seja perigoso.

Lamento dizer ao Deputado Amaral Netto, com quem
tenho aprendido, ao longo da minha vida, muitas coisas, ape
sar de discordarmos várias vezes, que S. Ex~ deve aprender
comigo esta singela lição: os dados que apresentou,não são
estatística, porque não se comparam populações heterogêneas
sem que sejam consideradas as variáveis. Portanto, estes da
dos, estatisticamente, não são confiáveis.

Era o que tinha a dizer.

o SR. CELSO BERNARDI (Bloco Parlamentar - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr4' e Srs.
Deputados, retorno a esta tribuna para falar sobre o Banco
do Brasil S/A.

D.esejo nesta manifestação registrar meu apoio e solida
riedade ao Presidente Alcir Calliari pela sua atuação e desem
penho à frente dessa instituição.

Ao assumir a Presidência, Calliari afirmou estar livre
de composições de quaiquer espécie e com o objetivo de admi-

nistrar o banco em consonância com os seguimentos verdadei
ramente comprometidos com o bem-estar coletivo.

Definiu, na oportunidade, como diretrizes de sua gestão:
19 A promoção de um encontro harmonioso entre os

objetivos do banco e os anseios do funcionalismo;
29 O fortalecimento do banco como agente do desenvol

vimento nacional;
39 A construção de uma empresa moderna e compe

titiva.
Destacou ainda que, para concretizar o desenvolvimento,

seria preciso reestruturar as fontes de recursos, de forma que
se possa financiar a atividade econômica em bases mais ade
quadas.

Disse da necessidade de o Banco do Brasil atuar como
líder do desenvolvimento nacional em busca de recursos mais
estáveis, de longo prazo e a custos compatíveis com a capaci
dade dos tomadores.

Disse que o banco retomaria sua vocação rural, principal
mente nos negócios de pequeno porte, citando como bom
começo deste objetivo a revisão do processo de financiamento
para o setor primário.

O discurso começou a ser implementado na prática. O
Banco do Brasil começou a sofrer mudanças positivas, passan
do efetivamente a atuar em sintonia com o processo produtivo
nacional e como instrumento para alavancar o desenvolvi
mento, afastando-se assim da especulação e da ciranda finan
ceira, que infelizmente toma conta deste País.

Calliari tem sido um advogado de plantão para garantir
aO Banco do Brasil mais recursos para o setor produtivo,
em especial para a agricultura, com a diminuição das taxas
a encargos, a fim de estimular investimentos que possam asse
gurar maior e melhor produtividade, com menores custos,
resgatando a competitividade do setor.

As manifestações do Presidente Calliari em favor da redu
ção dos juros, contra a especulação, tornaram-se um sinali
zador de novos tempos e novas esperanças para uma parceria
harmônica entre o Governo e os produtores.

Esta verdadeira revolução nos métodos administrativos
e nos próprios objetivos do banco, começou a preocupar os
que prosperam com a especulação e vivem da agiotagem.

Não tardaram, por isso, as críticas ao comportamento
e às diretrizes propostas pelo Presidente do Banco do Brasil.
Interesses escusos começaram a plantar notícias em órgãos
da imprensa nacional com vistas a atingir as boas intenções
do Presidente.

Cita-se, por exemplo, o comentário do articulista econô
mico Luiz Nassif publicado na Folha de S. Paulo do dia 12
de janeiro próximo passado, com o subtítulo "Populismo no
Banco do Brasil".

As inverdades da matéria mereceram, no mesmo dia,
contestação do presidente do banco.

Os esclarecimentos prestados não deixaram dúvidas
quanto aos equívocos da notícia, que lamentavelmente procu
rava atingir não só o Presidente mas a própria instituição.

O jornalista publicou uma pequeníssima parte da resposta
do Presidente do Banco do Brasil na Folha de S. Paulo do
dia 15 de janeiro de 1993, folhas 2 e 3, prometendo voltar
ao tema.

Na edição de ontem, em sua coluna, Luiz Nassif retoma
ao assunto, apresenta justificativas sobre as informações ini
ciais, porém reconhece que não foi possível confirmar as de
núncias, e mantém as ressalvas a propostas macroeconômicas
e que pretende recuperar perdas salariais, mas solicita que
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se considere infundada a suspeita anterior de manipulação
contábil.

Em primeiro lugar, causa espécie a possível crítica às
propostas macroeconômicas, pois os objetivos de Ca1liari, con
forme seu discurso, são voltados para os pequenos. Mais sur
presa causa a crítica à pretensão de recuperar os salários dos
funcionários. Desde quando remunerar com justiça e bom
senso os funcionários se constitui em riscos e prejuízos à insti
tllição e razão para críticas tão fortes aos seus dirigentes?
E evidente que há outros motivos e interesses inconfessáveis.
Seguramente são os que dizem respeito ao compromisso do
atual Presidente de lutar para reduzir os juros e encargos
financeiros do setor produtivo, abrindo guerra contra a especu
lação e a vergonhosa agiotagem que assola este País.

Diante desta realidade e destas investidas contra o Presi
dente do Banco do Brasil, que no fundo visam atingir a imagem
desta instituição centenária, é que se faz necessária nossa
palavra junto ao Governo Itamar Franco e à sociedade brasi
leira em favor das diretrizes traçadas pela atual direção do
banco e contra as aves de rapina e os exterminadores do
setor produtivo.

Nesta luta, não podemos deixar o presidente do banco
como voz isolada junto ao Governo, mas sim somar nossa
ação parlamentar, reforçando suas posições e diretrizes.

Hoje, há uma nova mentalidade no Banco do Brasil,
desde a sua alta direção, com reflexo em todos os funcionáiros,
que se sentem. valorizados e trabalham motivados por uma
nova imagem de respeitabilidade, de transparência interna
e externa e de construção de uma instituição moderna, compe
titiva e comprometida com o futuro do Brasil.

Solidarizando-me com a ação, desejo cumprimentar o
Governo e o Banco do Brasil pela iniciativa de investir no
interior., através do fortalecimento do Fundec, que se constitui
hoje no melhor instrumento de parceria comunitária na busca
da viabilização de uma vida melhor para a família rural. Além
de fortalecer o Fundec, o Banco do Brasil atuará também
na abertura de linhas de crédito para incentivar profissionais
recém-formados em Engenharia, Medicina e Odontologia a
prestarem serviços no interior. Este é o Banco do Brasil que
queremos e com o qual estamos comprometidos.

o SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados, nesses últimos anos, a iniciativa privada do EspÍ
rito Santo vem sendo vítima de profunda injustiça e discrimi
nação, pois não teve as condições de atuação de empresas
produtivas dos Estados vizinhos. Essa discriminação advém
de uma diferença de crédito do ICMS, que se configura em
razão de o Espírito Santo estar incluído na Região Nordeste
para fins fiscais, o que o coloca em desvantagem competitiva
em comparação aos demais Estados das Regiões Sudeste e
Sul. Em face dessa condição, as empresas locais recebem maté
rias-primas e mercadorias para revenda com crédito de ICMS
de 7%, ao passo que empresas concorrentes com sedes insta
ladas nos Estados vizinhos, principalmente as comerciais, rece
bem o crédito de 12%, por conseguinte, com vantagem de
5%.

No Espírito Santo, as mercadorias oriundas de outros
Estados que se destinam a consumo ou a ativo fixo (máquinas
e equipamentos), além de não ganharem crédito de ICMS,
são sobretaxadas em 10%, que representam o diferencial de
alíquota recolhido aos cofres do Estado, o que prejudica as

indústrias capixabas que pretendem se modernizar e se ampliar
através da aquisição de novos equipamentos.

Recebi da Federação das Indústrias do Estado do Espírito
Santo e da Federação do Comércio expediente em que solici
tam que me pronuncie a respeito do assunto nesta Casa e
procure mobilizar as energias do Governo Federal para que,
através do Ministério da Fazenda, mais diretamente do Con
faz, reveja essa situação de absoluta injustiça.

Nesse expediente, os Presidentes da Findes e da Feco
mércio dizem que têm recebido constantes manifestações de
empresas locais dispostas a se transferirem para os Estados
vizinhos em virtude dessa concorrência prévia com empresas
dos Estados do Sul e do Sudeste e que incorporam uma percen
tagem significativa de insumos provenientes desses Estados.

Apelo ao Sr. Ministro da Fazenda para que coloque em
pauta, na próxima reunião que fizer com os Secretários de
Fazenda, a discussão dessa injustiça. O Estado do Espírito
Santo precisa ter quadro de tributação em nível de igualdade
com os Estados do Sul e do Sudeste. Só assim não verá sua
economia prejudicada continuamente por impactos violentos
sobre os custos com que tem que arcar a iniciativa privada
em· gerai.

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco Parlamentar Demo~
crático - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Deputados, por mais uma vez, ocupamos
esta tribuna para pronunciar-me em defesa dos interesses da
Amazônia. Em maio de 1992 já defendíamos nesta Casa a
não privatização da Enasa - Empresa de Navegação da Ama
zônia, por considerá-la uma empresa viável e devendo cumprir
uma importante função econômica e social na região. Na oca
sião criticávamos a fúria entreguista do então Governo Collor,
que vinha, deliberadamente, sucateando empresas públicas
e entregando-as à iniciativa privada, a preço simbólico.

A situação da Enasa continua indefinida e delicada. Se
gundo informações da Federação dos Trabalhadores em
Transportes Marítimos e Fluviais nos Estados do Pará e Ama
pá, recursos do Governo Federal que deveriam estar sendo
aplicados para pagar dívidas trabalhistas e quitar débitos atra
sadçs éom fornecedores estão sendo usados para proporcio'nar
uma demissão em massa na Empresa; mais de 45%, ou seja,
cento e setenta e sete funcionários já foram demitidos, fazendo
parte da lista funcionários com até vinte ou trinta anos de
trabalho.

Os leilões de navios, marcados para o mês de dezembro
passado e suspensos por ter uma juíza acatado representação
do advogado da empresa para o embargo dos mesmos, por
considerar as avaliações muito abaixo do justo valor, estão
voltando' à pauta. Um dado concreto é o leilão, marcado
ainda para' este mês de um navio avaliado em 20 bilhões de
cruzeiros, que estará sendo oferecido pelo valor de 700 mi
lhões.

Em audiência que tivemos com o Ministro dos Trans
portes, Alberto Goldmann, na semana passada e em reunião
hoje pela manhã com representante daquele Ministério, pude
mos constatar que as informações que o Ministério tem sobre
a Enasa são desencontradas. Além disso, há forte suspeita
de corrupção na atual administração, o que precisa ser apu
rado.

Temos a informação de que os Governadores do Estado
do Pará e do Amazonas são receptíveis à proposta de estadua
lização, defendida pelos trabalhadores e estudiosos da questão
na região.
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São estes os motivos, Sr. Presidente, Sr.' e Srs. Dep,?
tados, que justificam estarmos aqui defendendo a ~usI:ens~o

das demissões na Enasa, a imediata.suspensão da pnvatlzaçao
do patrimônio da empresa e a criação de uma comi!\são com
posta por membros do Ministério dos Transportes .e do Go
verno do Estado para desenvolver.um estudo aprofundado
sobre a situação da Enasa e abrir discussões sobre a propo~ta

de estadualização com os Governos dos. Estados do Para e
do Amazonas, em face da grande·importância social e econô
mica dessa empresa para a região:·

O SR. ERNESTO GRADEÜ,A --;- (SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs..Deputados, .parece que
tudo está caminhando para que, dos pontos principais nos
quais o projeto de ajuste fiscal estava basea,do, reste a apro
vação do IPMF e da possibilidade de decretação da falência
de empresas estatais. Parece-nos, .que,ao final de tod~ essa
discussão, o ajuste fiscal vai significar a criação de maIS um
imposto, a ser pago apenas pela população assalariada, que
hoje não ganha o suficiente para· pagar o Imposto de Renda,
em félce do arrocho salarial existente neste País nos últimos
anos.

O Imposto Provisório' sobre MQvimentação Financeira
é pago à medida que a pessoa utilizach~que, utiliza o sistema
bancário. Em outros países, os gr'ilnçles empresários, através
de um mecanismo de compensação infonnal, fugiram desse
imposto. .

Na Argentina foi inventado até o cheque plas,tificado,
com uma folha anexa para epdosso a putrem, para que pudesse
passar de mão em mão, sem ir à rede bancária. ~a verdade,
o~ grandes não pagarão o .imposto em nenhum momento.
O pequeno, aquele que. paga a,s1.!a,conta no supelíl11ercado,
o assalariado, a classe média, esses pagllJ;ão o imposto., porque
não terão. condições ~ fazer esse tipQ de compensação. E
as empresas poderão jogar esse.impQsto no preço de seus
produtos, cobrando um pouqumho mais, contribl,lindo assim
para o aumento da inflação.

No ajuste ,fiscal, tanto na fonna' .como vei,o, como na
fonua final que está,adquirindo,não,bá nenh~ma.proposta

de combate à sonegação, não há nenhuma tentatIVa de aumen
tar a arreoadação do Governo·, de aumentar os impostos sobre
os grand(}s oligopólio~; os grandes grupos econômicos, enfim,
aqueles quede.têm ,a riqueza. ~ortant.<!>.,· esse ajuste fiscal não
serve à população brasileira. E algo que não deve ·ser apro
vado, porque vai contra os interesses dé\maioria da população.

Sr. Presidente, o ajuste fiscal prevê a decretação de falên
cia de empresas estatais, que!\ofreram·todo tipo de interfe
rência do Governo e, hoje, se encontrjl:J;I\numa situação difícil,
muitas vezes devido à política do próprio Governo de garantir,
através delas,subsídios.para determinados grupç)S'ecQnômi
coso Com a.decretação da falência,o,,~atrimônioda,empr;esa
ser vend,ido para, pagar a dívida."

Queremos.saber quem ressarciní;eli~e patrimônio ao povo
brasileiro. Deixamos clara esta posição e lamentamos que,
até momento, por parte dos partidos progressistas d~sta Casa
haja apenas uma condição para a aprovação do projeto, que
o IPMF tenha função social.

Consideramos errône.a essa posigão, hoje expressa pelo
Deputado Aloizio MercaOante. Disse' S.. Ex' que se o IfMF
for uma verba carimbada para determinados gastos so~iais

poderá receber o apoio do Partido dos Trabalhadores nesta
Casa. É um absurdo, porque sabemos.que para obter verbas
para serem aplicadas em fundos sociais basta combater a sone-

gação existente hoje neste País, não é necessário jogar mais
impostos sobre as classes trabalhadora e média.

Para encerrar, gostaria de citar a questão da troca de
cargos em função da aprovação do ajuste fiscal, que coloca

, suspeita sobre todos nesta Casa. O Ministro da J?,stiça, Mau
rício Corrêa, está dizendo que o Governo destm~rá cargos
do segundo escalão para quem votar a favor do projeto. Infe
lizmente, o tal condomínio da governabílidade mostra que
o velho fisiologismo continua vigendo neste País, apesar de
'0 Governo dizer CJ,.ue respeita o que foi dito na época do
movimento "Pela Etica na Política". Na verdade, é a falta
de ética que está voltando.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco Parlamentar - AP.
Sem revisão do orador.) - SI'. Presidente, SI''' e Srs. Depu
tados, inicialmente faço um registro do sucesso que foi o lança
mento, hoje, da candidatura do Primeiro Secretário, Inocên
cio Oliveira, à Presidente desta Casa. Um número represen
tativo de Parlamentares esteve presente no auditório Nereu
Ramos para prestigiar o evento e acompanhar de perto o
que teria Inocêncio Oliveira a dizer. S. Ex" que tem sido
nesta Casa um Parlamentar exemplar, que tem procurado
exercer bem o seu mandato como primeiro secretário da Casa,
ao discursar deixou transparecer a todos que la se encontravam

.' ,a sua preocupação com o processo legislativo, com a agilização
.doprocesso de deliberação e acima de tudo com a valorização
dos Parlamentares que aqui diariamente militam na discussão
dos assuntos de interesse nacional.

Entendo 'que as mudanças precisam e devem ser feitas.
Estou nesta Casa cumprindo o meu segundo mandato, repre
sentando o Estado do Amapá, e posso dizer, SI'. Presidente,
a V. Ex' e aos demais Parlamentares que aqui estão - alguns

. até com maior:tempo de Casa - que Inocêncio Oliveira tem
'procurado, acima de tudo, na condição de Parlamentar, dar
atenção a todos os que o procuram com o objetivo de discutir
assuntos que interessam à Casa e, por conseguinte, à sociedade

, brasileira.
O processo democrático é imperativo nessa eleição do

Presidente da Câmara dos Deputados. Há de se fazer refe
·rência aqui à não-presença dos Governadores convidados a
'particípar do lançamento da candidatura do Deputado I~oc~~

'cio Oliveira. Por livre e espontânea vontade. S. Ex·' JustIfI
'caram a ausência dizendo que não gostariam de interferir
no' processo de eleição do Presidente da Câmara dos Depu
tados. A campanha vem sendo desenvolvida dentro de um
processo democrático, que, naturalmente, enobrece e enaltece

. a participação dos dois candidatos.
É óbvio, SI'. Presidente, que este Plenário, dentro do

que especifica o Regimento Interno, é soberano para tomar
·a deCisão ,que julgar conveniente. Devemos respeitar as opi
niões, mas queremos dizer que comungamos do pensamento
de V. Ex' de que, na verdade, Inocêncio Oliveira, com o
companheirismo e a atenção que sempre tem mostrado, inde
pendentemente, de campanha para qualquer cargo da Mesa,
tem procurado participar ativamente, com os demais compa
nheiros, das discussões não só de projetos nacionais, mas
também de assuntos que visam a uma maior eficácia dos traba
lhos desta Casa.

Era o registro que queria fazer, Si. Presidente.

O SR. LAERTE BASTOS (Bloco Parlamentar Democrá
tico-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI'. Presidente,
Sr~ e Srs. Deputados, trago novamente a esta Casa um tema
que considero da maior importância, em face da sua influência
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no agravamento da crise econômica e social por que passa
o País,

Trata-se da questão do desperdício, que no Brasil atinge
índices alarmantes, seja nos processos de produção, seja na
admimstração pública, como também no próprio comporta
men~ de boa parte da população, ainda não devidamente
consc\~ntizada para o problema. , .

Es.tudos recentes revelam, por exemplo, que, por falta
de adeql'l~das condições de comercialização e transporte, pei'
de-se mais de um terço da produção de frutas, legumes, horta
liças e grãos, sem contar as enormes perdas pelo desperdício
provocado no momento do consumo final. ~

Outro absurdo é a forma como muitas pessoas e institui
ções realizam o consumo de água e energia elétrica. Em algu
mas localidades, grande número de famílias ainda não dispõe
da rede de água encanada. Por exemplo, em vários lugares
mais altos da Baixada Fluminense e na cidade do Rio de
Janeiro. Enquanto isso, em áreas mais baixas, no pé do morro,
muitos não se importam em fazer economia de água, talvez
por não saberem que são também responsáveis, com esse
seu desperdício, pela falta nas outras comunidades.

Menciono outro exemplo impressionante de desperdício,
Sr. Presidente. No Brasil, um país rico em recursos hídricos,
produzimos energia elétrica em usinas alimentadas por óleo·
diesel, combustível caro e que é transportado para essas unida
des por caminhões igualmente movidos a óleo diesel.

Ora, Srs. Deputados, é preciso realmente mudar todo
esse quadro, para buscar o desenvolvimento, tal como fizeram
e continuam fazendo Japão, Alemanha, França, Estados Uni~

dos, Canadá, cujos povos hoje desfrutam de qualidade de
vida bastante elevada.

Nessas nações, prevalece, como traço cultural, o princípio
do consumo com racionalidade, sem desperdício, enquanto
entre nós, infelizmente, acontece exatamente o contrário.

Em pronunciamento recente nesta tribuna, após enfatizar
alguns casos relativos à administração pública, conclamei a
que realizemos, todos, uma campanha nacional contra o des
perdício.

Ao reiterar tal idéia, Sr. Presidente, desejo propor aos
líderes partidários e, especialmente, às lideranças do Governo
que incluam essa iniciativa em todas as discussões que se
realizam em busca de soluções para a crise, de modo que
o tema "não ao desperdício" venha a se tomar uma cruzada
de caráter nacional.

Somente assim iremos vencer as barreiras do atraso, do
subdesenvolvimento, da miséria e da fome que atingem mi
lhões de brasileiro~.

o SR. TILDEN SANTIAGO (Bloco Parlamentar Demo
crático - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, no dia em que George Bush deixa o Governo
dos Estados Unidos, dando lugar ao novo Presidente eleito,
Bill Clinton, registro nos Anais desta Casa o posicionamento·
do meu partido com relação à situação do Golfo: .

O PARTIDO DOS TRABALHADORES E A SITUAÇÃO
DO GOLFO '

A retomada dos bombardeios das Forças Armadas
dos Estados Unidos, Reino Unido e França contra o.
Iraque representa uma nova grave ameaça à paz mun-
dial. .

Os três governos - particularmente o dos Estados
Unidos - desenvolvem suas ações invocando o mano,

~áto q\.l~ lhes foi conferido pelo Conselho de Segurança
4a'Q,NU..
,:."'Alegam principalmente a defesa das minorias cur
das,e 'xiitas no Iraque que, efetivamente, são agredidas
~IQ,governo de Bagdá.
", ',Este. mandato se transformou em um cheque em
llraru;o 'que o governo dos Estados Unidos utilizam
a~~ bel-prazer.
'~,hipócrita invocar a autoridade das Nações Uni-
~a5<pa,ra bombardear o Iraque, quando se sabe que
.:v~r!as;Resoluções da ONU - como a que determina
ai,e~'ael,l!lção de Israel dos territórios ocupados - conti
puan).,lfté hoje letra morta.

'" ·É h~pócrita igualmente invocar a defesa das mino
rlasdprimldas no Iraque. Os curdos estão sendo oprimi
dos. ~u massacrados na Turquia e no Irã.

,",Ml:\is hipócrita quando se vê a complacência das
gtandespotências frente a expulsão de palestinos pelo
góyernode Israel e, sobretudo, o massacre das popula
ÇÓes::muçulmanas 'na Boznia-Herzegovina, especial
Illent~os elltupros de dezenas de milhares de mulheres
r;elas' milícias sérvias.
,) O,Brasil que, a partir de 1993, volta a integrar

·(l Cp~selhpde Segurança, não pode refugiar-se no for
malillmó j!Jrídico de apoiar suas decisões, quando se

,e<>Jlsfata que, substantivamente, elas estão sendo apli-
C\Jdás ,~e forma unilateral, em proveito das grandes
PÓ!~nl:i~s. '
• ,> O PT se sente à vontade de expressar estas posi-
ções:.': .
· " '. Desde o início condenamos a invasão do Kuait
pêlo',lraque e sempre defendemos uma solução nego
ciaditD(l Golfo.

'" :fl9je reiteramos a necessidade de negociação glo
,bar.no Oriente Méllio, que passa, em primeiro lugar,
,pela,res,olução da questão palestina e pela proteção
interll,aciQrtal efetiva de curdos, xiitas, das populações
muçulmanas da Bósnia-Herzegovina e de todas as na
cionalidades e etnias que se encontram ameaçadas.
· ',Esta proteção não pode servir de pretexto para
.que as'grandes potências, através do Conselho de Segu
l';,t,n98. !te,~voquem o direito de intervir em várias re
giões do mundo para aí impor seus interesses parti
.culares. .

São Pl,lulo, 18 de janeiro de 1993. - Luiz Inácio
,~,!I. 4aSUva, - Presidente do Partido dos Trabalha
~ores, '-,Marco AuréUo Garcia - Secretário de Rela
ções Internacionais.

Sr. ,,Pfe$idl;nte, queremos que este dia ~m que George'
Bush dcixll Oi QQverno americano signifique também o fim

,daarrog4JlcU~ f:. do predomínio dos grandes grupos que defen
dein os, il:lte.rcSses das indústriall bélica e petrolífera prolon
gando .essa guerra no ,Oriente Médio. Queremos que, com
asua,SIlíçl.~.jlia também o espírito de guerra que George
Busll tro","nllseu tempo. Que os Estados Unidos deixem
de ser () juiz', o advogado e a polícia do mundo e que a
entrada,ac',m Clinton seja saudada como a volta do espírito
dcpaz'qu~,.opróprio Iraque apontou e que inclusive corres
pQnl:ie'à."flm(ie;ta do povo americano. Que a posse do novo
8oVernQameri~ano sisnifique nOvas tecnologias e ciências par-o
tilhlldàs- e divididall com o Terceiro Mundo, com a América
.f.,atina/Áfriéa.c Állill. Que li entrada,de Bill Clinton signifique .
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uma aurora de paz, uma liderança aut.êntica na ONU, que
possa estabelecer uma negociação global no Oriente Médio,
beneficiando aqueles que até hoje têm sido as únicas vítimas
da guerra. (Palmas.)

O SR. VICTOR FACCIONI (Bloco Parlamentar - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas regis
trar, com muita preocupação, a situação caótica criada no
quadro da educação no meu Estado, o Rio Grande do Sul.
Tal gravidade só encontra paralelo nas manchetes dos jornais
de hoje, que dizem que 1 milhão e 500 mil alunos da 'rede
pública nacional possivelmente não terão como matricular-se
no ensino público gratuito por falta de vagas nas escolas.

Sr. Presidente, as notícias dos jornais de Porto Alegre,
Zero Hora, Correio do Povo, Jornal do Comercio, são as mais
alarmantes. Faz-se necessário, portanto, tomar providências
concretas para que a educação venha a ser, de uma vez por
todas, a grande prioridade nacional.

No Rio Grande do Sul, manchetes dizem que pais brigam
e disputam, em luta de facão, vagas nas escolas públicas,
o que mostra a falência do chamado calendário rotativo, im
posto, à revelia da comunidade escolar, pelo Governo esta
dual.

Em nível nacional, temos soluções altamente eficazes pa
ra o problema das vagas. Basta que o Ministério da Educação,
e que iniciou um programa de compra, junto à Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade, de 40 mil vagas, adote
o mesmo sistema junto a toda a rede privada e comunitária
nacional.

Era o registro, o alerta e a sugestão que desejava fazer.

O SR. MAURÍCIO CALIXTO (Bloco Parlamentar 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SJ4' e Srs.
Deputados, registro o retorno a Rondônia, no domingo últi
mo, do Sr. Governador Oswaldo Piana, depois de uma viagem
turística aos Estados Unidos, às expensas dos cofres do Esta
do. S. Ex~ retornou ao cargo de Governador de Rondônia
na segunda-feira e permaneceu no Estado por apenas 24 horas.

Sr. Presidente, é caótica a situação que experimenta o
Estado de Rondônia, dada a ausência constante do seu Gover
nador, apesar de essa ausência causar um certo alívio. Durante
o ano de 1992, o Governador ficou ausente de Rondônia
por mais de 90 dias. Neste ano de 1993, retornou ao exercício
do mandato somente no dia 16 e já voou para Brasília.

O Sr. Oswaldo Piana está se tornando um Governador
que deixa feliz o povo de Rondônia apenas quando está au
sente do Estado. S. Ex~ está se caracterizando como Gover
nador abelha: quando não está fazendo cera, está voando.
Graves têm sido os problemas vividos pela população do Esta
do de Rondônia.

Era este o registro que gostaria de fazer.

O SR. JOSÉ ABRÃO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Deputados, há mais de um século, quando ainda tínha
mos poucos médicos nas principais regiões do País, quando
as pessoas viajam muitos quilômetros para resolver seus pro
.blemas de saúde, já existiam as Santas Casas de Misericórdia.
Tendo sempre a sua frente abnegados colaboradores, benemé
ritos, religiosos e dedicados médicos, essas instituições presta
vam, como prestam hoje, inestimáveis serviços às comuni
dades, mormente àquelas mais carentes.

Durante muito tempo, as Santas Casas foram os únicos
estabelecimentos de saúde à disposição da população de mui--

tas cidades. Seu atendimento qualificado e o carinho com
que os as procuravam foram sempre patenteados nas inúmeras
doações que lhes eram feitas por aquelas que recorriam aos
seus serviços.

Entidades sem fins lucrativos, tudo o que recebiam aplica
vam na melhoria do atendimento às populações desassistidas,
que, sem o vínculo empregatício que era exigido para o atendi
mento oficial, procuravam-nas para suprir as suas necessidades
concernentes à saúde.

Os tempos mudaram, ampliou-se a chamada "indústria
da saúde". A evolução tecnológica alcançada pelas ciências
médicas trouxe novos custos. Assistir bem a um paciente pas
sou a significar muito mais que dispor de um leito, de lençóis
limpos, alimentação e carinho para aliviar o sofrimento dos
necessitados. Surgiram novos e sofisticados medicamentos,
muito mais caros, avançados exames complementares que exi
gem equipamentos inclusive importados e pessoal técnico es
pecializado, com salários compatíveis com tal especialização.
Paradoxalmente, as doações foram rareando enquanto as obri
gações aumentavam. Observou-se, então, de forma quase ge
neralizada, que as Santas Casas passaram a ter dificuldades
financeiras. Creches por elas mantidas eram penhoradas para
poder comprar materiais indispensáveis; dívidas foram con
traídas para conservar maternidade e unidades de terapia in
tensiva.

O surgimento dos convênios, primeiramente à população
previdenciária, e com a implantação do SUDS a todos indistin
tamente, sem qualquer discriminação, parecia significar a sal
vação das Santas Casas.

Vieram então os atrasos nas liberações dessas coberturas
e a defasagem nos seus cálculos. A volta aos bancos e aos
juros extorsivos foi inevitável. ..

Para as Santas Casas a situação é mais angustiante ainda
porque não há limite de atendimento; cheguem dez doentes
ou cem, todos são atendidos; elas estão sempre prontas a
dar guarida a todos.

Para que essas importantes instituições possam continuar
prestando seus inestimáveis serviços, temos desenvolvido ges
tões junto ao Poder Executivo para sensibilizar seus dirigentes
quanto a essa difícil realidade. E temos encontrado a melhor
receptividade junto aos membros do Governo Itamar Franco
nessa área. O próprio Presidente, juntamente com o seu Minis
tro da Justiça, Senador Maurício Corrêa, acolheu os apelos
dessas entidades, assim como das APAE, que também, como.
no caso das Santas Casas, vivem da dedicação de pessoas
maravilhosas que tinham grandes dificuldades de vencer a
burocracia para conseguirem declaração de utilidade pública.
Decretos assinados pelo Presidente da República em 30 de
dezembro e publicados no Diário Oficial da União do dia
4 deste mês reconheceram como de utilidade pública as
APAEs - Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais,
e as Instituições Mantenedoras e Organizacionais e Hospitais
de Misericórdia, mediante providências bastante simplificadas
que não exigem maiores despesas.

O Presidente do Inamps, Dr. Carlos Mosconi, também
sensível a essa questão, está estudando as possibilidades de
garantir o funcionamento básico das Santas Casas de Miseri
córdia, assim como de contar com algum recurso que possi
bilite socorrer essas entidades em suas necessidades mais pre
mentes.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, não podemos perder
conqlJÍstas que a história nos ofereceu. Não podemos deixar
morrer essas instituições tão importantes para as populações,
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geralmente as mais carentes, conduzidas por pessoas dotadas
de um extraordinário amor ao próximo. Há tanto ainda que
fazer em tantas áreas sociais. Perder o que ainda funciona
é um retrocesso. Privilegiar interesses outros em detrimento
dessas instituições seculares é falta de visão do homem público
deste tempo. Ê motivo parâ que o homem comum desacredite
das instituições e perca a esperança em dias melhores.

Ao cumprimentar o Sr. Presidente da República por de
clarar de utilidade pública as APAE e as Santas Casas de
Misericórdia e contando com que o Inamps e a LBA possam
aplicar seus programas de apoio a essas entidades assistenciais,
apelo aos Srs. Deputados e Senadores para que não deixem
de aprovar as emendas ao Orçamento deste ano que possibi
litem viabilizar esses planos.

Durante o discurso do Sr. José Abrão, o Sr. Nilson
Gibson, § 29 artigo 18 do Regimento Interno, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz
Moreira, 39 Suplente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra à Sr~ Raquel Cândido.

A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (Bloco Parlamentar - RO.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Depu
tados, volto à tribuna hoje para comunicar ao povo brasileiro
que a discriminalização das drogas sugerida no seminário de
Canelas sofreu a derrota que a Nação brasileira esperava.
O colegiado reunido, através dos Conens, com dez votos con
trários à liberalização das drogas no País, efetivou exatamente
a proposta de apoio ao projeto de lei apresentado na CPI
do Narcotráfico pelo eminente Deputado Elias Murad, que
poderá relatar com mais detalhes o ocorrido naquele semi
nário.

Também é salutar termos visto nos jornais do País a
declaração do Sr. Ministro da Justiça de que o Confen será
substituído em dez dias.

Sr. Presidente, como em todos os Estados brasileiros
em Rondônia os estudantes também experimentam, neste mo~
mento das matrículas, grandes dificuldades. Uma fórmula iné
dita, ineficiente e incompetente foi criada pela Secretaria de
Educação do Estado: os estudantes da periferia do Município
de Porto Velho são obrigados a se matricularem no lado oposto
da periferia, dando lugar a mais despesas para eles e para
suas famílias.

Isso demonstra que há uma simbiose entre e Presidente
da Assembléia Legislativa e as empresas de ônibus. O futuro
candidato - quem sabe - a Vice-Governador do Estado
já faz o caixa de sua campanha, com a colaboração de sua
irmã. Secretária de Educação do nosso Estado. Aqui fica
o nosso protesto, o nosso repúdio!

Denunciamos também à Nação que um grupo de narco
traficantes invadiu, de armas em junho, a Delegacia do Muni
cípio de Costa Marques. Atiraram dentro da delegacia e deram
fuga a seis narcotraficantes. O narcotráfico avança em nosso
Estado, contando com a impunidade.

Foi morto há cerca de vinte dias o representante do De
tran em Rondônia. O inquérito já demonstra que há o envolvi

. mento do narcotráfico nrsse trágico assassinato.
Há cerca de trinta dias mataram um juiz da Justiça do

Trabalho em Goiânia, envolvido em atos de corrupção que
estão sendo apurados pela Polícia Federal.

Temos observado que, nos três últimos assassinatos de
autoridades do nosso Estado, há a presença do narcotráfico
e da corrupção, que se apresentam obviamente de mãos dadas.

Sr. Presidente, sou parlamentarista. Acabo de vir de uma
reunião presidida pelo eminente Senador José Richa. Mas
quero deixar bem claro que, acima do fato de ser parlamen

. tarista, sou nortista. E, como nortista, entendo que o Norte
não pode ter alterada a sua representatividade na Federação.

Alerto também os representantes do Estado de São Paulo
- com todo o respeito que tenho por suas lideranças - de
que nós, os amazônidas, juntamente com os nordestinos, esta
mos nos movimentando para dar uma resposta aos parlamen
taristas se insistirem em dimunuir a representação do povo
do Norte e do Nordeste. Vamos nos insurgir. Alertaremos
antecipadamente à Nação brasileira de risco de o plebiscito
ser aprovado lá fora e aqui, no Congresso Nacional, pela
postura imperialista do Estado de São Paulo e de outros Esta
dos da Federação, ser levado à derrocada. Há o risco de
que o povo brasileiro, ao votar pelo Parlamentarismo, contri
bua - quem sabe - para que sejamos metralhados por esses
Estados que querem se adonar de toda a representação política
do Brasil. Porém, derrotaremos todos eles, exigindo a repre
sentatividade que a Amazônia e o Nordeste necessitam na
luta democrática deste País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~5

e Srs, Deputados, o debate sobre a adoção ou não da pena
de morte no Brasil retoma espaço em todos os segmentos
da sociedade. Chocado por crimes hediondos recentes e a
cada dia mais preocupado com sua segurança, o brasileiro
comum, aquele que na rua ou em casa sente-se a cada instante
mais vulnerável à ação dos criminosos, começa a ver na pena
de morte o único instrumento para dar um basta ao cresci
mento desenfreado do banditismo nacional.

Até há pouco tempo, a pena de morte constituída tabu
na sociedade brasileira. Pacífico por natureza, o brasileiro
não admitia sequer discutir esse assunto. Contudo, ao longo
dos últimos anos, esse mesmo brasileiro se cansou de ver
e de sentir na própria pele a fragilidade e a brandura de
nosso Código Penal. O brasileiro com justa razão, não acredita
na Justiça e sequer confia na Polícia. As razões estão nos
jornais de cada dia.

O motorista bêbado atropela e mata na calçada e poucas
horas depois está em liberdade, mediante o pagamento de
fiança ridícula. Seqüestros são planejados na cadeia e coorde
nados através do telefone celular pelo chefe de uma quadrilha
institucionalizada. Enquanto isso, os executores de alguns se
qüestros recentes, como o do empresário Abílio Diniz, .têm
serviço de hotelaria pago pela sociedade. Eles e um punhado
de assassinos que, por razões não mais aceitas pelQ povo,
têm dia e hora para encontros amorosos na cadeia, dispõem
de médico, de dentista, de psicólogo, de orientador espiritual,
de horas de ginástica e esporte não têm o que comer, perdem
os dentes por não terem como pagar o dentista, morrem por
falta de socorro médico.

Esse quadro precisa ser mudado com urgência, antes que
o próprio povo tome para si a tarefa de aplicar a pena de
morte aos praticantes de crimes hediondos. Mas, até que esse
quadro seja modificado, parece necessária uma medida drás
tica, como a pena de morte, para coibir a onda âe crimes
que seguidamente chocam a Nação. Não estou pregando a
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condenação e execução sumária desses criminosos, embora
esses monstros não dêem uma única chance às suas vítimas.

Preocupa, por outro lado, o risco da condenação e execu
ção de inocentes. Contudo, as chances de um acusado provar
sua inocência são amplas. Começam na sua defesa, garantida
pelo Estado. Passam pelo julgamento, pela chance de recurso
a instância superior e chegam à clemência presidencial. Mais
ainda: como acontece em alguns países, o que se pretende
é que no Brasil a pena de morte seja decretada apenas quando
fordecisão unânime dos jurados. Bastará, portanto, que um
único jurado seja sensibilizado para que o réu se livre da
pena capital.

O que se pretende, portanto, com a adoção da pena
de morte no Brasil, não é a execução sumária como vêm
praticando alguns policiais e outros tantos justiceiros. O que
pede a sociedade, neste instante, é uma medida inibidora,
mas que, dê, mesmos aos piores criminosos, toda a chance
de defesa possível à pessoa humana. Caso contrário, como
antes afirmei, em pouco tempo o próprio povo tomará a seu
encargo a tarefa de aplicar a pena de morte, aí sim, sem
julgamento e sem chances para qualquer acusado provar sua
inocência.

o SR. FERNANDO CARRlON (Bloco Parlamentar 
RS) - Sr. Presidente e Srs. Deputados, tivemos a oportu
nidade, ontem, de ouvir durante 60 minutos o eminente Sena
dor Mário Covas, na sessão ordinária do Senado que se reali
zava visando à votação do projeto de modernização dos por
tos. S. Ex~ mostrava dados, auxiliado por gráficos, argumen
tando acerca da Emenda n9 69, de sua autoria, ao projeto
aprovado na Câmara dos Deputados; exaltava a importância
do porto público e exprima seu pensamento de que os termi
nais privados poderiam funcionar desde que se submetessem
a regime trabalhista semelhante ao existente no porto público.

Se assim ocorresse, estaríamos diante de um hibridismo,
pois instaurar-se-ia um confuso regime trabalhista no terminal
privado, já que os trabalhadores admitidos pela CLT teriam
também que ser submetidos ao regime estatutário dos funcio
nários públicos.

Quando S. Ex' o Senador Mário Covas falou, deixou
claro que o terminal privado, funcionando com o regime traba
lhista do porto público, deveria ficar alijado da possibilidade
de prestar serviços a terceiros. Ora, o Brasil não é um País
com recursos disponíveis de sobra. Tendo sido construído
um terminal privado de embarque de grãos como o existente
no superporto de Rio Grande, Estado do Rio Grande do
Sul, os exportadores de soja ou farelo deixariam de embarcar
uma tonelada ao custo de 2,58 dólares, no terminal público
ao lado, ao custo de 8 dólares a tonelada, o que faria com
que se onerasse inutilmente em 5,5 dólares o embarque da
tonelada, retirando esse recurso, ao final, do produto agrícola.

Ou, na situação extrema, todos os exportadores teriam
de construir os seus próprios terminais privativos, causando
um enorme desperdício de recursos, extremamente escassos
e de cara obtenção.

Além do enorme problema de custos, o terminal público
de embarque de soja e trigo (TIS) do porto de Rio Grande
não tem capacidade física para o escoamento de toda a produ
ção a ser exportada. Tanto isso é verdade que em maio de
1992 formou-se ali uma fila de mais de 50 quilômetros de
caminhões. Então, quero discordar, com todo o respeito e
admiração que tenho pelo eminente Senador Mário Covas,
de sua posição de impedir que os terminais privados prestem

serviço a terceiros, conforme exposto na Emenda n9 69, de
sua autoria.

Para finalizar, invoco Frederic Bastiat, que em sua obra
"A Lei", de 1850, já dizia que a lei é instrumento para fazer
justiça, e não um meio para a concessão de privilégios. .

O Projeto de Regulamentação dos Portos, emendado no
Senado, voltará à deliberação dos Deputados. E o que espera
mos é a vitória à deliberação da Câmara dos Deputados.
E o que esperamos é a vitória do bom senso, independente
das correntes políticas representadas nesta Casa, para que
ganhe o Brasil, assim como fizeram outros países que adota
ram a reforma portuária; para que aqueles pontos que foram
exaustivamente debatidos na Câmara, e que foram fruto de
um amplo acordo, sejam mantidos, o que será a melhor aula
de brasilidade. Que tenhamos a competência, a seriedade
e a capacidade de restaurar o projeto dos portos que saiu
daqui aprovado às 18 horas do dia 29 de junho de 1992.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS LUPI (Bloco Parlamentar Democrático
- RJ. Sem revisão do orador.) - SI. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, provavelmente neste exato momento o Supremo
Tribunal Federal está julgando o recurso interposto por alguns
partidos, como o PDT, o PSB e outros, contra a antecipação
do plebiscito sobre sistema e regime de governo.

Ressalto a importância desse fato, principalmente tendo
em vista a realidade brasileira, o abandono de programas
sociais, o abandono das áreas prioritárias para a Nação, como
a educação e a saúde. Deveríamos estar aqui discutindo, ten
tando, como Parlamentares, como representantes da popula
ção, buscar soluções para esses problemas; mas, ao invés disso,
estamos praticamente rasgando a Constituição com a anteci
pação do plebiscito, fazendo com que um assunto de tamanha
importância para o futuro do País seja enfocado de maneira
apressada, precipitada e golpista por parte de alguns Parla
mentares. Do meu ponto de vista essa antecipação chega a
ser criminosa, porque o Congresso, que parece ter um percen
tual majoritário a favor do parlamentarismo, não pode preci
pitar, em causa própria, a decisão sobre o nosso futuro.

Precisamos trazer para esta Casa os debates sobre os
problemas nacionais, para encontrar soluções. Hoje mesmo,
estamos aguardando a reunião das Lideranças para decidirmos
sobre a criação de mais um imposto. Não entro em porme
nores, mas continuo pensando que não é criando mais e mais
impostos que chegaremos à solução dos impasses que atingem
a sociedade brasileira. Precisamos discutir a fundo a sonegação
praticada pelas grandes empresas, o papel dos bancos e seus
investimentos, o papel das grandes fortunas nacionais e dos
grandes proprietários de terras improdutivas, aqueles que até
hoje depositam seus dólares na Suíça, contribuindo para a
evasão das divisas nacionais. Entretanto, estamos, neste Parla
mento, discutindo como darmos mais poderes a nós mesmos.

Quero registrar meu protesto, como Parlamentar de pri
merio mandato que sou, dizendo que o parlamentarismo, co
mo proposto, constitui um golpe contra a soberania e a inde
pendência do povo brasileiro, que saberá dar sua resposta.
Se for confirmado o plebiscito para o dia 21 de abril - o
que, acredito, não acontecerá, por ferir as regras constitu
cionais; o Supremo Tribunal Federal deverá dar ganho de
causa ao recurso interposto por nós -a população saberá,
com lucidez, deferenciar os Parlamentares que estão aqui pa
ra, aproveitando-se de um momento de crise, tirarem proveito
para si próprios, daqueles que estão pensando no futuro da
nossa Nação.
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Vamos discutir soluções para a fome, para o desemprego
e para o progresso do País; é esta a minha proposta.

O SR. PEDRO TONELLI (Bloco Parlamentar Demo
crático - PRo Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
Sr" e Srs. Parlamentares, ontem, o Senado Federal, final
mente, votou a chamada reguiamentação dos portos, matéria
muito polêmica, muito debatida, nos últimos tempos, no Con-
gresso Nacional. Pelo que a imprensa noticiou e pelo conteúdo
aprovado, a pressão dos lobbies da direita brasileira passou
a perna nos trabalhadores.

Agora, Sr. Presidente, quero ver se o Líder do Bloco
governista, do bloco da direita desta Casa, o Deputado Luíz
Eduardo, ainda terá motivos para obstruir a colocação na
Ordem do Dia do projeto que regulamenta o capítulo constitu
cional que trata da reforma agrária no nosso País.

Com grande esforço, fizemos um amplo acordo. A maté
ria foi para o Senado, onde foi alterada. Estão acordadas,
nesta Casa, quase todas as emendas do Senado. Por um motivo
secundário, o Deputado Luíz Eduardo estava obstruindo, em
todas as reuniões do Colégio de Líderes desta Casa, a entrada
em pauta do projeto da reforma agrária. S. Ex' alegava que
antes o Senado teria que votar a desregulamentação dos por
tos... Pois bem, isso já aconteceu, e não há mais motivos
para postergar; portanto, SI. Presidente, solicito a V. Ex'
que inclua na Ordem do Dia de amanhã o Projeto de Lei
n9 71/91 - matéria que está em regime de urgência urgentís
sima - que regulamenta capítulo da nossa Constituição refe
rente à reforma agrária.

A situação agrária do País continua de mal a pior. No
último final de semana estive no Estado de Rondônia, cum
prindo programação do Partido dos Trabalhadores, e tive
oportunidade de verificar, pessoalmente, a situação dramática
dos trabalhadores rurais. Nessa ocasião, mantive contacto com
Prefeitos eleitos pelo nosso partido e com líderes sindicais.

Os programas de colonização que lá existem estão falidos.
Os trabalhadores são jogados no meio do mato, a uma distân
cia de 150 quilômetros, produzindo com amor e com garra,
mesmo sem infra-estrutura, sem estradas, sem preço para seus
produtos, sem transporte, sem estímulo, protegidos simples
mente pelo sol e pela chuva. Esta é a reforma agrária que
muitos defendem aqui.

Queremos outra. Desejamos uma reforma agrária que
possibilite ao homem do campo tornar-se um pequeno produ
tor, com condições de fazer parte do mercado, produzir rique
za e, ao mesmo tempo, ter uma vida minimamente digna.

Por isso, Sr. Presidente, faço um apelo à Presidência
desta Casa, no sentido de que o projeto de regulmaentação
da reforma agrária, que está em regime de urgência urgentís
sima, conste da Ordem do Dia. O Líder do Bloco Parlamentar
não tem mais motivo para adiar a apreciação desta matéria,
que já foi votada no Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (Bloco Parlamentar Demo
crático - PRo Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para retornar
ao assunto de que já tratei anteriormente e que diz respeito
a um projeto de lei apresentado por mim, visando à liberação
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também em
casos de decretação de calamidade pública ou de emergência.

Na justificação apresentada no projeto de lei consta o
texto que passo a ler para melhor fundamentar minha propo
sição:

"0 capital constitutivo do Programa de Integração
Social, do Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público e do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, embora indisponível em princípio, pertence
aos trabalhadores.

As leis aplicáveis às. espécies já permitem o saque
desses valores em casos de invalidez, reforma, transfe
rência para a reserva remunerada ou aposentadoria
do titular da conta.

Sem dúvida, os casos já previstos nas leis justifi
cam-se plenamente em razão do alto sentido social de
que se revestem.

Urge, agora, apelando para a sensibilidade do le
gislador, ampliar as concessões feitas, permitindo o
saque desses valores quando houver a decretação dos
estados de calamidade pública ou de emergência.

Não é justo que o titular do numerário em depó
sito, juntamente com sua família, não possa movimen
tar os saldos que lhe pertencem a fim de minorar os
sofrimentos próprios e da famI1ia. "

Quando da apresentação desse projeto de lei, fiz refe
rência a situações difíceis por que passaram famI1ias, em sua
maioria muito humildes, de Estados do Sul do Brasil. Desta
quei, em especial, os problemas dos Municípios de Rio Negro
e União da Vitória, onde muitas residências estão localizadas
nas proximidades do leito dos rios, seja o rio Negro, seja
o rio do Peixe. Essas propriedades foram duramente atingidas
pela enchente de 1983 e pelas mais recentes, que castigaram
toda a região Sul do País, no início do ano passado.

Solicitei a liberação do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço para que essas famílias procedessem à recuperação
de suas moradias e para que os pequenos proprietários de
indústria se recuperassem do grande prejuízo que tiveram,
não só pela paralisação de sua produção como também pela
impossibilidade de movimentação de seus produtos, já que
as estradas estavam totalmente intransitáveis. Mas, embora
tenha havido boa vontade por parte do Governo Federal,
houve obstáculos ao atendimento desse pleito, pela impossi
bilidade de liberação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço na falta de dispositivo legal que preveja essa hipótese.

Por esta razão, solicito que esse projeto de lei de minha
autoria, que visa à liberação do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço nos casos de decretação de calamidade pública
ou de emergência, tenha sua tramitação mais acelerada nesta
Casa.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Francisco Evangelista - SI. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O'SR: FRANCISCO EVANGELISTA (PB. Sem revisão
do orador. ) - Sr. Presidente, o Regimento Interno determina
que a Ordem do Dia se inicie às 15 horas. Devo dizer que
me encontro em Brasília, há precisamente doze dias, na espe
rança de que votemos alguma coisa nesta Casa. Até agora,
o saldo das votações se resume ao reajuste dos servidores
e à regulamentação do plebiscito, nada mais.

Não sei até quando vamos ficar aqui sem votar, inclusive
onerando a Nação: São 16h35min e estamos à mercê das Lide
ranças, que estão discutindo intermitentemente. Só devere
mos começar a votar às 18h ou 19horas.

É o protesto e o apelo que faço.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - A Mesa informa
a V. Ex~ que estamos dando continuidade ao Pequeno Expe
diente, tendo em vista a reunião de Líderes, para ver se há
acordo acerca do projeto sobre o ajuste fiscal que deverá
ser votado hoje.

A propósito, nobre Deputado, gostaria de acrescentar
à pauta citada por V. Ex~ dois outros assuntos: o Fundo
de Participação dos Municípios, que será votado hoje à tarde,
e uma parte da Lei de Diretrizes e Base da Educação, que
foi votada hoje pela manhã.

A Sra. Sandra Cavalcanti - Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco Parlamentar
- RI. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, incluímos
na Constituição de 1988 uma proposta que, no começo, foi
mal interpretada e até rejeitada por determinadas áreas em
presariais, mas que com o tempo se revelou extremamente
justa, sensata e adequada à realidade brasileira, uma conquis
ta, enfim. Refiro-me à licença-maternidade.

A licença-maternidade, Sr. Presidente, não tem nada a
ver com questões de saúde da mulher que dá à luz uma criança.
A licença-maternidade foi defendida por nós como uma forma
prática de se permitir que neste País se retome um hábito
extremamente saudável e necessário para a infância, o da
amamentação, pelo menos nos primeiros quatro meses de
vida de uma criança.

Ora, diziam, haveria a exploração, isso era muito compli
cado, as mulheres que ficassem grávidas seriam demitidas
pelas empresas, e assim por diante. No entanto, as informa
ções, as estatísticas de que dispomos revelam exatamente o
contrário. Houve muita compreensão por parte do patronato,
por parte dos empregadores, até por força da opinião pública
de toda uma luta travada à época, e a mulher brasileira tem
hoje o privilégio, ou melhor, o direito de, ao dar à luz, cuidar
da criança pelo menos no período da licença-maternidade.
Está provado que a .maioria nem usa o período todo. Tão
logo a criança fica em condições de ser transportada, muitas
mães, que continuam amamentando, levam seus filhos para
as repartições, escolas, gabinetes ou outros locais onde traba
lham. Inclusive nesta Casa já tivemos exemplo disso.

Entretanto, para grande surpresa minha, ouvi, ontem
e anteontem, minha colega, a Deputada Jandira Feghali, recla
mar que está encontrando dificuldades, por parte da Mesa,
para ter deferido seu requerimento e poder gozar a licença-ma
ternidade como é seu direito, já que terá um filho - uma
menina - agora em fevereiro.

Sr. Presidente, estou levantando esta questão de ordem
porque sou absolutamente solidária à nobre Deputada em
sua reinvidicação. Se se tratasse de uma funcionária da Casa,
não haveria discussão alguma; mas, no caso de uma Deputada,
a Constituição não é aplicada, Sr. Presidente? A Mesa tem
solução para isso?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
informa a V. Ex' que realmente o requerimento da Deputada
Jandira Feghali foi recebido pela Mesa. Está na Secretaria
e ainda não há uma solução para transmitir a V. Ex' Entre
tanto, quero dizer a V. Ex' que, no momento, como Presidente
da Mesa e como médico, especializado em Tocoginecologia,

acho justa a ponderação quanto ao direito da Deputada Jan
dira Feghali. Não podemos associar doenças a uma gestão,
que é um processo normal do organismo humamo. Portanto,
V. Ex', creio eu, tem o apoio de todos os Parlamentares
em sua questão de ordem, e acredito que a Mesa saberá dar
uma solução a ela.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI - Agredeço a V. Ex'
o esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a palâ
vra ao Sr. Zaire Rezende.

O SR. ZAIRE REZENDE (Bloco ParlamentarDemocráti
co-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, acabou de tomar posse hoje, às 15h, o 42'
Presidente dos Estados Unidos, William Jefferson Clinton,
que atende pelo apelido de Bill Clínton. Dessa forma, volta
ao poder, nos Estados Unidos, o Partido Democrático.

Vimos à tribuna fazer algumas considerações a esse res
peito. Temos a esperança de que esse Presidente, que pertence
ao Partido Democrata, considerado o partido mais progres
sista dos Estados Unidos, possa fazer um governo de demo
cracia, de paz e de justiça.

Já nem falo em relação ao povo dos Estados Unidos,
uma vez que ele tem um programa a cumprir, mas nas relações
dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, com
os outros países. Falo de democracia no relacionamento com
os outros países, respeitando a soberania alheia, o direito
de cada povo de definir o seu próprio sistema de governo,
a sua própria forma de governo, de escolher os seus gover
nantes, enfim, de ter a sua autodeterminação, a sua autocon
dução totalmente preservada.

Falo de democracia nas relações econômicas internacio
nais, suprimindo-se de vez o colonialismo que até hoje existe,
o de caráter financeiro, que substituiu o antigo colonialismo,
muito mais dispendioso, mais trabalhoso. Falo de democracia
da tecnologia, uma vez que os países, os povos que estão
em desenvolvimento têm total direito de acesso à tecnologia.
Esse é um direito universal dos seres humanos.

Falo da democracia cultural, da não imposição de padrões
de comportamento, de padrões alimentares, de padrões de
música, enfim, de padrões em todas as áreas culturais.

Por fim, falo da democracia na comunicação. A infor
mação é um bem comum. Diria até que ela deve ser encarada
hoje como úm bem universal. E, no entanto, sabemos que
a informação é filtrada de tal forma que os povos só têm
acesso áquilo que alguns países, sobretudo os Estados Unidos,
desejam que tenham. Por exemplo, temos menor número
de informações a respeito dos países da América Latina 
Equador, Peru, Venezuela, - do que sobre os Estados Uni·
dos, Inglaterra, França, ou sobre o Iraque, sobre a ação dos
Estados Unidos no Iraque. No entanto, os países que nos
são próximos, em termos de informações, no momento teriam
até maior interesse para nós, em determinadas circunstâncias.
Não há democracia na comunicação.

A democracia no trato com os países ainda não desenvol
vidos, que são detentores de matéria-prima e que são subme
tidos a uma ausência de liberdade, sem a valorização da sua
matéria-prima, à democracia mesmo dentro da ONU, onde
alguns países, principalmente os ~stados Unidos, exercem
poder de veto por critérios que não levam em conta a popula
ção, mas o poder econômico e bélico, e, sobretudo, à ausência
da guerra, é nesse sentido que esperamos seja conduzido o
mandato de Clinton.
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Durante o Governo Bush, houve seis conflitos bélicos.
Sabemos que, neste momento, o novo Presidente está assis
tindo a uma parada cívico-militar. Quero, apenas, fazer o
seguinte comentário: a posse de um presidente é uma festa
da democracia, de soberania. Acho que é mais razoável uma
manifestação cívica. A manifestação militar, aliás, é um hábito
que existe não somente lá, mas também aqui e em outros
países, não sabemos por quê. Qual a necessidade de se de
monstrar força, de ser expor o aparato bélico quando sobe
ao poder um outro Presidente? É a democracia quem se rego-o
zija, e deveria haver uma manifestação cívica também.

Estas são as nossas palavras, de expectativa, de espe
rança, ao Presidente Bill Clinton, na condução do seu Gover
no, nesses próximos quatro anos.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Antes de chamar
o próximo orador, esta Presidência deseja informar à Casa
que o 29 Secretário, Deputado Etevaldo Nogueira, comunica
já ter sido feito contato com a Deputada Jandira Feghali;
espera-se de S. Ex~ um retorno para que seja reformulado
o pedido de licença-maternidade, que será deferido de acordo
com a Constituição.

Concedo a palavra ao Sr. Francisco Rodrigues.

o SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco Parlamentar
RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Deputados, seria cômica, se não fosse trágica, a maneira
como consideráveis contingentes da população brasileira, no
tadamente das regiões meridionais do País entendem e querem
praticar a democracia. Que haja democracia, contanto que
estejam sempre em vantagem, que a sua prepotência jamais
seja ameaçada.

É o que se vê, por exemplo, no tocante à representa
tividade política no Congresso Nacional, assiduamente enfo
cada nestes meses que antecedem.a revisão constitucional.

Incoformados com a supremacia, a verdadeira dominação
que exercem no campo econômico, Cismam agora os brasi
leiros do Sul-Sudeste que estão sendo predudicados, espliados
até, no terreno político, pelo simples fato de que Estados
do Norte, como Acre, Amapá ou Roraima, contam com 8
representantes cada na Câmara dos Deputados, enquanto São
Paulo dispõe "apenas" de 60 Parlamentares nesta Casa do
Congresso Vorazmente defendem o controle total e absoluto
de toda a energia orgância da Nação, a submissão completa
e definitiva dos outros Estados e regiões, bem como dos brasi
leiros que lá vivem, numa repetição ridícula da organização
política e social- se pudesse.

E são esses mesmos senhores que advogam a omissão
total do Estado, o liberalismo puro, a "economia de mercado"
e o domínio absoluto da empresa privada, que, ironicamente,
não lhe pertence, ou pelo menos não lhes pertence a maior
fatia, sabidamente em mãos das multinacionais, ou transna
cionais, como preferem alguns. Basta ver, por exemplo, maté
ria de primeira página do "Correio Braziliense" de domingo
passado, dia 17, intitulada "Multinacionais no Brasil têm lu
cros elevados", informando, textualmente, que, "Mesmo com
recessão, inflação alta, sistema tributário complexo e turbu
lento ambiente político, o desempenho no ano passado de
filiais brasileiras de grandes empresas multinacionais ganhou
destaque no cenário mundial. A Coca-Cola no Brasil só fica
atrás da matriz nos Estados Unidos e da representação no
México. Com 130 filiais no mundo, a Texaco do Brasil é
a terceira, perdendo só para os Estados Unidos na Inglaterra.

A Xerox do Brasil ganhou em 1992 todos os prêmios de sua
matriz."

Depois de dar detalhes estarrecedores, à página 12, no
tocante, principalmente, à conduta dos iludios e ludibriados
consumidores brasileiros - fruto de mais uma ação nefasta
da propaganda da imprensa, em poder do Centro-Sul a matéria
confirma a existência de mais de mil e duzentas transacionais
funcionando aqui, obviamertte dominando os setores chaves
da economia, e nas entrevistas todos os seus executivos consi
deraIY o Brasil um paraíso para as multinacionais.

E oportuno lembrar que relatórios da ONU de 4 anos
atrás davam conta de que nada menos que 35% de todo o
comércio mundial era feito internamente às próprias corpora
ções transnacionais, entre matriz e filiais ou entre as próprias
filiais. Imagine-se o que terá ocorrido nesse último lustro.

Deixo de me referir às estatísticas internacionais, mos
trando a humilhante situação do nosso País, na distribuição
da riqueza e nos indicadores sociais da sua população, pois
será assunto de um novo pronunciamento nesta tribuna.

Pois é neste contexto, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados, em que já não se sabe mais o que pertence ao Brasil
ou às multinacionais, em que a Amazônia é ferozmente dispu
tada por aquelas corporações, com o beneplácito dos respec
tivos governos, com a subservância, a timidez ou a falta de
firmeza do Governo Brasileiro, que os amados irmãos do
Sul querem castrar a representação política dos Estados seten
trionais, cujos parlamentares são os únicos a levantar a voz
contra a hecatombe que se desenha sobre o nosso País, sob
o argumento, único e exclusivo, de que o Sul-Sudeste tem
mais gente, logo, tem que ter mais Deputados - muito mais
- e o Norte que se dane.

Chegam ao absurdo de pregar o separatismo, a secessão,
como o fez o Sr. Alceu Collares em programa levado ao
ar pela televisão, cuja denúncia, aqui, foi tida como "coisa
pequena", que não dignfica a atividade parlamentar, e que
o intento separatista era fruto da minha imaginação. Como
eu gostaria que assim fosse.

Recomendo aos desavisados, ou aos inocentes úteis, que
leiam o artigo do jornalista Ruy Fabiano, também no Correio

.Braziliense do último domingo, cujo teor faço anexar a este
prounciamento, requerendo à Mesa a sua transcrição nos
Anais da Casa. Destaco, apenas, o início do texto, dando
conta de que o governador Fleury, de São Paulo, tem recebido
volume impressionante de cartas, sugerindo" ... que passe a
levar a sério a hipótese separatista e assuma o comando de
uma campanha pela independênci!l de São Paulo".

Chega às raias do absurdo, como se vê, a hilariante defesa
de um estado insustentável, em que, contrariando a consti
tuição, as regiões dominadoras e prepotentes economicamen
te, querem se tornar senhoras absolutas do controle político
do Brasil, mesmo que, com isso, aumentem consideravelmen
te os riscos de perda da soberania nacional e das preciosas
e ricas terras da Amazônia, que a FUNAI já começou a entre
gar à cobiça internacional.

Não será fácil, todavia, consegui-lo. Lutaremos para im
pedi-lo.

Era o que tinha a dizer.

(ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR):

A CRISE FEDERATIVA

Ruy Fabiano
O GovernadcwLuís Antonio Fleury tem sido, nas útlimas

semanas, destinatário de um volume impressionante de cartas,



1022 Quinta-feira 21 DIÁRIO.DOC,'bNORESSO .NACIONAL (Seção I).. t ,., .
Janeiro de 1993

dade de votarmos o projeto de reforma agrária durante a
convocação extraordinária.

Tenho me referido desta tribuna, Sr. Presidente, aos cri
mes que o latifúndio tem provocado no Brasil. Além da fome
e da miséria causadas pela concentração de terra, trabalha
dores são assassinados pelas mãos criminosas da UDR, isso
sem falar no prejuízo que o latifúndio traz ao desenvolvimento
do País.

É uma vergonha a sonegação do Imposto Territorial Ru
ral. Temos aqui, Sr. Presidente, dados fornecidos pelo Minis
tério da Fazenda e Planejamento sobre a sonegação do ITR
no Brasil: no Estado de Alagoas, por exemplo, o índice de
sonegação é de 79,19%; no Amapá, de 88,84%; em Goiás,
de 65; no Pará, de 88,36%; e no Rio Grande do Norte, de
78%. No Rio Grande do Sul, o Estado que mais paga, sone
ga-se 41,80% do ITR. No Brasil, o Governo arrecada apenas
27,54% do ITR, que é sonegado em 72,46%.

Isto, Sr. Presidente, é vergonhoso, e os fazendeiros não
têm mais como explicar o latifúndio. Por que mantê-lo? Nem
sequer se paga o ITR.

Ontem, ouvimos, desta tribuna, o Deputado Ronaldo
Caiado falar sobre a municipalização do ITR. Se no âmbito
nacional existe essa enorme sonegação, imaginem se esse im
posto for municipalizado! Haverá conchavos com os compa
drescos dos Prefeitos, que certamente também são fazendei
ros, na maioria dos Municípios brasileiros... Tudo será feito
em casa - eles se entendem - e esse imposto desaparecerá
do mapa e dos cofres da Nação brasileira.

o SR. BETO MANSUR (Bloco Parlamentar Democrá
tico-SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, ontem, finalmente, foi votado no Senado Federal o
projeto sobre a modernização dos portos, que há quase dois
anos está em tramitação no Congresso Nacional. '

Algumas modificações importantes feitas nesse projeto
que retoma à Câmara para ser estudado novamente e ir à
sanção presidencial. A idéia, na verdade, é a instituição do
contrato coletivo de trabalho nos portos brasileiros. Se esse
contrato não for fechado em noventa dias, teremos um gestor
de mão-de-obra com paridade entre o empresariado e o traba
lhador do porto. Isso é muito importante para todos nós.
Foi uma vitória de toda a classe trabalhadora, tanto os avulsos
como os portuários que operam em todos os portos do Brasil.

O referido projeto, da mais alta importância para o desen
volvimento da nossa Nação, voltará para esta Casa possivel
mente na semana que vem. Tenho certeza de que a Câmara
dos Deputados não se furtará a estudá-lo novamente e apro
vá-lo, da melhor maneira, para que tenhamos portos mais
produtivos e modernos.

Por outro lado, é importante ressaltar a situação em que
se encontram os portos do Brasil. Rá quinze dias ocorreu
um acidente no cais de Santos, na Codesp, em que veio a

,falecer o operador de um guindaste que vinha sendo usado
desde 1911. E a Codesp, Companhia Docas do Estado de
São Paulo, é a que mais arrecada em adicional de tarifa portuá
ria neste País. Acontece que, nos dois últimos anos, mais
de 900 milhões de dólares foram arrecadados em ATP, e
Sômente uma pequena parte desse dinheiro foi destinado ao
porto do Estado de São Paulo, maior da América Latina.

O SR. ADÃO PRETTO (Bloco Parlamenta(Delnocrátiço Com o advet;1to desse novo projeto e com uma nova polí-
- PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSidentê, Sras. tica portuária para este País, esperamos que o Governo do
e Srs. Deputados, já foi mencionada aqui, por diversos cole- Presidente Itamar Franco dê mais atenção aos portos brasi-
gas, ehá~.rn, rH r ••o"llllillWU••lfi01Sti!l!r-ê''áselis trabalhadores, avulsos ou permanentes, a fim

'.. ,I '
remetidas por cidadãos paul_ist.as de classes 5<),dais diversas,
que, em comum, lhe formulam dois pedidos, em tpm ~e apelo:
1) que, na hipótese de São Paulo continuar~u\1-.repre~l1tado

na Câmara dos Deputados,. reconsidere ta~iCalm~n~e,~~u
apoio ao sistema parlamentá1'1sta; 2) que passe: ~.levar a seno
a hipótese separatista e assuma o comando de~ma'c~mpaqha

pela independência de São Paulo. . ..•.l·r; ..' .
Simultaneamente, chegam aos ouvidos 'Qa~aut9ridades

paulistas notícias dando conta de hostilídadeWPtl,l~t}lo Nor
deste a turistas de São Paulo, que, nesta época di), ano, COstu
mam invadir as praias da região. Nada ainda ql;le configure
uma ameaça à segurança nacional, mas certàmelÍt~; 113s}>ro
porções que se apresenta, um dado preocupaÓt~,.Também

os nordestinos que vivem em São Paulo --: h,~, ~àis ter,npo
e em escala mais abrangente - convivem com'~$Sâ Ubltilidade.
O que ela expressa é, sobretudo; a crise federativa',brasileira.
Um problema seriíssimo. .0;

A histórica centralização de recursos nas mãos da União,
que atingiu o paroxismo ao longo dos gover,ilos m.ilitare~,

foi profundamente agravada com o fenômeno'da. ~ilb-re~re
sentação parlamentar dos Estados do Centro-Sul, êspeclal
mente após o pacote de abril de 1977, editado pelo Governo
Geisel. Por ele, estabeleceu-se um limite mínimo,cónfiri'nado
pela Constituição de 1988, de quatro representa,ntesna Câma
ra dos Deputados para os territórios e oito representantes
para os Estados e um limite máximo de 70.0,objetivo era
claro: valorizar o voto interiorano, mais vunerável à manipu
lação, e depreciar o urbano, habitualmente ~aiso~tftlcoe inde-
pendente. , :: '

Com isso, São Paulo ficou reduzidlJ a uma bancada de
60 deputados, a metade do que deveria ter~,oçritério de
representações populacional-que é, segundo li 'Constituição,
o que deve orientar a composição de Cântaradoll Deputados
- estivesse de fato em vigor. E um Estado d() 'P9n~'\de Rorai
ma com 120 mil habitantes - população várias "e.zes:inferi()r
à u~ bairro como o Braz - não teria simpleslnêntfnenhum
deputado. Muito menos os territórios. O ~quilíb~o federativo
é compensado no Senado, onde independente ,ih:: população
ou nível de desenvolvimento, cada estado posllúi ttêll,repre!ien
tantes. A centralização econômica e a distorça,o r~pre~ntativa

acabaram gerando o inevitável: conflitos de ituerésses dentro
da Federação. Rojem eles alcançaram tal nívehlue~ temática.
separatista, inimaginável até há pouco, flui éotn'n~turalidade

até em ambientes intelectualmente tidos comoíérios. .'
É natural que conflitos como esse se agraVertllÚn telll-p05

de crise, já que a escassez tende a exacerbaI,' 'as ,disputas.
Mas não é só: a hipótese parlamentarista assusta o. Çé.,tro-Sul,
sobretudo os paulistas, pois teme-se que, não ~avendo imedia
tas correções na questão da representatividade' na Câmara,
as bancadas do Norte, Nordeste e Centro.Úc:ste yerlham a
monopolizar as indicações de primeiro-ministro; ". .

A preocupação procede. Mas há um equívoco niss,o tudo
- e é o Deputado paulista José Serra que~, reéoJl~ece 
se São Paulo está sub-representado - e obviani:~teoe~tá -:-,
o contraponto não é o Nordeste, cuja represe~ta~ollaCÁma
ra é do tamanho exato da sua realidade pop,uJa~Qnlll. pnde
há super-representação é nas bancadas doN()rtee·Centro
Oeste. E,sse um tema indigesto a desafiar ás pàrlameI\t~ristas.

'. ., .,' .
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de que possamos ter portos mais produtivos, mais eficientes,
para que o próprio empresariado possa realizar, o mais rapida
m,ent~ possível, as importações e as exportações.

E neste sentido o meu registro. Esta Casa, na próxima
semana, com certeza, procurará votar o melhor projeto para
os portos deste País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco Parlamentar Demo
crático - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, tenho dito nesta Casa que estou disposto
a apoiar as medidas positivas tomadas pelo Presidente Itamar
Franco. Mas, neste instante, assomo a esta tribuna para inda
gar: quem fala pelo Governo Itamar Franco? Preciso saber.
Afinal de contas, quem fala em nome do Presidente Itamar
Franco?

Li a seguinte manchete na página 5 do Jornal O Globo,
de hoje: "Governo ameaça congelar salários". É uma ameaça
grave. Diz o Jornal:

"O Secretário Executivo do Ministério do Planeja
mento, Antônio Rocha Magalhães, afirmou ontem
que, sem a aprovação do ajuste fiscal pelo Congresso,
o reajuste salarial de 100%, sancionado ontem pelo
Presidente Itamar Franco poderá ser o último aumento
dos servidores no ano. "

Isso, Sr. Presidente, é terrorismo. Esse elemento não
pode pertencer ao Governo; é um terrorista, que planta a
intranqüilidade no seio das famílias dos servidores públicos.
Afinal de contas, mais de um milhão de servidores públicos
brasileiros tomaram conhecimento, hoje, através do jornal
O Globo, da ameaça insana e imbecil desse indivíduo que
faz parte do Governo Itamar Franco - e eu desconfio que
deva ser algum remanescente do Governo Collor, ou se não,
um sujeito de "oposição de direita" ao Governo Itamar Fran
co. Essa ameaça, esse terrorismo não vale para nós Parlamen
tares, e muito menos para os servidores públicos federais.

Indago ao Presidente Itamar Franco se, mesmo sem ter
que gastar nada, conseguiria passar um ano sem reajuste de
salário. Pergunto aos Deputados: alguém aqui está disposto
a ficar um ano sem reajuste de salário? Portanto, isso é terro
rismo.

É preciso que o Governo venha a público e diga quem
fala em nome do Governo Itamar Franco. Não posso aceitar
esse terrorismo, essa ameaça desse elemento desqualificado
dizendo que se não houver a aprovação do reajuste fiscal
não vai haver aumento para o servidor. Estou disposto até
a votar o ajuste fiscal de acordo com a negociação que está
sendo feita pelo meu partido, mas não vou votar por causa
de ameaças como essa. Não vou votar provocado por terro
rismo. Não aceito esse tipo de coisa, que parte de quem não
tem argumento. Isso vem de quem pensa que vai assombrar
e amedrontar esta Casa, e não vai.

O segundo ponto, Sr. Presidente, em que quero tocar
na tarde de hoje, tem relação com o funcionamento da Câmara
dos Deputados. Neste instante desenvolve-se uma campanha
eleitoral dentro da Casa.

Rá dois candidatos. É óbvio que um vai ganhar, mas
é preciso um compromisso por parte dos candidatos, seja
o Deputado Odacir Klein, seja o Deputado Inocêncio Olivei
ra. Eles precisam garantir de público que vão integrar esta
Casa ao Siafi. No Poder Executivo, basta apertar uma tecla
de computádór; há uma semana, entra-se no sistema e se
fica sabendo de todos os gastos do Poder Executivo.

O Poder Judiciário também está se adaptando a esta reali
dade. Agora, aqui ml Câmara dos Deputados, há uma caixa
preta. Nenhum Deputado, que está aqui para fiscalizar os
gastos do Poder Executivo; fiscaliza os gastos do próprio Poder
Legislativo: não se sabe desses' gastos, não se sabe como são
feitas as despesas, não,se sabe como são feitas as contratações,
não se sabe quanto está sendo pago para as prestadoras de
serviço. Portanto, épreoiso que o Poder Legislativo, çomo
um Poder que tem de ser transparente, também venha a se
'integrar ao Siafi, para que tenhamos informações claras ~

respeito dos gastos que estão sendo feitos aqui dentro. E
preciso que a transparência também chegue a esta Casa.

o • ',Faço esta reivindicação no sentido de que esta Casa se
integre ao Siafi e deixo o' meu protesto por ainda não tê-lo
,feito. Talvez, se já integrada, não estivesse gastando mais
de 1bilhão de cruzeiros com prestadoras de serviços de conser
vação de refrigeradores de ar - que poderiam ter sido muito
mais baratas - nem estivesse gastando rios de dinheiro, como
eStá, com algumas obras aqui dentro.

Desejamos que a Casa se integre a esse sistema para
. 'que pbssamos fiscalizar esses,gastos.

MilÍto obrigado, Sr:Presidente.

o SR. ARNO MAGARINOS (Bloco Parlamentar-RS.
Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, na semana que passou, estive na tribuna deta Casa,
mais uma vez, para 'pedir providências ao Governo brasileiro
em relação ao que acontece principalmente no meu Estado
e "':"por 'que não dizer?- na maioria dos Estados do Sul
CIo Brasil. Dizia aqúi que há no meu Estado feijão colhido

,pelospequenos agricultores depositado em todas as coopera
tivas.Ténho conhecimento de que isso também acontece no
Es'tàdo de Santa Catarina. '

'Esse feijão já' está aniversariando e O Governo ainda
não o retirou, e, além disso, não pagou a armazenagem nem

'o'espllrgo às cooperativas que estão cuidando desse produto.
''Eu criticava duramente, na semana passada, a Conab,

'(j'Ministério da Agrit:i:Iltura e o próprio Governo Itamar Fran
'-Cd>Voltoàqui para dizer que estive em meu Estado na semana
'passlida,-e a grita' tontinuaà: mesma; já estou, porém um
'pouco mais satisfeito; porque foi substituído o Presidente da
'Co1'1ab, e me parece que lá está um militar. Por aprederem
os militares quetêm'dé colocar ordem na casa, espero que
isso seja feito na Gómib e esses problemas sejam resolvidos
no nosso Estado, 'l'brque irei para lá no final de semana e,
como esse produto já está apodrecendo, vou convocar as coo

iperatívas para carregarmos, no mínimo, Cinco ou dez cami-
'riMes ê jogar tudó issó na frente do Ministério da Agricultura
e'do Palácio do Planalto:

O Governo, comeltenhodito várias vezes, está cuidando
do atacado e se esquece do' tarejo.

Sr. Presidente, éj.íiero aindafazer dois outros comentários,
o primeiro quanto 'à construção da Barragem do Itá, que,
por ser muito neéessária, recebe e receberá sempre o meu
apoio. Todavia, o~'agricu1tores, que deveriam'ser indenizados,
ou reasseritados, estão esquecidos, estão acampados. Os diri
gentes da Crabe, lá1em Florianópolis e em Itá, na Eletrosul,
estão pedindo, com justiça, que aqueles agricultores sejam
atendidos. É necessário que seatenâa ao produtor rural.

Tive, no dia de:hoje, depois de tanto reclamar, de tanto
pedir, o prazer de .receber em meu gabinete um dos diretores
da Eletrosul, o Dr~r;Re1ário .latim, que me satisfez quando
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me informou a respeito do atendimento que estava dando
àqueles que faziam justas reivindicações.

Por isso faço, no dia de hoje, mais um alerta ao Ministro
das Minas e Energias, Paulinho Cícero, para que S. Exa.
se conscientize e não deixe abandonada uma região como
a nossa, da forma como está, porque lá há agricultores que
não têm como escoar seus produtos através de rodovias asfal
tadas.

As propriedades têm em média 17,5 hectares. Há tempos
a região nordeste do meu Estado reivindica ser desmembrada
do Rio Grande do Sul, porque não possui estradas nem pontes
para transportar sua produção até o Porto de Paranaguá.

Solidarizo-me com o Deputado Edi Siliprandi na luta
para que o novo Estado do Iguaçu realmente exista. Convo
carei o povo da minha região para, ao invés de Santa Catarina,
nos aliarmos ao Estado do Iguaçu, porque talvez assim o
Governo Estadual e o Governo Federal atendam àquele povo
sofrido e marginalizado. Frentes de trabalho em rodovias exis
tem, até demais. No entanto, obras realmente realizadas são
poucas.

Meu caro Presidente, era este o propesto que queria fazer,
no dia de hoje, neste plenário. Conclamo o Governo Federal
e o Governo Estadual a que atendam ao tão marginalizado
e sofrido povo do meu Estado.

o SR. WALDOMIRO FlORAVANTE (Bloco Parlamen
tar Democrático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para fazer
profunda reflexão sobre o movimento que levou o povo brasi
leiro às ruas, clamando por ética na política.

Hoje, nesta Casa Legislativa, acompanhei atentamente
os pronunciamentos feitos pelos nobres Deputados, e o assun
to mais abordado foi a sutuação em que se encontram os
estudantes brasileiros com relação à falta de vaga nas escolas
públicas.

No Estado do Rio Grande do Sul não é diferente. O
problema se arrasta pela história daquele Estado desde os.
Governos da antiga Arena, com Jair Soares, ao Governo do
PMDB, com Pedro Simon; e continua agora, no Governo
Alceu Collares, aprofundando-se cada vez mais, prejudicando
milhares de estudantes e professores.

A educação sempre foi relegada pelos governos daquele
Estado, que apenas em discursos demagógicos de épocas elei
torais a consideram setor prioritário. No entanto, esses Gover
nos jamais cumpriram com suas obrigações, porque repre
sentam os interesses das elites do Estado gaúcho e de todo
o País, e estas sabem muito bem que a educação é a grande
e única arma para combater a injustiça social.

Somente um povo educado pode, efetivamente, reivin
dicar melhores condições de vida e melhor distribuições de
renda. Com educação, certamente aquele grande número de
miseráveis que se enfileiram nas portas das fábricas, famintos,
analfabetos, em busca da educação e de um trabalho, jamais
aceitaria laborar por um preço vil, jamais aceitaria o desem-
prego e a indignidade. .

Assim, tenho certeza de que somente um governo com
prometido com os trabalhadores vai priorizar e resolver, de
uma vez por todas, neste País e no Estado do Rio Grande
do Sul, o grave e profundo problema da educação, que se
encontra hoje relegado ao descaso e ao último plano.

Outra questão de ética política é o comportamento de
certos Parlamentares. Tenho acompanhado os debates e tenho
reparado que os mesmos colegas que jogaram o País na reces-

são econômica, através do seu apoio inconseqüente ao Go
verno Collor, cuja política arrasou os pequenos empresários,
massacrou os pequenos e médios agricultores e provocou o
maior arrocho salarial aos trabalhadores, hoje têm a ousadia
de vir à tribuna e tecer acerbas críticas.

Em nossa região, no Alto Uruguai, os agricultores real
mente estão sofrendo com a grande injustiça social, o descaso
por parte do Governo e as conseqüências do projeto neoliberal
estabelecido neste País e cuja raiz foi um programa político
apoiado por Parlamentares conservadores e de direita. Estes,
agora, ousam dizer que são ainda os militares a alternativa
para resolver os problemas da sociedade brasileira.

O povo em geral, os trabalhadores, os setores avançados
da sociedade brasileira sabem muito bem que é preciso, cada
vez mais fortalecer a democracia, aprofundar os espaços políti
cos, aumentar a participação popular nas decisões políticas
para resolver os problemas dos pequenos.

SI. Presidente, e Srs. Deputados, tenho certeza de que
a ética política, a democracia e uma nova vida são as grandes
expectativas da população brasileira, e neste sentido estarei
aqui como uma vez na defesa dos trabalhadores em busca
de melhores condições de vida, em apoio até mesmo ao Go
verno Itamar Franco no sentido de romper com o projeto
neoliberal iniciado no Governo Collor e implementar neste
País, efetivamente, o desenvolvimento, produzindo requezas,
gerando empregos para a população brasileira.

o SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
temos pelos Governadores Luiz Antônio Fleury Filho, de São
Paulo, e Alceu Collares, do Rio Grande do Sul, respeito
e admiração. Entretanto, S. Ex~s desencadeiam uma campanha
perigosa, pretendendo desestabilizar o equilíbrio das forças
políticas do País e integrantes do Congresso Nacional. Ainda
não pararam para meditar sobre a gravidade da atitude que
pretendem tomar, esquecendo que existem dois "brasis": o
Brasil do Sul e Sudeste e o Brasil do Norte, Nordeste e Centro
Oeste.

Nenhum de nós, Deputados do Sul ou do Norte, é respon
sável pelo desequilíbrio histórico existente entre as duas re
giões, fruto da falta de visão dos que governaram ao longo
do século o nosso Brasil. O Norte, o Nordeste e o Centro
Oeste compõem o Brasil de populações pobres, com uma
área, portanto, rarefeita. O Sul e o Sudeste formam o Brasil
da população mais rica.

É verdade que o Brasil sofre o impacto das migrações
internas das populações nortistas, que, não tendo trabalho
e querendo melhores condições de vida, migram para o Sul
do País, incham a periferia das grandes cidades sulistas e
criam problemas também para a Região Sudeste.

Mas não são estes os motivos para que se busque o agrava
mento desta situação. Iremos piorar ainda mais o desequilíbrio
regional. E por quê? Os governadores que lideram a campanha
do desequilíbrio regional defendem que esta Casa deve ter
mais Deputados que representem as regiões mais populosas.
Portanto, as Regiões Sul e Sudeste desvem ter mais Deputados
do que as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

SI. Presidente, esquecem-se eles de que nas Regiões Sul
e Sudeste há milhões de nortistas, de nordestinos e de brasi
leiros do Centro-Oeste que contribuem para esse cálculo arit
mético e técnico que querem adotar para provar que merecem
ter maior número de Deputados. Não é esse o caminho para
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que a Nação cresça e se desenvolva. Com base em cálculos
técnicos e aritméticos, o Brasil, através de seus homens de
hoje e de poucos de tempos atrás, teve a sabedoria de reconhe
cer que as Regiões Sul e Sudeste estão num plano econômico
e social muito acima das Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste e detêm supremacia sobre essas regiões. Só resta para
as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste o plano político.

O único instrumento que essas regiões, subdesenvolvidas
e pobres, têm para impedir o acelerado avanço do desequi
líbrio regional é o ponderado número de Deputados. É essa
a força que impede o avanço em função do colonialismo inter
no; é essa força que impede que a semente do separatismo
cresça e se desenvolva.

Por isso, chamo a atenção dos brasileiros do Sul, nosso
irmãos, contra os quais nada temos - e os queremos integra
dos a nós -, para que reflitam na questão, pois, se a base
é um cálculo aritmético, poderemos apresentar aos dois gover
nadores uma solução matemática. Vamos prover a Câmara
do valor numérico de quilômetros quadrados de área geográ
fica. As Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm muito
mais terras do que as Regiões Sul e Sudeste. Portanto, o
número de Deputados, seus representantes, terá de ser muito
maior, para que possamos proteger a soberania e a integridade
territoral.

Mas também não é assim que devemos argumentar. A
ponderação numérica e política imposta nesta Casa deve ainda
perdurar por algum tempo, até que possamos eliminar ou
reduzir o desequilíbrio regional existente e comprovado. E
como fazer com a vontade política? Teremos coragem de fazê
10 através da reforma constitucional?

Propusemos nesta Casa, durante os trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, o zoneamento industrial do Bra
sil, distribuindo as indústrias de base pelas regiões mais pobres.
Fomos vencidos pela corrente parlamentar do Sul. Se tivermos
vontade de fazer esse zoneamento, racional e eqüitativamente,
obteremos a médio prazo a redução do desequilíbrio, a distri
buição equitativa da riqueza nacional e, conseqüentemente,
poderemos pensar nas idéias dos Governadores Alceu Cona
res e Luiz Antônio Fleury Filho.

Solicito às bancadas das Regiões Norte e Nordeste que
comecem a estudar o problema, porque temos de nos preparar
para enfrentar uma batalha e, para isso devemos colocar a
cabeça acima do coração, a fim de que possamos vencer pela
inteligência os sentimentos e as paixões. O que nos deverá
mover será o patriotismo da nossa unidade territorial, da nossa
unidade lingüística e da nossa unidade política. É isso o que
devemos assegurar.

Só mantendo o quorum atual de Parlamentares por Re
giões podemos impedir o avanço do capitalismo mais concen
trado do Sul e Sudeste, podemos impedir o avanço da impo
sição da política social mais agressiva que se realiza nessas
regiões, em detrimento de solução para nossos problemas.

Com essas considerações, Sr. Presidente, inicia uma cam
panha junto aos colegas de minha região para que convençam
os companheiros do Sul de que não estão no caminho certo.
Temos de manter, ainda este equilíbrio político no Parla
mento, a fim de buscarmos a eliminação dos desequilíbrios
regionais. Quando as regiões estiverem eqüitativa e racional
mente mais bem equilibradas, poderemos, então, abrir mão
desse privilégio e adotar o critério populacional para os repre
sentantes da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, ante um fato grave e.uma campanha séria
que irá desenvolver-se no Brasil, alerto desde já os colegas __

para que meditem e estudem o problema, para que isso
não aconteça, senão estaremos a um passo da semente separa
tista e da ampliação do desequilíbrio regional.

O SR. PAULO LIMA (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr<!' e Srs. Deputados,
ouvimos hoje discursos emocionados sobre a representação
regional. O Governador Luiz Antônio Fleury Filho esteve
hoje em Brasília participando da Frente Parlamentar e trouxe
uma proposta de emenda à Constituição para que o Congresso
Nacional tome conhecimento da grande deformação da repre
sentativid~de do povo de São Paulo nesta casa.

E de conhecimento público que, proporcionalmente,
São Paulo teria direito a 110 representantes. Mas existe, sem
dúvida, uma grande omissão, talvez por parte da Câmara
dos Deputados, na regulamentação desta lei.

Hoje, nesta Casa, o Governador Antônio Fleury e o povo
paulista foram chamados de imperialistas. Acho um grande
desrespeito praticado pela Deputada Raquel Cândido, do Es
tado de Rondônia. Este não é o caminho para a integração
do Parlamento e a unidade da ,Federação. Não é imperialista
um Estado que arrecada 50% do PIB e distribui estes recursos
através da União. Não é imperialista um Estado que abre
suas fronteiras, sem discriminação e sem distinção, para as
pessoas que querem formar família, estabelecer-se economi
camente, estudar, fazer tratamento médico, enfim, viver em
São Paulo. Todos são tratados com igualdade. Aliás, não
são diferenciados de forma alguma, inclusive no direito de
voto.

Há também pessoas que discutem a questão da represen
tatividade por área territorial. Não podemos nos esquecer
que o Brasil é bicameral. O Senado Federal já tem três repre
sentantes por unidade federativa, representando o Estado por
sua extensão e pelo seu povo. Mas, de acordo com o art.
45 da Constituição, a Câmara dos Deputados se compõe de

"representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional,
em cada Estado, em cada território e no Distrito Federal.

São Paulo hoje tem 33 milhões de habitantes, dos quais
19 milhões são eleitores. E esses eleitores têm de ser ouvidos
pelo Plenário, conforme a conduta democrática. Não existe
democracia sem proporcionalidade. O § 1" do art. 45 diz que
será estabelecido em lei complementar o número de represen
tantes de cada Estado no Congresso. Acho, sim, que se deve
fixar o número, mas São Paulo tem o direito de mostrar a
sua voz, bem como o desejo de todos os paulistas de estarem
em condição de igualdade com o povo dos outros Estados.

Não discuto a questão da irredutibilidade do número de
Deputados. A meu ver, a representatividade por Estado vai
conscientizar a população de que é bem representada no Parla
mento, mas não podemos esquecer os direitos constitucionais
e democráticos do Estado de São Paulo.

Acredito ainda que o separatismo, a sucessão é pregada
em razão da injustiça praticada pela própria Constituição.
Defendo a proporcionalidade, tal como nos países democra
tas, a exemplo dos Estados Unidos, onde grandes estados,
às vezes, têm apenas um representante e é variável o número
máximo, de acordo com o fluxo migratório da população ame
ricana; ou como na Itália, através do sistema distrital, ou
como na Alemanha. Temos de adotar um sistema efetivo:
primeiro, nomear o número de representantes no Parlamento
e, depois, verificar o coeficiente a ser atingido pelos diversos
estados, através do voto distrital misto ou através da unidade,
sem prejuízo da representatividade do Senado Federal.
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Neste momento, temos de aplaudir o ato de coragem
do Governador Fleury, que trouxe, pessoalmente, uma pro
posta de emenda à Constituição pleiteando os direitos do
povo paulista, e também do Governador Alceu Collares, do
Rio Grande do Sul, que está aventando a questão da defor
mação da proporcionalidade na Câmara dos Deputados.

Temos de atentar para isso a fim de que, na revisão
constitucional, a representatividade na Câmara Federal seja
estabelecida de forma branda, equilibrada e harmônica. Para
isso, Sr. Presidente, vamos todos refletir, vamos trabalhar,
com a consciência de que o povo se fará presente na Câmara
Federal. Não se discute aqui a questão da irredutibilidade,
de diminuir ou acrescentar Deputados, apenas a da proporcio
nalidade.

oSR. JOSÉ GENOÍNO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, gostaria de pronunciar-me sobre o lançamento
da campanha parlamentarista, realizado hoje pela manhã no
Auditório Petrônio Portella, no Senado Federal, e também
s?bre o la~çamento da Frente Parlamentarista Ulysses Guima
raes, medIante uma programação para Porto Alegre, Curitiba
e. Camboriú, neste final de semana, questão diretamente rela
CIOnada com ~ def~nição do modelo de parlamentarismo que
a F!ente est~ regIstrando, como seu programa, na Justiça
EleItoral. VaI a Frente expor o programa do parlamentarismo
rep~blicano e democrático, através de campanha popular, as
s~mmdo os parlamentaristas o compromisso de, aprovado esse
sIstema de governo no plebiscito de 21 de abril, adotarem
essa proposta que chamamos de parlamentarismo democrático
e republicano.

Todos sabemos que o meu partido vai posicionar-se de
P?is da realização do plebiscito popular que se realizará no
dIa 14 de março. Estamos empenhados numa grande mobili
z~ção d~ ~odos os filiados, para que esse plebiscito possa refle
tIr e legItImar a vontade majoritária das bases.

Estou lutando pelo parlamentarismo, Sr. Presidente, por
entender que representa a continuidade da luta pelo aprofun
?amento das reformas democráticas no País, que teve marcos
Importantes nas "Diretas", nas eleições de 1989 e na luta
pelo impeachment. Entendo que o parlamentarismo é reno
vação política; está associado diretamente às reformas políti
cas, tanto no que se refere à legislação eleitoral e partidária,
como no que tange à definição de unicameralismo, às questões
das leis ordinárias e de Governo, bem como ao enfrentamento
dess~ ~roblema crucial para a democracia brasileira, que é
a revlsao da representação dos Estados na Câmara.

_Temos de compreender que a Câmara representa o povo,
razao por que devemos ter uma representação proporcional.
O Senado representa a Federação, isto é, independentemente
do número de eleitores, há três Senadores por Estado exata
mente para realizar a Federação democrática e evit~r essas
manias, essas brincadeiras que se podem transformar em ver
dade, com o separatismo amazônico, gaúcho e por aí afora.
A prevalecer a atual distorção na representação dos Estados
na Câmara, estaremos criando as condições para a existência
d~ ~ovimentos ~eparatistas e o caldo de cultura. Os presiden
CIalIstas se eqUIvocam, quando, ao lançar o seu manifesto
dizem que o presidencialismo é o encontro da Nação consig;
mesma. A Nação desse presidencialismo é a dos traumas
a do poder vertical, centralizador, a do poder messianicament~
acoplado à figura magnética de um homem, que não realizará

as grandes transformações sociais sem maiorias organizadas
na sociedade e no Parlamento.

Nós, Sr. Presidente, não aceitamos que os presidencia
listas, para justificarem a sua tese, joguem as mazelas do
Parlamento como argumento para o presidencialismo. Esque
ceu-se eles de que este Parlamento é obra do presidencialismo,
que transforma o Deputado em um despachante de primeira
categoria, porque na hora de discutir o orçamento, na hora
de discutir a fiscalização, na hora de chamar Ministros, de
fazer requerimentos, os Deputados se encontram manietados
pela relaçaõ de submissão a um Poder cujo chefe, após a
eleição, de cinco em cinco anos, recebe um contrato fixo
e só pode ser deposto se cometer o crime de chefiar uma
quadrilha, como ocorreu no caso de Collor de Mello.

No parlamentarismo podemos tirar o Governo por prati
car atos de corrupção, mas também por divergência na política
econômica ou por desmandos administrativos. E podemos
fazer isso através dos caminhos democráticos de uma socie
dade organizada, com partidos que se baseiam em programas
e em fidelidade partidárias. Queremos um parlamentarismo
democrático e republicano, porque o futuro deste País está
dependendo de reformas econômicas, sociais e do Estado.
O Brasil, hoje, está paralisado, amarrado a uma estrutura
de poder que não está oxigenada, que não está arejada, que
não está democratizada. E nós queremos uma estrutura demo
cratizada, que sofra as pressões da sociedade, mas com progra
mas competentes e propostas de governo.

Por isso estou empenhado no parlamentarismo e no ple
biscito interno no meu partido. Entendo que o PT, partido
que nasceu sob o signo da organização da sociedade, da auto
organização dos trabalhadores, da quebra de hierarquia de
uma elite que tem medo da democracia, não pode ser contrário
a um sistema de governo que fortalece a organização da socie
dade e dos partidos políticos.

Eis aí, Sr. Presidente, o nosso modelo de parlamenta
rismo. Queremos que os presidencialistas apresentem o seu,
porque já estão dizendo que no presidencialismo que defen
dem os Ministros vão ser aprovados pelo Senado. Ora, Srs.
Deputados, três Senadores representam cada Estado; imagi
nem o Senado escolhendo Ministros de Estado nesse presiden
cialismo hierárquico, centralizador, em que existe a figura
messiânica do Presidente, o messianismo para o bem e o mes
sianismo para o mal!

Queremos um sistema de colegiado, um sistema de deci
sões coletivas; queremos um sistema que possa afirmar-se
pela legitimidade do povo e não por um contrato fixo, verda
deiro cheque em branco que o povo dá de cinco em cinco
anos. O povo acaba com sua cidadania no dia em que vota
para Presidente. Depois, fica esperando um milagre do salva
dor da pátria, como foi a tragédia Collor de Mello.

Nós, que defendemos a candidatura Lula para Presidente,
não aceitamos que usem este argumento. Muito pelo contrá
rio, queremos e lutaremos para Lula Presidente, mas em um
sistema democrático, de alianças, porque desejamos reformas,
e não ter um Presidente que possa ser desmoralizado por
estruturas carcomidas e por uma maioria no Congresso que
o impedirá de governar.

Sr. Presidente, o parlamentarismo é a divisão de respon
sabilidades. Ele fará com que nós, Deputados, votemos as
leis, mas também assumamos as conseqüências de uma lei
aqui votada para derrubar ou eleger o governo. E quando
esta não der certo, vamos novamente para o voto, vamos
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recorrer ao cidadão, porque, como disse hoje o Presidente
da Contag - e termino com esta frase - nas crises do presi
dencialismo, os quartéis ficam de prontidão, enquanto nas
do Parlamentarismo o povo vai para as ruas, fica de prontidão,
a Câmara é dissolvida e temos novas eleições. O parlamen
tarismo acaba com esse trauma, com esse dilaceramento da
sociedade, do Estado e das expectativas populares.

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex· a
palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco Parlamentar Demo
crático - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria apenas de registrar matéria hoje publicada pela Folha
de S. Paulo, informando que o Senador José Richa determinou
à Deputada Eurides Brito, Secretária de Educação do Distrito
Federal, que convidasse pessoas para o lançamento, hoje,
da Frente Parlamentarista, mas que evitasse a população das
cidades satélites, porque esta não sabe o que é parlamen
tarismo.

O SR. J,»RESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra ao Sr. Paulo Rocha.

O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar Democrático
- PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr-' e Srs. Deputados, a Eletronorte, empresa criada em 1973
para dar sustentação ao desenvolvimento da Região Norte,
através da geração, transmissão e distribuição de energia elé·
trica, durante vinte anos tem demonstrado sua importância
estratégica nos Estados do Pará, Maranhão, Amazonas, Ama
pá, Rondônia, Mato Grosso, Roraima, Acre e Tocantins,
mantendo ainda interligação, para fotnecimento de energia,
com a Região Nordeste.

Diante das recentes transformações políticas no País e
preocupados com o destino da Eletronorte, vimos manifestar
o seguinte, Sr. Presidente: a empresa tem sido vítima de más
administrações sucessivas, encontrando-se atualmente com
suas contas bloqueadas pelo Banco Central; a Diretoria da
Eletronorte, vinculada ao Governo Collor e comprometida
com a política de privatização do setor elétrico, promoveu
em 1990 a dispensa de cerca de 850 trabalhadores, incluindo
técnicos altamente qualificados e dirigentes sindicais; contra
a atual Diretoria existem várias denúncias de irregularidades,
ainda mio apuradas.

Entendemos que a definição e a condução das políticas
de interesse nacional são prerrogativas do Governo Federal,
dos partidos políticos e inclusive desta Casa, que tem papel
fundamental nos rumos do desenvolvimento nacional.

Entendemos também, Sr. Presidente, que as nomeações
necessárias ao prenchimento dos cargos de confiança são atri
butos inquestionáveis do Presidente da República. Entretanto,
diante das manifestações da sociedade no sentido de que o
País trilhe os caminhos da probidade, da transferência, da
eficiência e, principalmente da democracia, vimos apresentar
algumas diretrizes que consideramos importantes na gestão
das empresas públicas e estatais, particularmente da Eletro
norte.

Os obje'tivos da empresa devem ser explicitados de forma
transparente e clara, para que as metas e resultados permitam
um eficiente acompanhamento por órgãos e entidades gover
namentais responsáveis por sua supervisão e pela sociedade.

É de fundamental importância que os nomes a serem
indicados para as direções das empresas do setor elétrico não
estejam comprometidos com a política de privatização do Go
verno Collor, de desmonte e sucateamento do setor elétrico
do nosso País.

É preciso romper com a tradição de indicações de direto
res nefastos aos interesses do País, representando interesses
de grupos e empreiteiras irresponsáveis, de grandes grupos
econômicos.

É necessária a exoneração dos atuais diretores da Eletro
norte, primeiro, pela vinculação ao Governo Collor e, segun
do, por conveniência, cumplicidade e omissão em face dos
desmandos praticados. A realização de auditorias imediatas
torna-se necessária para o total saneamento da empresa.

Que os nomes a serem indicados para diretores da Eletro
norte tenham a preocupação e sejam capazes de resgatar o
diálogo necessário à adequada motivação do funcionalismo
daquela empresa, principalmente para o atendimento da pro
dutividade e dos objetivos sociais da empresa.

A DiretOl;ia da Eletronorte deve ser composta de pessoas
de alta capacidade técnica, inquestionável respeito público
e identificadas com os objetivos da empresa e a realidade
da Região Norte.

Sr. Presidente, apresento aqui estas sugestões para que
os administradores da coisa pública, depois do impeachment
do Presidente Collor, tenham principalmente o compromisso
com a coisa pública, fazendo das instituições públicas elemento
de desenvolvimento, de distribuição de riqueza, de função
social, a fim de gerar bem-estar social para o nosso povo
e principalmente para os trabalhadores sofridos.

A Amazônia, já apenada com diversas discriminações
impostas por setores com visão çolonialista, não pode ser
mais apenada com admdministradores incompetentes, tenden
ciosos e representantes dos grandes grupos econômicos, que
transformam nossas entidades públicas em biombo de negocia
tas, sucateando-as e desviando-as de suas funções, trazendo
graves conseqüências e mazelas sociais para a nossa região.

Por isso, Sr. Presidente, é que exigimos administradores
sérios, competentes e compromissados com a região Norte,
tão sofrida e esquecida pelos grandes administradores do nosso
País.
?? Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO FAGUNDES (Bloco Parlamentar Demo
crático - RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, o Ministro da Justiça, Maurício Cor
rêa, que chefia a pasta eminentemente política do Governo,
está cercado por alguns auxiliares que não estão à altura da
importante missão do Ministério!

Primeiro, o Sr. Sidney Possuelo pregou que a Polícia
Federal não poderia reprimir a plantação de maconha na re
gião dos Guajajaras, no Maranhão, porque "a maconha faz
parte do ritual dos índios..." Depois, o seu Secretário de
Cidadania e Justiça foi preso com cocaína em orgia que promo
veu em motel de Brasília. Agora, vem a Presidente do Conse
lho Federal de Entorpecentes pregar a descriminalização da
maconha!

Ora, se admitirmos a legalidade 'do usd da droga, como
faremos para combater o tráfico que alimentará essa atividade

"legal? É evidente que, se não for crime o uso da maconha,
não se pode punir criminalmente aquele quê a planta e faz
comércio dela.
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Segundo publicações da imprensa, é visível o conflito
que se estabelece com a orientação ditada pelo Ministro Mau
rício Corrêa e o ponto de vista manifestado por alguns servi
dores daquele Ministério. E já existe suspeita de que um
dos integrantes do Conselho Federal de EntofljeCentes seja
viciado em cocaína, o que compromete mais uma vez as boas
intenções do eminente Ministro Maurício Corrêa. Acho que
já é tempo de livrarmos a administração pública desses servi
dores evoluídos, que pretendem avançar demais em suas opi
niões e acabam sendo mais realistas que o rei.

Evidentemente, quem dita a política a ser seguida em
um Ministério é o Ministro, que exerce um cargo de confiança
do Presidente da República. O preposto do Ministro não deve
nem pode arvorar-se em semeador de idéias que não sejam
as idéias do Ministro. No caso do Ministério da Justiça, urge
que o Ministro Maurício Corrêa alije a carga, para que a
sua barca possa singrar águas tranqüilas e ancorar em porto
seguro.

É isso o que todos nós queremos, para que o Ministério
da Justiça possa cumprir bem e fielmente a nobre tarefa que
lhe compete. Mas não será pregando a liberação da maconha
que o Conselho Federal de Entorpecentes cumprirá a sua
parte, aliviando o peso da tarefa que hoje aflige o eminente
Ministro da Justiça.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco Parlamentar
- RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, enquanto aguardamos o retorno de nossas
Lideranças, que talvez tragam um acordo para votação da
proposta de ajuste fiscal, gostaria de reiterar as palavras profe
ridas pelo Deputado José Genoíno ao reportar-se à bela festa
cívica que realizamos nesta manhã, no plenário do Audit6rio
Petrônio Portella, no Senado Federal, para lançamento da
campanha oficial em favor do sistema parlamentarista de go
verno e do regime republicano.

A Frente Parlamentarista, Sr. Presidente, que nasceu em
abril de 1989 como resposta imediata à frustraçáo ocorrida
em 1988, durante a votação da constituição, quando o grupo
parlamentarista, acuado por uma série de forças, acabou per
dendo a votação da emenda que estabeleceria o sistema parla
mentarista de governo do Brasil, a Frente, repito tomou uma
decisão que cumpriu rigorosamente. E essa decisão foi tomada
em função de um fato histórico: todas as tentativas anteriores
para implantar o sistema parlamentarista no Brasil eram feitas
através de emenda constitucional, ou seja, todas atendiam
às exigências das Constituições - a antelior a 1930, a anterior
a 1934, a posterior a 1946, a de 1967 e até a de 1969.

Infelizmente, essas emendas não prosperavam porque
ocorriam num Congresso presidencialista e tinham como prin
cipais adversários os Presidentes em exercício ou os candidatos
à Presidência da República.

Por isso, quando fomos derrotados em 1988, e antes de'
terminar a votação do texto da nova Carta, chegamos à conclu
são, com muita sabedoria, de que esta matéria deveria ser
submetida ao povo bràsileiro e não ao 'Congresso, para não
ficar à mercê daqueles que se encontram no poder e dele
se utilizam, muitas vezes, com o único objetivo de satisfazer
,seus interesses pessoais ou de grupos.

Portanto, li decisão de realizar o plebiscito foi uma grande
vit6ria, e hoje estamos dependendo não mais do Presidente
da República, não mais dos Senadores, não mais dos Depu
tados; estamos dependendo da figura que sempre ficou de
fora nesses instantes, o anônimo eleitor brasileiro. É ele quem

vai decidir e é para ele que estão orientados o nosso discurso
e a nossa proposta. S6 o eleitor brasileiro vai ter a coragem
de-escolher um sistema em que o Governo permanece enquan
to é eficiente, enquanto é competente e enquanto não é cor
rupto. S6 o povo também vai ter coragem de escolher um
sistema de Governo em que os nossos mandatos subsistem
na medida em que o Congresso Nacional corresponde às suas
responsabilidades e às suas atribuições.

Os presidencialistas já estão em campanha. A campanha
deles é muito curiosa. Enquanto exaltamos as qualidades do
sistema parlamentarista, os presidencialistas, que não podem
exaltar as qualidades do sistema que defendem, procuram
inventar e criar uma série de situações equívocas e tentam
transmiti-Ias aos eleitores. Dizem os presidencialistas que o
povo ficará impedido de escolher seus governantes porque
não elegerá um Presidente da República absoluto e imperial,
como ocorre hoje. Segundo eles, o povo ficará fora do pro
cesso democrático.

Ora, o povo brasileiro, nos últimos tempos, para ficar
dentro do processo democrático e promover algumas mudan
ças, teve de ir às praças públicas, teve de pressionar o Con
gresso Nacional e até a pr6pria imprensa. No presidencia
lismo, o povo não participa, a não ser na hora em que vota;
é colocado imediatamente de lado e s6 daí a cinco anos é
chamado de novo a atender ao apelo de figuras carismáticas,
de lideranças populistas, fazem promessas demag6gicas, pro
messas que são feitas na campanha, e, no dia seguinte à posse,
são jogadas na lata de lixo dos descumprimentos e das traições.

Essa é a hist6ria do presidencialismo no Brasil. Nenhum
Presidente da República neste País se elegeria dizendo que,
em chegando ao Poder tomaria providências amargas e enér
gicas para combater os desmandos de governos anteriores.
S6 chega ao poder no presidencialismo quem se propõe a
ser milagroso, quem se propõe a fazer o que vem fazendo
o presidencialismo no Brasil há mais de um século: tirar dinhei
ro do povo, gastá-lo de forma irresponsável, ampliar a pre
sença do Estado, praticar fisiologismo e c1ientelismo e não
dar satisfação de seus atos, proque os cinco anos de mandato
intocável permitem que esses absurdos sejam cometidos..

A instabilidade que o parlamentarismo traz para quem
governa é a estabilidade que o povo tem garantida de que
não vai ter que engolir esses absurdos, muito ao contrário
do que o presidencialismo propugna e divulga. A instabilidade'
do presidencialismo reside exatamente na garantia de prazo
fixo que o Presidente tem quando recebe o poder. Aí, sim,
ficam instáveis as instituições, a ética, o comportamento e,
principalmente, a prestação de contas aos eleitores.

Queremos o contrário. A n6s não interessa se um Go
verno fica um, dois ou dez anos. Se ele é bom, pode e deve
ficar; se não presta, não deve passar da primeira semana depois
do dia em que o eleitor descobrir que errou. O eleitor pode
errar. O parlamentarismo, Sr. Presidente, é um sistema de
Governo em que há uma oportunidade extraordinária para
n6s todos e para o povo. O povo, no parlamentarismo, não
tem medo de errar, porque, se ele errar, tem como consertar
seu erro.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
informa aos Srs. Deputados que, segundo notícias que chegam
à Mes'a, já houve acordo sobre o projeto de ajuste fiscal.
Dentro de dez ou quinze minutos, deveremos iniciar o pro
cesso de votação. Por isso, a presidência conclama os Srs.
Deputados que estão no plenário a aqui permanecerem, e
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o SR. JOSÉ DIOGO (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
ao folh~ar a revista Veja desta semana deparei com notícia
muito grave, que macula o Congresso Nacional. A matéria
diz que, enquanto o povo passa fome, Deputados e Senadores
querem ganhar 1% sobre o estoque da Conab. Esse assunto,
sem prescindir de dados reais, merece uma investigação ou
- quem sabe? - a abertura de uma CPI. Também relata
o jornal que os donos de armazéns só vendem a mercadoria
quando isto lhes interessa, ou seja, muitas vezes, vendem

. por conta própria o estoque da Conab e, depois, o repõem
na entressafra. Diz ainda o artigo que outra malandragem
é proibir que os caminhões do comprador entrem no pátio
do armazém.

SI. Pre~idente, Sr~ e Srs. Deputados, isso é gravíssimo,
tendo. em vista que há pouco tempo, em nome da ética, da
morahdade e em defesa. da pOp'ulação brasileira, afastamos

. um Presidente da República. É preciso que, em nome da
Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, possamos
levar a verdade ao público que nos acompanha. Não podemos
ser publicamente achincalhados, não se pode dizer à Nação
que, enquanto o povo passa fome, o Deputado e o Senador
ganham 1% sobre a comissão do estoque regulador do Go
verno.

Há poucas horas, em contato com o novo Presidente
da Conab, pedi a S. S' que, se possível, esclarecesse essa
questão, verificasse se realmente essas denúncias são verda
deiras e viesse depor no Congresso Nacional, para que pudés
semos dizer ao povo que nos elegeu e nos cobra nas ruas
se isso é verdadeiro. É preciso que o Congresso Nacional
proteste contra essa matéria, se não corresponder à verdade
dos fatos.

Era o registro que queria fazer nesta tarde, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente - e peço aten
ção dos nobres colegas que se encontram em seus gabinetes
- ainda há pouco foi concluída a reunião de Líderes para
tratar da questão do ajuste fiscal. O resultado representa nada
mais nada menos que brutal violência e traição aos mais legíti
mos interesses da Nação brasileira.

SI. Presidente, pobre do nosso País que, em hora tão
dramática da nossa economia, só encontra como caminho para
cobrir a incompetência da administração governamental o au-
mento de impostos. .

Acabou de ser acordada - e, cremos, será aprovada
- a criação do imposto mais temido pela sociedade brasileira,
pelo seu caráter regressivo e pelo que representará de aumento
imediato no custo de vida em todo o País. O Colégio de
Líderes aprovou a criação do Imposto sobre Transações Finan
ceiras, disfarçado de magnanimidade.

O Governo, para conseguir viabilidade no Colégio de
Líderes, apresentou duas concessões. De um lado quer desti
nar 20% dos ,recursos arrecadados para a habitação e, de
outro, 18% para atendimento à problemática do menor.

Ora, SI. Presidente, a perda da população brasileira como
um todo jamais será compensada por essas migalhas que o
Governo Federal pretende entregar na troca, na barganha,
para que se concretize essa traição ao povo. Como poderemos,
amanhã caminhar pelas ruas do nosso País e justificar para
a população que fomos absolutamente insensíveis aos seus
reclamos? A sociedade diz unanimemente: Basta de aumento

de impostos em nosso País! Uma vergonha que enlameará,
que enlutará esta Casa será a aprovação desse imposto, que,
transvestido de salvador, representa instrumento de tirania
fiscal e brutal sofrimento para todas as classes, principalmente
para os assalariados. Este Parlamento já refletiu sobre o que
representará a regressão deste tributo? Já sabe que explicação
daremos aos aposentados, que, ao sacar o cheque correspon
dente a sua posentadoria, confirmarão a sangria desse impos
to? Cada vez que alguém assinar um cheque estará lembrando
a traição perpetrada pelos deputados aos anseios da população
brasileira.

Sr. Presidente, nobres colegas, empenhar-me-ei até o últi
mo momento, para evitar essa vilania, essa infâmia contra
os interesses da população brasileira. Espero que nessa posição
estejam também os verdadeiros democratas de nosso País
que, presentes nesta Casa, representam, acima de tudo, os
anseios da população e não os interesses de caixa de qualquer
governo.

SI. Presidente, que Deus ilumine esta Casa e afaste da
sociedade brasileira a ameaça real e vil que paira sobre os
nossos ombros.

Passo, neste momento, a abordar outro assunto.
Na medida em que se vai deteriorando a economia brasi

leira, cresce, em proporção talvez maior ainda, o nível de
pobreza do nosso povo, com suas mazelas correlatas: fome,
doença, exacerbação do êxodo rural e da violência urbana.

Nas regiões rurais, então, o quadro é inquietante. Impor
tante pesquisa realizada pelo Fundo Internacional de Desen
volvimento Agrícola - FIDA comprova uma alarmante situa
ção. Sob o título "O Estado da Pobreza rural no Mundo",
foi publicado o resultado de dois anos de investigação e qua
torze anos de experiência do FIDA no acompanhamento de
327 projetos rurais em 95 países em desenvolvimento.

Esse resultado cobre-nos de vergonha ...:...- vergonha por
vivermos em um País tão pródigo em riquezas, mas que deixa
seus filhos morrerem à míngua, em circunstâncias de vida
comparáveis às existentes nas regiões mais atrasadas do globo
terrestres.

O estudo do FIDA sobre a pobreza rural, feito pela pri
meira vez em 114 países em desenvolvimento, mostra que
os agricultores pobres somam hoje quase 1 bilhão de pessoas,
apesar de toda a assistência internacional prestada a esses
países nos.últimos quarenta anos.

Segundo esse estudo, o Brasil ocupa o sexto lugar na
escala das nações com mais alta porcentagem de miséria no
campo, com 73% de sua população vivendo abaixo da linha
de pobreza. Em situação pior encontram-se apenas, em ordem
decrescente, Peru, Zâmbia, Bangladesch, Malawi e Bolívia.
Nosso País enquadra-se também entre os primeiros nos quais
o número de agricultores pobres cresceu nos últimos vinte
anos. Depois de Sri Lanka, Zâmbia fi Mali, encontra-se ô
Brasil, cuja população rural pobre aumentou de 66% em 1965
para 73% em 1988.

Enquanto isso, Índia, Indonésia, Coréia do Norte, Malá
sia, Paquistão e Lesoto conseguiram, no mesmo período, redu
zír consideravelmente suas porcentagens de pobreza rural.

As 114 nações pesquisadas têm uma população de cerca
de quatro bilhões de pessoas, das quais 2,5 bilhões vivem
em zonas rurais. Dessas, 36% estão abaixo da linha de probre
za; realmente, um número assustador de pessoas à margem
da sociedade, sem qualquer perspectiva, a curto prazo, de
reversão desse quadro perverso.
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Mas o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola
não se limitou apenas a divulgar seus estudos. Ao final, reco
mendou um novo e mais dinâmico modelo de desenvolvimento
para a superação da pobreza rural, baseado nas seguintes
premissas fundamentais: o desenvolvimento rural sustentado
começa, e não termina, com o alívio da pobreza; a pobreza
é um problema de produção, e seu alívio um investimento;
os próprios camponeses pobres são a principal força para pro-
duzir as mudanças neêessárias. .

Esse modelo deve mostrar-se compatível com as novas_
realidades sociais; deve ter o fito de restabelecer a posição
do gasto público no processo de desenvolvimento e instaurar
estruturas de mercado tanto eqüitativas, quanto abertas à par
ticipação dos segmentos mais frágeis da população. O Fida
sugere que se deve também avaliar a posição e a contribução
dos produtores pobres e de pequena escala no processo de
crescimento, sobretudo no setor agrícola, mas não exclusiva
mente na agricultura.

Segundo aquela entidade, a questão não se resume em
ter-se "menos governo", mas em ter-se "governo" tanto em
nível nacional, como local. Recomenda ela, ainda, a necessi
dade de nova justificativa lógica para sua intervenção, incluin
do, entre outros fatores, a criação de condições que destravem
efetivamente o potencial produtivo da população rural pobre.

Esperamos que as autoridades ora constituídas no novo
Governo mostrem-se sensíveis o bastante para enfrentar o
desafio do agravamento da pobreza rural no Brasil e, quem
sabe, norteadas pelos sérios estudos do Fida, possam encon
trar uma solução que reverta o quadro dos 73% da população
rural brasileira hoje vivendo em estado de mais absoluta po
breza:

o SR. NELSON BORNIER (Bloco Parlamentar - RJ.
Prçnuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, sem dúvida que um dos serviços públicos de que
mais se ressente a numerosa população da Baixada Fluminense
é o da assistência hospitalar, já que o Hospital da Posse,
em Nova Iguaçu, continua fechado, representando um proble-
ma social gravíssimo. .

Recentemente, porém, Sr. Presidente, o Ministro da Saú
de, Dr.Jamil Haddad, esteve visitando, pessoalmente, aquele
importante hospital, numa demonstração inequívoca da preo
cupação do Governo Federal com a situação criada com fecha
mento do Hospital da Posse, a fim de verificar no local
as condições de funcionamento daquele estabeleci:nento. '

Estamos certos, portanto, de que, com essa demonstração
do Ministro Haddad, as providências para que seja reiniciado
o atendimento à população carente da Baixada Fluminense
estão sendo adotadas com o maior interesse, principalmente
pelo fato de que o Ministro da Saúde é um homem que conhece
profundamente os problemas do nosso Estado, onde nasceu
e onde fez toda sua vida pública.

Em verdade, Sr. Presidente, o Ministro da Saúde é um
homem público dos mais respeitáveis, e desde que tomou
posse no cargo tem dado seguidas demonstrações de que está
vivamente interessado em equacionar os problemas mais ur
gentes no que respeita ao atendimento médico e hospitalar
~~p~~~. .

Para que se tenha idéia da importância e da urgência
da reabertura do Hospital da Posse, no progressista Município
de Nova Iguaçu, basta lembrar que ele é o único hospital
público com que pode contar uma população de vários milhões·
de pessoas. Portanto, o seu fechamento, motivado pela inexis-

tência de condições mínimas de funcionamento, vem causando
prejuízos seríssimos ao povo da Baixada Fluminense.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputado.

O SR. DÉRCIO KNOP (Bloco Parlamentar Democrático
.- SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, desejo registrar aqui correspondência que
recebi do Sr. Fábio Márcio Assunção Caillaux, Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
de Belo Horizonte, dando conta da situação de quase miserabi
lidade a que se acha reduzida a categoria.

Baldados todos os esforços dos trabalhadores para resol
ver a contento seu justo pleito de recomposição salarial que
lhes permita uma vida com o mínimo de dignidade, apelam
agora para o Poder Legislativo a fim de que envidemos esfor
ços no sentido de sensibilizar as autox.idades competentes para
a injusta situação salarial em que se encontram.

Apenas para se ter uma idéia da precariedade de suas
condições, basta dizer que, quando da aprovação da Lei n9

8.222/91, que define a nova Política Nacional de Salários e
o novo salário mínimo, fixando-o em 42 mil cruzeiros para
o mês de outubro, patenteou-se de forma irrecusável o terrível
arrocho salarial dos ferroviários. O novo salário mínimo é
superior aos sete primeiros níveis salariais da tabelà, o que
obrigará as empregadoras à complementação legal, sob pena
de se estar ferindo a Constituição e um dos direitos e das
garantias individuais do trabalhador.

Sabemos que o País vem empobrecendo e que todos tive
mos perdas, nos últimos anos. Mas a situação dos ferroviários
ultrapassa qualquer possibilidade de aceitação: contabilizam
~oje uma defasagem de 1.400%.

Uma das causas de tal defasagem -não a única, evidente~
mente - estaria relacionada com o chamado processo de
"normalização contábil", segundo relato do Presidente do
Sindicato.

Por ser uma empresa destinada à prestação de serviços
de interesse público, por força do Decreto-Lei n9 2.178/84,
a Rede Ferroviária Federal vê-se na contingência de auferir
uma receita bastante inferior a seus custos ope'rilcionais, em
parte por ser obrigada a manter linhas e ramais. antieconô
micos, principalmente na região Nordeste. A "normalização
contábil" seria o passe de dotações orçamentárias, por parte
do Governo, para suprir a diferença custo/receita gerada pela
destinação social da empresa.

Ocorre, contudo, que, nos últimos anos, o Governo sim
··plesmente tem-se esquecido de fazer esses repasses, e a Rede
Ferroviária Federal estabeleceu a política perversa de pagar
seus prejuízos com o salário dos trabalhadores.

Nenhuma originalidade nisso: o processo é bem conhe
cido no Brasil. As greves acabam sendo induzidas pelo próprio
Governo, que, longe dos trilhos e da vida dos operários, limi
ta-se a traçar, nos gabinetes de Brasília, seus frios planos
de salvação nacional.

O Governo não quebra, pois, sempre que necessário,
recorre à emissão de moeda. As empresas só quebram por
incompetência, pois dispõem do recurso fácil de aumentar
os preços.·Quebrados ficam apenas o povo e os trabalhadores,
sempre ch!lmados a pagar as contas que não fizeram e o pão
que não chega à sua mesa.

O que os ferroviários pedem, neste momento, é muito
pouco: justiça e atenção doPoder Legislativo.

Não lhes podemos faltar.
Era o que tinha-a dizer.
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o SR. COSTA FERREIRA (Bloco Parlamentar PSTR
- MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr~ e Srs. Parlamentares, poucas iniciativas do Poder Execu
tivo em anos recentes foram mal-interpretados quanto aquela
que, durante o Governo do ex-Presidente José Sarney, foi
denominada de Projeto Calha Norte.

Vivenciávamos já o meio da chamada década perdida,
quando nos apercebemos dos riscos que a soberania nacional
sofria naqueles ermos a um só tempo tão imensos, tão ricos,
tão pobres e tão despovoados do nosso território amazônico.

Região que parece estar condenada pela natureza aos
paradoxos mais contundentes, a Amazônia brasileira teima
em apresentar simultaneamente a face sombria de um dos
mais graves problemas a serem resolvidos pelo poder público
e a face esmeraldina da esperança para a solução das dificul
dades que aflingem o nosso povo.

Verdadeiro arquipélago continental que se une, interliga
e aproxima na capilaridade interminável de seus rios navegá
veis, a região permanece, no entanto, isolada do núcleo das
decisões nacionais como se fora uma ilha remota e desco
nhecida.

Essa imensidade verde, quente e úmida, roça o nosso
território com o de sete estados vizinhos e, no entanto, se
constitui em obstáculo quase intransponível para que se esta
beleça aquele intercâmbio cultural e etonômico que humaniza
as fronteiras e que tem muito mais estreitado que separado
os nossos laços de amizade com o~ vizinhos platinos do Sul.

Este cenário romântico e estático em que repousavam
a região amazônica e seus habitantes sofreu os primeiros sola
vancos da realidade há vinte anos quando as pespectivas de
um futuro de escassez de recursos naturais estimularam os
países do mundo, entre eles, felizmente, o Brasil, a iniciar
a utilização das recém-desenvolvidas tecnologias do sensoria
mento remoto para descobrir o que escondia o solo misterioso
da maior floresta equatorial do planeta.

O Primeiro Mundo empregou a sofisticàção dos sensores
instalados em satélites; nós, mais modestamente, pusemos
em prática o chamado Projeto Radam, mas todos por seu
turno chegaram à mesma conclusão assombrosa: a floresta
cobria e os rios rasgavam uma das mais promissoras províncias
minerais conhecidas no mundo.

Aquele mesmo ímpeto exploratório e destruidor, que por
quatrocentos anos não hesitou em desrespeitar soberanias no
México, no Peru, no Oriente Médio, na China e onde quer
que houvesse riquezas naturais guardadas por povos ingênuos,
despertou novamente a cobiça insaciável, adormecida que es
tava nas cinzas do pós-guerra.

Ainda nesta ocasião, Sr. Presidente, as disputas ideoló
gicas da guerra fria faziam despontar, aqui e de resto em
toda a América Latina, o furor dos movimentos armados con
tra os governos,institucionalmente estabelecidos.

Ao longo do imenso crescente que cercava a nossa Ama
zônia pelo Norte e Nordeste, desde o Suriname até o Peru,
incontáveis focos revolucionários, reprimidos a partir do litoral
dos respectivos países, refluíram para o interior até a intermi
nável terra de ninguém, em que se constituíram os milhares
de quilômetros de aconchegante inacessibilidade em nÇlssa

.faixa de fronteira.
Não bastassem as agruras daquele momento de nossa

história, já por si sombrio e de triste lembrança, quando nos
debatíamos internamente, envolvidos em graves e freqüen-

temente violentos conflitos que dividiam irmãos, éramos leva
dos a vivenciar os resíduos das desavenças alheias.

Testemunhamos, então, Sr. Presidente, a época em que
começaram a prosperar doutrinas absurdas, lançadas como
balões de ensaio para testar a nossa capacidade e a nossa
disposição de defender para nosso uso aquela região, que
nos foi legada ao custo do suor e do sangue de nossos antepas
sados.

Desde então, a inteligência nacional foi agredida com
obras-primas da sutileza primeiro-mundista, tais como o Pro
jeto Hudsoniano dos Lagos Amazônicos, o Projeto Jari, a
incineração da floresta, o pulmão do mundo, o efeito estufa,
a destruição da Camada de Ozônio, todos ocultando maliciosa
mente o desejo manifesto de apresentar o patrimônio amazô
nico como um desafio superior à capacidade administrativa
do Estado brasileiro e assim abrir caminho para a tese da
internacionalização daquela região em proveito de toda a hu
manidade.

As primeiras manifestações do movimento ecológico nes
sas paragens do Hemisfério Sul se desgarraram daqueles ape
los sonhadores voltados para a preservação de castores, baleias
e ursos panda.

Aqui, tais movimentos deixaram cair, afinal, a máscara
do colonialismo maldisfarçado pelas capas respeitáveis da reli
gião e da ciência.

Convivemos com todo esse quadro de crescentes incer
tezas quanto ao futuro da Amazônia brasileira durante a déca
da de 70.

A distensão política do início dos anos 80 não significou
maior alívio para as apreensões nacionais em relação à Amazô
nia, porque a chamada década perdida trouxe consigo o súbito
agravamento das condições sociais e econômicas do nosso
povo, empurrando vastos contingentes da população para
aquela região, num esforço pioneiro de sobrevivência nas fren
tes agrícolas e, principalmente, nas atividades garimpeiras.

Este, Sr. Presidente, o quadro desolador da região amazô
nica com que depara o Governo do Presidente Sarney.

Urgia que providências eficazes fossem tomadas e posi
ções corajosas fossem assumidas.

Este, Sr. Presidente, o cenário em que veio à luz o Projeto
Calha Norte.

Tratava-se realmente de um projeto ambicioso e realista,
que pretendia vivificar as nossas fronteiras em harmonia com
os países vizinhos, preservando absoluta coerência com os
compromissos assumidos apenas seis anos antes, por ocasião
da assinatura do Pacto Amazônico.

Para a sua implantação foram convocadas as forças vivas
da Nação, na forma dos Ministérios da Saúde, da Educação
e do Interior, responsáveis pela construção de infra-estrutura
social capaz de resgatar a cidadania do amazônida e das popu
lações indígenas.

As instituições financeiras oficiais foram chamadas a pres
tar o apoio necessário à construção de moradias e a destinação
legal dos produtos da atividade garimpeira,

A Polícia Federal foi conclamada a desempenhar o encar
go que a Constituição Federal lhe atribui de controlar e policiar
os nossos postos de fronteira.

Ao Ministério das Relações Exteriores coube a de há
muito percebida necessidade de definição e adensamento dos
marcos de fronteira, corrigindo uma deficiência que tem pro
vocado não poucas desinteligências nos limites mais setentrio
nais de nosso País.
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Aos Ministérios militares atribui-se o incremento de suas
atividades de defesa do território nacional, cabendo-lhes a
construção, operacionalização e manutenção logística de
aquartelamentos ao longo da faixa de fronteira.

Infelizmente, Sr. Presidente, a fragilidade de nossa eco
nomia desde a implantação do projeto e sua errônea interpre
tação pela opinião pública como uma pretensão de militari
zação da região, condenou-o a imerecido fraLasso, resumin
do-se a sua implantação, por caprichosa ironia do destino,
tão-somente aos objetivos militares, uma vez que os órgãos
civis deixaram inconclusas as respectivas participações no pro
jeto.

Hoje, Sr. presidente, apenas pouco mais de seis anos
após sua implantação, os resultados práticos do projeto resu
mem-se em onze pelotões do Exército perdidos na imensidão
da floresta, precariamente apoiados pela força aérea.

Contabilizamos nesse período pelo menos três incidentes
vexaminosos para a soberania nacional, o primeiro envol
vendo a chacina de uma guarnição do Exército às margens
do rio Traíra e a captura de garimpeiros brasileiros, em solo
brasileiro, por tropas venezuelanas, alegando-se, pasmem,
Srs. Deputados, a falta dos marcos fronteiriços com o país
vizinho, que não se permitiram ao Ministério das Relações
Exteriores implantar.

O transporte aéreo e fluvial na região é praticado da
forma mais caótica, incluindo todas as ilegalidades que lhe
possam desejar contrabandistas e narcotraficantes. Acidentes
envolvendo aeronaves e embarcações acontecem todos os
dias, vitimando anônima e silenciosamente as vidas e o patri
mônio tão caros à sociedade amazônica. Num caso ou em
outro, aos Ministérios da Marinha e da Aeronáutica não resta
senão lamentá-los em razão da inexistência dos recursos neces
sários a uma ação eficaz em proveito do patrulhamento, da
fiscalização e do controle dos veículos fluviais e aéreos.

As deficiências da infra-estrutura social torna-se ostensiva
à simples observação do estado de abandono dos residentes,
analfabetos, sujeitos a condições desumanas de trabalho, ex
postos às ameaças das endemias que já são crônicas e das
epidemias que nos chegam através da fronteira; em resumo,
Sr. Presidente, cidadãos brasileiros, reduzidos à condição de
mendigos, sentados em tronos de ouro.

Apesar da falta de recursos a que estão relegadas nos
orçamentos mais recentes, nossas Forças Armadas dedicam-se
a um silencioso e patriótico esforço de transferência de bases
e quartéis para a Amazônia. Entendemos que é chegado o
momento de prestarmos a nossa solidariedade a esse esforço
solitário.

É chegada a hora de resgatarmos os objetivos que apenas
há poucos anos nos aqueceram em nosso orgulho de sermos
brasileiros e de possuirmos soberanamente a Amazônia. É
chegada a hora de reativarmos o Projeto Calha Norte.

Acima e além de apenas mais um programa econômico,
trata-se de um projeto cívico de relevância nacional, que resga
ta da miséria uma população sofrida, injustamente esquecida
através dos séculos, um projeto, Sr. Presidente, que transmuta
finalmente o grande problema amazônico em solução amazô
nica para a Nação brasileira.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco Parlamentar De
mocrático - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, S~s e Srs. Deputados, a agricultura brasileira é uma,
das mais pesadamente tributadas do mundo, através de impos-

tos que incidem diretamente sobre a produção, notadamente
nas exportações de produtos primários, ou indiretamente, so
bre insumos e serviços. A inflação, que de forma quase linear
castiga toda a sociedade brasileira, o faz de forma mais per
versa ainda com os produtores rurais, incapazes de manter
atualizados seus preços, em face de um mercado imperfeito.
A defasagem cambial tem sido uma punição injusta, que reduz
os valores recebidos pelos produtores; um tributo, portanto.

Esta tem sido uma queixa constante, para a qual não
tem havido uma solução permanente e razoável. Ao contrário,
há episódios em que o Governo mostra que não está interes
sado em reduzir a carga tributária da agricultura, mas, ao
contrário, em elevá-la ainda mais.

A emissão do Imposto Territorial Rural, referente ao
ano de 1992, é uma prova eloqüente do que afirmamos. Os
disparates contidos nas guias do ITR do ano passado e as
negativas da Receita Federal em corrigi-los mostram a insensi
bilidade para problemas da agricultura e a falta de humanidade
para reconhecer e corrigir erros.

O lançamento do Imposto Territorial Rural de 1992, pela
Receita Federal, foi baseado em Valores de Terra Nua que
não condizem com a realidade. Decorrentes de levantamentos
feitos pela Fundação Getúlio Vargas, meramente indicativos,
carecem de apuro estatístico. Não poderiam, portanto, ser
tomados como valor final, para efeito de lançamento tributá
rio, sem antes haver uma depuração rigososa e um ajuste
conseqüente.

Como nada disso foi feito, produtores rurais de quase
metade dos Municípios do Paraná estão sujeitos ao pagamento
de um imposto absurdo, conforme já denunciou a Federação
da Agricultura do Estado do Paraná.

Basta cotejar alguns casos para se verificar a existência
de discrepâncias incríveis. O Município de' São José dos Pi
nhais, próximo a Curitiba, tem as terras mais caras do País:
o valor da Terra Nua fixado pela Receita Federal, através
da Instrução Normativa n9 119, de 18 de novembro de 1992
é de 5 milhões de cruzeiros o hectare, quase dez vezes mais
do que o das melhores e mais valorizadas terras brasileiras,
em Ribeirão Preto, São Paulo, com 583 mil 678 cruzeiros.
E não é só: Municípios lindeiros á São Paulo, na região da
Ribeira, apresentam valores 'que mostram a falta de critério
adotado pela Receita. Enquanto do lado do Paraná Municípios
extremamente pobres, com terras de baixíssima prodútividade
e topografia montanhosa, ,como Adrianópolis e Cerro Azul,
tiveram o Valor da Terra Nua fixado em um milhão e 100
mil cruzeiros - por si só quase o dobro de Ribeirão Preto,
do lado paulista ~, para os Municípios da Ribeira, Apiaí
e Barra do Turvo, o valor é de 106 mil e 61 cruzeiros, menos
de 10% do VTN dos mencionados Municípios do Paraná.
Geológica e pedologicamente, ,são extensões; economicamen-
te, o lado paulista é até mais rico. '

Os exemplos se multiplicam em todas as regiões do meu
Estado. Ao lado de Municípios com Valor de Terra Nua de
2 milhões e 500 mil cruzeiros, existem outros com valores
inferiores a 200 mil cruzeiros.

A Receita Federal, ao emitir as guias, além de não exami
nar a base de informações primárias para o cálculo do imposto,
transgrediu a legislação, ao riãoobedecer ao que dispõe a
Portaria Interministerial n9 1.275, de 27 de dezembro de 1991,
estabelecendo que se deveria "adotar o menor preço de transa
ção com terras no meio rural, levantado referencialmente a
31 de dezembro de cada exercício financeiro em cada micror
região homogênea das unidades federadas, definido pelo IB-
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GÉ, através de entidade especializada pelo Departamento
da Receita Federal, Valor Mínimo da Terra Nua".

Como os valores de municípios da mesma região homo
gênea são diferentes, a portaria não foi atendida.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados há outros erros cras
sos na emissão das guias do ITR do ano passado, como é
o caso da cobrança indevida da contribuição sindical dos traba
lhadores rurais eventuais, uma vez que o critério adotado
considera que o maior número de trabalhadores contratados
numa slfra é a referência para todos os meses do ano, o
que demonstra, por parte da Receita Federal, desconheci
mento do que ocorre na agricultura. Porém, o mais grave
de todos os erros é o referente à fixação do Valor da Terra
Nua, que poderá se repetir este ano, caso persista a Receita
Federal em não reconhecer os seus equívocos e não discuti-los
desarmadamente com as entidades da classe rural.

Dessa forma, acho-me no dever de fazer esta denúncia
e solicitar do Ministro da Fazenda providências para sanar
esses erros. Mesmo que muitos produtores tenham pago suas
guias, milhares de outros impugnaram a cobrança. Não se
trata de verificar um a um, mas de revisar todo o critério
d~ apuração do Valor da Terra Nua, não apenas da próxima
emissão, mas desta, referente a 1992, para que os produtores
rurais não continuem sendo injustiçados e punidos.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. PAULO NOVAES (Bloco Parlamentar Democrá
tico - Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, desde a extinção do Banco Nacional da
Habitação (BNH), o Brasil se rescente da falta de uma política
no campo habitacional e de um sistema que a expresse.

No instante em que o Congresso Nacional e, dentro dele,
a Câmara dos Deputados, recuperam a força da sua credibi
lidade junto à opinião pública, não nos é permitido adiar
a solução, mais uma vez, desse angustiante problema.

Há uma generalizada convicção de que somente através
da criação de um novo Sistema Nacional de Habitação, que
impeça a dispersão de responsabilidade, baseado em um mo
delo descentralizado de ação (Estados e Municípios), podemos
recomeçar, verdadeiramente, a enfrentar o enorme déficit
habitacional, hoje estimado em 10 milhões de moradias.

Iniciativas como a do Governo Federal, ao conferir desta
que para o atendimento das demandas habitacionais de inte
resse social, e como a do Governo de São Paulo, meu Estado,
ao destinar 1% da receita do ICMS exclusivamente para a
construção de casas para famílias de baixa renda, entre outros
exemplos que aqui poderíamos citar, devem encontrar eco
nesta Casa.

Há, atualmente, cerca de 160 projetos de lei em trami
tação que tratam de assuntos habitacionais. Neste momento,
consoante decisão já tirada no Colégio dos Líderes partidários,
o caminho para se dar a necessária agilidade e o mais amplo
tratamento no encaminhamento dessas proposituras é a ime
diata constituição, no âmbito da Câmara dos Deputados, de
uma Comissão Especial.

Só deste modo poderemos responder à expectativa que
se debruça sobre esta Casa e, definitivamente, conferirmos
um forte impulso ao equacionamento legal dessa justa e emer
gente demanda social.

Assim sendo, Sr. Presidente, requeremos a V. Ex' que
crie de imediato uma Comissão Especial de Habitação para
que, assim, tenhamos uma salutar agilização da implantação
do Sistema Nacional de Habitação. Assim, extinto o antigo -

BNH, agora surgirá outro dispositivo, com uma nova cara
e de pés no chão, cumprindo o seu verdadeiro mister: dar
casa aos brasileiros que não as têm.

O SR. VALDIR GANZER (Bloco Parlamentar Demo
crático - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, o Presidente Itamar Franco tem
insistido que em seu Governo não serão tolerados, sob quais
quer circunstâncias, atos que venham macular a retidão da
postura ética e moral da administração federal.

Para isso, o Presidente promete recorrer a uma série
de ações que garantam a absoluta transparência dos atos de
seu Governo.

O Ministério do Bem-Estar Social, numa atitude isolada,
vem dando um importante passo neste sentido, ao permitir
o acesso dos cidadãos interessados às informações sobre as
liberações diárias de recursos realizados por aquela instância
do Governo.

Ocorre que, apesar de constituir-se em um avanço no
sentido da possibilitação do controle, pela sociedade, do Go
verno, essa medida, além de isolada, tem um alcance bastante
limitado, primeiro porque exige o deslocamento à sede do
Ministério, o que, por si, já implica grandes dificuldades,
e, segundo, por não possibilitar o acompanhamento direto,
pelos setores da sociedade, nos Estados e Municípios, dos
gastos nas obras e serviços correspondentes que se realizem
nos mesmos.

Se a disposição do Governo pela transparência é real,
deve-se ampliar e aperfeiçoar a idéia posta em prática pelo
Ministério do Bem-Estar Social.

Neste sentido, proponho ao Governo que estenda essa
experiência a todos os Ministérios e instituições, empresas
vinculadas, de caráter executivo, mas de forma a permitir
o acesso automático das informações aos gabinetes dos Depu
tados Federais e Senadores e, ainda, às entidades nacionais
de trabalhadores e empresários e aos órgãos da imprensa na
cional.

Enquanto se criam as necessárias condições de infra-es
trutura de informatização desse serviço, o Governo poderia
recorrer à produção de boletins diários da execução dos orça
mentos financeiros dos vários ministérios e instituições e sua
remessa ao Congresso, às entidades e órgãos considerados.

O SR. JONI VARISCO (Bloco Parlamentar Democrático
- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, o mais sério risco que a Nação passa
caso seja aprovado o ajuste fiscal proposto pelo Governo,
é de que, ao invés de procurarmos uma saída para resolver
a questão tributária no País, estejamos, na realidade, elevando
a carga tributária. Teme-se, por óbvias razões, que a intenção
do Executivo seja a de solucionar os seus problemas de caixa,
deixando de enfrentar a questão primordial da reforma do
sistema tributário brasileiro, hoje intolerável por sua comple
xidade e iniqüidade.

Caso prevaleça o aumento puro e simples de impostos,
os níveis de sonegação, presentemente avaliados em 50%,
elevar-se-ão ainda mais, numa verdadeira insurreição fiscal.
Note-se que líderes empresariais, inclusive o ex-Presidente
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP),
Sr. Mário Arnato, confessaram publicamente a prática da ina
dimplência como recurso à sobrevivência desses agentes eco
nômicos. Um Senador pelo Estado de Pernambuco t~mbém

se proclamou um sonegador, embora a prosperidade de seus
negócios não justifique tal comportamento.
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Entretanto, qualquer novo acréscimo nas alíquotas dos
impostos desencadeará inevitável alta de preços, em face do
repasse do gravame fiscal dos produtos vendidos ao consu
midor. Este, sim, será ainda mais oprimido pelos efeitos da
disparada inflacionária que corroerá ainda mais seus modestos
ganhos.

O Governo, para tirar o País da crise em que está atolado
devido aos sucessivos desacertos de planos econômicos mira

.bolantes e ineficazes, tem de optar por decisões práticas ao
seu alcance, consumindo as reservas cambiais ou emitindo
títulos com resgate a longo prazo e, simultaneamente, criando
condições para que a economia nacional volte a crescer, gerar
empregos e fornecer recursos financeiros via arrecadação.

Será impossível arrecadar alguma coisa de quem já não
dispõe de meios para pagar. Não negamos apoio a toda e
qualquer iniciativa que leve à retop:1ada do desenvolvimento.
Mas nos opomos à criação de novos impostos ou à elevação
dos valores dos já existentes, por suas conseqüências perversas
sobre a economia e sobre as camadas mais pobres da popu
lação.

O Governo tem de estabelecer o diálogo dentro desses
termos ou não obterá, do Congresso Nacional, o aval de que
necessita para promover o seu ajuste fiscal.

Era o que tinha a dizer.

oSR. CARLOS SCARPELINI (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr~s e Srs. Deputados, o Governo do Presidente Itamar Franco
está no caminho certo quando prioriza o social, buscando
gerar dois milhões de empregos, combater a pobreza e propi
ciar meios à retomada do desenvolvimento do País.

Tendo recebido uma herança caótica do Presidente afas
tado, a nova administração tem diante de si enormes desafios
para enfrentar. Entretando, por contar com a credibilidade
da opinião pública e o apoio das forças majoritárias no Con
gresso Nacional, dispõe ela dos instrumentos essenciais para
sagrar-se vitoriosa na difícil empreitada.

O anúncio de uma liberação de recursos da ordem de
2,5 bilhões de dólares para a recuperação das rodovias, feita
pelo Ministro dos Transportas na sua recente visita ao Paraná,
revela a disposição de incorporar vastos contingentes de traba
lhadores de mão-de-obra não qualificada em largas frentes,
por todo o País.

Também é positivo o projeto de integração de universi
tários à força de trabalho em regiões em desenvolvimento.
O estímulo ao turismo no Nordeste brasileiro certamente cria
rá novos empregos.

Contudo, o Governo não deve subestimar a importância
da agricultura no contexto social, a par do seu relevante peso
econômi'Co. A adoção de políticas corretas e oportunas em
favor dos produtores, especialmente os pequenos e médios,
redunda em geração de empregos no campo. Recente crise
na produção de algodão determinou a dispensa de elevado
número de trabalhadores, engrossando as legiões dos bóias
frias, trabalhadores recrutados nas épocas de colheita, proble
ma que se repete todos os anos e que precisa ser contornado
com a aplicação das metas previstas na Lei Agrícola, votada
nesta Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco Parlamentar
Democrático - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, a propósito do ajuste fiscal

debatido por todos nós, existe um ponto que desejamos seja
enfocado com especial atenção por este Plenário, que reputa
mos de excepcional importância: a proposição sobre o IPMF,
cobrança abrangente a toda a sociedade, poderia perfeita
mente ser dispensável se o Finsocial fosse alcançado, melhor
dizendo, cobrado também das instituições financeiras.

Com um rápido cálculo do que onera as empresas comer
ciais e industriais de um modo geral e contribui para os cofres
públicos expressivamente, verificar-se-á que não é admissível
que os bancos, seguradoras, bolsas e todos os integrantes
do sistema financeiro sejam desonerados da cobrança do Fin
social e não contribuam para a política social que se pretende
alcançar com a instituição do IPMF; trata-se de favoritismo
indesculpável os banqueiros não serem alcançados por tribu
tação compatível à sangria que sofrem as classes produtoras;
os banqueiros devem pagar pela injusta omissão.

Aqui fica nosso argumento para o debate enriquecedor
dos caros colegas. Pedimos a atenção de todos com o objetivo
de colaborar para o aperfeiçoamento do ajuste fiscal tão dese
jado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e caros colegas.

O SR. PEDRO IRUJO (Bloco Parlamentar - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~' e Srs. Depu
tados, venho hoje a esta tribuna fazer algumas considerações
sobre a adoção da Pena de Morte no Brasil.

Este tema, que vinha sendo discretamente veiculado ape
nas em alguns programas de rádio, ressurgiu com força total
por intermédio de um editorial, publicado em 9 de janeiro
de 1993 na primeira página do jornal carioca O Globo, com
o título "Pena de Morte, em Defesa da Sociedade".

Pesquisas realizadas, nos útimos dias, por diferentes ór
gãos, evidenciam que a maior parte dos entrevistados quer
a Pena de Morte. A Rádio Jovem Pan, numa entrevista feita
com 893 habitantes da Grande São Paulo, mostra o índice
de 88% de aprovação. O jornal O Globo, por sua vez, revela
que, a partir de um universo de 600 pessoas, 62% dos cariocas
e habitantes do Grande Rio acreditam na eficácia da Pena
de Morte.

É necessário, entretanto, analisar esses dados com abso
luta tranqüilidade e completa isenção de ânimo, pois a maioria
dessas respostas são emitidas num clima de elevada emotivi
dade, onde a racionalidade é sempre comprometida. Aliás,
a pena de morte é questão séria demais para ser decidida
em um ambiente emocial que mais parece confundir vingança
com Justiça e jamais proporciona uma discussão equilibrada
dos argumentos práticos e filosóficos da validade da pena
de morte.

Além disso, toma-se fundamental destacar que já existe
um sistema de pena de morte informal sendo implantado no
Brasil através dos grupos de extermínio de crianças e margi
nais, através da prepotência policial nas ruas e nos cárceres.
Só no Estado de São Paulo, a Polícia Militar - segundo
estatística da Folha de S. Paulo - matou em 1992 quatro
pessoas por dia, boa parte delas trabalhadoras sem ficha crimi
nal. Situação parecida acontece no Rio de Janeiro, na Baixada
Fluminense, uma região que detém um dos maiores índices
de violência do mundo. Essas atitudes de exercício da pena
de morte não-oficial, contudo, não têm conseguido, de forma
alguma, reduzir o índice de criminalidade, de violência e de
marginalidade.

Por tudo isto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, quero
registrar, nos Anais desta Casa, minha posição contrária à
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pena de morte. Tenho plena consciência de que a pena de
morte não é o caminho para se enfrentar a violência no Brasil,
pois a violência tem raízes em questões sociais. Portanto,
para combater a violência, julgo necessária a concretização
de um sério programa de geração de empregos e de rendas
capaz de dar trabalho à população que deseja viver em paz,
contribuindo para o desenvolvimento da Nação.

Em síntese, SI. Presidente, aproveito esta tribuna para
exortar os nobres pares no sentido de que defendam intransi
gentemente os legítimos interesses do povo brasileiro, apro
vando e elaborando leis que assegurem uma política fiscal
adequada, que proporcione aumento de empregos, salários
justos, redução dos juros, da recessão e, assim, possamos
realmente retomar o caminho do desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.

o SR. NILSON GIBSON (BLoco Parlamentar Demo
crático - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, a Casa sabe que sou um homem
de partido, sempre estive na linha de frente na defesa das
posições doutrinárias e diretrizes partidárias do PMDB, como
integrantl~ de seus quadros. Sou ainda um dos poucos funda
dores do MDB -em 1966, ainda na época do regime militar
- que representam Pernambuco. Mas não me disponho a
lutar por causas que fogem à linha programática.
, Sr. Presidente, tenho reiteradamente firmado respeito
e admiração pelo companheiro Odacir Klein, a quem dedico
minha solidariedade em toda e qualquer postulação que .cor
responda aos interesses do PMDB e seja compatível com reais
possibilidades de realização de um bom trabalho.

Como todos aqui sabem, antes de o PMDB indicar um
nome para disputar a Presidência da Câmara, eu defendia
uma composição, cabendo ao meu partido dois lugares na
Mesa, deixando para o Deputado Inocêncio Oliveira a Presi
dência. Agora, não encontrei razões para mudar minha posi
ção. Defendo a presença do PMDB na Mesa.

Como antigo ·integrante desta Casa, não estou atento
a interesses partidários,mas à necessidade de que seu fortaleci
mento e sua credibilidade permita a todos nós vencermos
os grandes desafios que nos serão apresentados este ano.

'Registro que o Deputado Ibsen Pinheiro, atual Presidente
da Câmara dos Deputados, que realizou um excelente trabalho
na direção da Casa, terá um real substituto, um Parlamentar
que conheça os complexos problemas administrativos e políti
cos da Câmara. O Deputado Inocêncio Oliveira, data venia,
preparou-se e está preparado para presidi-la.

Não quero questionar as qualidades do companheiro
Odacir Klein, nem suas habilidades administrativas e políticas,
mas não o vejo atualmente com a mesma experiência para
conduzir os destinos da Câmara que Inocêncio Oliveira. Mais
ainda, estarei pronto a votar em Odacir Klein para outras
funções, caso S. Ex~ as dispute. Porém, não posso fugir a
um compromisso assumido anteriormente.

Todos sabem que não sou uma voz no deserto. Afinal,
a maioria dos companheiros que atuam na Câmara já fizeram
opção de voto por Inocêncio Oliveira, independentemente
de uma candidatura imposta de cima para baixo, sem consulta
prévia às bancadas de seus partidos, o que imobiliza e desmo
tiva a grande maioria, os "soldados rasos" , como diria o grande
líder nacional Dr. Ulysses Guimarães.

Hoje, pagunto por que o PMDB e os outros partidos
não discutiram e votaram a escolha de uma candidatura ou

uma composição com os demais partidos. Seria mais demo
crático e mais adequado à unidade, sem riscos de defecções,
que hoje são incontroláveis.

Sr. Presidente, hoje, foi lançada, às 11 horas, a candi
datura de Inocêncio Oliveira, com mais de 320 Parlamentares
presentes, numa apoteótica manifestação de favoritismo, o
que não justifica uma disputa que apenas servirá para desgas
tar o meu partido e os outros partidos que formaram o bloco
destinado a disputar a Presidência da Casa contra um candi
dato previamente vitorioso.

Há ainda algo que cresce nos meios de comunicação,
uma oposição à candidatura de Odacir Klein,como conse
qüência da atitude preconceituosa de alguns companheiros
contra o candidato Inocêncio Oliveira, apenas por ser um
homem de origem humilde, nascido no sertão de meu Pernam
buco, mais precisamente em Serra Talhada, médico com a
maior parte da vida entregue a atender ao povo simples e
carente do sertão pernambuco; e acusam o Deputado Inocên
cio Oliveira, de ser portador de uma gagueira. É um absurdo.

Concluo, SI. Presidente. A disputa pela Presidência da
Câmara dos Deputados não deve ser fundamentada em pre
conceitos, mas em qualidades dos dois candidatos, a fim de
que o escolhido seja o melhor para o País, para a instituição,
para os companheiros desta Casa e para os próprios servidores
do Legislativo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PASCOAL NOVAES (Bloco Parlamentar-RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados, trago hoje para discussão nesta Casa um assunto
dos mais importantes para o desenvolvimento da Região e
- por que não dizer - para o Brasil. Estou me referindo
ao pedido que os Governadores e os Parlamentares da Região
Norte fizeram ao Ministro da Economia, Paulo Haddad, para
um voto de excepcionalidade ao Banco da Amazônia - BASA
na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional 
CMN.

Estamos muito preocupados, SI. Presidente; pois se o
Conselho Monetário não aprovar uma política de tratamento
diferenciado para o Banco da Amazônia, este poderá apre
sentar balanço negativo, prejudicando, assim, as suas ativida
des no sistema financeiro.

Particularmente, e a meu ver, ninguém desconhece que
o desenvolvimento da Amazônia tem sua dependência maior
na necessidade de alocação de recursos financeiros, tanto que,
para atender essa premência, criou-se o Banco da Amazônia.
Ocorre que, em face de alterações na legislação pertinente,
os recursos do Finam, que antes transitavam pelo BASA sem
receber qualquer remuneração, passaram a ser corrigidos mo
netariamente a partir do final do ano de 1989. Por outro
lado, Sr~s Deputados, os recursos do PINIPROTERRA, que
permaneciam em depósitos também a custo zero, deixaram
de transitar pelo referido Banco.

Essas modificações que acabo de expor, Sr. Presidente,
geraram uma situação delicada para o BASA com os ganhos
inflacionários advindos da aplicação dos aludidos recursos,
pois constituíam parcela expressiva nos resultados da precitada
instituição.

Impõe-se, portanto, Srs. Parlamentares, sejam tomadas
medidas que, em definitivo, possam garantir a capitalização
do Banco da Amazônia, seja diretamente, através do aumento
de seu capital, ou indiretamente, mediante o simples cumpri-
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menta do que determina a Constituição Federal em seu art.
192, § 2°, que assim leciona:

"Os recursos financeiros relativos a programas e pro
jetos de caráter regional, de responsabilidade da União,
serão depositados em suas instituições regionais do crédi
to e por elas aplicados."

Entendemos, Sr. Presidente, que as dificuldades enfren
tadas atualmente pelo BASA foram criadas ao longo dos últi
mos 15 anos pelo próprio Governo, através de instituições
públicas que tomavam empréstimos, mas não honravam seus
compromissos.

Lembremos também, Srs. Deputados, que em 1990 a
administração do BASA implementou uma ampla reforma
administrativa, que implicou o "enxugamento" de um quinto
de seu pessoal e a redução de mais de 50% das funções comis
sionadas. Como fruto dessas medidas administrativas adota
das, o Banco conseguiu naquele ano, em relação ao ano ante
rior, reduzir em mais de 60% suas despesas e seus custos.
Isso demonstra, Sr. Presidente, que o BASA é uma instituição
eficiente e, por isso mesmo, deve ser tratada com carinho
pelo Governo Federal.

Era o que tinha a pronunciar.

o SR. TUGA ANGERAMI (Bloco Parlamentar Demo
crático - SP. Pronuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presi
dente, Sr'" e Srs. Deputados, uma das lacunas que têm sido
verificadas na abordagem técnico-jurídica da questão ambien
tal é a falta de um banco de dados no qual petições, sentenças,
acórdãos, pareceres e estudos sejam armazenados e possam
estar acessíveis a quaisquer interessados, sem qualquer qua
drante do País.

Essa é uma reinvindicação antiga dos operadores do Di
reito Ambiental - necessidade que começou a ser discutida
quando, no início da década de 80, houve, em vários Estados
brasileiros, uma grande quantidade de "representações por
inconstitucionalidade" contra legislações estaduais de agrotó-.
xicos que surgiram a partir da Lei no 7.477/82 do Estado do
Rio Grande do Sul.

Essas representações originaram um trabalho jurídico
inédito, mas houve dificuldade de acesso e troca de informa
ções entre os Estados. Os argumentos a serem utilizados em
juízo na ocasião eram praticamente idêntico nas várias Unida
des da Federação. Se estivessem disponíveis aos interessados
na época, poderia ter havido uma soma de experiências extre
mamente útil.

Quando o STF decidiu a questão da lei gaúcha - com
um quorum de três Ministros totalmente contrários, três intei
ramente favoráveis e três favoráveis a alguns aspectos e contra
outros, liderados pelo Ministro mineiro Oscar Corrêa - a
controvérsia e a necessidade de ser incentivada a troca de
idéias ficaram ainda mais patentes e visíveis.

Profissionais da área tentaram mobilizar várias institui
ções de maneira a que os dados começassem a ser compilados
de forma sistemática, mas não encontraram maior apoio, tor
nando-se acessíveis apenas as informações, muitas vezes escas
sas, publicadas em revistas técnicas e jurídicas.

Na gestão pasada, por iniciativa do Deputado Fábio Feld
mann, a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias fez contatos com o Ministério Público e com Proc,u
radorias-Gerais de Estado, a fim de que trabalhos jurídicos
judicais e extrajudiciais fossem enviados à Comissão para que
os dados fossem compilados.

A iniciativa teve acolhida inicialmente cautelosa, com
apenas algumas instituições respndendo à Comissão, exce
tuando-se a adesão imediata do Ministério Público. Demos
continuidade ao trabalho nesta gestão, remetendo aos interes
sados a listagem dos trabalhos inicialmente recebidos. Recebe
mos resposta entusiasmada de alguns Estados, cumprindo des
tacar as posições dos Presidentes da Confederação Nacional
do Ministério Público e do Colégio Nacional de Procurado
res-Gerais de Estado.

Conseguimos compilar, para o seminário "Diretrizes de
Ação para o Meio Ambiente", realizado nos dias 24 e 25
de novembro na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, trabalhos das Procuradorias-Gerais de
Justiçados Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo
e .das Procuradorias-Gerais dos Estados da Bahia, do Ceará,
do Distrito Federal, de Minas Gerais, de Rio de Janiero,
do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de São Paulo
que se encontram listados em ementário que gostaríamos fosse
considerado parte deste pronunciamento.

Estamos tentado incluir este material em um dos bancos
de dados do Congresso Nacional ou no Correio Eletrônico,
que está sendo instalado, de forma a que, em qualquer local
do País, um operador do Direiro Ambiental possa saber como,
em outras regiões, foi enfrentado problema semelhante àquele
com o qual se defronta no momento, o que deverá facilitar
seu estudo e dinamizar a sua ação.

Paralelamente a isso, está começando a ser possível traçar
um mapa dos problemas ambientais do País a partir das de
mandas judicias.

Verifica-se um acirramento do debate forense, no Rio
de Janeiro, no que tange à p,artição constitucional de compe
tência para licenciamento. Constata-se também que o processo
licenciador e as interdições de atividades poluidoras polarizam
a discussão entre ocupantes efetivos e potenciais das várias
áreas a respeito das normas de ocupação e respectiva apli
cação.

Já no Distrito Federal o problema é oposto: se lá a discus
são se prende à ocupação de espaços já preenchidos, aqui
discute-se a ocupaçãodos espaços considerados vazios pela
exploração imobiliária e quase todo o debate forense, no ponto
de vista ambiental, alicerça-se em loteamentos irregulares,
ocupação de áreas públicas, infrações à Lei no 6.776179 e à
legislação local correlata. Os demais problemas do meio am
biente ficam em plano secundário nas demandas judiciais e,
aparentemente, também no debate, haja vista a frágil partici
pação da Procuradoria-Geral da Capital de República nos
eventos ambientais do Congresso Nacional, sediado em Bra
sília.

No Rio Grande do Sul, as questões decorrentes das práti
cas agrícolas têm ocupado mais intensamente os tribunais,
havendo discussão judicial muito grande no que tange à cone
xão entre saúde e ambiente em conseqüência do uso de agrotó
xicos, seus componen~es e afins. Esse debate originou a discus
são de princípios juríqicos e normativos atinentes ao problema
sanitário-ambiental nos tribunais superiores do País.

No Mato Grosso do Sul, por outro lado, a maior parte
do contencioso judicial sobre meio ambiente refere-se à pesca
predatória e ao uso indevido de recursos naturais.

No Ceará, o debate judicial tem tocado os aspectos de
preservação do patrimônio arqueológico-cultural do Estado.

Constata-se, assim, que, conquanto o leque dos proble
mas ambientais seja variado, os princípios e argumentos têm
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pontos de contato muito significativos em todos esses Estados,
podendo ser causa de intercâmbio frutífero e gerar o neces
sário aprofundamento do estudo e da análise.

É importante registrar também que os dados até aqui
reunidos estão provocando uma alteração no enfoque inicial
mente observado em algumas Procuradorias-Gerais de Es
tado.

Não mais recebemos correspondências ou tivemos conhe
cimento de alegações de falta de competência legal para atuar
na área, como, aliás, tão bem demonstram, dentre outros,
os arts. 132 e 129, § 1", da Constituição Federal.

Parecem ter, igualmente, cessado as várias tentativas que
vez por outra pipocam nesta Casa de extinção da Subprocu
radoria de Meio Ambiente da Procuradoria-Geral do Distrito
Federal, aquela que é, segundo o Ministro Humberto Gomes
de Barros, "o primeiro órgão jurídico do país espcializado
em assuntos de meio ambiente", criada que foi em 1985.
Esse fato configuraria um curioso retrocesso, se considerar
mos, por exemplo, ser este claro ponto de contato entre as
funções desempenhadas pelas várias carreiras jurídicas, apro
ximando especialmente promotores de justiça e procuradores
de Estado.

Estranha curiosidade, às vésperas da revisão constitu
cional... A menos, é claro, que isonomia não seja assunto
de interesse dos advogados de Estado responsáveis pelo asses
soramento jurídico das unidades federadas - talvez, então,
seja a hora de repensá-la, limitando seus bônus da mesma
forma como se deseja restringir os ônus e dever de agir.

Isto posto, Sr~S e Srs. Deputados, podemos dizer que
um resultado colateral do banco de dados está sendo estimular
o debate, a reflexão e a ação.

Como exemplo do que já está disponível no material
colecionado, menciono a síntese dos princípios ambientais
que devem reger a atuação administrativa, elaborada por Ve
rena Nygaard, Procuradora do Estado do Rio Grande do
Sul, responsável pelas primeiras vitórias em tribunais superio
res, quando defendia as normas de seu Estado relativas a
agrotóxicos, seus componentes e afins.

Diz ela:

"Na formulação de uma política coerente de preser
vação de saúde ambiental, hão de ser observados os se
guintes princípios subjacentes à democracia participativa
como regime de governo, ao desenvolvimento econômico
auto-sustentado, ao sistema constitucional e, ao mesmo
tempo, coerentes com as conquistas já incorporadas ao
direito' legislativo nacional:

I -indisponibilidade do interesse público;
II - supremacia do interesse público sobre o pri

vado;
III - submissão do poder à lei, já que aquele não

existe senão para cumprir a vontade do povo soberano;
IV - educação sanitário-ambiental, como condição

de participação da comunidade no processo de tomada
de decisão, através do conhecimento e efetivo exercício
de seus direitos, pela utilização dos mecanismos garanti
dores existentes e criação dos demais que se façam neces
sários;

V - ação governamental para a manutenção do
equilíbrio ecológico e saúde ambiental, considerando-se
o meio ambiente como condição de saúde e patrimônio
público a ser necessariamente assegurado e protegido;

VI - utilização racional dos recursos naturais;

VII - integração das políticos setoriais como condi
ção de um desenvolvimento harmônico equilibrado;

VIII - descentralização, estadualização e munici
palização dos serviços de preservação ambiental e con
trole da poluição como condiçãosine qua non de saúde".

A conexão existente entre qualidade ambiental e saúde,
em seu sentido amplo, é, como se pode constatar, outro ele
mento que emerge desse estudo.

Como Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, desejo que o Banco de Dados
Jurídico-Ambiental possa ter continuidade e receber desta
Casa o necessário apoio nas próximas gestões e legislaturas.

Afinal, como tão adequadamente leciona Diogo de Fi
gueiredo Moreira Neto, há a missão de sermos agentes capazes
e coerentes de cidadania, tanto nas pequenas como nas gran
des teses, pois "somente pelo exercício permanente do diálo
go, da conciliação e do consenso, pilastras da legitimidade,
um povo aprende a cultivar a democracia como estilo de vida
e a mantê-Ia como regime político".

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

- BANCO DE DADOS EM FORMAÇÃO 
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA RELATTVA

À TUTELA AMBIENTAL E DEFESA
DE INTERESSES DIFUSOS EM GERAL

PROCURADORIAS-GERAIS DE ESTADO
Procuradoria-Geral do Estado da Bahia

Tese:
- "Áreas de Proteção Ambiental e as decorrentes limita

ções ao Direito de Propriedade" (1991).

Procuradoria Geral do Estado do Ceará

- Parecer. Proteção jurídica dos sítios arqueológicos.
Bens da União. Competência legislativa plena do Estado no
que tange à sua proteção e competência supletiva municipal
(1991).

- Parecer. Suspensão administrativa de atividades de
empresa de papelão (1990).

Procuradoria Geral do Distrito Federal

Estudos e Pareceres:
- Pareceres n° 1185-5' SPR (normativo). Constitui crime

vender ou prometer vender parcelas de loteamento ou des
membramento de solo para fins urbanos no Distrito Federal,
não registrado, sendo ainda crime registrar loteamento ou
desmembramento, mesmo sob o disfarce de condomínio, não
aprovado pelo GDF. 2/85-5~ SPR. Providências junto à Secre
taria de Segurança Pública, Saúde e viação de obras.

- Parecer n" 72/86-5~ SPR. Decreto do Governador do
Distrito Federal que proíbe instalação de energia elétrica em
loteamentos irregulares. Peculiar interesse do Distrito Fede
ral. Integração de normas federal e local.

- Parecer n" 74/86-5~ SPR. Loteamento irregular do solo
rural em parcelas com área mínima de.2 ha., estabelecida
para módulo da região. Audiência do Incra sobre a destinação
e regularidade do loteamento.

- Parecer n" 124/86-5~ SPR. Parcelamento irregular de
gleba no Distrito Federal em frações iguais ou ligeiramente
superiores a dois hectares.



Janeiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quij1ta-feira 21 1039

- Parecer n9 149/87-5' SPR. Parecer n9 em processo que
visa a alterar o decreto federal que criou áreas de proteção
ambiental das bacias dos rios Bartolomeu e Descoberto. Deve
ser precedido de pronunciamentos dos órgãos e empresas pú
blicas diretametne interessados no assunto.

- Parecer nQ 150/87-5~ SPR. Licença para desmatamento
em área vizinha a estações ecológicas. Art. 3° da Lei 6.902/8l.

- Parecer nQ 151187-5~ SPR. Invasão de áreas públicas
rurais, utilização. A ocupação de espaços em propriedades
do Distrito Federal e de suas empresas guarda o caráter de
precariedade não sendo suscetível de posse. É idônea a ação
reintegratória contra os esbulhadores - arts. 523 do Código
Civil e 926 do CPC) - Arts. 510, 516 e 517 do CPC.

- Parecer nQ 160/87-5~SPR. Edificação de posto de reven
da de derivados de petróleo em loteamentos clandestinos.
Proibição de concessão para alvará de construção. Desacato
ao embargo e a termo de interdição baixados pela autoridade
competente.

- Parecer n° 174/88-5~ SPR. Loteamento. Consulta de
correior de imóveis e proprietário de várias fazendas. Neces
sidade de aprovação pelo Distrito Federal.

- Parecer n° 187/88-5~ SPR. Minuta de Decreto relativa
à apuração de infrações à legislação ambiental. Princípios jurí
dicos subjacentes à imposição de penalidades. Distinção entre
auto de infração e notificação. Co-relação saúde - meio am
biente.

- Parecer nQ 211/89-5' SPR. Dispositivos de lei auto-apli
cáveis e pendentes de regulamentação. Distinção.

- Parecer nQ 212/89. Desativamento à ordem de inter
dição ou de embargo de obra em lotiamento irregular. Legis
lação incidente. Crime de desobediência inocorrente. Previsão
de penalidade administrativa. Poder de polícia. Demolição
de obra.

- Parecer nQ 213/89-5~ SPR. Loteamento irregular situa
do em área de proteção ambiental. Legislação incidente.

- Parecer nQ 214/89-5~ SPR. Infração ambiental. Lavra
tura de Termo de Compromisso superveniente a auto de infra
ção.
- Parecer nQ219/89-5~ SPR. Apuração de infração ambiental.
Requisitos formais. Legislação incidente (veículos automo
tores).

- Parecer nQ 224/9O-5~ SPR. Loteamento irregular. Repa
ração dos danos causados ao meio ambiente. Apuração dos
danos mediante ElA/RIMA. Ação Civil Pública para repara
ção dos danos apurados.

- Parecer nQ 229/90-5~ SPR. Concessão de atestado de
regularidade para a lavratura de escritura de desapropriação
amigável.

- Parecer nQ 230/90-5~ SPR. Plano Piloto. Idéia de Brasí
lia. Inadequação de denominação.

- Parecer nQ 235/90-5~ SPR. Licenciamento de assenta
mentos populacionais e parcelamentos de qualquer natureza.
Dispositivos da legislação de meio ambiente do Distrito Fe
deral.

- Parecer nQ 244/9O-5~ SPR. Exploração de recursos mi
nerais classe 11. A lei revoga o decreto por ser regra jurídica
normativa superior a ele.

- Parecer nQ 250/90 e 256/90. Agrotóxicos. Minuta de
Decreto que regulamenta a comercialização e o uso de agrotó
xicos, seus componentes e afins e dá outras providências.
Apreciação (Processo 020.000.914/90)

- Parecer n° 251190. 258/91-5! SPR. Requerimetno para
regularização de lotamento. Inabilitação~

- Parecer nQ 252/91-5° SPR. Condomínios horizontais.
Burla à legislação pertinente. Alcance de liminar concedida
pelo STF quanto a dispositivos de lei local.

- Parecer nQ 255/90-5' SPR. ApreCiação sobre projeto
de lei que disciplina a produção, comer<;ialização, consumo,
uso, controle, inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus com
ponentes e afins.

- Parecer n° 262/91·5~ SPR. Comissão de Recursos Hídri
cos para irrigação. Análise d(.' questões ;jurídicas. Validade
de quesitos.

- Parecer nQ263/91-5' SPR. Denúncia de desmatamento
e construção de barragem. Comprometimento de recuperação
da área.

- Parecer nQ 265/5~ SPR. Loteamento. Existência de vá
rias exigências legais para sua constituição. Burla à legislação
pertinente.

- Parecer nQ 269/91-5' SPR. Processo de regularização
e desconstituição de "condomínio rural" previsto na legislação
local.

- Estudo. Competência institucional dos Estados e Mu
nicípios na Constituição Federal em matéria de meio ambien
te. A proteção jurídica do meio ambiente. Legislação do Dis-
trito Federal (1991). '

Relatos de experiência:
Elaboração e regulamentação da legislação distrital de

proteção ambiental e controle de agrotóxicos. Transcrição
de inteiro teor dos respectivos processos (1991).

Legislação do Distrito Federal aprovada. Transcrição dos
respectivos processos (1989/90).

Acórdãos e sentenças: ,
Ap. Cível 16291 - MS. Não é inconstitucional àecreto

que proíbe ligação de energia elétrica em loteamentos irregu
lares.

MS 1176. Denegação e instauração de ação penal contra
.impetrante. Loteamentos irregulares.

Sentença (Processo nQ 5.894/90) em MS. Loteamento irre
gular. Denegação da segurança.

Sentença (Processo nQ 3.445/88) MS. Inépcia de inicial.
Loteamento irregular.

Sentença (Processo nQ 4.311/90 MS.) Fiscalização de ór
gão ambiental em loteamento. Legalidade do ato. Denegação
da ordem.

Sentença (Processo nQ 15.342189) Ação Civil Pública. Lo
teamento irregular. Art. 269, 11 do CPC. Procedente.

Processo nQ 16.387 - Ap. Cível. MS. Não é ilegal ato
de autoridade que nega alvará de construção a loteamento
irregular.

Processo nQ 2.029/88 - MS Ap. Cível. Legalidade de
ato que veda prestação de serviços públicos a loteamentos
irregulares.

Processo nQ 4.499/87 - Sentença."Concessão de segurança
para sustar demolição de prédios em loteamentos irregulares
até decisão final de ação judicial própria.

Ap. Cíveis 15847/18735/15514. Processo n9 4.502/87. Sen
tença. Denegação de MS. Validade de ordem administrativa
que manda demolir prédio em loteamentos irregulares.

RHC·4511/4825 - 4717. O parcelamento condominial
de gleba para fins urbanos sem a prévia autorização da munici
palidade pode tipificar o crime do art. 50 da Lei 6766/69.
Negados.
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STJ - Suspensão de Segurança. 55100/DF. Não pode
deixar de ser visto como uma séria ameaça à ordem pública
o ato que impede ou impõe restrições a um poder que tem
por finalidade precípua a proteção do interesse público.

Ap. Cível 13736. Ap. Cível em ação de dúvida. Impres
cindível a intervenção do MP em pedido que envolva interesse
público em registro e transcrição imobiliária. Recursos conhe
cidos e providos.

Processo nQ 6.038/90. Sentença. Ação Civil Pública. Polui
ção do Ar. Rodoferroviária. Julgamento antecipado da lide.
Proibição de utilização de subsolo sem ventilação para embar
que e desembarque de passageiros.

Processo nQ 15.674/89. Ação Civil Pública. Obrigação de
fazer. Instalação e equipamento antipoluente em torrefação
de êafé.

Processo no31.169. Ação Civil Pública contra frigorífico.
Danos à biota aquática. Procedência. Obrigatoriedade de ins
talar equipamento antipoluente.

Processo nQ 3.035/87. Interdito proibitório para evitar
ação decorrente de poder de polícia em loteamento irregular.
Receio é real, mas não é justo. Improcedência.

Processo nQ 4.440190. Ação Civil Pública. Impacto am
biental causado por clube em decorrência de derrubada de
mata ciliar. Poluidor indireto.

Processo nQ 6.083/90. Pedido de suspensão de efeitos de
sentença prolatada em MS, enquanto tramita recurso, para
coibir benfeitorias em loteamento irregular. Concedido, para
evitar lesão à economia popular.

Processo n9 22.148. Ap. Cível. Loteamento irregular lega
lidade de decreto que veda a concessão de energia 'elétrica
a loteamento irregular.

Processo n9 20.965. Ap. Cívil MS. Não pratica ilegalidade
e nem comete abuso de poder a autoridade coatora que proíbe
o proprietário de erigir benfeitorias de qualquer natureza em
loteamento irregular.

Teses:
Quadrilátero Cruls (1987).
Os interesses difusos e a coisa julgada na nova ordem

constitucionaL (1988).
O Código de Defesa ao Consumidor e a Administração

Pública. Limites de Aplicação (1991).

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
Dissertação de Mestrado: Constitucionalização do Direi

to Ambiental no Brasil (1992).

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul
Petições:
Pedido de s~spensão de liminar. Infração à Lei 7805/89

(1989).
Informações em mandado de segurança, impetrado a fim

de permitir garimpagem mediante a utilização de equipamento
proibido (draga) (1989).

Contra-raz~es de apelação. Infração à Lei 7805/89 (1990).
Informações em mandado de segurança. Admissão como

assistente litisconsorcial. Equilíbrio ambiental vezes direito
de pescar. Estado de relevância (1990).

Informações em mandado de segurança contra ato da
polícia florestal estadual. Fiscalização ambiental. Interdição
de atividade através de auto de infração. Utilização de instru
mento não permitido, segundo o impetrante (1990).

Estado requer ingresso em mandado de segurança como
litisconsorte. Polícia Florestal Estadual (1990).

Informações em mandado de segurança prestadas pelo
Estado como assistente litisconsorcial. Pesca ilegal, ofedendo
fauna ictiológica da região panteneira (1990).

Contestação em cautelar inominada. Apreensão de pesca
do. Pesca predatória (1990).

Informações em mandado de segurança. Conflito alegado
entre proibição de decreto estadual à pesca e legislação fede
ral. Poder de polícia em matéria ambiental (1990).

Informações em MS. Processo n9 234/90. Inconstitucio
nalidade do Decreto nQ 5.244/89. Competência concorrente
para legislar sobre meio ambiente (1990).

Medida cautelar inominada. Proc. n9 103/91. Ilegitimi
dade ativa do autor. Falta de documentação. Ausência de
fumus boni iuris e periculum in mora. Violação arts. 797 e
804 CPC (1991).

Requerimento de suspensão de medida liminar. Compe
tência da autoridade coatora (1990).

Apelação cível em mandado de segurança. Estado requer
Ingresso como litisconsorte necessário. Preservação ambiental
x direito de pesca (1991). .

Sentença em mandado de segurança. Denegação. Hotel
Rio Verde x Ibama (1991).

Apelação cívil, com base nos artigos 188 e 513 do CPC.
Interdição de frigorífico (1991).

Razões de Apelação Cível. Interdição administrativa por
razões ambientais (1991).

Acórdãos e Sentenças:

Sentença. Denegação de mandado de segurança por falta
de licenciamento ambiental (utilização de draga em garimpa
gem) -1989.

Sentença. Concessão de mandado de segurança contra
ato de polícia florestal. Exame de validade e eficácia de ato
administrativo. Descumprimento do princípio de ampla defesa
.(1990).

- Sentença. Processo cível 338/90. Confirmação de limi
nar. Julgamento antecipado da lide. Ilegalidade de interdição,
em virtude de ter sido realizada por autoridade incompetente
(1990).

- Sentença Justiça Federal. Denegação de Segurança.
Legalidade de proibição de pesca, contida em Decreto Esta
dual, Princípio basilar de supremacia do interesse público so
bre o privado. Devastação dos recursos naturais de modo
irracional e indiscriminado, por constituir um dos mais graves
problemas a ser enfrentado na atualidade, exige a imediata
ação da administração pública (1.990).

- Acórdão. Denegação de mandado de segurança.
Ementa: "A falta de licença prévia para o exercício das ativida
des da apelante - pesquisa e garimpagem - consubstancia
irregularidade de conduta que, por lei, pode ser punida com
a paralisação das atividades. Caracterizando-se a ação manda
mental, pelo rito sumário, a prova plena e pré-constituída
dos fatos alegados, impossível sua utilização para proteção
de fatos ou situações iridefinidas, indeterminadas, ou cuja
extensão não estejam delimitadas" (1991).

- Acórdão. Atoadininistrativo praticado por autoridade
incompetente caracteriza ofensa a direito líqüido e certo
(1991).

-Acórdão. Ementa (sínte.se). Demonstrados os pressu
postos para a suspensão limil1'ar do ato administrativo, mot:
mente se evidentes a incompetência da autoridade e o cercea
mento de defesa (1991).
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- Acórdão. Mandado de Segurança. Decreto Estadual
5.644/90. Proibição de exercício da pesca durante a PIRACE
MA. Competência legislativa suplementar do Estado. Contra
riedade à Lei Federal 6.769/88 inexistente. Pesca artesanal.
Prevenção necessária à preservação dos recursos naturais da
região pantaneira. Constituição Federal art. 225. Supremacia
do interesse público sobre o particular (1991).
Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais

Artigo:
- Proteção do meio ambiente marinho.

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná
- Tese:
- A proteção ambiental e o direito brasileiro de proprie-

dade (1991).
- A tutela do patrimônio ambiental estadual via discrimi

natória judicial (1992).
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

- Pareceres:
- Em matéria de defesa do meio ambiente, a União,

os Estados e os Municípios têm atribuições fiscalizadoras co
muns. Em matéria de extração de areia, a apresentação do
RIMA afigura-se necessária (1989).

- Meio Ambiente. Atribuições estaduais e municipais.
Conflito de atribuições e atribuições concorrentes (1989).

- Descumprimento de deliberação da CECA e da FEE
MA - Mandado de Segurança denegado - continuidade
pela empresa de exercício de atividade poluidora - Sugestão
de ajuizamento de ação civil pública - Exercício do Poder
de Polícia do Estado diante das leis vigentes (1989).

- Descumprimento de Interdição deliberada pela CECA
e FEEMA e imposta pelo Exm9 Sr. Secretário de Estado
de Obras e Meio Ambiente (1989).

- Interdição. Atividade poluidora. Configura crime de
desobediência (C.P. art. 330) o reinício de atividades sob
interdição, quando não exista penalidade específica para este
ato (1989).

- Poder regulamentar. Irretroatividade das leis. Regula
mentação da Lei n9 1.681, de 19 de junho de 1990, que dispõe
sobre a elaboração de Plano Diretor para as áreas de Proteção
Ambiental que sejam criadas no Estado do Rio de Janeiro
(1990).. ' . . . .

- Competência para legislar sobre proteção ao meio am
biente. Legislação municipal. Inconstitucionalidade.Coope
ração entre Estado e Município. Convênio (1991).

- Zoneamento industrial. Normas de Controle de Polui
ção. Compatibilidade das normas anteriores com o texto cons
titucional vigente (1991).

- Polícia Estadual do Meio Ambiente - Competência
da Administração Direta (CECA) com apoio Técnico de Func

dação (FEEMA). Nova lei de zoneamento - atividade indus
trial em zona não a prevê (1991).

- O Ministério Público, no exercício de suas funções
institucionais, não tem o poder de determinar o desfazimento
de atos administrativos; cabe-lhe requisitar informações ou,
munido das indispensáveis provas, propor ações de proteção
do meio ambiente (1991).

- A licença ambiental, como de resto qualquer licença,
tem efeito declaratório de um direito, que deve ser protegido
em face da lei nova (1991).

- O descumprimento dos termos (condicionamentos) do
licenciamento leva à sua cassação e não à anulação (1991).

- Permuta de bem imóvel estadual. Código Florestal.
Florestas de preservação permanentes (1991).

- Parcelamento de área. Inexistência da licença ambien
tal. Interdição administrativa do empreendimento (1992).

- Mata Atlântica - Patrimônio Natural-Tombamento
pelo órgão estadual competente - impugnação do ato a pre
texto de sua impropriedade - direito à indenização - impro
cedência daquela e inexistência, de regra, deste, que se confir
ma "in casu" (1992).

Artigos:
- As funções essenciais à justiça e as procuraturas consti

tucionais (Sumário: 1 - Introduçáo. 2 - Poderes, órgãos
. e Funções Públicos. 3 - Funções Essenciais à Justiça e seus
órgáos de Atuação. 4 - Princípios Constitucionais das Procu
raturas. 5 - Regime dos Agentes das Procuraturas Constitu
cionais. 6 Conclusões). 1991.

- A proteção ao meio ambiente na Constituição Brasi
leira. (I - Introdução: A questão ambiental. 11 - Consti
tuição e efetividade. III - O Direito Ambiental na Consti
tuição. IV - Meio Ambiente e Federação. V - Meio Am
biente e poder executivo. VI - Meio Ambiente e poder legis
lativo. VII - Meio Ambiente e poder judiciário. VIII 
Conclusões) 1992.

- Política agrícola e fundiária e ecologia. (Introdução.
Preservação dos valores ambientais. Fundamentos constitu
cionais. Alguns aspectos técnicos. Conclusão) 1992.

- O meio ambiente urbano no Brasil (1991).
Tese:
- Meio Ambiente, Tributação e vinculação de impostos

(1991).
. -:- A Proteção do Meio Ambiente na Constituição Brasi

~ejia. (19)
Livros:

, Introdução ao Direito Ecológico e ao Direito
Urbanístico. Forense (1975).

Direito da Participação Política. Renovar (1992).

Procuradoria·Geral do Estado do Rio Grande do Sul
. Pareceres:
-Parecer 4.071. Desapropriação de imóveis rurais por

~tilidade pública. Exegese do art. 59, item k, do Decreto-Lei
3.365/1941 (1979).

- Parecer 4.130. Preservação de bacia hidrográfica. Rio
e banhado em região metropolitana. Caracterização jurídica.
Domínio e utilização das águas. Restrições de interesse públi
co. Competência concorrente da autoridade estadual na pre
servação dos recursos hídricos. Aplicabilidade dos Códigos
de Águas e Florestal, lei de Proteção à Fauna e legislação
complementar (1980).

- Parecer 4.501. Brigas de galos. Legalidade e ilegali
dade das mesmas. Considerações doutrinárias e da jurispru
dência (1980).

- Parecer 6.001. Muitas. Legislação ambiental. Suspen
são de exigibilidade do pagamento. Decreto Federal 88351183,
art. 45. Agrotóxicos (1984).

- Parecer 6.809. Processo Administrativo. Recurso. Pre
clusão. A perda do prazo para recurso no processo adminis
trativo gera preclusão (Legislação ambiental) (1986).

Parecer
- Infrações sanitárias (1986).
Petições:
- Informações no MS 43.068/82. Constitucionalidade de .

legislação local. Validade de autuação administrativa. Legis
lação estadual de agrotóxicos.
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- Inform~ções em MS. Dados de fato inverídicos apre
sentados pela Impetrante (Rhodia S/A). Legislação estadual
de agrotóxicos (1982).

Contra-razões de apelação. MS 3381/83. Normas regula
mentares e legais. Legislação estadual de agrotóxicos.

Contra-razões de recurso extraordinário. Ap. Cível
584026249 Autuação administrativa. Multa. Legislação de
agrotóxicos. Danos ao ambiente e Saúde (1985).

Contra-razões de apelação (Processo 011.850.441.991).
Constitucionalidade de legislação local de agrotóxicos (1987).

Informação. Construção de muro em terreno marginal
ou reservado (1987).

. Legislação:
Legislação sanitário-ambiental do Estado do Rio Grande

do Sul.
Artigo:
Um alerta ao administrador público (1985).

Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina
Artigo:
A condição jurídica dos aterros das praias do mar.

Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo
Artigos:
Ações coletivas para a tutela do ambiente e dos consumi

dores' (1986).
Política do Meio Ambiente (1992).
Preservação do meio ambiente e desenvolvimento sócio

econômico.
Efeitos da Constituição sobre o direito anterior.
A Procuradoria-Geral do Estado e a Defesa dos Inte

resses Públicos.
'Princípios de Direito Urbanístico na Constituição de

1988.

RELAÇÃO DE PROCURADORES DE ESTADO

Com atuação na Área Ambiental ou de tutela de
interesses difusos em geral (ordem alfabética)

Procuradoria-Geral do Estado da Bahia
Rubens Nunes Sampaio

Procuradoria-Geral do Estado do Ceará
César Oliveira de Barros Leal
Dimas Macedo
Maria do Socorro Demétrio Ximenes'*
Pedro Ferreira

Procuradoria-Geral do Distrito Federal
Célio Afonso de Almeida'
Edson Chaves da Silva
Fernando Antônio Dusi Rocha
Francisco José Freire'
Humberto Gomes de Barros'
Ivan Chaves da Silva
Landerson Princinvalli de Almeida Campos
José Luciano Arantes
Leny Pereira da Silva
Luiza Lemos'
Melchisedeck de Almeida Campos'
Vera Francisca Fialho Mussi Amorel!i'*

Procuradoria·Geral do Estado de Mato Grosso
.Carlos Theodoro José Igueney Irigaray'*

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul
Candemar Cecílio Fechner Victório
Elide Rigon
Nélson Mendes Fontoura Júnior
Reginaldo G. Yamarico

Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais
José Afonso da Silva'

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná
Luiz Edson Facchin

Procuradoria.Geral do Estado do Rio de Janeiro
Diogo de Figueiredo Moreira Neto'*
Fernando Cavalcanti Walcacer'*
João Manuel de Almeida Velloso
José Edwaldo Tavares Borba
José Marcos Domingues de Oliveira
Luiz Carlos Guimarães Castro
Luiz Roberto Barroso
Marcos Villela Souto
Paulo Silveira Martins Legão Júnior
Pedro Augusto Sarmento Marques

Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul
Adnor Goulart
Avani Valéria Rigo Busato
Cirio Clemente Hartmann
Dária Suffi
Eliana Donatelle Del Mese
Jacques Távora Alfonsin
Lisete Skrebski
Manoel André da Rocha
Maria Alice Costa Hofmeister
Maria Aparecida Dias de Moraes
Marjori Teixeira Duren
Raquel Campani Schmiedel
Sílvia La Porta
Telmo Candiota da Rosa Filho
Verena Ema Nygaard

Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina
Gilberto D'Ávila Ruffino

Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo
Ada Pelegrini Grinover'
Alaor Caffé Alves
Anna Cândida da Cunha Ferraz
Clóvis Beznos
Fernanda Dias Menezes de Almeida
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
Regina Helena Costa

Procuradoria Geral de Justiça do Rio Grandé do Sul
Petições:
Inicial de Ação Civil Pública. Cumprimento de obrigação

de fazer. Danos provocados por indústria de papel e papelão.
Reparação de dano.

Inicial de.Ação Civil Pública. Cumprimento de obrigação
de fazer. QueImada em área de proteção ambiental.

Inicial de Ação Civil Pública com pedido de liminar de
cess~ç~o de atividade nociva, cumulada a reparação de danos.
PoluIçao sonora causada por bar..

Inicial de Ação Civil Pública. Obrigação de fazer e repara
ção de danos. Dragagem.

Inicial de Ação Civil Pública. Cautelar satisfativa. Trans
porte fluvial de cargas perigosas.

Inicial de Ação Civil Pública. Cessação de atividade noci
va e reparação de dano. Poluição causada por cutelaria.

Ação cautelar de produção antecipada de prova. Poluição
causada por torrefação.
(') Aposentado
(aJ Ministro do Superior Tribunal de Justiça
(uJ Procurador-Chefe
('U) Procurador requisitado por outro órgão.
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Ação Civil púplica. Poluição causada por empresa de
cimento e mineração.

Ação Civil púplica. Proteção a interesses difusos. Au
mento exorbitante de mensalidades escolares.

Ação Civil Pública. Proteção a interesses difusos. Divul
gação de informações de caráter privado a terceiros, desconsi
deração prescrição. SPC.

Inicial de Ação Civil Pública. Degradação ambiental cau
sada por aterro de rio para construção de parque náutico
de clube esportivo.

Inicial de Ação Civil Pública. Obrigação de fazer e repara
ção de danos. Construção e fiscalização de implantação de
estrada.

Inicial de Ação Civil Pública. Responsabilidade civil e
reparação de danos. Poluição causada por depósito de lixo.

Inicial de Ação Civil Pública. Responsabilidade civil e
reparação de danos. Poluição causada por esgotos.

Inicial de Ação Civil Pública. Nulidade de cessão de uso.
Pedidos de indenização e reintegração de posse.

Inicial de Ação Civil Pública. (inquérito civil 6/89). Lotea
mento irregular.

Inicial de Ação Civil Pública. Poluição causada por depó
sito de resíduos sólidos a céu aberto.

Inicial de Ação Civil Pública. Controle de gafanhotos
com pesticidas, contrariamente às normas legais vigentes.

Pareceres:
Parecer no agravo de Instrumento 590.077.707. Poluição

causada por lixão.
Parecer no Ag. Inst. 591.090.733. Lançamento de efluen

tes industriais sem tratamento.
Parecer na Ap. Cível 591.036.256. Poluição causada por

depósito de lixo.
Acórdãos:
Acórdão. TJRS. Depósito de lixo. Dano ecológico é,

antes de tudo, uma questão de conscientização da sociedade
e a responsabilidade penal, conscientização dos juízes, MP,
advogados, legisladores e executivos. Relator: Des. Talai Se-

. listre. Ag. Inst. 590.077.707 provido em parte.
Acórdão TJRS. Ag. Reg. 591.008.370. "A companhia

teve tempo bastante para a instalação do equipamento neces
sário a obstiar a situação. Quero deixar consignado que este
país veio tolerando a poluição por largos anos." Provido
27-2-91.
Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo

Livros:
Direito Ambiental Brasileiro, RT, 1982, 1989, 1991. Ma-

lheiros, 1992.
Legislação Ambiental do Brasil. AMPSP, 1992.
Artigos:
A participação comunitária na tutela do ambiente (1992).
Os princípios do estudo de impacto ambiental como limi-

tes da discricionariedade administrativa (1992).
Responsabilidade no direito ambiental brasileiro (1992)

MINISTÉRIO PÚBLICO
- Atuação na área ambiental -

- Procuradores e Promotores de Justiça-

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul

Anízio Pires Gavião Filho
Ariovaldo Perrone da Silva
Carlos Dia:> Almeida
Cláudio Bonatto

Juanita Rodrigues Termignoni
Orci Paulino Bretanha Teixeira
Sílvia Cappeli
Solange Maria Palma Alves
Ruy Luiz Burin
Voltaire de Lima Moraes'*

Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Antônio Chaves
Antonio Hermann Benjamin
Edis Milaré
Paulo Affonso Leme Machado'

o SR. ANTÔNIO DE JESUS (Bloco Parlamentar Demo
crático - GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, por entender que o Orçamento da
União é o suporte de propulsão dos Estados e Municípios,
apresentei emendas à Comissão Mista de Orçamento e obtive
a aprovação de 80 bilhões e 200 milhões de cruzeiros nos
relatórios parciais.

A aprovação das quinze emendas por mim apresentadas
visam a beneficiar vários Municípios do Estado de Goiás nas
áreas de saneamento básico, pavimentação e drenagem, infra
estrutura urbana, controle de enchentes, construção do Presí
dio Regional de Goiânia, construção, reforma e ampliação
do Hospital-Geral de Goiânia e construção do Hospital Muni
cipal de Caldas Novas.

Com recursos obtidos por meio de um trabalho coerente
e sensato, podemos atender às múltiplas necessidades dos
Municípios e promover o desenvolvimento do Estado, para
propiciar mais dignidade e qualidade de vida aos munícipes
e coestaduanos.

Por certo, o amanhã do meu Goiás saberá reconhecer
os seus representantes que, com denodo e sensatez, conquis
tam recursos econômicos para grandeza do Estado.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Parlamentar
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, o Presidente Itamar tem estimulado práticas
inovatórias no sistema nacional de abastecimento, ensejando
revisões de métodos e procedimentos que conduzem à reflexão
de todos aqueles que atuam no segmento de importação e
produção, distribuição e comercialização do petróleo e seus
derivados e do álcool combustível.

A revenda dos derivados de petróleo, composta por 25
mil pequenos e médios empresários genuinamente nacionais,
não está alheia aos acontecimentos. Ao contrário, sendo o
elo final de ligação com o público consumidor, os postos de
revenda, também conhecidos "postos de gasolina", estão aten
tos e dispostos a participar ativamente dos métodos do novo
Governo. .

Parece haver, entretanto, um processo de desinformação
generalizada que pode gerar resultados contraditórios ao dese
jo do Presidente da República.

Os postos ainda se ressentem de açodada desregulamen
tação imposta pelo Governo anterior, que se limitou a modi
ficar procedimentos na sua área específica de atuação, não
sendo complementada por atos de maior profundidade que
evitassem a fragilização do setor.

Na questão do anúncio prévio dos preços, são os postos
que correm os maiores riscos, pois não têm como evitar o

(') Aposentado
("'*) Presidente da Confederação Nacional do Ministério Público

(') Aposentado
(**) Presidente da Confederação Nacional do Ministério Públíco
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atendimento da demanda dos consumidores em qualquer
quantidade que for requerida. Por outrolado, com freqüência,
não são atendidos pelas companhias distribuidoras em seus
pedidos. .

Nos últimos três meses todos os 'segmentos envolvidos
no abastecimento do petróleo e seus derivados estão a reinvin
dicar melhores margens de remuneraç~o. Os postos não são
exceção, com o agravante de comporem o único elo que efeti
vam~nte abre ao público sua planilha de custos, como é o
desejO do Presidente Itamar. Ainda assim, a defesagem da
remuneração dos postos em relação aos custos já inéorridos
ultrapassou a barreira dos 60%. ' .

A soma de todos esses fatores pÕe e.mrisco o equilíbrio
do sistema, pois os postos, para se manterem ativos no merca
do, são obrigados a recorrer aos' empréstimos bancários, num
doloroso caminho sem volta. .

O Governo, através do DNC ---.: Departamento Nacional
de Combustíveis, dispõe de todos os eleméntos necessários
para evitar os riscos que se vislumbram com a atual situação.
C? primeiro deles, e de suma gravidade, é que a descapita
hzação crescente dos postos facilita'. a entrada da distribuição
na área de atuação dos postos, ou seja, nO varejo.

O segundo grande e iminente risco é que a alternativa
para se evitar a descapitalização está no desemprego. Os pos
tos empregam 300 mil pessoas - mão-de-bbra de baixa qualifi
cação - que, se reduzidas em um terço, permitem aos postos
a recuperação de parte de sua saúde financeira.

Ambas as hipóteses, como estou informando, não contam
com o apoio da Federação Nacional do Comércio Varejista
de Combustíveis e das Empresas de Garagens, nem' dos 31
sindicatos a ela filiados, mas são apresentadas como forma
de evjdenciar a gravidade da situação.· . .

E preciso que o Governo fique aténto para o 'quadro
de. gravidade em que Se encontram os postos de réverida,
pOIS, sendo o elo de ligação com a sociedade consumidora,
a falência do sistema de comercialização' compromete todo
o esforço até agora desenvolvido pelo novo Governo.

Tenho certeza de que o Presidente Itamar, melhor infor
mado a respeito do 'assunto, não teria permitido que àsituação
dos postos chegassem onde chegou. . .

o SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco Parlamenta:r~
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) ....2 Sr. Presidenté, SI'+'
e Srs. Deputados, domingo próximo, 24 de janeiro,vamos
comemorar mais um Dia do Aposentado, quando nossa Previ
dência completa 70 anos de existência, assunto muito bem
retratado na edição da Tribuna do Rio de' Janeiro" de hoje
cujos principais tópicos cito a seguir: '

"O Ministro Antônio Britto herdou um pesado
encargo de 70 anos de erros acumulados no Ministério
da Previdência, que no próximo diil24 completa aniver
sário. São erros de desvios, malversação, empreguis
mo, corrupção e fraudes, muito difíceis de debelar no
~urto espaço de dois anos de sua gestão. O principal
e o calote do Governo, que já acumula a incrível cifra
de 30 bilhões de dólares, conforme denúncia da ANFIP
- Associação dos Fiscais Previdenciários. Mais uma
vez desviam-se recursos da contribuição dos trabalha
dores para obras estranhas ao sistema, como a constJ;U
ção do parque siderúrgico de Volta Redonda. Os Go
vernos. que sucederam Getúlio Vargas seguiram ames
ma onentação de fazerem do Caixa da Previdência
o seu caixa-reserva, do qual lançavam mão sem dó

nem piedade. Eram hidrelétricas, estradas, obras de
Saneamento. Tudo servia de pretexto para a utilização
dos recursos e reservas da Previdência. No Governo
de Juscelino Kubitschek, porém, o avanço foi brutal,
pois as metas eram a construção de Brasília e financiar
a indústria automobilística. A partir de 1966, com a
fusão dos antigos IAPS e a criação do INPS, continua
ram os desvios com obras que nada tinham a ver com
a Previdência. Mais tarde, ainda nos Governos milita

'res, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência
Social, um super-ministério com orçamento quase igual
ao da União.

O Governo deu então um verdadeiro "golpe do
baú", transferindo para a Previdência Social os encar
gos sociais da União, pagando a todos os benefícios
dos segurados do extinto Ipase, dos Correios e Telégra
f~s e outros. Para se ter uma idéia dessa sangria, basta
dIzer que quase a metade das despesas com benefícios
eram para segurados que deveriam receber pelo Tesou
ro Nacional, uma vez que jamais contribuíram para
a Previdência Social. As despesas para pagamento des
ses benefícios estavam em 1990 na ordem de 45%,
'pará pagamento de um milhão de servidores públicos,
e -os restantes 55% para os segurados da Previdência
Social, ou seja; 10 milhões de benefícios. Em razão
desses acontecimentos, os aposentados reagiram, dan
do um basta e tratando de se organizar, pois afinal,
.era a própria sobrevivência que precisavam garantir.
Em 1985 surge no Rio a Asaprev - Associação de
,Aposentados e, Pensionistas da Previdência Social e
em Curitiba a Cobap\ que passam a comandar a reação

.'contra a exploração de seus direitos.
Durante o Governo José Sarney, com Waldir Pires

à frente do Ministério da Previdência, iniciou-se o pe
ríodo de caça aos maus pagadores.. A Previdência come
çou a· apresentar sucessivos superávits. Depois disso,
com Rafael de Almeida Magalhães, ocorreu a compra
de.apartamentos em Brasília e do prédio da Dataprev,
·em Botafogo, no Rio. ..

Com o Ministro Renato Archer, os aposentados
'respiraram· aliviados, pois foi nessa administração que
obtiveram a maior recuperação das perdas em seus
pro:veI,lt.os, após 4iscussão com o próprio Ministro em
mesa-redonda. O Ministro Jáder Barbalho foi um de
sastre, assim como seu sucessor Antônio Rogério Ma
g.ri. Os aposentados,. porém, tinham a seu favor a Cons
tituição ~ souberam lutar por seu respeito e acatamen
to.

. A' batalha dos '147% marcou época, e o Ministro
Remhold Stephanes não teve remédio se não reconhe
<:e,r que Magri desrespeitou a. Constituição. Antônio
Britto se compromete a acabar com as fraudes com
a corr\lpção e principalmente com a violação dos'direi
tos dos segurados, que o estão observando sempre
com "um olho no gato e outro na sardinha". '

Suas principais reivindicações hoje são:
. 1- participar dos Conselhos de Seguridade So-

cIa~; , ,
2 -;- reposição das perdas e 3 - fim da corrupção'. "

Esta já não 'é a primeira vez que tenho a oportunidade
de expressar minha opinião, amiga e de apoio, a favor dessa
classe que abr~ga também vários parentes e amigos, meus
e de V. Ex" cUJos recolhimentos à Previdência ajudaram mui-
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tos Governos em seus desmandos demagógicos quando, não
medindo as conseqüências ao lançarem mão daqueles valores,
dilapidaram os fundos dos institutos previdenciários.

Apraz-me felicitar aqui os aposentados do Brasil, de Mato
Grosso e, em especial, de minha cidade natal, Rondonópolis,
onde também souberam unir-se sob a forma de associação,
organizada e democraticamente, para o qual o Sr. Lamartine
da Nóbrega, um dos baluartes na luta em prol de sua categoria,
foi eleito Presidente, e será empossado no próximo dia 24.

Quero deixar também meu agradecimento à Associação
dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social do Esta
do do Rio de Janeiro - ASSOPREV, que gentilmente nos
cedeu os subsídios para a elaboração deste texto, em bases
que retratem a realidade vivida hoje pelo sistema previden
ciário oficial.

Srs. Deputados, ao votarem matérias concernentes a essa
classe, lembrem-se do amanhã, quando também poderemos
estar,precisando do apoio desta Casa de Leis. Vambs sempre,
com o mais alto espírito humanitário, apoiar os aposentados
em' suas mais justas e fundadas reivindicações.

Tenho dito.
'O SR. JOSÉ MOURA (Bloco Parlamentar - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e' Srs. Depu
tados, ano passado, mais uma vez, o Sport Club do Recife
sagrou-se campeão de futebol em meu Estado, confirmando
seu favoritismo e coroando com chave de ouro uma das melhoc
re's administrações que o clube teve em sua quase cemenária
gloriosa jornada.

. Por já ser uma rotina à conquista de 'campeonatos pelo
Sport, deixei de fazer o registro na ocasião, o que faço neste
momento, motivado pelo artigo do Prof. Amaury Medeiros,
médico dos mais renomados do Estado de Pernambuco e um
dos orgulhos da família rubro-negra.

, Peço, Sr. Presidente, a transcrição do artigo de sua auto
ria; publicado ontem no Jornal do Commercio, pois retrata
não só o meu pensamento, mas o de quase a unanimidade
daqueles que torcem pelo clube do Leão da Ilha, fazendo
especial ressalva ao entusiasmo ali demonstrado pelo Prof.
Amaury Medeiros pela feliz idéia do Presidente Vanderson
Lacerda e sua equipe de abrigar nas dependências do nosso
clube' uma escola que inicia este ano suas atividades.

ARTIGO A 'QUE sE REFERE O ORADOR:

GOL DE LETRA

A bola bailarina dança de pé em pé, acariciada
, por uns, maltratada por outros - Amaury Medeiros

Tarde de domingo. Os raios de sol iluminam o verde
do ~I'amado e o sorriso das faces: To,réedo,res - alegres e
festiVOs - vão chegàIido em borbotões. Os cambistas apres
sados de maneira desordenada, na ânsia do'lucrb'fácil.

Camisas ebonês rubro-negros que se'cruzam ese confun
dem na expectativa do alegre triunfar ou no amargo da perda.
Rostos suados e peitos'ofegantes em fila indiana.

Ingressos nas mãos. Degraus galgados por passadas largas
e firmes dos mais jovens, curtas e vagarosas dos mais idosos.
Todos irmanados no pensamento da conquista. Estádio reple
to. Vazio não mais. A Ilha se enche de luz e de gente. Retiro
de esperanças que se renovam em' caâa temporada. Os pon
teiros. do relógio se aproximam das cinco. horas. Bandeiras
se agitam. Fogos espoucam no ar numa zoada de ensurdecer.
Repórteres nas últimas entrevistas. Fios que se entrelaçam
no tapete verde numa malha radiofônica. Músculos e nervos
retesados. Os atletas prontos aguardando o início da partida.

O juiz olha para um lado e outro: o jogo começa. A
bola bailarina dança de pé em pé, amaciada, acariada por
uns, ou chutada com violência, brutalizada, por outros. Os
minutos passam rápidos. A voz orquestrada da multidão ecoa
aos quatro cantos o grito de guerra desafiante e picaresco:
"um, dois, três, quátro, cinco mil; eu quero que o Náutico
vá pra..." Termina o primeiro tempo. O grito de gol preso
na garganta. Cervejinha gelada ou sorte para esfriá-la. Radi
nho de pilha colado ao ouvido. Que dizem os comentaristas?
O time voltará o mesmo ou o técQ.ico fará alguma substituição?
Os três homens oe preto 'retorn~m e esperam no círculo cen
tral. Os jogadores voltam correndo; fogosos corcéis em busca
da fama. Os 45 minutos restantes são de arrebentar corações.
Um deles, arrebentado, é conduzido à ambulância. Jogo es
quentado, do tipo que o torcedor gosta: lá e cá, com chutes
nas traves e goleirosfazendo defesas mil~grosas.

Aos 40 minutos o ponteiro escapa pela esquerda e centra
para a grande área: o crioulo veloz e sortudo chuta certeiro.
Bola no fundo da rede. J:lalançaram. o "filó da noiva". Os
rubros-negros explode,m ,num grito de orgasmo coletivo:
GOOOOOOOOOOL! Termina o tempo normal. Após des
can~o e muita massagem, os combatentes voltam a porfiar,
extenuados, na fase de prorrogaç&o.

O Sport joga,pelo empate, o que se mantém apesar das
investidas perigosas do valente e brioso adversário. Faltam
poucos segundos. Tempo esgotado.

- "Juiz ladrão, filho da p... , termina logo esta m... ".
O jui:i:, coitado, que nunca deixa de ser ladrão, sobretudo
para os perdedores, ergue os braços e pede a bola. Alegria

.contagiante, incoJ;l~r9Iável. Os jogadores, ciosos da integri
dade física, correm apressados para os vestiários, cieixando
para depois abraços e beijos. Os portões do gramado são
abeJ;1:os. Os mais ansiosos e afoitos pulamo alambrado. Vê-se
então um espetáculo colorido e até certo ponto barbaresco,
de fanáticos que se chocam e se abraçam, ajoelham-se e cho
ram, rasgam redes. e camisas, no extravasamento do triunfo
final: Sport bicampeão de 1992! A sirene não pára de tocar,
est~idente e nervosa. O pipocar mais forte e demorado dos
fogos.

Ser campeão é uma rotina na vida dos rubro-negros. O
Sport nasceu predl:(stinado a ser vencedor. A fibra leonina'
tem a' textura dos fortes, e o rugir da fera ecoa no mais e~con

dido das cavernas. A. bandeira vermelho e preta tem tremulado
nos mastros da vitória em variados tipos de atividade esportiva.
Natação, futebol, basquete, vôlei, hóquei e patins, entre ou
tras têm pontificado nas glórias rubro-negras. Troféus enrique
cem o acervo hist6rico do Clube e medalhas estufam peitos
de atletas orgulhosos.

,O Sport de hoje, através de sua Direroria, alcançou triun
fo mais expressivo, 'digno de menção e elogio: adiantando-se
às agremiações congêneres, abriu suas dependências ao Ensi
no. O Sport passa a ser agora, além de exemplar organização
esportiva, pioneiro num programa de ensino/aprendizagem,
construindo um colégio para 800 alunos do pré-escolar à 89

série e que comerçàrá a funcionar em fevereiro de 1993. Salas
de aula funcionando em suas dependências, e toda a sua estru
tura sociesportiva será utilizada nesse esforço integrado.

Que os outros 'clubes - esportivos, sociais e recreativos
- da nossa cidade, sigam o exemplo do Sport. Se assim o
fizerem, estão contribuindo, sem grande,<> gastos operacionais,
para a melhoria do padrão de vida de nossa gente, criando
oportunidades nunca dantes imaginadas para os desvalidos
da sorte. CIACs naturais já existem. É só aproveitá-los. Que
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os órgãos oficiais entendam a iniciativa do Sport e de outros
~lubes. que 'pal~ilharem a mesma trilha, ajudando-os com
mcentIvos fIscaIs e outros tipos de incentivo.

. O meu, o s~u, o ~osso rubro-negro deu o pontapé inicial.
MaIS uma vez tnunfara carregando consigo outros vencedores.
Foi o maior gol na história do glorioso Sport Club do Recife:·
gol de letra!

A SRA. MARIA VALADÃO (Bloco Parlamentar - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs.
Deputad~s, com o Governo Itamar Franco, o problema da
re~or~a fIscal, também chamado de ajuste final, voltou ao
pnme~ro. I:lano das preocupações. Na verdade, tão logo a
ConstItUlçao Federal de 1988 foi promulgada, a prática de
monstrou que entre os objetivos iniciais dos Constituintes
e a realidade do País havia, como há, grande distância. Natu
ral, pois, que Capítulo "do Sistema Tributário Nacional"
particulannente a Seção que trata "Dos Impostos da União":
fosse desde logo objeto de projetos de modificação parcial.

Ne.sta Ca_sa e ~~ Senado tramitam numerosas propostas
com onentaçoes dIstintas, formuladas muitas vezes ao sabor
das conveniê.ncias do momento. Há as que modificam profun
damente o SIstema Tributário Nacional e que por isso mesmo
s~põem alteração do.te~to da Carta M~gna; e há as que tangen
Clam o problema; llmItado-se a majorar ou a, conforme o
caso, reduzir alíquotas.

E muito comum que umas e outras propostas cheguem
ao Congresso no final do ano legislativo, sob o retexto, às
vezes mal disfarçado, de obter recursos, "fazer caixa" para
o g0.verno. Aconteceu com o Governo Collor, e dessa dolorosa
reahdade, com razão maior, não escapou o Presidente Itamar
Franco.
. A matéria trazida à nossa consideração, pela sua comple

XIdade e.importância, exigiria análise e aprofundamento, de
bate maIS acurado, longe do afogadilho e da correria que
caracterizam o fim e o início de cada período legislativo.

. .Há quem sustente a criação do Imposto Único, que substi
tU!lfla todos os demais. A idéia sequer estava assimilada e
f~I logo aproveitada para legitimar a cobrança de mais um
tnbuto, o Imposto sobre Transações Financeiras, com a finali
dade de gerar mais 7,5 bilhões de dólares de arrecadação.
, . Um ~os pontos do esperado ajuste fiscal diz respeito
a tnbutaçao dos combustíveis, sobre os quais incidiria o IPI,
parecendo, à primeira vista, tratar-se de medida claramenre
inflacionária, apesar do nobre objetivo da proposição: a con
servação da malha rodoviária.

Co~t~oversa também é a criação da contribuição sobre
valor adICIonado que substituiria o Finsocial, a contribuição
sobre,~ lucro e o PIS. Na verdade, é muito difícil imaginar
na pra~Ica.o comporta?1~ntodos tributos propostos. Atingirão
a ~ua fmalIdade? PropICiarão os recursos de que o País precisa?
Nao sabemos. Temos certeza, porém, de que melhor seria
m~nter o Finsocial, com o perfil constitucional que o Supremo
Tn~)Unal Federal.1he reconheceu e, sobretudo, aprimorar e
estimular a máquma arrecadadora. Em outras palavras, com
bater a evasão fiscal, punir duramente a conduta lesiva dos
son.egadores. Para isso, temos instrumental legal apropriado
e dIsponível. Basta aplicar as leis e oferecer melhores recursos
à Secretaria da Receita Federal. Combatendo a sonegação
- combate sem tréguas ou descanso - o governo com toda
c~rteza ati~g,U:á,desde l<:go, os ?bjetivos perseguidos do ajuste
fisc~l de dIfícil aprovaçao. Afinnamos que é de difícil apro
vaçao com base nas opiniões de nossos pares, em especial

dos integrantes da bancada de nosso partido, o PDS, que
após, as explanações dos eminentes economistas, Deputados
DelfIm Netto e Roberto Campos, posicionou-se pelo voto
contra a aprovação do mencionado ajuste fiscal.

o SR. MATHEUS IENSEN (Bloco Parlamentar - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, torna-se escandalosa a ação dos fabricantes de
remédios, quando, sem escrúpulos e desmedidamente, promo
vem aumentos nos preços de seus produtos, sem considerar
a grave crise econômica por que atravessa o País. .

Os parâmetros a serem observados na elevação de preços,
em qualquer segmento da produção e do comércio, deveriam
se~ os da elevação da inflação e do salário. Qualquer outro,
aCIma destes, é pernicioso, impróprio, caracterizadamente ga
nancioso e especulativo, devendo ser enquadrado nos pressu
postos dos crimes contra a economia popular e contra o consu
midor.

Outro detalhe, SI. Presidente, que se faz presente na
ação dos laboratórios é o da cartelização, que deve ser coibido
pelo Governo e pela Justiça, devendo o Congresso Nacional
entrar nessa querela mediante a agilização dos trabalhos de
uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, cuja instala
ção, requerida pelo Deputado Gonzaga Mota, em fevereiro
de 1992, ainda não ocorreu.

Esse dado demonstra que o Congresso Nacional já se
preocupava com o assunto mesmo antes do Poder Executivo
que, à época, se associava aos laboratórios no afã de explorar
o povo, como já provado nos processos que tramitam na Polí
cia Federal e na Justiça. O chamado esquema PC trabalhava
para que os remédios aumentassem de preços indiscrimina
damente, desde que ao esquema fossem dadas propinas em
níveis elevados.

Inclusive esse dado, Sr. Presidente, deve ser objeto das
preocupações da aludida CPI, entre outros elementos que
por certo su~girão, esclarecendo o avanço desmedido nos pre
ços dos medlcamentos,m observado ao longo dos últimos me
ses.

Trato deste assunto por perceber que o povo já se socorre
de tratamentos alternativos, muitos buscando, inclusive, a me
dicação veterinária, uma vez que esta, isenta de impostos,
se torna mais acessível ao bolso do assalariado.

Num país em que os pobres pagam impostos nos medica
mentos de que necessitam e os cães e cavalos são tratados
com remédios isentos de impostos, algo de errado acontece.
E pior: os laboratórios de remédios para tratamento de huma
nos agem de forma criminosa, explorando ao máximo os recur
sos daqueles que são colocados diante da morte.

.Por fim, Sr. Presidente, lamentando que o Congresso
NacH:mal tenha demorado a instalar a Comissão a que me
refen, quero expressar meu apoio ao Presidente da República
Itamar Franco na luta aberta que empreende contra o compor
tamento dos laboratórios que, gananciosamente, aumentam
os preços dos medicamentos, em especial daqueles de uso
contínuo. .

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados.

O SR. RUBEM MEDINA (Bloco Parlamentar - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Depu
tados, o sucesso de uma empresa estatal decorre fundamen
talmente do seu dirigente, de modo especial nestes tempos
em que os meios financeiros ao seu dispor nem sempre estão
à altura das suas necessidades.
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É o que está acontecendo com a Light, empresa do Grupo
Eletrobrás, no Rio de Janeiro. Experimenta ela, hoje, um
enorme acervo de bons serviços prestados à coletividade, gra
ças a um político que se revelou um grande administrador:
Joaquim Affonso Mac Dowe Leite de Castro.

Administrador competente, honesto e exigente, projetou
a empresa entre as melhores do grupo. Transparente na condu
ção da atividade empresarial, revela claramente os passos da
sua dinâmica empresarial.

O Presidente da Light instalou na empresa o processo
administrativo através da participação conjunta com seus em
pregados. Seus sindicatos atuam diretamente junto à Direto
ria, em perfeita sintonia e integração de interesses. Dessa
forma, valoriza o quadro de bons empregados e faz a empresa
atingir seu melhor perfil de desenvolvimento.

É importante observar sua atuação dentro do mais abso
luto respeito ao meio ambiente. Seus trabalhos nesse sentido,
dirigidos às bacias dos rios Paraíba e Paraíba do Sul, a partir
do reservatório de Lajes, são reconhecidos pela Unesco como
núcleo de reserva da biosfera.

Trabalho paritário de grande cunho social é desenvolvido
conjuntamente com a Federação das Favelas do Rio de Janei
ro, visando ao levantamento de dados e equacionamento dos
problemas das favelas. Assim, a par da sua missão mais impor
tante, qual seja, a de fornecer energia ao Estado do Rio
de Janeiro, atende também aos favelados, buscando resgatar
a enorme dívida social que o Rio de Janeiro tem para com
eles.

Enfim, Sr. Presidente, S1"'" e Srs. Deputados, por dever
de justiça não posso deixar de aplaudir e louvar a gestão
do Senhor Mac Dowell Leite de Castro à frente da Light
por tudo que pressencio e sei que acontece naquela importante
empresa estatal do Rio de Janeiro.

A SRA. WANDA REIS (Bloco Parlamentar - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S1"'" e Srs. Depu
tados, na onda de desperdício em que se procura, de longa
data, envolver a reputação dos políticos, só hão de salvar-se
os que se pautarem pela moralidade dos seus atos, pela honra
dez das suas atitudes, pela firmeza e retidão das suas diretrizes.

Homens públicos que sois, como nós, tendes a consciência
nítida do cumprimento do dever, com patriotismo e probi
dade, sem subterfúgios e sem máscaras. Prestar, portanto,
o nosso culto à dignidade e ao decoro desta vida pública
repleta de espinhos torna-se um imperativo categórico, dever
primeiro do mandato!

Nesta sessão, Sr. Presidente, a exaltação do princípio
da moralidade pública, em momento como o atual, de conver
gência de esforços em prol da Nação, não poderia deixar
de incluir por razão de elementar senso de justiça, sejam
quais forem as tendências ideológicas e políticas de cada um
vós, a figura ímpar, sumamente proba do jovem e brilhante
Ministro do Bem-Estar Social, Deputado Jutahy Magalhães
Júnior, a justificar o dito por Racine: "O valor nem sempre
aguarda o crescer dos anos".

Nunca faríamos, simplesmente, o prazer pelo prazer de
fazê-lo! O povo, decepcionado com os maus políticos, que
também os há apreensivo nesta transição governamental histó
rica, sobressaltado, ainda, pelo impacto das razões que motiva
ram o impeachment do ex-Presidente Collor, reclama e pro
pugna atos e providências enérgicas de saneamento morali- _
zador no setor público.

A hora é, sobretudo, de governo, na complexidade de
seus termos, acudindo ao presente e acautelando o porvir.
E Governo, senhores, é confiança, é autoridade moral! E
Governo é equipe honrada de mãos limpas, de quem é exem
plo eloqüente o eminente Ministro Jutahy Júnior nosso colega
nesta Casa.

As medidas altamente patrióticas que S. Ex~ vem tomando
na esfera de sua Pasta são dignas dos maiores encômios. Macu
lado por escândalos, segundo a mídia, o atual Ministério do
Bem-Estar Social, em tempo recorde, conseguiu restaurar a
dignidade perdida, a começar pela iniciativa louvável de, antes
da liberação de verbas, enviar comunicado aos "notáveis"
locais, tais com') o Prefeito, o pároco, o delegado de polícia
e o Presidente da Câmara Municipal de vereadores, os quais
exercerão tarefa típica do ombudsman, fiscalizando o emprego
dos recursos do povo. De per se, Sr. Presidente, tal iniciativa
já poderia valer uma gestão administrativa! Mas S. Ex' o
Ministro Jutahy Júnior mais vem operando em busca de refor
ma ampla da Pasta que o Presidente Itamar Franco houve
por bem confiar-lhe. Premidos pelo tempo, atados às normas
regimentais, é-nos impossível desfiar aqui todas as medidas
já levadas a efeito por S. Ex' o Ministro do Bem-Estar Social.

Cabe-nos, por derradeiro, verberar contra qualquer aten
tado à probidade administrativa, contra a mentira nas urnas,
no orçamento, a omissão ante o mínimo ato de corrupção.

A venalidade, o servilismo, a afilhadagem às conveniên
cias pessoais acima dos interesses nacionais, a abdicação do
direito, o envenenamento pelo assistencialismo inconseqüente
e estimulador do marasmo e da preguiça, contra o qual já
bradava, em 1921, o grande Presidente Epitácio Pessoa, criti
cando os "óbulos" enviados ao Nordeste pelo Poder Central,
em detrimento da realidade de obras permanentes contra a
seca, com enorme dispêndio de verbas orçamentárias, isto
o Ministro Jutahy também pretende evitar, segundo o noti
ciário da imprensa, que publicou declarações suas.

Sr. Presidente, estamos em crise, crise típica de transição
governamental, todos o sabem. Porém, a consciência, quer
a nível de Governo, quer a nível de Parlamento, de como
sairmos delas sem conflitos sociais acirrados é enorme..

O Ministério do Bem-Estar Social - sua denominação
já o diz - tem a tarefa gigantesca de promover a dignidade
do povo, alçando-o tanto o quanto possível, ao status da cida
dania. O orçamento que gere é imenso e a missão nobilíssima!
Logo, de parabéns está o Presidente Itamar Franco, colocando
ali o Ministro Jutahy Júnior, enfatizamos à exaustão.

Não deve S. Ex' o Ministro dar ouvidos aos que porven
tura venham a investir contra a sua missão, movidos por razões
de ordem política regional ou pessoal. A Pátria a t.udo sobre
leva, sobre todos se alça!

Avante Ministro!
Sr. Presidente, o combate à corrupção não deve refleti..

apenas o caráter emocional de uns tantos, mas incorporar
a análise crítica dos últimos anos de desempenho da burocracia
pública brasileira.

Era isso a que nos propunhamos.

o SR. JOSÉ FELINTO (Bloco Parlamentar. PSTR 
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr;'
e Srs. Deputados, apesar de uma crescente preocupação com
as questões ecológicas, especialmente após a realização da
Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio
de Janeiro, a Rio-92, o Brasil ainda não estabeleceu uma
legislação adequada para preservar o que ainda resta de suas
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primitivas florestas. Na região Sul do País verifica-se um déficit
da ordem de 180 mil hectares/ano, no que diz respeito à obriga
ção de se repor as matas nativas derrubadas. Além do mais,
a reposição, quando ocorre, se dá com espécies vegetais defini
das como florestas homogêneas, com emprego da araucária,
do pinus e do eucalipto. Isso se deve aos efeitos da Lei n9

5.106, de 1966, que instituiu o primeiro incentivo para o setor
de reflorestamento, propiciando o surgimento das florestas
homogêneas. Até 1981, segundo dados do antigo IBDF, a
área cadastrada e efetiva de araucária, pinus e eucalipto era
respectivamente de 809,4 mil hectares e 694,9 mil hectares,
com predominância do chamado pinus elliotti, trazido dos
Estados Unidos em larga escala para os Estados do Rio Gran
de do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo.

Estudos sobre o comportamento dessas espécies demons
tram sua nocividade ao meio ambiente, a ponto de gerar fortes
reações a sua adoção em todo o mundo. As florestas de euca
lipto têm ocasionado problemas de erosão de solos, degra
dação do terreno, desertificação, assoreamento, alteração do
regime hidrológico das bacias e degradação da qualidade da
água.

Servindo para fins industriais, principalmente na indústria
de papel e celulose, na produção de madeira serrada e aglome
rados e na fabricação de resina, tais espécies de florestas homo
gêneas têm causado graves impactos ambientais.

Outros aspectos negativos estão na concentração fundiá
ria que ocasionam, através da incorporação das áreas de pe
quenas e médias propriedades rurais pelos grandes empreen
dimentos de reflorestamento e a conseqüente redução de espa
ços de produção de alimentos e na sensível queda do nível
de emprego pela expulsão da mão-de-obra.

A fim de corrigir essas distorções, estamos apresentando
à consideração de nossos pares um projeto de lei que visa
a instituir normas capazes de reverter o sombrio quadro. Na
lei ora proposta, a reposição florestal para fins industriais
não poderá ultrapassar, em cada Município, 50% da área
dos imóveis rurais. Nos Municípios onde o limite fixado tenha
sido ultrapassado, dar-se-á prazo de seis anos para a adequa
ção ao disposto no caput do projeto.

Estabelecemos, ainda, as necessárias sanções a serem
aplicadas a quem descumprir a lei, mediànte multas e proibi
ção de operar com entidades oficiais de crédíto.

Acreditando estar contribuindo para a solução de um
dos mais graves problemas ambientais do País, qual seja, o
da formação de florestas homogêneas, que não correspondem
em nada aos deveres éticos e legais da restauração das matas
nativas destruídas por um processo irresponsável, espero que
o projeto de lei ora encaminhado à Mesa da Câmara dos
Deputados mereça a atenção devida desta Casa e seja apro
vado com inadiável urgência.

Era o que tinha a dizer.

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES O SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

JOAD F1I..GUNDES
LUCIANO CASTRO
MARCEID LUZ
RUBEN BENro

AMAPA

AROLOO QJES
ERAI.OO TRINDADE
F~PEIAES

GILVAM OORGES
IDURIVAL FREITAS
MURITO PINHEIRO
SERGIO BARCELIDS
VALDENOR GUEDES

PARA'

AIACID NUNES
.IX:MnKnS JUVENIL
ELIEL RODRIGUES
GERSOO PERES
GIOVANNI QUEIROZ
HERMINIO CALVINOO
HIIARIO COIMBRA
JOSE DIcm
MARIO CHERM:JNT
MARIO MARl'INS
NICIAS RIBEIRO
OSVAlDO MJID)

PAUID ROCHA
PAUID TITAN
SOCORRO G::M'.S
VALDIR GANZER

AMAZONAS

ATIIA LINS
BETH AZIZE
EUIER RIBEIRO
EZIO FERREIRA
JOAO~

JOSE oorRA
RICAROO IDRAES

RONOONIA

B.DEMJC
BIlX))

B.PSTR
BlOCO

B.DEMX
BUX:O
BlOCO
B.~

B.DEMX:
BliXX)

BliXX)

B.PSTR

BIJXX)

B.~

B.DEMX:
BliXX)

B.~

B.DEMX
BliXX)

Bl1XX)

B.PSTR
B.DEM:C
B.DEMX:
Bl1XX)

B.DEMJC
B.D~

B.DEM:C
B.IJE:l'.fX

BICCO
B.DEM:X::.
B.DEMJC
BlOCO
B.DEM::C
B.~

B.DEMX

RORAIMA

AICESTE AIMEIDA
AVENIR ROSA
~ISCO RODRIGUES

BlOCO
BlOCO
BlOCO

ANTONIO MJRIMJro
CARIDS CAMURCA
EDISON FIDELIS
MAURICIO CALIX'ro
IDBEL MJURA

BIDCO
B.PSTR
BlOCO
BIDCO
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PASCOAL :oovAES
RAQUEL CANDloo
REDITARIO CASsar.,

ADELAIDE NERI
CELIA MENDES
~ISCO DIOGENES
J(W) MAIA
JOAO 'lOTA
MAURI SERGIO
RCmVOO~

ZlIA BEZERRA

DARCI COELHO
DERVAL DE PAIVA
EIMJNDO GALDIOO
FREIRE JUNIOR
HJ\GAHUS ARAUJO
:LE:G1AR c;:mN'I'ANIIBA
OSVAIDO REIS
PAUID 11.f:lUlOO

CESAR BANDEIRA
CID CARVALHO
COOTA FERREIRA

IWITEL SILVA
EDUAROO MATIAS
~ISCO COELOO
HAROLOO SAOOIA
JAYME SANTANA
JOAO ROOOLEO
JOSE BURNE'Pr
JOSE CARI.DS SAB)IA
JOSE REINALDO
.MAURO FECURY
NAN SOUZA
PEDRO~S

ROSEANA SARNEY
SARNEY FILHO

CEARA

AECIO DE OORBA
ANIONIO IX>S SANroS
ARrOSTO HOLANDA

B.DEMJC
BlOCO
BlOCO
B.PS'm
BIDCO
B.DEMX
BI.OCO
B.DEMJC

Bl1XX)

B.~

B.DEMX:
Bl1XX)

B.DEMJC
BIDCO
B.PSTR
BIíXX)

BIOCO
B.DEfIre
B.PSTR
BI.OCO
BIíXX)

BIDCO
B.DEM:C
B.DEMJC
BIDCO
BIDCO
B.DEMJC
BIOCO
BIDCO
B.PSTR
BIDCO
BIOCO
BIOCO

CARIDS VIRGILIO
E:I:>SOO SIINA
E.TEVALOO Jn:;UEIRA
GJNZAGA MJl'A
J1\CKS('IJ PEREIRA
JOSE LINHARES
LUIZ GIRA0
LUIZ l?C!'JTES
MARCO PENAroRrE
MARIA LUIZA R:NrENELE
MAURO SAMPAIO
MJRONI 'IORGAN
PINHEIRO IMIDIM
SERGIO MZ:\CHAOO
UBIRATAN AGUIAR
VICENTE FIALHO

PIAUI

B. SA
CIRO OCGUEIRA
FELIPE MENDES
JESUS TAJRA
JOAO HENRIQUE

JOSE LUIZ MAIA
MURIID REZENDE
MOSSA DEMES
PAES LANDIM
PAUID SILVA

RIO GRANDE 00 00RrE

ALUIZIO ALVES
FERNANOO FREIRE
FIAVIO ROCHA
HENRIQUE EDUAROO ALVES
IBERE FERREIRA
JOAO FAUSTINO
IAIRE ROSAOO
NEY IDPES

PARAIBA

MAuro PEREIRA
EFRAIM IDRAIS
EVALOO cnrJ\LVES
FRAN::ISCO EVANGELISTA
IVAN BURITY
IVANDRO CUNHA LIMA
JOSE LUIZ CLERO!'
JOSE MA.RANIOO
LT.CIA BRAGA

BIíXX)

B.DEMJC
BI.OCO
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMJC
B.mKC
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEM:C
B.DEMJC
BIJXX)

BIDCO
BIíXX)

BliXX>
Bf1XD
B.DEMX:
BI1XX)

B.DEM:C
BIOCO
BIDCO
B.DEMX

B.DEMX:
BI()C()

BLOCO
B.DEM:C
BIOCO
B.DEMX:
B.DEMJC
BI()C()

BIOCO
BIOCO
BLOCO
S/P
BIOCO
B.DI'MX
B.~

B.DEMJC
B.DFMX:
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RIVALOO MEDEIROS J3UXX) BAHIA
VITAL 00 REGO B.DEM::C
ZTX::A MJREIRA B.DEM:C ALCIDES mDEmü B.DE:M::C

ANGELO MAGALHAES BIJXX)

PERNAMBtm AROLOO CEDRAZ BIJXX)

BENrlD GAMl\ BICCO
ALVARO RIBEIRO B.D~ BERALOO OOAVENI'URA B.DEMJC
FERNANDO LYRA B.DWO::: CI.OVIS .ASSIS B.DEM)C
GIISON MACHAOO BlOCO ERALOO TJliKXX) BIDX>
GUSTAVO KRAUSE J3UXX) FELIX~ BIDX>
m:x::ENCIO OLIVEIRA BI.DCO GEDDEL VIEIRA LIMA B.DEMX:
JOSE CARIDS~ BIDX> GENEBALOO CORREIA B.DEM:C
JOSE MENI:XJNCA BEZERRA BI.CX:D HAROLOO LIMA B.DEMX:
JOSE M::>URA BLOCO JABES RIBEIRO B.DEMJC
JOSE MlCIO MJNI'EIRO BI.DCO JAIRO CARNEIRO BI.CCO
LUIZ PIAUHYLThK) B.DEMJC JAQUFS WAGNER B.DEM:C
MAURILIO FERREIRA LIMA B.DEMJC JOP.D AIMEIDA B.DEMJC
MAVIAEL CAVAICANrI BIDX> JOAO ALVES BIOO)
MIGUEL ARRAES B.DEMJC JOAO CARIOS Bt\CEIAR :BI.CCO
NILSON GIBSON B.DEMJC JONIVAL IIK::AS moco
OSVALDO COEIJIO BI.DCO JORGE KHOURY BI.CCO
PEDRO CORREA BIOC'O JOSE CARIDS ALELUIA BIOO)
RENILOO CALHEIROS B.DEMJC JOSE FAICAD BIOO)
RIC'AROO FIUZA BIOCO LEUR IJ:MAN'ID BIOO)
ROBERID FRANCA B.DEM::C LUIS EDUARDO BIOO)
ROBERID FREIRE B.DEM::C LUIZ IDREIRA BlOCO
ROBERro MAGALHAES BIOCO LUIZ VIANA NE'ID BlOCO
SAIATIEL CARVALHO B.PSTR MANOEL CASTRO BIOCO
SERGIO GUERRA B.DEM'X: MARCOO MEDRAlX) BIOCO
'DJNY GF.:L BIOCO NE'SroR DUARl'E B.DEMJC
WILSON CAMPOS B.DEMX: PEDRO IRUJO BlOCO

PRISCO VIANA BIOCO
AIAGOAS RIBEIRO TAVARES BIDX>

SERGIO BRrIO BIOO)
ANIONIO HOLANDA BI.DCO SERGIO GAUDENZI B.DEMJC
AI.K3US'ID FARIAS BlOCO 'roURINHO DANrAS BIOC'O
cmro FAI.CAO S/P UBALOO DANrAS B.DEMJC
JOSE~ NJOO B.DEMJC ULDURICO PIN'ID B.DEMX:
LUIZ DANrAS BICCO WALDIR PIRES B.DEMJC
OLAVO CALHEIROS B.DEMX::
ROBERIO 'lURRES BlOCO
VI'lURIO MALTA BIOCO MINAS GERAIS

SERGIPE AECIO NEVES B.DEMJC
AGJSTINHO VALENTE B.DEMJC

BENEDrro DE FIGUEIREOO S/P AIOISIO VASC'CH.mDS B.DEMJC
~IOEONSECA BlOCO ALVARO PEREIRA B.DEM::C
DJENAL ~VES BlOCO ANNIBAL TEIXEIRA BlOCO
JERONIMJ REIS BLOCO ARACELY DE PAmA BlOCO
JOSE TELES BIOO) ARMl-\NOO COSTA B.DEMX:
MESSIAS ooIS BIlXX) AVELIID COSTA BIlXX)

·PEDRO VAIAIll\RES B.PSTR CAMIID Ml\CHAOO BIDCO
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EIM\R MJREIRA BIOCO RITA CAMATA B.DEM::C
ELIAS MURAD B.DEMX ROBERTO VALADAO B.DEM:C
FELIPE NERI B.DEtJJ::C ROSE DE FREITAS B.DEMX
FERNANDO DINIZ B.DEM)C
GENESIO BERNARDIro B.DEMJC
GETULIO NEIVA J3I.í:CO RIO DE JANEIRO
HUMBERIO SOUTO J3I.í:CO
IBRABIM ABI-ACKEL J3I.í:CO
IRANI BARBOSA BJ..(L""'O ALDIR CABRAL J3I.í:CO
ISRAEL PINHEIRO J3I.í:CO AMARAL NE'l'"ID BIJXX)

JOAO PAUID B.DEMX AROLDE DE OLIVEIRA BIJXX)

JOSE ALJX) BIJXX) ARI'UR DA TAVOIA B.DEMJC
JOSE BRI:.Aro B.DEMJC BENEDITA DA snNA B.DEMJC
JOSE GERALOO B.DEM::C CARLOS ALBERI'O CAMPISTA B.DEMJC
JOSE SANTANA DE VASCONCELIDS BIOCO CARLOS WPI B.DEMJC
JOSE ULISSES DE OLIVEIRA BIDCO CARLOS SANrANA B.DEMJC
LAEL VARELLA BlOCO CIDINHA CAMPOS B.DEMJC

LEOPOLOO BESSONE B.P8TR CYRO GARCIA B.DEM:'.C

MARCOS LIMA B.DEl-r:c EDESIO FRIAS B.DEMJC

MARIO DE OLIVEIRA B.PSTR EDUAROO MASCARENHAS B.DEM:'.C
MAURICIO CAMPOS BIOCO FABIO RAUNHEITrI J3I.í:CO
NEIF JABUR B.DEMJC FERES NADER BIJXX)

NII.MARIO MIRANDA B.DEM:C FIAVIO PAlMIER DA VEIGA BIOCO
ODEI.MJ LEAl) BIJXX) :E'RAOCISCO OORNEIJES BLCXX)

OSMANIO PEREIRA B.DEM:C :FR.AN::ISCO SILVA. B.PSTR
PAUlO DEI.GAOO B.DEM:.X:: JAIR BOISONARO BIJXX)

PAUlO HESI1\NDER BIOCO JANDIRA FEGHALI B.DEMJC
PAUlO RCMAOO BLCXX) JOSE CARlOS CüUrINHO B.DEM)C

PEDRO TASSIS B.DEMX:: JOSE EGYDIO BlOCO
RAUL BELEM BIOCO .nror ABI-RAMIA B.DEMJC

ROOEL ANISIO BIOCO IAERl'E BASTOS B.DEMX::

RONALOO PERIM B.DEM::C IAPOOVITA VIEIRA B.DEMJC
SAUlO COELHO B.DEM:'.C LUIZ SAI.DMAO B.DEMX:
SERGIO FERRARA B.DEMJC MARCIA CIBILIS VIANA B.DEM::C
SERGIO MIRANDA B.DEM:C MARINO CLINGER B.DEM:C
SERGIO NAYA B.D~ MIRO TEIXEIRA B.DEM:C
TARCISIO DELGADO B.DEMJC :NEL.SOO OORNIER BIOCO
TILDEN SANrIAGO B.DEM:C PAUID DE ALMEIDA BIOCO
vrrroRIO MEDIOLI B.DEMJC PAUlO PORrUGAL B.DEMJC

WAGNER 00 NASCIMENrO BIOCO PAUlO RAMJS B.DEM'JC

WILSON CUNHA BIíXX) REGINA OORDILHO BlOCO
ZAIRE REZENDE B.DEMJC ROBERro CAMPOS BIOCO

ROBERID JEFFERSON BIOCO
ESPIRI'IO SANro RUBEM MEDINA BIOCO

SANDRA CAVAICANI'I 13'IIX:O
ARMANDO VIOLA B.DEMJC SERGIO AROUCA B.DEMJC
El'EVALDA GRASSI DE MENEZES BIJXX) SERGIO CURY B.DEMJC
HELVECIO CASTELI.D B.D~ SIDNEY DE MIGUEL B.DEMX:
JONES SANIOS NEVES J3I.í:CO SIMAO SESSIM BlOCO

JORrO DE BARROS B.DEMJC VIVALOO BARBOSA B.DEMX
LEZIO SATHLER B.DEMJC VLADIMIR PAil1EIRA B.DEMJC
NIL'lDN B1UANO B.DEMJC WANDA REIS s/p
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - A lista. de pre
sença registra o comparecimento de 463 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Apresentação
de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHO
RES:

ERALDO TRINDADE - Projeto de lei que isenta do
Imposto de Renda os aposentados e pensionistas.

JOSÉ CICOTE - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Fazenda sobre contratos celebrados entre a Caixa
Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Goiânia.

GERALDO ALCKMIN FILHO - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de retirada do Projeto
de Lei Complementar n9 6, de 1991, de autoria do requerente.

ÉLIO DALLA-VECCHIA - Projeto de lei que dispõe
sobre a continuidade e conclusão de obras públicas, iniciadas
em uma administração, pela outra que se seguir.

- Projeto de lei que dispõe sobre a garantia de uma
pensão mensal vitalícia à família do servidor falecido, corres
pondente à totalidade da respectiva remuneração ou provento.

IRANI BARBOSA - Reiteração do Requerimento de
Informações nQ 1.206, de 1992, dirigido ao Ministério da Saú
de, a respeito da liberação de recursos do órgão.

CARRION JÚNIOR - Requerimento de Informações
ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre lançamento do
satélite brasileiro SCO - 1.

ALACID NUNES - Projeto de lei que altera a Lei
nQ 7.805, de 18 de julho de 1989.

GILVAN BORGES - Projeto de lei que revigora o
§ 3Q do art. 51 da Lei nQ 8.078, de 11 de setembro de 1990
- Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

. MA'IO GROSSO 00 SUL

ELISIO CURVO
FLAVIO DERZI
GEORGE TAKIMJro
JOSE ELIAS
MARILU GUIMARAES
VALTER PEREIRA
WALDIR GUERRA

PARANA

ANlDNIO BARBARA
ANlDNIO UENO
BASILIO \7ILIANI
CARI.DS ROBERro MASSA
CARLOS SCARPELINI
DEf.ClN) TAVARES
DENI SCHWARI'Z
EDESIO PASSOS
EDI SILIPRANDI
ELIO DALIA-VECCHIA
FrAVIO ARNS
!VANIO GUERRA
JOOI VARISCO
'JOSE FELINrO
~TI\NO PIZZATID
LUIZ CARI.DS HAULY
MATHEUS IENSEN
mACIR MICIIEIEr!'O
MONHOZ DA ROCHA
OOAIREVES MJURA
arw CUNHA
PAUID BERNARDO
PEDRO 'IONELLI
PINGA lTOOO DE OLIVEIRA
REINHOLD STEPHANES
RENAID JOHNSSON
SERGIO SPADA
WERNER WANDERER
WILSON IDREIRA

SANl'A CATARINA

ANGELA AMIN
CESAR SOUZA
DEJ1\NDIR DALPASQUALE
DERCIO KN:)P

EDISON .ANDRIOO
BUC.D BIEHL
I1JIZ HENRIQUE
NElSON M)RR()

BlOCO
BlOCO
BlOCO
BlOCO
BlOCO
B.DEMX::
BIDCO

BlOCO
BlOCO
BI.DCO
BlOCO
B.PS'l"R
B.PSTR
B.D~

B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMJC
BIOCO
B.DEMJC
B.PSTR
BlOCO
B.PSTR
BIOCO
B.DEMJ.C
B.DEM:C
BUXD
BUXD
B.D~

B.DEMJC
BlOCO
BIOCO
B.PS'I'R
B.DEMJC
BI.DCO
B.DEr>OC

BlOCO
BIOCO
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMJC
BIOCO
B.DEM:lC
BI.OCO

NEUID DE CONro
PAUID DUl-\RrE
RUBERVAL PIIDrID
VALDm COIATro
VASCO FURLAN

RIO GRANDE 00 SUL

ADAD PREl'IO
ADROALIX> STRECK
ADYlSON l-VITA
ALDO PmIO
AMlillRY MULLER
AROO MAGARINOS
Cl\RIDS AZAMBUJA
CELSO BERNARDI
FE'I'l'ER JUNIOR
HILARIO BRAUN
IBSEN PINHEIRO
WAI.J:Xl.iIRO FIORAVANTE

B.DW.oc
BI.OCO
BIOCO
B.DEMJC
BIOCO

B.DEMJC
B.DEM:lC
BIOCO
B.~

B.DEMX
BIOCO
BIOCO
BIOCO
BIOCO
B.DEMJC
B.DIDire
B.DEMX
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ANT6NIO MORIMOTO E OUTROS - Requerimento
ao Presidente da Câmara dos Deputados de providência a
serem adotadas pela Mesa da Casa em razão da publicação
da reportagem "Deputados assinam projeto sem ler - Práti
cas viciadas marcam o Congresso Nacional", publicada pelo
jornal Folha de S. Paulo

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
vai suspender os trabalhos por 10 minutos, para que possamos
entrar em processo de votação das matérias constantes da
Ordem do Dia.

O Sr. Luiz Moreira, lq Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Estão reabertos
os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se passar
à votação da matéria que está sobre aMes.; ,'; a constante
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Item I

Proposta de Emenda à Constituição
N° 48-C, de 1991

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de

Emenda à Constituição n" 48-A, de 1991, que altera
dispositivos da Constituição Federal (Sistema Tribu
tário Nacional); tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Nilson Gibson); e da Comissão Especial,
pela aprovação, com substitutivo (Relator: Sr. Benito
Gama.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Presidência
lembra aos Srs. Parlamentares que a aprovação de matéria
constitucional exige o voto favorável de pelos menos 302 Srs.
Deputados, o que corresponde a três quintos dos membros
da Casa.

A Casa lembra, ademais, a importância da matéria, a
principal da convocação extraordinária.

E intenção da Mesa prorrogar os trabalhos da sessão
pelo tempo necessário à votação. É provável que, na quinta
feira, não se inclua matéria constitucional ou qualquer outra
na Ordem do Dia, desde que concluamos a votação da matéria
constante da pauta de hoje.

Por essa razão, faço um apelo aos Srs. Deputados no
sentido de que permaneçam em plenário até que se ultime
a votação, que só se concluirá com a apreciação de todos
os destaques.

A Mesa convoca o Deputado Luiz Moreira para secreta
riat os trabalhos da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa os seguintes requerimentos de destaque:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N-l

PEC n' 48·C, de 1991, que altera dispositivos da Consti·
tuição Federal (Sistema Tributário Nacional).

Substitutivo da Comissão Especial.

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, L do Regi
mento Interno. destaque para votação em separado de parte.
do Substitutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda
a Constituição n° 48-C, de 1991:

"Ao art. I" Os dispositivos da Constituição Fe
deral abaixo enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:

Art. 40 ..

§ 6" As aposentadorias e pensões dos servidores
públicos federais serão custeadas com recursos prove
nientes da União e das contribuições dos servidores,
na forma da lei. "

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N- 2

Na forma do disposto no art. 161, inciso L do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n'> 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 6" , art. 40 (Art. 1'-', Subst. CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PL PSC/PRSI
PST/PDC/PRNIPTB/PROMA

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N- 3

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
à Constituição n" 48-C. de 1991:

"Ao art. I" Os dispositivos da Constituição Fe
deral abaixo enumerados passa a vigorar com as seguin
tes alterações:

Art. 42 .

§ 10. Aplica-se aos servidores a que se refere
este artigo, e a seus pensionistas, o disposto no art.
40, § 4", § 5" e § 6".

Sala das Sessões, em 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 4

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo. constante da PEC n" 48/91, que
dispõe sobre ó Sistema Tributário Nacional:

§ 10, art. 42 (Art. 1'" Subst. CE)".
Sala das Sessões, em 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFUPDS/PLlPSC/PRSI
PST/PDC/PRNIPTB/PRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE No 5

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
a Constituição n" 48-C, de 1991:

..Ao art. 1" Os dispositivos da Constituição Federal
abaixo enumerados passa a vigorar com as seguintes
alterações:

Art. 92 .

VIII - os Tribunais e Juízes Tributários."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.
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rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 29 , art. 102 (art. 19, Subst. CE)".

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 17

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da Comissão especial â Proposta de Emenda
a Constituição nº 48-C, de 1991:

"Ao Art. 19 Os dispositivos da Constituição Fe
deral abaixo enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:

Art. 103. . .

§ 49 A ação declaratória de constitucionalidade
poderá ser proposta pelo Presidente da República, pela
Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos
Deputados ou pelo Procurador-Geral da República."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luis Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 18

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex· destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 49 , art. 103 (art. 19, Subst. CE)".

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDSIPLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 19

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, requeremos destaque do art. 103, constante do art.
19 do Substitutivo do Projeto de Emenda Constitucional n9

48-A, de 1991, com vistas a sua supressão. - José Fortunatti
-PT.

.REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 20

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi~

menta Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da Comissão especial â Proposta de Emenda
a Constituição n9 48-C, de 1991:

"Ao Art. 19 Os dispositivos da Constituição Fe
deral abaixo enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:

Art. 105. . .
I - .
i) a a.ção direta de interpretação do Direito Fede

ral, cujas decisões serão tomadas pela maioria absoluta
dos seus membros e terão eficácia contra todos e efeito
vinculante, inclusive para as instâncias inferiores.

§ 19 ..

§ 29 Podem propor a ação da alínea i do inciso
I, deste artigo o Presidente da República, a Mesa do

Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados
ou o Procurador-Geral da República.

§ 3' O Procurador-Geral da República será pre
viamente ouvido nas ações diretas de interpretação do
Direito Federal, bem assim o Advogado-Geral da
União, quando a ação não for proposta pelo Presidente
da República."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado'
Luis Eduardo, Líder do Bloco.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 21

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, requeremos destaque do art. 105, constante do art.
I' do Substitutivo do Projeto de Emenda Constitucional n°
48-A, de 1991, com vistas a sua supressão. - José Fortunatti
-PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 22
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex· destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n° 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"alínea i, inciso I, art. 105 (Art. 19, Subst. -CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia,Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 23
Na fornla do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguirite dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
"dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional":

"§ 2', art. 105 (Art. 19, Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Dep~tado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 24
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex· destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
"Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional":

"§ 39 , art. 105 (Art. 19 , Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. -.,.- Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PSTIPDC/PRNIPTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 25
Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da Comissão especial â Proposta de Emenda
a Constituição n' 48-C, de 1991:

"Ao Art. 19 Os dispositivos da Constituição Fe
deral abaixo enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:

Art. 150. . .
. § 69 Qualquer subsídio ou isenção, redução de

base de cálculo, concessão de crédito presumido, anis
tia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contri
buições, só poderá ser concedido mediante lei especí-
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fica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusi
vamente as matérias acima enumeradas ou o correspon
dente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto
no art. 155, parágrafo 29, XII, g.

§ 79 A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gera
dor deva ocorrer posteriormente, assegurada a ime
diata e preferencial restituição da quantia paga, caso
não se realize o fato gerador presumido." '

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo,Líder do Bloco.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 26
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
"Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional":

"§ 69, art. 150 (Art. 19, Subst. CE)".

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSCIPRS/
PST/PDC/PRN/PTBlProna. '

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 27
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, ,que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 79 , art. 150 (Art. 19 , Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - DepuiadoJosé
Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSC/PRSIPST/
PDC/PRN/PTB/Prona.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO N928
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para votação

em separado do § 79 do artigo 150, do substitutivo da Comissão
Especial da PEC n9 48/91. ' "

Justificação

O dispositivo permite a cobrança de imposto em relação
a fatos geradores que ainda não ocorreram, em contradição'
com o princípio básico de direito tributário, universalmente
adotado, e consagrado no art. 113, § 19 , do Código Tributário
Nacional, segundo o qual a obrigação tributária nasce com
a ocorrência do seu fato gerador. Sob este aspecto é um contra
senso a cobrança de tributo anteriormente à ocorrência do
fato gerador. - Paes Landim,Bloco. '

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 29
Nos termos do Regimentolnterno da Câmara dos Depu

tados, requeremos destaque do § 79 do art. ISO, constante
do art. 19 do Substitutivo ao Projeto de Emenda Constitucional
n9 48-A, de 1991, com vistas a sua supressão. -José Fortunatti
-PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 30
Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da Comissão Especial à Pioposta de Emenda
a Constituição n9 48-C, de 1991:

"Ao Art. 19 Os dispositivos da Constituição Fe
deral abaixo enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:"

Art. 153. . ..
IV - produtos industrializados, neles compreen

didos derivados de petróleo e combustíveis;
VI - grandes fortunas, nos termos de lei comple

mentar.
§ 3" .
IV - poderá ser utilizado para atender objetivos

de política fiscal, inclusive para assegurar o equilíbrio
sócio-econômico regional ou setorial, na forma da lei.

§ 4" O ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusiva
mente à incidência do imposto de que trata o inciso
V do caput deste artigo, devido na operação de origem;
a alíquota mínima será de um por cento, assegurada
a transferência do montante da arrecadação nos seguin
tes termos:

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito
Federal ou o Território, conforme a origem;

II ---,- setenta por cento para o Município de ori
gem."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - DeputadoLuís
Eduardo, Líder do Bloco.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N931
'Na forma do diposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação do art.
153, constante da Emenda n9 6/92, apresentada à PEC n9

48/91, que "dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional".
, Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1993. - DeputadoJosé

Luiz'Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDSIPLIPSC/PRS/PDC/
PRN/PTBlProna.

REQUERIMENTO N9 32

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 101,
inciso lI, alínea b, número 4, 161, inciso I e 162 do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, das alterações,
propostas pela PEC n9 48-C nos arts. 153, IV, da Constituição
Federal. (Caput.)

Justificação

A nova redação do § 39 do art. 155 já autoriza a incidência
do IPlsobre "derivados de petróleo e combustíveis", se consi
derada conveniente esta incidência.

, Sala das Sessões, de de 1993. - Deputado Eden Pedroso
- José Serra - Genebaldo Correia.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N933

, Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
radodo seguinte,dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"incisoIV, art. 153 (art. 19 , subst. CE)"

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDSIPLIPSCIPRS/·
PSTIPDCIPRNIPTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N934

, Requeiro, na forma regimental, Destaque para Votação
em Separado do inciso IV do art. 153, referido no art. 19

(caput) do Substitutivo ã Proposta de Emenda ã Constituição
n9 48-A, de 1991.

Sala das Sessões, de janeiro de 1993. - José Serra, Líder
do PSDB - Eden Pedroso, Líder do PDT.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 35

2 - Art. 153, IV: (caput)
Finalidade destaque para rejeição. A nova redação do

§ 3° do art. 155 já autoriza a incidência do IPI sobre "derivados
de petróleo e combustíveis", se considerada conveniente esta
incidência. - Eden Pedroso - Célio de Castro

REQUERIMENTO DE DESTAQUE No 36
Requeiro na forma regimental destaque para a supressão

do inciso IV, art. 153, contido no art. 19 do substitutivo adotado
pela Comissão referente à Proposta de Emenda à Constituição
n° 48/91.

Sala das sessões 13 de janeiro de 1993. Deputado Tadashi
Kuriki, Deputado José Carlos Vasconcellos

REQUERIMENTO DE DESTAQUE No 37

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n° 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"inciso VI, art. 153 (art. lo, subst. CE)"

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRN/PTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE No 38

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, requeremos destaque do inciso VI, do art. 153, cons
tante do art. I" do Substitutivo ao Projeto de Emenda Consti
tucional no 48-A, de 1991, com vistas a sua supressão. 
Vladimir Palmeira

REQUERIMENTO DE DESTAQUE No 39

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação do se
guinte dispositivo, constante da PEC no 49/91, que di,spõe
sobre o Sistema Tributário Nacional, para que integre o texto
da PEC no 48191, à qual se encontra apensada:

"Inciso VIII, do art. 153, referido no artigo único
da proposta apensada. "

Sala das Sessões, em 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDSIPLlPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTB/PRONA.

REQUERTh-!ENTO DE DESTAQUE No 40

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 101,
inciso n, alínea b, número 4,161, inciso I e 162 do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, das alterações
propostas pela PEC no 48-~ nos arts. 153, § 30, IV; da Consti
tuição Federal.

Justificação

O objetivo já é alcançado pelo disposto no art. 151, (isen
ção do IPI para produtos produzidos na Zona Franca de Ma
naus).

Sala das Sessões, de de 1993. - Deputado Eden Pedroso
- José Serra - Genebaldo Correia

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 41

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
_Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa-

rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n° 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"inciso IV, § 3°, art. 153 (art. 1°, Subst. CE)"
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLlPSC/PRSI
PST/PDC/PRN/PTB/PRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE No 42

Requeiro, na forma regimental, Destaque para Votação
em Separado do inciso IV do § 39 do art. 153, referido no
art. 19 do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição
n° 48-A, de 1991.

Sala de Sessões, de janeiro de 1993. - José Serra,
Líder do PSDB - Eden Pedroso, Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE No 43

3 - Art. 153, § 39, IV:
Finalidade do destaque: para rejeição. O objetivo preten

dido já é alcançado pelo disposto no art. 151, I (isenção do
IPI para produtos produzidos na Zona Franca de Manaus).
- Eden Pedroso - Célio de Castro.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE No 44

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC nQ 48/91, que
"Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional":

"§ 4'" art. 153 (art. 19, Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTB/PRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 45

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
"Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional":

"Inciso I, § 4°, art. 153 (art. 19, Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PSTIPDC/PRNIPTBIProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE No 46

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC no 48/91, que
"Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional":

"Inciso lI, § 49, art. 153 (art. lo, Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PSTIPDCIPRN/PTB/Prona.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE No 47

Requeiro, na forma regimental, Destaque para Votação
em Separado da Emenda no 1, oferecida à PEC n9 48/91 
Sistema Tributário Nacional.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Munhoz da Rocha - José Serra - Luiz Carlos Bauly 
Eden Pedroso.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 48

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex· destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n~ 48/91, que
"Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional":

"Inciso I, art. 155 (art. I?, Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSC/PRSI
PST/PDC/PRNIPTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 49

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex· destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48191, que
"Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional":

"Inciso lI, art. 155 (art. 1~, Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do BlQcO PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 50

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex· destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n~ 48/91, que
"Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional":

"Inciso m, art. 155 (art. 1~, Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSC/PRSI
PST/PDC/PRNIPTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 51

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex· destaque para votação em sepa-

o rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n? 48/91, que
"Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional":

"Inciso IV, art. 155 (art. I", Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSC/PRS/
PST/PDC/PRNIPTB/Prona.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N" 52
Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu

tados, requeremos destaque do Inciso IV, do art. 155, cons
tante do art. I" do Substitutivo do Projeto de Emenda Consti
tucional n? 48-A, com vistas a sua supressão. - Vladimir
Palmeira,PT

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N" 53
Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu

tados, requeremos destaque do inciso IV, do art. 155, cons
tante do art. I" do Substitutivo do Projeto de Emenda Consti
tucional n" 48-A, de 1991, com vistas a sua supressão. 
José Fortunati,PT

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NP 54
Naforma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa-

rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n? 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ I", art. 155 (Art. 19, Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - DeputadoJosé
Luiz Maia,Vice-Líder do Bloco PFLlPDSIPLlPSC/PRS/PSTI
PDC/PRN/PTB/Prona.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 55
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n" 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional.

"§ 2?, art. 155 (Art. I? Subst. CE)."

Sala dasSessões, 12 de janeiro de 1993. --, DeputadoJosé
Luiz Maia,Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSClPRS/PSTI
PDC/PRN/PTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 56
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n" 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"alínea c, inciso X, § 2°, art. 155 (Art. 1", Susbt.)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - DeputadoJosé
Luiz MaiaVice-Líder do Bloco PFLlPDSIPLlPSCIPRS/PSTI
PDC/PRN/PTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 57

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 101,
inciso lI, alínea b, número 4,161, inciso I e 162 do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, das alterações
propostas pela PEC 48-C nos arts. 155, § 3?, da Constituição
Federal.

Justificação
Há estudos que indicam que esta incidência (IPI sobre

combustíveis) não trará resultados significativos para a União,
produzindo somente forte pressão inflacionária sobre a econo
mia nacional.

Sala das Sessões, de de 1993. - DeputadoEden
Pedroso - José Serra - Genebaldo Correia.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 58
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n? 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional: "§ 39 do art.
155".

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
JOSÉ LUIZ MAIA, Vice-Líder do Bloco PFLlPDSIPLlPSCI
PRS/PST/PDC/PRN/PTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N? 59
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n° 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional: "§ 3?, art. 155
(Art. I?, Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - DeputadoJosé
Luiz Maia,Vice-Líder do Bloco PFLlPDSIPLlPSCIPRS/PSTI
PDClPRN/PTBlProna.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 60

4 - Art. 155, § 39:
Finalidade do destaque: para rejeição. Há estudos que

indicam que esta incidência (IPI sobre combustíveis) não trará
resultados significativos para a União, produzindo somente
forte pressão inflacionária sobre a economia nacional. - De
putadoEden Pedroso - Célio de Castro.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 61

Requeiro destaque das expressões" e IV" e "derivados
de petróleo, combustíveis", referente ao § 39 do art. 155 da
Constituição, constante do art. 19 do Substitutivo adotado
pela Comissão Especial à PEC n9 48/9l.

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - DeputadoLuiz
Carlos Hauly.

N~62

Requeiro, na forma regimental, destaque para Votação
em Separado da expressão "e IV" do § 39 do art. 155 referido
no art. 19do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição
n9 48-A, de 1991.

Sala de Sessões, de janeiro de 1993. - José Serra,
Líder do PSDB, - Eden Pedroso, Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 63

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação do se
guinte dispositivo, constante da PEC n9 49/91, que dispõe
sobre o Sistema Tributário Nacional, para que integre o texto
da PEC n948/91, à qual se encontra apensada:

"§ 39do art. 155 referido no art. único da proposta
apresentada."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLIPSCIPRS/
PST/PDC/PRNIPTBIPRONA..

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 64

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n948/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 49, art. 155 (art. 19, Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLIPSC/PRS/
PST/PDC/PRN/PTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 65

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
à Constituição n948-C, de'1991:

"Ao art. 19 Os dispositivos da Constituição Fe
deral abaixo enumerados passam a vigorar çom as se
guintes alterações:

Art. 156. .. ..

III - serviços de qualquer natureza, não com
preendidos no art. 155, n, definidos em lei comple
mentar.

§ 39 Em relação ao imposto previsto no inciso
lII, cabe à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas;
II - excluir da sua incidência exportações de ser

viços para o exterior."
Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado

Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 66

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados requeremos destaque do art. 156, constante do art. 19
do Substitutivo do Projeto de Emenda Constitucional n948-A,
de 1991, vistas a sua supressão. - José Fortunatti - PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 67

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n948/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"inciso m, art. 156 (art. 19 , Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Depu
tado José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/
PLlPSC/PRSIPSTIPDC/PRN/PTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 68

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do
Regimento Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para
votação em separado do seguinte dispositivo, constante
da PEC n948/91, que dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional:

"§ 39 , art. 156 (art. 19 , Subst. CE)".
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRS/
PST/PDC/PRNIPTB/PRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 69

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da comissão especial à Proposta de Emenda
Constitutição N9 48-C, de 1991:

""Ao art. 19 Os dispositivos da Constituição Fe
deral abaixo enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:"

Art. 158. .. ..

II - cinqüenta por- cento do produto da arreca
dação do imposto do Estado sobre a propriedade terri
torial rural, relativamente aos imóveis neles situados;"

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993 - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 70

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC N9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

""Inciso 11, art. 158 (art. 19, Subst. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRS/
PST/PDC/PRNIPTBIPRONA.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 71

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados requeremos dest&que do insiso lI, do artigo 158, cons
tante do art lodo Substitutivo ao Projeto de Emenda Constitu
cional n° 48 de 1991, com vistas a sua supressão. - Vladimir
Palmeira - PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 72

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação do art.
155, constante da Emenda n9 6/92, apresentada à PEC n9

491, que "dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional".
Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRS/
PST/PDC/PRN/PTB/PRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 73

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado parte do
Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
Constituição n° 48-C, de 1991:

"Ao art. 19 Os dispositivos Constituição Federal
abaixo enumerados passam a vigorar com as seguintes
alterações:

. Art. 159. . .

§ 19 Para efeito de cálculo entrega a ser efetuada
de acordo com o previsto inciso I, excluir-se-á a parcela
da arrecadação imposto de renda e proventos de qual
quer natureza incidente na fonte sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, pela União, suas autarquias
e pelas fundações que instituir e mantiver, bem como
a parcela arrecadação pertencentes aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do dis
posto nos arts. 1, I, e 158, I."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luiz Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO DE ESTAQUE N' 74

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n' 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 19 art. 159 (art. I' Subst. CE.)

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSCIPSTI
PDC/PRN/PTB/Prona.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 75

Requeirro destaque da expressão "pela União, suas au
tarquias e pelas fundações que instituir e mantiver, bem como
a parcela da arrecadação", referente ao § I' do art. 159 da
Constituição, constante do art. I' do Substitutivo adotado
pela Comissão Especial à PEC n' 48/91.

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - Deputado
Luiz Carlos Hauly.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 76

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votaç~o em separado parte do

Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
Constituição n' 48-C, de 1991:

..Ao art. I' Os dispositivos Constituição Federal
abaixo enumerados passam a vigorar com as seguintes
alterações:"

Art. 160. .. ..

Parágrafo único. Essa vedação não impõe a
União e os Estados de condicionarem a entrega recur
sos ao pagamento de seus créditos, inclusive suas autar
quias."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luiz Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 77

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n" 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"Parágrafo único, art. 160 (art. 1'/Subst. CE).

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSCIPRS/
PST/PDC/PRN/PTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 78

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação do art.
157, constante da Emenda n' 6/92, apresentada à PEC n"
48, 91, que "dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional".

Sala das Sessõe, 18 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSC/PRS/
PST/PDC/PRNIPTB/Prona.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N' 79

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I,do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
Constitucional n' 48-C, de 1991:

"Ao art. I' Os dispositivos da Constituição Federal
abaixo enumerados passam a vigorar com as seguintes
alterações:"

Art. 167. . .

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão,
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts.
158 e 159, a destinação de recursos para manutenção
e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo
art. 212, e a prestação de garantias às operações de
crédito por antecipação de receita, previstas no art.
165, § 8', bem assim o disposto no § 4° deste artigo;

§ 4' É permitida a vinculação de receitas pró
prias geradas pelos impostos a que se referem os arts.
155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157,
158 e 159, I, a e b, e 11, para a prestação de garantia
ou contragarantia à União e pagamento de débitos para
com esta."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luis Eduardo, Líder do Bloco.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 80

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Exª destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n? 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"inciso IV, art. 167 (art. 19, Sub. E)

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 81

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Exª destaque para votação do se
guinte dispositivo, constante da PEC n° 49/91, que Dispõe
sobre o Sistema Tributário Nacional, para que integre o texto
da PEC n9 48/91, à qual se encontra apensada:

"Inciso IV ao art. 167 aferido no artigo único da
proposta apensada.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTBlProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 82
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101,

inciso lI, alínea b, número 4, 161, inciso I e 162 do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, das alterações
propostas pela PEC 48-C nos arts. 167, § 49, da Constituição
Federal.

Justificação

Pretentem Estados e Municípios condicionar a aprovação
deste dispositivo ao equacionamento da rolagem das respec
tivas dívidas para com a União. Assumido formalmente este
compromisso pelo Governo, o dispositivo pode ser aprovado.

Sala das Sessões, de 1993. - Deputados Eden Pedroso
- José Serra - Geraldo Correia.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 83

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Exª destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
"Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:"

"§ 49 art. 167, (Art. 19, Subs., CE)"

Sála das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLIPSCIPRSI
PSTIPDCIPRN/PTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 84
5 - Art. 167, § 49:
Finalidade do destaque para rejeição. Pretendem Estados

e Municípios condição de aprovação deste dispositivo ao equa
cionamento da rolagem das respectivas dívidas para União.
Assumido formalmente este compromisso pelo Governo, o
dispositivo ilegível. - Eden Pedroso - Célio de Castro.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 85

Requeiro destaque para votação da expressão"... e dos
recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b,
e lI, ... " referente ao § 49 do art. 167 da Constituição, constante

do art. Iodo substitutivo adotado pela Comissão Especial
à PEC n9 48/91.

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - Deputado
Luiz Carlos Hauly.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nª 86

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda
à Constituição n? 48-C, de 1991:

"Ao art. 19 - Os dispositivos da Constituição Fe
deral abaixo enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:"

Art. 173. . .

§ 29 - As empresas públicas e as sociedades de
economia mista:

I - não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado;

II - nos termos de lei complementar estão sujeitas
à falência ou concordata, cabendo ao Chefe do Poder
Executivo da administração a que estejam vinculadas,
designar o síndico ou o comissário."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luis Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N987

Requeiro, nos termos Regimentais, destaque para vota
ção em separado do § 29e seus incisos do artigo 173 da Proposta
de Emenda Constitucional n° 48 contido no Substitutivo adota
do pela Comissão.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1993. - Aldo Rebelo
- Líder do PC do B - Eden Pedroso - José FonteneIli
- Maria Laura.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 88

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Exª destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n948/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 29, art. 173 (Art. 19, Subs. CE).

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDSIPLIPSCIPRSI
PSTIPDCIPRNIPTB/PRONA

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 89

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados requeremos destaque do art. 173, constante do art. 19

do Substitutivo do Projeto de Emenda Constitucional n9 48-A,
de 1991, vistas a sua supressão. - José Fortunatti - ~T.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 90

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Exª destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
"Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional: a expressão:
•.... nos termos de Lei Complementar. .. " do inciso II do §
29 do art. 173. .

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Depl,ltado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDSIPLIPSCIPRSI
PSTIPDCIPRN/PTBIPRONA.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 91

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda
à Constituição n948-C, de 1991: -

"Ao art. 19Os dispositivos da Constituição Federal
abaixo enumerados passam a vigorar com as seguintes
alterações:"

Art. 192. . ..
.................................................................
§ 49 _ Independentemente da Lei complemen

tar e mediante requisição do Ministro de Estado da
Fazenda no interesse da administração de tributos e
de contribuições, as entidades mencionadas neste arti
go e as administradoras de cartão de crédito prestando
informações sobre a identificação e o fluxo financeiro
de pessoa que com elas opere. . .

§ 59 - Os servidores encarregados da fIscali
zação e controle da receita de tributos e de contri
buições somente poderão ter acesso a informações por
menorizadas sobre quaisquer operações realizadas por
pessoa, quando decorrente de ação fiscal específica,
com autorização judicial, ficando, em qualquer caso
responsáveis civil e criminalmente pela quebra do sigilo
de dados.

§ 69 O Ministro de Estado da Fazenda ou os fun
cionários públicos, que no exercício de suas funções
tiverem acesso às informações requisitadas nos termos
do parágrafo 49, serão civil e criminalmente respon
sáveis pela divulgação indevida, que tiverem dado cau
sa, do conteúdo dos documentos sob sua guarda."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luis Eduardo, - Líder do Bloco

DESTAQUE PARA REQUEREIMENTO DE N9 93

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 101,
inciso lI, alínea b, número 4,161, inciso I e 162 do Regimento
Interno, destaque, para votação em separado, das alterações
propostas pela PEC 48-C, no art. 192 da Constituição Federal.

Sala das Sessões, de de 1993. - Eden Pedro-
so - Genebaldo Correia.

Requeiro, nos termos regimentais, destaque para votação
em separado do parágrafo 49do art. 192, do Substitutivo da .
Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição
n948/91.

Justificação

1. O Brasil possui uma das leis mais adiantadas, no
mundo inteiro, regendo o sigilo bancário.

2. O art. 38 da Lei Federal n9 4.595 rege a matéria
de maneira extremamente eficiente, prevendo a quebra do
sigilo e regulando-o de maneira a assegurar todos os interesses
do País, públicos sociais ou individuais.

Tão eficiente são essas normas, que facultaram todos
os esclarecimentos recentemente necessários a uma comissão
parlamentar de inquerito que, em prazo recorde, afastou o
presidente do País.

3. A norma proposta, no entanto, pretende sujeitar às
instituições financeiras e às administradoras de cartões de cré
dito a quebra generalizada e indiscriminada do sigilo bancário,
sob simples e autoritária determinação do Ministro de Estado
da Fazenda.

4. O dever de sigilo a que se vinculam os bancos repousa
em costume velhíssimo que universalmente se integra na prá
tica contratual dos bancos; informa-se em condições profis
sionais necessárias à boa estrutura das instituições financeiras
e no caráter fiduciário da relação entre banco e cliente; ilumi
na-se por considerações do indispensável respeito às liber
dades individuais, implícito na organização democrática e no
exercício da democracià, lastreia-se no alto interesse social
em que possa desenvolver-se a atividade econômica; obedece
a limites que outros interesses sociais significatiyos condicio
nam.

O segredo profissional é característico dos países demo
cráticos, como expressão das liberdades que, no interesse so-
cial, se atribuem a cada indivíduo. .

É ele indispensável para que do intercâmbio social possa
a comuni<;Iade colher todo oproveito.

5. E o segredo profissional um instituto que nasceu do
interesse público, do interesse social. '

Por isso mesmo não apenas sanções civis, mas notada
mente sanções penais, erguem-se em todos os países contra
aqueles que violam os segredos da profissão.

Variam as posições dos doutrinadores quanto ao funda
mento, mas não .há controvérsia quanto à universal prática
do segredo bancário cuja origem tradicional mergulha no pas
sado remoto.

Um costume antiguíssismo integrou-se nos contratos ban
cários, com origens nitidamente profissionais.

O interesse social em que prevaleça a confiançapública
naqueles que desempenham funções financeiras - para que
possa desenvolver-se a atividade econômica - presidiu à for
mação do costume e projetou-se, muitas vezes, emJei expressa
e em sanções penais.

6. Não pode ser aceita a proposta que pretende substi
tuir situação na qual as autoridades fiscais podem obter todas
as informações de que necessitam, mediante instauração de
processo fiscal, ou mediante ordem judicial, por um novo
sistema, no qual a mera vontade política do Ministro dé Estado
da Fazenda pode compelir a violação da intimidade, da privaci
dade, da cidadania de qualquer pessoa. ~PaesLandim, Bloco.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N994

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
r~do do seguinte dispositivo, constante da PEC n948/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional: .

"§ 49, art. 19:b(Art. 19, subs. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRS/
PST/PDC/PRN/PTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 95
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101,

inciso lI, alíneab, n9 4, 161, inciso I e 162 do Regimento
Interno, destaque para votação em separado das alterações
propostas pela PEC n948-C nos arts. 192, § 59, da Constituição
Federal.
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Justificação

Ê dispensável prever autorização judicial para quebra
de sigilo bancário, pois hoje já é assim. Também hoje, inde
pendetemente de autorização judicial, desde que haja ação
fiscal específica, cumprido certo rito administrativo, os agentes
do fisco já podem solicitar informações a estabelecimentos
bancários. O dispositivo, antes de facilitar a quebra do sigilo
bancário, dificulta-a em face da legislação vigente (Lei n9
4.595/64, art. 38, §§ 59 e 6°), agindo em sentido contrário
ao colimado.

Sala das Sessões, de de 1993. - DeputadoEden
Pedroso - José Serra - Genebaldo Correia.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 96

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n948/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

H§ 59, Art. 192 (Art. l0 Subs. CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRN/PTB/PRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 97

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, requeremos destaque para votação em separado do
§ 59, do art. 192, constante do art. 1ç do Substitutivo do Projeto
de Emenda Constitucional n9 48-A, de 1991.- Vladimir Pal
meira - Eden Pedroso.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 98
Requeiro destaque para votação em separado de parte

do art. l° do Substitutivo adotado pela Comissão Especial
à Proposta de Emenda Constitucional n9 48, onde acrescenta
o § 59 ao art. 192 da Constituição Federal.

Sala das Sessões, de janeiro de 1993. - Deputado Gas
tone Righi, Bloco.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 99
6 - art. 192, § 5°:
Finalidade do destaque para rejeição. Ê dispensável pre

ver autorização judicial para quebra de sigilo bancário, pois
hoje já é assim. Também hoje, independentemente de autori
zação judicial e desde que haja ação fiscal específica, cumprido
certo rito administrativo, os agentes do fisco já podem solicitar

. informações a estabelecimentos bancários. O dispositivo, an
tes de facilitar a quebra do sigilo bancário, dificulta-a em
face da legislação vigente (Lei n9 4.595/64, art. 38, §§ 59 e
69), agindo em sentido contrário ao colimado. - Eden Pedroso
- Célio de Castro.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 100

Requeiro, na forma regimental, destaque para votação
em separado da expressão "com autorização judicial do §
59 do art. 192, referido no art. 19 do Substitutivo à Proposta
de Emenda à Constituição n948-A, de 1991.

Sala das Sessões, de janeiro de 1993. - José Serra
- Eden Pedroso.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 101

Requeiro destaque da expressão "com autorização judi
cial" referente ao § 59 aditado ao art. 192 da Constituição

e constante do art. 19do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial à PEC n948/91.

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - Eden Pedroso
- José Fontenele - Genebaldo Correia.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9103

Requeiro destaque da expressão "com autorização judi
cial" referente ao § 5° aditado ao art. 192 da Constituição
e constante do art. 19do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial à PEC n948/91.

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - Deputado
Luiz Carlos Hauly.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO N9 103

Requeiro, nos termos regimentais, destaque para votação
em separado do § 69do art. 192, do Substitutivo da Comissão
Especial da Proposta de Emenda à Constituição n9 48/91.

Justificação

1. O Brasil possui uma das leis mais adiantadas, no
mundo inteiro, regendo o sigilo bancário.

2. O art. 38 da Lei Federal n9 4.595 rege a matéria
de maneira extremamente eficiente, prevendo a quebra do
sigilio e regulando-o de maneira a assegurar todos os interesses
do País, públicos, sociais ou individuais.

Tão eficientes são essas normas, que facultaram todos
os esclarecimentos recentemente necessários a uma comissão
parlamentar de inquérito que, em prazo recorde afastou o
presidente do País.

3. A norma proposta, no entanto, pretende sujeitar as
instituições financeiras e as administradoras de cartões de

crédito a quebra generalizada e indiscriminada do sigilo bancá
rio, sob simples e autoritária determinação do Ministro ,de
Estado da Fazenda.

4. Supõe a proposta, explicitamente, requisição de in
formação dos bancos pretende autorizar acesso a essas infor
mações, não só do Ministro de Estado da Fazenda, como
indiscriminadamente, de "funcionários públicos".

5. O dever de sigilo a que se vinculam os bancos repousa
em costume velhíssimo que universalmente se integra na prá
tica contratual dos bancos; informa-se em condições profis
sionais necessárias na boa estrutura das instituições financeiras
e no caráter fiduciário relação entre banco e cliente; ilumina-se
por considerações do indispensável respeito às liberdades indi
viduais, implícito na organização democracia e no exercício
de democrátas lastreia-se no alto interesse social em que possa
desenvolver-se a atividade econômica, obedece a limites que
outros interesses socsis significativos condicionam.

O segredo profissional é característico dos países demo
cráticos, ~mo expressão das liberdades que, no interesse so
cial, se atribuem a cada indivíduo.

É ele indispensável para que, do intercâmbio social, possa
a comunidade com todo o proveito.

6. Ê o segredo profissional um instituto que nasceu do
interesse público, interesse social.

Por isso mesmo, não apenas sanções civis, mas notada
mente sanções penais? erguem-se, em todos os países, contra
aqueles que violam os segredos da profissão.

Variam as posições dos doutrinadores quanto ao funda
mento, mas não há controvérsia qUJ'lnto a universal prática
do segredo bancário, cuja origem tradicional mergulha em
passado remoto.

Um costume antiquíssiomo integrou-se aos contratos ban
cários, com origensnitidamente profissionais.
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O interesse social em que prervaleça a confiança pública
naqueles que desempenham funções financeiras - para que
possa desenvolver-se a atividade econômica presidiu à forma
ção do constume e projetou-se, muitas vezes, em lei expressa
e em sanções penais.

7. Não pode ser aceita a proposta que pretende sibstituir
situações na qual a autoridades fiscais podem obter das institui
ções financeiras todas as informações de que necessitam, me
diante instauração de processo fiscal, ou mediante ordem judi
cial, por um novo sistema, no qual a mera vontade política
do Ministro de Estado da Fazenda pode compelir violação
da intimidade, da privacidade, da cidadania de qualquer pes
soal. - Paes Landim, Bloco.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 104

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n~ 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 69 art. 192 (art. 19 Subs. CE)"

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Placa PFLIPDS/PL/ PSCIPRS/
PST/PDC/PRNIPTBIProna.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 105
Requeiro destaque para votação em separado de parte

do art. 19 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial
à Proposta de Emenda Constitucional n9 48, onde acrescenta
o § 69ao art. 192 da Constituição Federal.

Sala das Sessões, de janeiro de 1993. - Deputado
Gastone Righi, Bloco.

N9 106

Requeiro, na forma regimental, destaque para votação
em separado da expressão "da Fazenda" dos §§ 49 e 69 do
art. 192, referido no art. 1~ do Substitutivo à Proposta da
Emenda à Constituição n948-A, de 1991.

Sala das Sessões, de janeiro de 1993. - José Serra 
Eden Pedroso.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 106

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado de parte
do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
à Constituição n948-C, de 1991:

"Ao Art. 19 Os dispositivos da Constituição Fede
ral abaixo enumerados passam a vigorar com as seguin
tes alterações:"

Art. 195. . .
I - dos empregadores, incidentes sobre:
a) a folha de salários;
b) o faturamento, rendas, receitas operacionais,

patrimoniais e orçamentárias, conforme dispuser a lei;
II - dos trabalhadores, incidente sobre a remu

neração;
§ 99 - A contribuição referida no inciso I, b, deste

artigo poderá, alternativa ou cumulativamente:
I ter alíquotas diferenciadas, inclusive em função

da atividade explorada;
II - ser estruturada de forma a incidir sobre o

valor adicionado, conforme dispuser lei complementar.

§ 10. A contribuição referida no inciso I, b, deste
artigo, devida pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, e incidente sobre suas respectivas receitas
orçamentárias, será instituída mediante lei complemen
tar."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luis Eduardo, Líder do Bloco.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ lOS

Requeremos a V. Ex~ na forma regimental, destaque para
votação em separado das alterações ao art. 195 da Constituição
Federal, contidas no art. 19 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial à Proposta de Emenda à Constituição nº 48,
de 1991.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Osmânio Pereira - Elias Murad - Maria Luiza Fontenele
- Messias Gois - Chico Vigilante - Emani Viana - José
Linhares.

REQUERIMENTO DESTAQUE N·I09

Requeremos, na forma regimental, destaque na votação
em separado do texto proposto pelo substitutivo adota pela
Comissão Especial da PEC n~ 48 do artigo 195, incisos I e
as alíneas a e b, inciso lI, § 9~ com seus I e 11 e § 10.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1993. - Aldo Rebelo
- Eden Pedroso - José Fortunatti - Maria Laura.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 110

Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu

tados requeremos destaque do art. 195, constante do art. 1°
do Substitutivo do Projeto de Emenda Constitucional n° 48-A,
com vista a sua supressão. - Vladimir Palmeira - PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 111

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n~ 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"Alínea b, inciso I, art. 195 (art. 1~, Sub.)"
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLIPSCIPRS/
PSTIPDCIPRNIPTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 112

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n" 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional: a expressão " ...
incidente sobre a remuneração..." do inciso II do art. 195.
(Caput)

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLIPSCIPRSI
PSTIPDCIPRN/PIBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~ 113

Na forma do disposto no art. 161, inciso l, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo. constante da PEC n~ 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 9~, art. 195 (art. I", Subst. CE)."
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Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRN/PTB/PRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 114

Na formado disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n° 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"Inciso 11, § 9?, art. 195 (art. 19 , § CE)."

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, PSCIPRS/PST/PDCIPRNIPTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 115

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n~ 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

§ 10, art. 195 (art. 1? Sub. CE)."
Sala das Sessões, em 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSC/PRSI
PSTIPRN/PTB/PRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 116

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado da parte
do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
à Constituição n° 48-C, de 1991:

"Ao Art. 19 Os dispositivos da Constituição Fede
ral abaixo enumerados passam a vigorar com as seguin
tes alterações:"

Art. 239. São preservados os patrimônios acu
mulados nas contas individuais dos participantes do
Programa de Integração Social e do Programa de For
mação do Patrimônio do Servidor Público, manten
do-se os critérios de saque nas situações previstas nas
leis específicas, com exceção da retirada por motivo
de casamento.

§ 1~ Do produto da arrecadação da contribuição
social de que trata o art. 195, I, trinta e três por cento
serão destinados a um fundo ??? financiará, nos termos
que a lei dispuser, o programa seguro-desemprego e
o abono de que trata o parágrafo.

§ 29 Dos recursos mencionados no parágrafo an
terior, pelo menos quarenta por cento serão aplicados
em financiamento de programas de desenvolvimento
econômico, através do Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social, com critérios de remune
ração que lhes preservem o valor.

§ 39 Aos empregados que percebam até dois sa
lários mínimos de remuneração mensal de emprega
dores sujeitos à contribuição referida no art. 195, I,
b, é assegurado o pagamento anual de um salário míni
mo, computado neste valor o rendimento das respec
tivas contas individuais de que trata este artigo.

§ 49 O financiamento do seguro desemprego re- .
ceberá uma contribuição adicional da empresa cujo
índice de rotatividade da força de trabalho superar o
índice médio da rotatividade do setor, na forma estabe
lecida por lei."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luíz Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

N9 117
Requeremos, na forma regimental, Destaque para vota

ção em Separado das alterações ao art. 239 da Constituição
Federal contidas no art. 19 do Substitutivo adotado pela Comis
são Especial à Proposta de Emenda à Constituição n° 48,
de 1991.

Sala das Sessões, de janeiro de 1993. - Osmânio
Pereira - Elias Murad - Maria Luiza Fontenele - Messias
Góis - Chico Vigilante - Ernani Viana - José Linhares.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 118

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados requreremos destaque do art. 239, constante do art.
19 do Substitutivo do Projeto de Emenda Constitucional n?
48-A, de 1991, com vistas a sua supressão. - Vladimir Pal
meira

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 119

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex" destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"Caput art 239 (Art. l° Sub CE)."
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSCIPRSI
PST/PDCIPRNIPTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 120

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispostivo, constante da PEC n° 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 1°, art. 239 (Art. l°, Subs. CE)."
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSCIPRSI
PSTIPDCIPRNIPTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 121

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC no 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 2°, art. 239 (Art. 1°, Subs. CE)."
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PSTIPDC/PRNIPTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 122

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispostivo, constante da PEC n? 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

"§ 39, art. 239 (Art. 1°, Subs. CE)."
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PSTIPDC/PRNIPTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 123

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispostivo, constante da PEC n9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:
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"§ 49 , art. 239 (Art. 19, Subs. CE)."
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSC/PRSI
PST/PDC/PRN/PTBIPRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 124

Requemos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos
101, inciso 11, alínea b, número 4, 161, inciso I e 162 do
Regimento Interno, destaque, para votação em separado, dos
artigos 29 e 69, da PEC 48-C.

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - Eden Pedroso
Genebaldo Correia.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 125

Requeiro; na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado, dos arti
gos 2° do substitutivo da Comissão especial à Proposta de
Emenda a Constituição n° 48-C, de 1991:

"Ao Art. 29 A União poderá instituir, nos ter
mos de lei complementar, com vigência até 31 de de
zembro de 1994, imposto sobre movimentação ou trans
missão de valores e de créditos e direitos de natureza
financeira.

§ 10 A alíquota do imposto de que trata este arti
go não excederá a vinte e cinco centésimos por cento,
facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabele
cê-la, total ou parcialmente, nas condições e limites
fixados em lei.

§ 29 Ao imposto de que trata este artigo não
se aplica o art. 150, 111, b, e VI, nem o disposto no
parágrafo 4" do art. 153 e no caput do art. 212, da
Constltuição.

§ 30 O produto da arrecadação do imposto de
que trata este artigo não se encontra sujeito a qualquer
modalidade de repartição com outra entidade federada.

§ 4° Do produto da arrecadação do imposto de
que trata este artigo serão destinados:

I - trinta por cento, para o resgate do principal
da dívida pública mobiliária federal;

II - vinte por cento para custeio de programas
de habitação popular."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 126
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para votação

em separado do art. 29 do Substitutivo da Comissão Especial
da Proposta de Emenda a Constituição n9 48/91.

Justificação

1. A proposta é inconstitucional.
2. O art. 60. § 49 , IV, é taxativo:

§ 49 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

IV - os direitos e garantias individuais."

3. O art. 59 da Constituição Federal, que trata da ga
rantia aos direitos e deveres individuais e coletivos, deixa
patente em seu § 29 que os direitos e garantias ali expressos
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte".

É de se concluir, portanto, que o art. 5\' não esgota os
direitos e garantias assegurados pela Constituição Federal,
que continua a tratá-los, de forma específica, em seus demais
dispositivos.

Assim sendo, a vedação de que trata o § 4° do art. 60
da Constituição Federal, ao proibir deliberação sobre proposta
de Emenda pendente a abolir direitos e garantias individuais
não se limita à segurança dos direitos previstos no art. 5°,
mas também de todos os demais direitos individuais assegu
rados na Constituição Federal, dentre os quais se destacam
os de natureza tributária.

4. Os dispositivos da Seção 11 - Das Limitações do
Poder de Tributar, do Título VI - Da Tributação e do Orça
mento, tratam de garantias asseguradas pela Constituição Fe
deral aos cidadãos, na qualidade de contribuintes.

5. Dentre as importantes garantias ali asseguradas, des-
taque-se as do inciso VI, do artigo 150. "verbis".

f "Art. ISO. Sem prejuízo de outras garantias as
seguradas ao contribuinte é vedada à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre.
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos polí

ticos, inclusive das fundações, das entidades sindicais
dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os re
quisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão."

6. Todas as imunidades ali instituídas visam, sempre,
a garantir melhor desenvolvimento das atividades prestadas
pelas pessoas mencionadas, de forma a que se possam dela
se beneficiar todos os cidadãos do país.

7. Nenhuma destas imunidades foi assegurada pela pro
posta em epígrafe; ao contrário, pretendeu-se que não se apli
ca-se, in casu, o disposto no inciso VI do art. 150 da Consti
tuição Federal.

8. Dentre as mais importantes garantias asseguradas aos
cidadãos, enquanto contribuintes, encontra-se o princípio da
anterioridade, consagrado no inciso m, b, da Constituição
Federal.

9. Pretendeu a referida proposta, no entanto, descon
siderar este importante princípio, determinando expressamen
te que não seja o mesmo aplicado no caso do imposto que
pretende autorizar a instituir.

10. Ainda referente às garantias dos cidadãos, na quali
dade de contribuintes, é de se ressaltar a vedação constitu
cional à criação de novos impostos que sejam cumulativos,
os que tenham a mesma base de cálculo ou fato gerador de
outros impostos (inc. I do art. 154 da Constituição Federal).

11. O novo tributo, criado pelo art. 79 da Emenda, viola
igualmente esta garantia cumulando, em sua incidência, com
a tributação já realizada pelo IOC (inc. V do art. 153 da
Constituição), em muitos casos como nos dos salários deposi
tados me conta-corrente, com IR (inc. III do art. 153 da
Constituição Federal).

12. No mérito, melhor sorte não merece a proposta.
13. Apesar de ser aparentemente baixa sua alíquota,

seu efeito em cascata poderia significar desestímulo sério ao
ingresso de capitais no Sistema Financeiro Nacional dcsestru
turando a atividade de intermediação financeira.
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14. Os países que ousaram adotar esse imposto (como
a Argentina), em pouco tempo foram obrigados a extingui-lo,
ára evitar o perecimento de seu setor financeiro.

15. Ademais sua incidência, refere-se, em cascata, aca
baria por criar um poderoso vetor inflacionário, pois todos
os agentes produtivos, partícipes de cada fase do processo
de produção de cada bem ou serviço nacional, tenderiam a
repassar ao preço de seus produtos ônus do pagamento deste
tributo.

16. Seria perverso o efeito deste tributo sobre as expor
tações brasileiras.

Enquanto os demais países procuram criar condições para
colocação de seus produtos no mercado internacional, o Brasil
estaria pretendendo adicionar ao preço de seus produtos, mais
um custo, diminuindo a capacidade de concorrência dos pro
dutos nacionais. - Paes Landim, Bloco

Senhor Presidente,
Requeiro que o destaque de minha autoria para votação

em separado do art. 29 do Substitutivo da Comissão Especial
à PEC n9 48/91, seja entendido apenas para votação em sepa
rado da expressão: " ... e no caput do art. 212, da Consti-

tuição."
constante do § 29 do mencionado artigo.

Sala das Sessões 19 de janeiro e 1993. - Paes Landim.

- N9 127

Destaque para votação
7 - Art. 29 da PEC:
Finalidade do Destaque para rejeição. Neste artigo é au

torizada a instituição do IPMF. Este imposto é polêmico e,
sem dúvida, é mais um, isto é implica aumento de carga tribu
tária, especialmente para a classe média, sob o pretexto de
"alcançar a economia informal".

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. - Éden Pedro
so, PDT - Celso Costa, PSB.

- N9 128-

Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu

tados requeremos destaque do art. 29 do Substitutivo do Pro
jeto Emenda Constitucional n9 48-A, de 1991, com vistas A
sua Supressão.

Sala das Sessões, José Fortunatti - PT.

- N9 129-

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Art. 29 caput do substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFL/PDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTBIPRONA.

- N9 130-

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. ExQdestaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n° 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

§ 1° do art. 29 do Substitutivo CE

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRS/
PST/PDC/PRNIPTB/PRONA.

- N9 131-

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
r~do do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

§ 29 do art. 29 do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRS/
PST/PDC/PRN/PTB/PRONA.

- N9 132-

Senhor Presidente
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

§ 39 do art. 29 do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLIPSCIPRS/
PST/PDC/PRN/PTB/PRONA.

- N9 133-

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

§ 49 do art. 29 do Substitutivo
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDSIPLlPSCIPRS/
PST/PDC/PRNIPTB/PRONA.

- N9 134-

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Item I do § 49 do art. 29 do Substitutivo da (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTBIPRONA.

- N° 135-

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Item II do § 49 do art. 29 do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLIPSCIPRS/
PSTIPDCIPRN/PTB/PRONA.

- N9 136-

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, Destaque para Votação

em Separado da expressão "custeio de" do inciso II do §
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49 do art. 2° do Substitutivo à Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 48-A, de 1991.

Sala das Sessões, de janeiro de 1993. - José Serra,
Líder do PSDB - Eden Pedroso.

- N° 137 -

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado do art.
30 do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
à Constituição no 48-C, de 1991:

Ao "Art. 3o- Até que a Lei regule disposto no
inciso VIII do art. 92, da Constituição, mantida a orga
nização da Justiça sem a inclusão dos órgãos referidos
naquele inciso."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

- No 138 -

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex9 destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC no 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Art. 3° Caput do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLlPSC/PRSI
PST/PDCIPRN/PTB/PRONA.

- N° 139-

Sr. Presidente,
. Requeiro, na forma regimental, destaque para Votação

em Separado do art. 3odo Substitutivo à Proposta de Emenda
à Constituição no 48-A, de 1991.

Sala de Sessões, de janeiro de 1993. - José Serra,
Líder do PSDB - Eden Pedroso.

- No 140 -

Senhor Presi.dente,
Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu

tados requeremos destaque do art. 30do Substitutivo do Pro
jeto de Emenda Constitucional no 48-A, de 1991, com vistas
a sua supressão.

Sala das Sessões, - José Fortunatti - PT.

- N° 141-

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado do art.
49do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
a Constituição n948-C, de 19~1:

- Ao "Art. 4° A eliminação do adicional ao impos
to de renda, de competência dos Estados decorrente
desta Emenda Constitucional, somente produzirá efei
tos a partir de 10 de janeiro de 1995 reduzindo-se a
correspondente alíquota, pelo menos, dois e meio por
cento no exercício financeiro de 1995.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

- No 142-

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC no 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Art. 4oCaput do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDCIPRNIPTB/PRONA.

- N9 143-

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado do art.
59 do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
a Constituição no 48-C, de 1991:

- Ao "Art. 59 - A eliminação do imposto sobre
vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos,
de competência dos Municípios, decorrente desta
Emenda Constitucional, somente produzirá efeitos a
partir de 1° de janeiro de 1996, reduzindo-se correspon
dente alíquota, pelos menos, a um e meio por cento
no exercício financeiro de 1996".

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

- No 144-

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex· destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC no 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Art. 59 Caput do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRN/PTB/PRONA.

- No 145-

Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu

tados requeremos destaque do art. 5" do Substitutivo do Pro
jeto de Emenda Constitucional no 48-A, de 1991, com vistas
a sua supressão.

Sala das Sessões - José Fortunatti - PT.

- No 146-

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado do art.
60do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
a Constituição no 48-C, de 1991:

- Ao "Art. 6° Enquanto não produzir efeitos a
lei que instituir a contribuição, de que trata o art. 195,
I, b, da Constituição, continuarão a ser exigidas as
seguintes contribuições, permanecendo em vigor as
normas que regem a sua instituição, com' alterações
que nelas forem efetuadas:

I - para o financiamento da seguridade social,
de que trata a Lei Complel1).entar no 70, de 30 dezembro
de 1991;
II - sobre o lucro líquido, a que refere a Lei no 7.689,
de 15 de dezembro de 1988;
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III - para o Programa de Integração Social, criado
pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970;

IV - para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público, criado pela Lei Complementar
n9 8, de 3 de dezembro de 1970.

Parágrafo 19 - O produto da arrecadação das con
tribuições de que tratam os incisos 111 e IV deste artigo
será destinado a financiar o seguro-desemprego e o
abono, de que trata o art. 23 parágrafos 19 e 39, obser
vado o disposto no parágrafo 29

§ 29 Fica vedada a distribuição da arrecadação das con
tribuições devidas ao Programa de Integração Social e ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público,
para depósito nas contas individuais dos respectivos partici
pantes. "

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luis Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

- N9 147-

Requeiro, nos termos regimentais, destaque para votação
em separado do disposto no art. 69 do substitutivo adotado
pela Comissão Especial que analisou a proposta de Emenda
Constitucional n9 48.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1993. - Eden Pedroso
- José Fortunatti - Maria Laura.

- N9 148-

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados requeremos destaque do art. 69 do Substitutivo do Pro
jeto de Emenda Constitucional n9 48-A, de 1991, com vistas
à sua supressão.

Sala das Sessões, José Fortunatti - PT.

- N~ 149-

Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Art. 69 caput do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDSIPLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTBIPRONA.

- N9 150-

Senhor Presidente,

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para a votação em
separado do seguinte dispositivo, constante da PEC nº 48/91,
que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Item I do art. 6º do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1992. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSC/PRSI
PST/PDCIPRNIPTBIPRONA. .

- N9 151-

Senhor Presidente,

NaJorma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa- .

rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n' 48191, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Item II do art. 6" do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSCIPRSI
PSTIPDC/PRN/PTB/PRONA

- N° 152-

Senhor Presidente,

Na forma do dispositivo no art. 161, inciso I, do Regi
mento Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação
em separado do seguinte dispositivo, constante da PEC n"
48/91, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Item III do art. 6') do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSC/PRSI
PST/PDC/PRNIPTB/PRONA

- N° 153-

Senhor Presidente,

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Item IV do art. 6" do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDC/PRNIPTBIPRONA

- N9 154-

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos regimentais destaque para supressão
dos incisos III e IV e § 2° do art. 69 do Substitutivo à PEC
n9 48/91, adotado pela Comissão Especial.

Justificação

Os dispositivos supra-indicados devem ser excluídos do
Substitutivo, porque objetivam a extinção dos levantes Progra
mas de Integração Social (PIS) e de Formação do patrimônio
do Servidor Público (Pasep).

Ora, esses Programas atendem à relevantes objetivos so
ciais e constituem Patrimônio inalienável dos assalariados em
geral.

Além disso o "PIS" é uma forma bastante criativa de
assegurar a participação dos empregados nos lucros das empre
sas, ou, mais precisamente a participação de todos os empre
gados nos lucros de todas as empresas.

O texto adotado pela Comissão Especial § 29 do art.
69 constitui um verdadeiro "confisco" do patrimônio dos em
pregados e servidores públicos, contrariando, assim, a tradição
do direito constitucional pátrio e dos países civilizados.

A extinção do PIS-PASEP, além de contrariar ao inte
resse público, acabará por gerar centenas de milhares de ações
judiciais, visando a recuperação do patrimônio confiscado,
com base no direito adquirido (Constituição - art. 5 inciso
XXXVI) e no Direito de Propriedade (Constituição art. 59
- inciso XXII), que são direitos fundamentais, os quais não
podem ser abolidos nem mesmo por emendas constitucionais
(Constituição art. 60 § 49 inciso IV).

Por outro lado, extinto o PIS, os trabalhadores poderão
inundar o Judiciário com mandados de injunção (Constituição
art. 59 inciso LXXI), visando a edição de novas normas que
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assegurem o direito à participação nos lucros dos resultados
da empresa. . .

Nessas condições, os dispositivos supra-mdIcados devem
ser eliminados, pelo menos até a Reforma Constitucional,
quando a matéria neste pertinente, poderá ser reexaminada
com mais profundidade.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1993. - Elísio Curvo.

- N9 155-

Senhor Presidente,

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

§ 19 do art. 69 do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1992. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PSTIPDCIPRN/PTB/PRONA.

- N9 156-

Senhor Presidente,

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

§ 2? do art. 69 do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLlPSC/PRSI
PST/PDCIPRN/PTB/PRONA.

- N9 157-

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado do art.
79 do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
à Constituição n9 48-C, de 1991:

.-Ao "Art. 79 A partir de 19 de janeiro de 1992,
até 31 de dezembro de 1999, os Estados, Distrito Fede
ral e os Municípos somente poderão emitir títulos da
dívida pública no montante necessário a refinancia
mento do principal devidamente atualizado de suas
obrigações, representadas por essa espécie de títulos,
ressalvado o disposto no art. 33, parágrafo único, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1992. - Deputado
Luiz Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

- N9 158-

Senhor Presidente,

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Art. 79 do Substitutivo (CE)
Sala' das Sessões, 12 de janeiro de 1992. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLIPSCIPRSI
PST/PDCIPRN/PTB/PRONA.

- N9 159-

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado do art.

89 do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
à Constituição n9 48-C, de 1991:

- Ao "Art. 89 A parcela da União no produto
da arrecadação do imposto de que trata o art. 153,
IV, incidente sobre derivados de petróleo e sobre com
bustíveis, será aplicada, pelo prazo de cinco anos exclu
sivamente na restauração, conservação e melhoria de
rodovias" .

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luis Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

. - N9 160-

Senhor Presidente,

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do'Regimento
Interno, requeremos a V. Ex' destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n9 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Art. 89 do Substitutivo (CE)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSC/PRSI
PSTIPDCIPRN/PTB/PRONA. .

- N9 161-

Sr. Presidente, ,

Requeiro, na forma regimental, Destaque para Votação
em Separado do art. 89 do Substitutivo à Proposta de Emenda
à Constituição n9 48-A, de 1991.

Sala de Sessões, de de janeiro de 1993. - José
Serra, Líder do PSDB - Eden Pedroso, Líder do PDT.

...:. N9 162-,

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, requeremos destaque do art. 89 do Substitutivo do Pro
jeto de Emenda Constitucional n9 48-A, de 1991, com vistas
à sua supressão.

Sala das Sessões, - José Fortunatti - PT.

- N? 163-'

Sr. Presidente,

Requeiro, na forma regimental, destaque para Votação
em Separado da expressão "e melhoria" do art. 89 do Substi
tutivo à Proposta de Emenda à Constituição n? 48-A, de 1991.

Sala de Sessões, de janeiro de 1993. - José Serra,
Líder do PSDB - Eden Pedroso, Líder do PDT

- N9 164-

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I, do Regi
mento Interno, destaque para votação em separado do Art.
99 do Substitutivo da Comissão especial à Proposta de Emenda
à Constituição n? 4,8-C, de 1991:

- Ao "Art. 9? As diferenças existentes entre
quaisquer índices de preço e os utilizados para atuali
zação de tributos e contribuições federais somente po
derão produzir, nos termos da lei, efeitos contábeis
ou societários desde as datas em que ocorrentes, não
se admitindo, neste caso, a invocação de direito ou
a sua utilização para efeitos fiscais."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luis Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar
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- N~ 165-

Requeiro, nos termos regimentais, destaque para votação
em separado do artigo 99 do Substitutivo da Comissão Especial
da Proposta de Emenda à Constituição n9 48/91.

Justificação

1) - Partido do princípio de que nossa Constituição Fe
deral baseia-se em ideais democráticos visando preliminar
mente assegurar direitos e garantias individuais e coletivos,
a proposta que se apresenta no indigitado artigo e forte golpe
a esses ideais.

2) - O que a toma mais repulsivo é o fato de que os
índices medidores de inflação' devem (e é por isso que são
calculados) refletir adequadamente a perda do poder de com
pra da moeda.

3) - Fazer constar dispositivo dessa natureza nada mais
é do que dar guarida constitucional a legislaçóes subalternas,
que, criadas, venham a contratar a racionalidade, o bom senso
e, em última análise, a justiça em seu sentido mais amplo.

4) - Em se mantendo dispositivo dessa natureza, nada
impediria que governantes, ávidos por arrecadar tributos, vies
sem a manipular índices medidores de inflação sem qualquer
receio de estarem infringindo norma alguma.

5) - É preciso que se diga que, se quisermos uma socie
dade civilizada e moderna, a Constituição, carro-chefe das
normas a que se submetem os cidadãos, não pode e nem
deve conter dispositivos casuísticos como e esse que esta sendo
proposto seja nela incluído.

6) - Sabemos que, em passado recente, no bojo do "PIa
no Collor I", foi editada norma a qual desatrelou a atualização
do BTN do IPC - índice de Preços ao Consumidor, atrelan
do-o ao, assum criado, IRVF, índice de Reajuste de Valores
Fiscais. Portanto, o BTN Fiscal, que era utilizado para a atuali
zação das demonstraçóes financeiras das pessoas jurídicas,
passou a ser indexado ao IRVF.

Ocorreu que o IRVF foi flagrantemente manipulado em
1990, ficando extremamente inferior aos demais índices medi
dores da inflação. Comparado ao IPC do período ficou pela
metaoe, acarretando mensuração sensivelmente distorcida do
patrimônio das empresas e, perversamente, gerou tributação
de lucros.fictícios.

. O que se sucedeu foi uma gama enorme de ações judiciais
pela reclamação do direito violado, fazendo com que o Poder
Judiciário se sobrecarregasse ainda mais.

7) - Depois disso, o Poder Executivo, percebendo sua
infelicidade, elaborou o Projeto de Lei n9 477/91, que o Con
gresso Nacional foi emendado, gerando a Lei n9 8.200/91,
a qual veio a reconhecer oficialmente as distorções causadas
pelos índices, irrealistas impostos pelo governo, dando chance
às pessoas jurídicas, ainda que não de forma perfeita, de
se recuperarem do que lhe foi indevidamente tributado.

8) - O que se quer agora com essa proposta? Ao invés
de se assimilar a lição e se afastar de vez a possibilidade
de manipulação de índices, querem que eventuais manipu
lações estejam plenamente amparadas pela Constituição, sem
que o contribuinte possa, ao menos, reclamar pelo direito.
Não podemos concordar com este paradoxo.

Sala das Sessões, Paes Landim.

- N~ 166-

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, destaque para vo
tação em separado do artigo 99 do Substitutivo adotado pela

Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição
n° 48/91.

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - Mussa Demis
- Luis Eduardo - Elísio Curvo - Armando Pinheiro.

- N9 167-

Senhor Presidente.
Requeiro destaque para votação em separado do art.

99 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial à Proposta
de Emenda Constitucional n° 48.

Sala das Sessões, de janeiro de 1993. - Deputado
Gastone Righi, Bloco.

- N9 168-

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro destaque para votação

em separado do art. 99 do Substitutivo da Comissão Especial
à Proposta de Emenda à Constituição n9 48, de 1991.

Sala das Sessões, de janeiro de 1993. - Francisco
Dornelles - Paulo Protugal - José Egydio - Ruben Bento
- Edésio Frias - Celso Bernardi - Paulo Titan - Marcelino
Romano Machado - Luciano Pizzatto - Paes Landim ...:...
Rubem Medina - Aluízo ALves - Pedro Irujo - Sandra
Cavalcanti - Nilson Gibson - Ubiratan Aguiar - Jackson
Pereira - Aécio Neves -Jayme Santana - Geraldo Alçkmin
Filho - Hagaus Araujo - Chafic Farhat - José Luiz Maia
- José Carlos Coutinho - Edson Silva~Nelson MarquezeIlí
- Amo Magarinos - Adroaldo Streck ~ Regina Gordilho
- Nari Souza - Jorge Uequed - Paulo Silva - BasI1io
Villani - Vasco Furlan - Antonio Holanda - Flávio Rocha
.:....:. Tourinho Dantas - Freire Júnior - Francisco Rodrigues
- João Teixeira - Gastone Righi - Delfim Netto --,-- Osório
Adriano - Alacid Nunes' - Elísio Curvo - Dércio Knop
- Feres Nader - Max Rosenmann - José Thomaz Noná
- Ivan Burity - Augustinho Freitas - Sérgio Ferrara-
Vital do Rego - Roberto Campos.

- N"169-

Senhor Presidente,

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do Regimento
Interno, requeremos a V. Ex~ destaque para votação em sepa
rado do seguinte dispositivo, constante da PEC n° 48/91, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

Art. 99 do Substitutivo (C.E.)
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1992. - Deputado

José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLIPDS/PLIPSCIPRSI
PSTIPDCIPRNIPTB/Prona.

- N9 170-

Senhor Presidente,.

Nos'termos,do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados requeremos destaque do art. 109 do Substitutivo do
Projeto de Emenda Constitucional n9 4S-A, de 1991, com
vistas a sua supressão.

Sala das Sessões, - José Fortunatti - PT

- N9 171-

Requeiro destaque da Subemenda Substitutiva n9 12/92
à Emenda n° S/92, apresentada à ComIssãoEspecial que apre
ciou a PEC n9 48/91, referente à alínea c do inciso VI do
art. 150 da Constituição, constante do § 29 do art. 29 do Substi
tutivo adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - Deputado
Luiz Carlos Hauly.
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- N9 172-

Requeiro destaque para votação da letra b do inciso X
do § 29 do art. 155 da Constituição, constante do artigo 19

do substitutivo adotado pela Comissão Especial à PEC n9

48/91.
Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - Deputado

Luiz Carlos Hauly.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de preferência de cujo conteúdo o Sr. Secretário
dará conhecimento ao Plenário.

É lido o seguinte requerimento:

"Proposta de Emenda à Constituição n9 48/91. Re
queiro preferência para votação da Proposta de Emen
da à Constituição n9 48/91 sobre o substitutivo adotado
pela Comissão Especial que apreciou a matéria.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993."
Assinado pelo Deputado Luiz Carlos Hauly.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esse requerimento de preferência é de autoria do Deputado
Luiz Carlos Hauly, que pede preferência para a votação de
sua emenda. Considerando que o nobre Deputado, mediante
acordo entre partidos políticos, está apoiando parcialm.ente
o substitutivo do Deputado Benito Gama, entendo que S.
Ex~ poderá desistir do seu requerimento de preferência.

É o apelo que fazemos ao Deputado Luiz Carlos Hauly.
Do contrário, teremos que nos posicionar contrariamente a
esse pedido de preferência.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Deputado
Luiz Carlos Hauly não se encontra presente para responder
ao pedido do Deputado Genebald.o Correia.

Submeterei a votos os requenmentos.
Em votação o requerimento. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
sobre a mesa de cujo teor o Sr. Secretário dará conhecimento
à Casa.

É lido o seguinte:

Senhor Presidente,

Requerimento de Destaque

Na forma admitida no art. 161, inciso 11, alínea
b, do Regimento Interno, requeiro a V. Ex\ ouvido
o Plenário, destaque para que seja votada com prefe
rência a PEC n9 49/91, a qual se encontra apensada
à PEC n9 48/91, e que dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Depu
tado José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
.0 requerimento. (Pausa.)

Rejeitado.

SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Comissão Espe
cial ao apreciar a proposta, ofereceu à mesma e vou submeter
a votos o seguinte

SUBSTITUTIVO

Ressalvados os destaques:

O Congresso Nacional decreta: .
Art. 19 Os dispositivos da Constituição Federal abaiXO

enumerados passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 40. .. ..

.. .... §" 6;" A~' ~~~~~~t~d~~i~~ .~. ~~~~õ~~· d~~ ·~~~id~;~~· ~t1bii-
cos federais serão custeadas com recursos provenientes da
União e das contribuições dos servidores, na forma da lei. "

"Art. 42.· .

······§··iO:···A~ii~~~~~·~~~·~·~~~id;~~·;·~·q~~·;~·~~f~;~·~;t~·~·;ti·-

go, e a seus pensionistas, o disposto no art. 40, § 49 , § 59
e § 69 •

......................... - .

"Art. 92. . ..

......VIii'~ .~.~ T;ib~~'~i~'~' J~í~~~· T~ib~t'á~i~~:""""""'"''''

. ' .
"Art. 102. .. ..
1- ..
a)' a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato

normativo federal ou estadual e a ação declaratória de consti
tucionalidade de lei ou ato normativo federal;

....:.§" i~'" A'~~güiçã~ 'd~ 'd~~~~~'~ri~~~t~' d~' p~~~~it~'f~~d~~
mental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Su-
premo Tribunal Federal, na forma de lei. .

§ 29 As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas aç~es declaratórias d~ :onst!
tucionalidade de lei ou ato normatiVO federal, produzirao efi
cácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos de
mais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo."

"Art. 103. . : ..

.... ,..'§'. '4;" 'A'~~ã~ ·~i~~i~;~t6~i~· d~' ~~~~tit~~i~·~~Íid~d~ ·p~~i~~á
ser proposta pelo Presidente da República; pela Mesa do Sena
do Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo
Procurador-Geral da República."

"Art. 105 .
1- ..

......ij' ·~·~çã~ dit~t~ d~ i~t~~p~~t~çã~ d~ Di·;~it~ F~d~;~i:·~~i~~
decisões serão tomadas pela maioria absoluta dos seus mem
bros e terão eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive
para as instâncias inferiores.

§ 19 ..

§ 29 Podem propor a ação da alínea i do inciso I deste
artigo o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal,
a Mesa da Câmara dos Deputados ou o Procurador-Geral
da República.

§ 3° O Procurador-Geral da Repúlbica será previamen
te ouvido nas ações diretas de interpretação do Direito Fede
ral, bem assim o Advogado-Geral da União, quando a ação
não for proposta pelo Presidente da República."

"Art. 150. . ..
. : .
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§ 69 Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou muni
cipal, que regule exclusivamente as matérias acima enume
radas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem pre
juízo do disposto no art. 155, § 29, XII, g.

§ 7° A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de impos
to ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posterior
mente, assegurada a imediata e preferencial restituição da
quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido."

"Art. 153. . .

IV - produtos industrializados, neles compreendidos de
rivados de petróleo e combustíveis;

VI - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

§ 39 .

IV - poderá ser utilizado para atender objetivos de polí
tica fiscal, inclusive para assegurar o equilíbrio sócio-econô
mico regional ou setorial, na forma da lei.

§ 49 O ouro, quando definido em lei como ativo finan
ceiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à inci
dência do imposto de que trata o inciso V do caput deste
artigo, devido na operaçãO de origem; a alíquota mínima será
de um por cento, assegurada a transferência do montante
da arrecadação nos seg"!1intes termos:

I - trinta por ceqto para o Estado, o Distrito Federal
ou o Território, conforme a origem;

11 - setenta por cento para o Município de origem."
"Art. 155. Compete.·aos Estados e ao Distrito Federal

instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer

bens ou direitos; .
II - operações relativas à circulação de mercadorias e

sobre prestações de serViçOs de transporte interestadual e in
termunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior;

III - propriedade de veículos automotores;
IV - propriedade territorial rural.
§ 19 O impo~to.previsto no inciso I:

§ 29 O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao se
guinte:

X- .

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, §

§ 39 A exceção dos impostos de que tratam o inciso
II do caput deste artigo e o art. 153, I, II e IV, nenhum
outro tributo poderá incidir sobre operações relativas.à energia
elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo,
combustíveis e minerais do País.

§ 49 O imposto previsto no inciso IV terá suas aliquotas
fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades
improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, defi-

nidas em lei estadual, quando as explore, só ou com sua famí·
lia, o proprietário que não possua outro imóvel."

"Art. 156. . .

lU - serviços de qualquer natureza, não compreendidos
no art. 155, lI, definidos em lei complementar.

§ 39 Em relação ao imposto previsto no inciso IIl, cabe
à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas; .
II - excluir da sua incidência exportações de serviços

para o exterior."
"Art. 158.

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre a propriedade territorial rural,
relativamente aos imóveis neles situados;

"Art. 159.

§ 19 Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada
de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela
da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qual.
quer título, pela União, suas autarquias e pelas fundações
que instituir e mantiver, bem como a parcela da arrecadação
pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. , ,

"Art. 160. . ..
Parágrafo único. Essa vedação não impede a União e

os Estados de condicionarem a entrega de recursos· ao paga·
mento de seus créditos, inclusive de suas autarquias."

"Art. 167. . ..

IV - a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo
ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arreca·
dação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a
destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento
do ensino, como determinado pelo art. 212, e a prestação
de garantias às operações de crédito por antecipação de receio
ta, previstas no art. 165, § 89, bem assim o disposto no §
49 deste artigo; •

§ 49 É permitida a vinculação de receitas próprias gera·
das pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e
dos recursos de que tratam os arts .. 157, 158 e 159, l, a e
b, e lI, para a prestação de garantia oU'contragarantia à União
e para pagamento de débitos para com esta."

"Art. 173. . .

§ 29 As empresas públicas e as sociedades de economia
mista: o'

I - não poderão gozar de privilégios fiscais não exten·
sivos às do setor privado; .

II - nos termos de lei complementar, estão sujeitas à
falência ou concordata, cabendo ao Chefe do Poder Executivo
da administração a que estejam vinculadas, designar o síndico
ou o comissário.

• o........................................... , ' .

"Art. 192.
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§ 49 Independentemente de lei complementar e me
diante requisição do Ministro de Estado da Fazenda, no inte
resse da administração de tributos e de contribuições, as enti
dades mencionadas neste arligo e as administradoras de cartão
de crédito prestarão informações sobre a identificação e o
fluxo financeiro de pessoa que com elas opere.

§ 59 Os servidores encarregados da fiscalização e con
trole da receita de tributos e de contribuições somente poderão
ter acesso a informações pormenorizadas sobre quaisquer ope
rações realizadas por pessoa, quando decorrente de ação fiscal
específica, com autorização judicial, ficando, em qualquer
caso, responsáveis civil e criminalmente pela quebra do sigilo
de dados.

§ 6° O Ministro de Estado da Fazenda ou os funcio
nários públicos, que no exercício de suas funções tiverem
acesso às informações requisitadas nos termos do § 49, serão
civil e criminalmente responsáveis pela divulgação indevida,
que tiverem dado causa, do conteúdo dos documentos sob
sua guarda. "

"Art. 195. . .
I - dos empregadores, incidentes sobre:
a) a folha de salários;
b) o faturamento, rendas, receitas operacionais, patrimo

niais e orçamentárias, conforme dispuser a lei;

11- dos trabalhadores, incidente sobre a remuneração:

§ 99 A contribuição referida no inciso I, b, deste artigo
poderá, alternativa ou cumulativamente:

I -ter alíquotas diferenciadas, inclusive em função da
atividade explorada;

11-ser estruturada de forma a incidir sobre o valor adi
cionado, conforme dispuser lei complementar.

§ 10. A contribuição referida no inciso 1, b, deste arti
go, devida pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
e incidente sobre suas respectivas receitas orçamentárias, será
instituída mediante lei complementar."

"Art. 239. São preservados os patrimônios acumulados
nas contas individuais dos participantes do Programa de Inte
gração Social e do Programa de Formação do Patrimônio

. do Servidor Público, mantendo-se os critérios de saque nas
-situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada
por motivo de casamento.

§ 19 Do produto da arrecadação da contribuição social
de que trata o art. 195, I, b, trinta e três por cento serão

.destinados a um fundo que financiará, nos termos que a lei
dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de
que trata o § 39

§ 29 Dos recursos mencionados no parágrafo anterior,
pelo menos quarenta por cento serão aplicados em financia
mento de programas de desenvolvimento econômico, através
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
com critérios de remuneração que lhes preservem o valor.

§ 39 Aos empregados que percebam até dois salários
mínimos de remuneração mensal, de empregadores sujeitos
à contribuição referida no art. 195, I, b, é assegurado o paga
mento anual de um salário mínimo, computado neste valor
o rendi~ento das respectivas contas individuais de que. trata
este artIgo.

§ 49 O financiamento do seguro-desemprego receberá
uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotativi
dade da força de trabalho superar o índice médio da rotativi

_ dade do setor, na forma estabelecida por lei."
! .

Art. 29 A União poderá instituir, nos termos de lei com
plementar, com vigência até 31 de dezembro de 1994, imposto
sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos
e direitos de natureza financeira.

§ 1\' A alíquota do imposto de que trata este artigo
não excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado
ao Poder Executivo reduzi-Ia ou restabelecê-la, total ou par
cialmente, nas condições e limites fixados em lei.

§ 2" Ao imposto de que trata este artigo não se aplica
o art. 150, lII, b, e VI, nem o disposto no § 49 do art. 153
e no caput do art. 212, da Constituição.

§ 3° O produto da arrecadação do imposto de que trata
este artigo não se encontra sujeito a qualquer modalidade
de repartição com outra entidade federada.

§ 49 Do produto da arrecadação do imposto de que
trata este artigo serão destinados:

I - trinta por cento, para o resgate do principal da dívida
pública mobiliária federal:

II - vinte por cento para custeio de programas de habita
ção popular.

Art. 39 Até que a lei regule o disposto no inciso VIII
do art. 92, da Constituição, é mantida a organização da Justiça
sem a inclusão dos órgãos referidos naquele inciso.

Art. 4" A eliminação do adicional ao imposto de renda,
de competência dos Estados, decorrente desta Emenda Cons
titucional, somente produzirá efeitos a partir de 1° de janeiro
de 1996, reduzindo-se a correspondente alíquota, pelo menos,
a dois e meio por cento no exercício financeiro de 1995.

Art. 59 A eliminação do imposto sobre vendas a varejo
de combustíveis líquidos e gasosos, de competência dos Muni
cípios, decorrente desta Emenda Constitucional, somente pro
duzirá efeitos a partir de 1° de janeiro de 1996, reduzindo-se
a correspondente alíquota, pelo menos, a um e meio por
cento no exercício financeiro de 1995.

Art. 6" Enquanto não produzir efeitos a lei que instituir
a contribuição, de que trata o art. 195, I, b, da Constituição,
continuarão a ser exigidas as seguintes contribuições, perma
necendo em vigor as normas que regem a Slla instituição,
com as alterações que nelas forem efetuadas:

I -para o financiamento da seguridade social, de que
trata a Lei Complementar n~ 70, de 30 de dezembro de 1991;

II -sobre o lucro líquido, a que se refere a Lei n" 7.689,
de 15 de dezembro de 1988;

11I - para o Programa de Integração Social, criado pela
Lei Complementar n9 7, de 7 de setembro de 1970;

IV - para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público, criado pela Lei Complementar n9 8, de 3
de dezembro de 1970.

§ 1~ O produto da arrecadação das contribuições de
que tratam os incisos IH e IV deste artigo será destinado
a financiar o seguro-desemprego e o abono, de que trata o
art. 239, §§ 1~ e 3~, observado o disposto no § 2?

§ 2? Fica vedada a distribuição da arrecadação das con
tribuições devidas ao Programa de Integração SOciál e ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público,
para depósito nas contas individuais dos respectivos partici
pantes.

Art. 79 A partir de 19 de janeiro de 1993, até 31 de
dezembro de 1999, os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no
montante necessário ao refinanciamento do principal devida
mente atualizado de suas obrigações, representadas por essa
espécie de títulos, ressalvado o disposto no art. 33, parágrafo
único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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Art. 89 A parcela da União no produto da arrecadação
do imposto de que trata o art. 153, IV, incidente sobre deri~a

dos de petróleo e sobre combustíveis, será aplicada, pelo prazo
de cinco anos, exclusivamente na restauração, conservação
e melhoria de rodovias.

Art. 99 As diferenças existentes entre quaisquer índices
de preço e os utilizados para a atualização de tributos e contri
buições federais somente poderão produzir, nos termos da
lei, efeitos contábeis ou societários desde as datas em que
ocorrentes, não se admitindo, neste caso, a invocação de direi
to ou a sua utilização para efeitos fiscais.

Art. 10. Revoga-se o § 4° do art. 156.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A votação .far
se-á pelo sistema eletrônico'.

Permito-me, antes disso, alertar os Srs. Deputados da
conveniência de se colher o maior número. possível de votos
nas bancadas, para que não se prolongue demasiadamente
a votação nos postos avulsos.

A Mesa reitera o apelo no sentido de que os Srs. Depu
tados tomem assento nas bancadas.

. Como votam os'Srs.Líderes?

o SR: GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mqcrático - BA. Se~ revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votaremos a proposta de ajuste fiscal, amplamente discutida
pelos partidos. Esta Casa - justiça se faça - não tem negado
ao Presidente da República, seja o anterior, seja Q aty.al,
o,s instrumentos necessários para assegurar a governabilidade.
Embqra, divergiqdo do Presidente Fernando Collor, ~prova

mos aqui os Planos Collor I e lI, pfira assegurar a ,S., Ex~
as condições de bem governar o País. Se não o fe~\ ~ão foi
poi falta de contribuição do Poder Legislativo.
" Neste momento, em que o Presidente Itamar Franco,
em "onseqÜência de uma decisão desta Casa, inicia a sua
administração, queremos também assegurar a este Governo
os instrumentos que solicita, como condições essenciais ao
bom êxito de sua administração. ,. .

, Ninguém vota com satisfação aumento de tributos, prüwi;
palmerite na situação em que se encontra a economia brasi;
leira,'inteiramente exaurida. Mas nós nos encontramos diante
de um 'qu'adro que mostra um Govenio que se diz estar com
o.s cofres vazios, precisando de recursqsinclusive para'assegu
rar importantes programas na área social, e de outrp, que
mostra a realidade econômica. O PMDB, considerando estas
circunstâncias, e entendendo que se trata de uma situação
emergencial para assegurar recursos para o funcionamento
do Governo; considerando que vamos cÍiar apenas um tributo,
o IPMF, e que .este tributo tem caráter erninentemc:;nte provi
sório, isto é, sua vigência seria até 1994, se em out!,1bro, <leste
ano não houver modificação, já na revisão constitucional;
considerando esta Circunstância de ser'úm tributo provisório;
considerando o compromisso do Gover,no de destinar os recur
sos resultantes desta arr~cadaçãoaos programas sociais; consi
derando que a bancada do PMDB colocou como condição
ao seu apoio que não se excluísse a vinculação sobre esta
receita dos 18% destinados à educação, que é também uma
área social; considerando que o Governo se dispõe a pronun
ciar-se de forma clara e fundamentada sobre a proposta do
companheiro Luís Roberto Ponte, que atende ao princípio
de uma verdadeira reforma tributária, com a simplificação
do sistema, a redução do número de tributos e com a facilidade
, vota favorável, porém parcialmente, a esta proposta do ~o-

vemo, especialmente a da criação do IPMF, respeitando algu
mas divergências que possam existir em nossa bancada.

A posição do PMDB é a favor da emenda constitucional,
nos termos do substitutivo, ressalvados os destaques.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Rresidente, estudamos, com a aten
ção que o assunto requer, a proposta do Governo chamada
de ajuste fiscal.

Entendemos que, para ser realmente um ajuste fiscal,
é necessário não apenas que vise aumentar a receita, mas
antes, sobretudo, Sr~ Presidente, é imperativo que se tente
cortar as despesas.

Sr. Presidente, para o Governo, é fundamental a apro
'vação desse novo imposto. Entendemos que só seria possível
, a aprovação desses impostos, chamado até de provisório, se
se buscasse simplificar e diminuir o número de tributos existen
tes. Do jeito que está colocado no substitutivo, trata-se de
um aumento de impostos que a sociedade não mais suporta.
Entendemos que aumentar impostos neste instante não é fa
zer, realizar programas sociais, mas, sim, agravar a recessão,
aumentar o desemprego, o que seria terrível para a economia
brasileira. Entendemos que a aprovação da proposta do Go
verno que aí se encontra é simplesmente para se manter o
Estado do tamanho em que ele se encontra. E - o que é
mais grave, Sr. Presidente - sem resolver o sério problema
do contribuinte brasileiro, que hoje vive com a contabilidade
completamente confusa, em função do número de impostos,
taxas e encargos que sobrecarregam as empresas brasileiras.

Entendo, Sr. Presidente, que é fundamental para o Esta
do um verdadeiro ajuste e, por isso mesmo, continuarei
apoiando 'a proposta do De.putado Luís Roberto Ponte, por
que esta, sim, atende às aspirações de toda a sociedade brasi
'léira; simplifiCá tributos e poderia; sem dúvida, gerar condi
ções de diminuir o tamanho do Estado e, sobretudo, de reto
mar o desenvolvimento ec;onômico, que consideramos funda
mental para a solução dos problemas brasileiros. '

. No PFL' e no Bloco a questão está completamente em
.aberto. Cada um votará 'de' acordo com a sua consciência.
Entretanto, o Líder, Sr. Presidente, votará "não". (Palmas.)

O ,SR. JOSÉ .sERRA (Bloco Parlamentar ,Democrático
- SP. Semrevisão dO orador:)-Sr. Presidente, a Liderança
do PSDB encaminha o voto favorável ao substitutivo, ressal
"ados .os destaques. Quero sublinhar --:- esta é uma posição
que temos defendido - que consideramos o ajuste fiscal essen
cial para conseguirmos o equilíbrio macroeconômico do País,
para estabilizarmos a economia e para podermos retomar o
processo. de crescimento. Sem estabilidade - não tenhamos
il~são .-:-.não s.e'vai retÇ>mar o. cr~scimeI).to, expandir políticas
sociais nem nada parecidq, e Q ajuste fiscal é uma peça impor
tante para esse processo.

Quero dizer também que ajuste fiscal não significa somen
te o que a palavra diz, isto é, apenas mexer nos impostos.
Significa mexer nas despesas. E as consideramos tão impor
tantes que até há pouco tempo o PSDB lutou firmemente
para que não fossem aprovados os projetos que criassem des
pesas sem justificativasdentro das prioridades nacionais. -Lem
braria inclusive a regulamentação que se pretendia dar à Advo- .
cacia-Geral da União, para a qual não apenas nós - mas
inclusive nós - levantamos, nesse caso, a necessidade da
austeridade.

No campo das despesas, um projeto foi aprovado por
.consenso aqui na Câmara dos Deputados, de autoria da Depu-
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tada Rita Camata, do qual fomos o Relator, e o qual enviamos
para o Senado. Este projeto limita a participação da folha
de salários do funcionalismo nas Receitas Tributárias e tem
um papel fiscal extremamente importante.

Por tudo isso, acredito que nos devemos dispor não ape
nas na retórica, mas na prática, a adotar medidas qu~ :fetiva
mente limitem o gasto público, não somente da Untao, mas
também dos Estados e dos Municípios. Temos que passar
da retórica à prática na limitação, na restrição, no corte do
gasto público.

Por outro lado, com relação ao substitutivo às emendas
constitucionais, quero dizer que o voto a favor, de nossa part~,
se justifica pelos seus aspectos positivos, para os quais desejO
chamar a atenção desta Casa. Em primeiro lugar, o substi
tutivo contémn dois dispositivos que garantem a instituição
da chamada declaratória por parte do Supremo Tribunal Fede
ral, ou seja, quando houver decisão do Supremo no sentido
de que esse ou aquele imposto é constitucional, ou de que
essa ou aquela lei é constitucional, essa decisão do S~premo

vai passar a vincular as decisões das Justiças EstaduaIs. I~to
é extremamente importante. Um fator fundamental da cnse
fiscal no Brasil e da queda da Receita tem sido a confusão
jurídica, e o projeto cuida dessa parte. Em s~gundo lugar,
o projeto permite a vinculação de re~itas própnas de Estad~s
e Municípios ao pagamento de débItos de Estados e Mum
cípios para com o Governo Federal. A proibição constituct0?-al
desta vinculação esterilizou o acordo de rolagem da dIVIda
no ano passado, aprovado por esta Casa. Por quê? Porque
o Governo Federal não tem instrumentos que garantam que
os Estados e Municípios cumpram o acordo da rolagem, e
esse projeto vai permitir isso. Além disso, ele contempla a
possibilidade de que empresas estatais requeiram falência e
concordata. Este é um avanço importante, pois restringe por
dois anos a concessão de subsídios e isenções. É uma medida
importante ainda para os Estados, e não apenas para a União
- o Deputado Luiz Carlos Hauly foi Secretário da Fazenda
no Paraná e sabe disso. É importante tambémporque oferece
tratamento adequado, na Constituição, à figura do contri
buinte substituto. São emendas que aperfeiçoam as possibi
lidades de cobrança de impostos, diminuem a confusão jurí
dica e permitem o reequilíbrio das relações federativas, hoje
perturbadas pelo calote generalizado dos Estados e Municípios
em relação ao Governo Federal. .

São estes os motivos que nos levam a votar pela aprovação
do conjunto do projeto, ressalvados os destaques. São pontos
importantes e positivos, que representam uma justificativa
muito forte para o nosso voto "sim".

Em relação aos destaques, iremos fazendo o encaminha
mento caso a caso, parte dele nos termos do acordo proposto
pelo Líder do Governo, mas nos manifestaremos na oportu
nidade.

Nosso voto é "sim", pela aprovação.

o SR. PAULO MANDARINO (Bloco Parlamentar 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs~.

Deputados, há muito a sociedade brasileira vem ouvindo repe
tidamente que a panacéia para todos os nossos problemas
é o ajuste fiscal. A cada dia estou mais convencido da desilusão
que isso causará num futuro próximo.

É importante aperfeiçoar a Constituição e a nossa legisla
ção fiscal. Mas que ninguém se iluda, pensando que apen~s

isso resolverá os gravíssimos problemas nacionais. O que está
profundamente errado - e não há técnico consciente que

não concorde com isso - é o modelo econômico em vigor,
que desestimula a produção, obstaculiza as micro e médias
empresas e desvaloriza o produtor rural. É claro que, num
regime de crônica escassez, a inflação vai ser permanente,
porque, a cada aumento real de salário, é evidente que os
preços, inexoravelmente, vão subir.

O modelo de proposta fiscal que aí está contempla pontos
positivos e é controvertido em outros. Tenho, por exemplo,
algumas divergências específicas, sobretudo no que se refere
ao sigilo bancário. Acho a legislação atual melhor do que
a mudança que foi proposta no substitutivo aprovado pela
Comissão.

A outra questão complexa diz respeito ao problema do
Imposto Único que, efetivamente, ganhou espaço imenso en
tre aqueles que pag;:lm imposto hoje no Brasil e que sabem
que uma grande maioria sonega. Em contrapartida, o que
fez o Governo Federal? Desvalorizou e desmantelou sua má
quina de cobrança de impostos. O resultado aí está.

Então, caso seja aprovado o IPMF provisório e com vali
dade de dois anos, o Governo concordou com a minha pro
posta de destinar 20% para a habitação popular, o segmento
hoje de maior carência neste País. Sei que também concordou
com a destinação de 18% do total arrecadado para educação
das crianças carentes.

Há pontos altamente positivos e outros controvertidos.
A bancada do PDC conscientemente deixa esta questão em
aberto, para que cada um dos seus membros vote de acordo
com sua formação e sua consciência.

O meu voto, neste primeiro momento, ressalvados os
destaques, é "sim" para este substitutivo. Depois, a cada des
taque, votar-se-á em separado.

O SR. ÉDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI""
e Srs. Deputados, o PDT, através da sua bancada, examinou
o projeto na Comissão Especial e o parecer do Relator Benito
Gama. Entendemos que a sociedade brasileira vive hoje um
impasse no aspecto econômico, tendo em vista que o Estado
brasileiro não tem recursos para dar início a uma política
de desenvolvimento econômico capaz de romper com a econo
mia de recessão, com a inflação, com essa dicotomia que
violenta o trabalhador e as pequenas e médias empresas brasi
leiras.

Nós, do PDT, temos absoluta certeza de que não há
saída para este País sem a presença do Estado. E s6 poderemos
efetivamente romper com essa política neoliberal se o Estado
tiver condições de obter recursos e estabelecer suas priori
dades, que deverão ser as da grande maioria do povo brasi
leiro.

Na área da saúde, por exemplo, o que vem ocorrendo
é uma vergonha nacional, pois milhões de trabalhadores pa
gam seus impostos, suas contribuições e, quando chegam aos
hospitais, não têm acesso a eles, porque recursos não são
destinados aos hospitais públicos.

Na área de educação ocorre a mesma coisa. Uma vergo-
. nha nacional, pois hoje o ensino público está um caos. Em

todos os Estados, há filas e filas de famílias, que passam
dias e noites para conseguir uma matrícula para que seus
filhos tenham direito à educação. Nem a classe média consegue
mais manter seus filhos, nas escolas particulares, devido aos
altos preços das anuidades.

Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, com base nesta
análise, o PDT tendeu a votar favoravelmente ao ajuste fiscal,
para que, a partir daí, este novo Governo, escolhido pelo
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povo brasileiro com a colaboração e decisão firme do Con
gresso Nacional, tenha a responsabilidade de dar uma resposta
a nossa sociedade, dar uma resposta aos descamisados que
o outro Presidente deixou sem calças. Esta é efetivamente
a função do homem público. Por isso, Sr. Presidente, o PDT
vota favoravelmente a este ajuste.

Concordamos com o IPMF porque o Governo assumiu
o compromisso de dar uma indenização aos que ganham até
dez salários mínimos, para que seja compensada a incidência
desse imposto.

Também queremos que à classe média deste País seja
dada uma compensação, através da diminuição da alíquota
do Imposto de Renda, para que não se cobre cada vez mais
daqueles que pagam impostos. É essa a exigência do PDT.

Queremos ainda que parte desses recursos do IPMF seja
aplicada no campo social. Há necessidade urgente de que
o Governo assim proceda, aplicando, por exemplo, parte des
ses recursos na educação. Esperamos que o Governo mante
nha os 18% para a educação.

Com base nisso, o PDT vota favoravelmente ao projeto,
ressalvados os destaques.

O SR. GAS"TONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há instantes nesta Casa
que parece que vivemos numa autêntica "Torre de Babel".
As pessoas pensam e fazem discursos no mesmo sentido, mas
as conclusões são diferentes, dá até a impressão de que falam
línguas diversas.

Concodo integralmente com o que disse meu Líder, De
putado Luís Eduardo; concordo com o que disseram os Líderes
José Serra e Genebaldo Correia e acho que pensamos todos
de modo igual. Ninguém deseja aumentar a carga tributária;
ninguém quer a criação de novos impostos. Todos queremos
a retomada do desenvolvimento; todos queremos que, na rea
lidade, esta Nação cresça e se enriqueça.

Mas, Sr. Presidente, minha bancada, por total unanimi
dade, aprovou uma proposta de emenda à Constituição que
visa abolir toda a imunidade fiscal e constitucional existente,
o que, por si, elevaria em pelo menos 50% a receita nacional.

Por outro lado, a maioria da minha bancada apóia o
que convencionamos chamar "Projeto Ponte", pois o Depu
tado Luís Roberto Ponte é autor do substitutivo.

Ao analisar o projeto do Deputado Flávio Rocha, quere
mos, na verdade, uma simplificação tributária; queremos a
redução da carga tributária, ao mesmo tempo, a universa
lidade maior do tributo, para que os vários setores não fiquem
imunes e impunes, sem pagar impostos, como hoje ocorre.

Sr. Presidente, temos diante de nós um fato concreto:
o Governo pede a criação de um imposto previsto no projeto
do Deputado Luís Roberto Ponte, que é o IPMF. Pede sua
criação provisória, e ainda, por maioria absoluta, teremos
de votar, antes da aplicação do imposto, uma lei complementar
que disciplinará este tipo de tributo.

Por outro lado, o Governo renunciou a todas as demais
exigências do projeto original e a todos os demais impostos
nele inseridos.

Diante disso, e com o compromisso da Liderança do Go
verno de que, antes de/enviar o anteprojeto de lei comple
mentar, dará um parecer ao projeto do Deputado Luís Ro
berto Ponte, a Liderança do PTB orienta sua bancada a votar
a favor do substitutivo, ressalvados os destaques, porque não
concordamos com vários pontos do projeto. Ao longo das
votações, anunciaremos os destaques com os quais concor
damos e aqueles com os quais discordamos.

Repetindo: a Liderança do PTB indica o voto "sim" ao
substitutivo, ressalvados os destaques.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço permissão
a V. Ex~ para solicitar ao Deputado Roberto Campos que
faça o encaminhamento, expressando a posição da bancada
do PDS.

O SR. ROBERTO CAMPOS (Bloco Parlamentar - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados, a Bancada do PDS votará cQntra projeto de ajuste
fiscal, pela simples e boa razão de que não é um projeto
de ajuste fiscal. É apenas um remendo fiscal, um remendo
fiscal gregoriano, na passagem do ano. Este Congresso está
habituado a votar remendos fiscais decembrinos. Cada vez
que chega o mês de dezembro, o Governo tem o susto do
balanço, e o susto do balanço o leva a procurar, desespera
damente, novas receitas, sem modificar a estrutura tributária.

Nõs já fizemos um remendo decembrino, através da apro
vação, em uma semana, da nova legislação sobre o Imposto
de Renda das pessoas jurídicas. Trata-se de um projeto extre
mamente complexo e de que muita gente gostou porque não
leu. Esse remendo decembrino já surtiu efeito negativo: tive
mos um soluço inflacionário, em janeiro, que refletiu a percep
ção das empresas de que, não podendo mais descontar do
lucro financeiro o prejuízo operacional, tinham que remarcar
preços, febrilmente, para atender à nova situação.

Temos, agora, um remendo gregoriano. Nesse remendo,
propõem-se três novos impostos: a CVA - Contribuição so
bre o Valor Adicionado, o IPI - Imposto de Produtos Indus
trializados sobre Combustíveis e, finalmente, o Imposto Provi
sório sobre Movimentação Financeira.

Eu não gosto, aliás, da figura do imposto provisório.
O que é isso? As empresas têm livros de contabilidade, têm
organizações de informática. Cada vez que se cria um imposto
provisório, é todo um reaparelhamento burocrático que têm
de fazer para se acomodarem aos caprichos do Governo. E
que farão os investidores estrangeiros, habituados a horizonte
mais longo de planejamento? Como investir? Como calcular
a responsabilidade fiscal, se se trata de um imposto provisório?
O nome provisório indica improvisação, e improvisação fiscal
é irrespensabilidade.

Sinto-me extremamente constrangido de votar contra o
Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, porque
fui um dos que favoreceram a transformação estrutural do
sistema fiscal brasileiro, mediante a dramática simplificação
do Imposto Único sobre Transações Financeiras, que desburo
cratizaria a estrutura fiscal. Mas o que eu favoreci foi o Imposto
Único em sua forma simplificadora original. O que temos
agora é mais um imposto superposto a toda uma corrupta
estrutura, é um imposto adulterino e adulterado. Por isso,
não posso apoiá-lo.

Sr. Presidente, um ajuste fiscal significa muito mais do
que votar impostos. Ajuste fiscal deve significar melhoria de
arrecadação, por simplificação fiscal, e até mesmo redução
de alíquotas. Ajuste fiscal significa desregulamentação e priva
tização. Não vejo nenhum furor passional do Governo pelo
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corte de gastos, pela desregulamentação ou pela privatização.
Não temos sob nossos olhos nenhum ajuste fiscal. Temos
mais um remendo fiscal gregoriano, superposto a um remendo
fiscal decembrino.

Sr. Presidente, nenhum ajuste fiscal terá, no Brasil, resul
tados se não atingir alguns objetivos claros e definidos. Primei
ro, simplificar o sistema fiscal, eliminando a burocracia e a
corrupção que dela advém. Burocracia, em matéria fiscal,
é a mãe da corrução fiscal. Temos trinta e três livros fiscais
e contábeis, quatro aparelhos arrecadadores (a máquina fede
ral, a máquina estadual, a máquina municipal e a. má.qu~n~
previdenciária), cada um com uma enorme burocraCia e InfIni
tas oportunidades de corrupção. Ajuste fiscal é, sobretudo,
simplificar os tributos. Não há ajuste fiscal que realmente
seja útil para o País se não se destributarem certos setores
hoje supertributados, com uma concentração excessiva de car
ga tributária. Os setores supertributados são a mão-de-obra,
a pessoa jurídica e os bens de produção. Como a €strutura
fiscal onera demasiadamente a contratação de mão-de-obra,
as empresas ou se abstêm de contratar, gerando recessão,
ou contratam pela economia informal, gerando sonegação e
evasão fiscal. A tributação sobre as empresas brasileiras supera
a praticada quer nos países industrializados, quer nos países
em desenvolvimento.

, O terceiro setor supertributado é o de bens de produção,
que são tratados como bens de consumo final, quando são
meros insumos produtivos.

O atual remendo fiscal, meus senhores, não corrige ne
nhum desses defeitos básicos. Não terá, por isso, o voto posi
tivo do PDS. Nós favorecemos, sim, a provisão de recursos
para o Governo por vias que signifiquem melhoria da estrutura
fiscal. Desde o início, manifestamos apoio à PEC-17, do Depu
tado Luís Roberto Ponte. Esse, sim, é um projeto drama!i
'Camente simplificador, porque substitui os impostos "declara
tórios" (que se prestam à sonegação pela subdeclaração de
renda, pela subdeclaração de vendas e pela subdeclara~ão

de serviços) por impostos ágeis, coletados na fonte e pratica
mente insonegáveis.

Sr. Presidente, o Governo não está tão necessitado de
receita como se diz. Já lhe demos, numa bandeja, o Imposto
de Renda sobre as Pessoas Jurídicas, que, aliás, no Brasil,
são supertributadas. E continuarão a ser supertributadas, ape
sar de uma pequena redução na alíquota marginal, alívi~ que
foi anulado pela tributação, em separado, dos lucros f~nan

ceiros. O Governo, agora, tem legitimada a cobrança do Fmso
cial cuja constitucionalidade era questionada. O Governo
pod'e atender ao problema urgente das rodovias com simples
aumento da alíquota de combustíveis.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Ro
berto Campos, peço a V. Ex' que encaminhe a conclusão
da sua intervenção, pois este tempo se destina à orientação
de bancadas.

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, nunca
fui acusado, nesta Casa, de loquacidade exagerada.

Sr. Presidente, para concluir, então, o PDS votará contra
o projeto globalmente. Apresentamos destaques para votação
em separado, destinados a escoimar tudo o que for possível
da estrutura defeituosa do projeto, e continuaremos lutando
por um legítimo ajuste fiscal, que inclua, além da simplificação.
da estrutura tributária, corte de gastos, privatização e desregu
lamentação.

O PDS vota "não". (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ibsen Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Aloízio Mercadante, pela
Liderança do PT.

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisã9 do orador.) - Sr. Presidente,
Sr~ e Srs. Deputados, talvez esta Casa, neste momento, seja
obrigada a votar um remendo fiscal, como disse o nobre Depu
tado Roberto Campos. Não é uma reforma fiscal acabada,
não é uma reforma do Estado e tampouco assegura a retomada
do desenvolvimento. É um remendo, porque a herança que
estamos assumindo é a de um país em frangalhos, com 26%
de inflação, com uma recessão que jogou 7,5 milhões de trab,a
lhadores na rua, com um salário mínimo que, hoje, não atinge
65 milhões de brasileiros! É este o País que temos que discutir,
e é diante desse desafio e dessa urgência histórica que somos
chamados a discutir uma reforma fiscal. É verdade que temos
de cortar gastos. Pois, assim que terminarmos esta votação,
que a coerência do discurso se apresente na Comissão Mista
de Orçamento, para que façamos um Orçamento enxuto, fir
me, que não seja só autorizativo, que seja para toda a socie
dade brasileira. (Palmas.) Precisamos, sim, cortar gastos, ad
ministrar a dívida interna, que, com uma taxa de juros de
30% reais ao ano, obriga o Governo a colocar, a cada 28
dias, 21 bilhões de dólares de títulos no mercado financeiro
para o Banco Central resgatar. Qual:.será a responsabilidade
deste Congresso, se não houver o ajuste fiscal para reduzir
a taxa de juros e viabilizar uma política de estabilização da
economia?

No entanto, para o PT, o caminho da reforma deveria
ser outro. Queríamos um imposto sobre o patrimônio, como
o ITR, que não é cobrado, um Imposto de Renda sobre a
pessoa física, que, infelizmente, o projeto do Deputado Luís
Roberto Ponte pretende acabar, como pretende acabar com
os impostos dos Estados, que perdem inclusive o princípio
federativo, mas não conseguimos. No entanto, estamos aqui
para djzer que vamos votar a favor dessa proposta porque
conseguimos retirar a contribuição sobre o valor agregado,
que poderia prejudicar a Previdênia Social. Vamos votar a
favor, porque retiramos o imposto sobre combustível, que
iria aumentar a inflação. Vamos votar a favor, porque conse
guimos retirar a quebra do sigilo bancário, que é um retrocesso
em relação ao que já existe na Constituição. Vamos votar
a favor, porque não estamos criando mais uma burocracia,
que seria a Justiça Tributária.

Quanto ao ITF, quero cobrar a coerência de alguns que,
até ontem, vinham a este microfone defender o ajuste fiscal,
e na Comissão de Reforma Fiscal, mostravam a sua impor
tância para a governabilidade do País e, agora, como se não
tivessem nenhuma responsabilidade sobre o discurso de on
tem, mudam de posição. Isso é falta de coerência. Prefiro
a coerência dos que até ontem sustentavam o Governo Collor
e hoje estão com o ajuste, porque têm compromisso com
a sociedade e com os desafios da crise.

Quero lembrar que o IPMF é um imposto que não tem
as virtudes que se proclamam. Do nosso ponto de vista, é
um imposto cumulativo e prejudicial às exportações, é um
imposto que não é progressivo, ~as au~omático, e ampl~a

a base de arrecada~ão e, ao fazer ISSO, atInge a classe media
e os assalariados. E um sacrifício a mais neste momento de
recessão e inflação, mas, na medida em que 20% desses recur
sos vão para a habitação popular, como está assegurado na
proposta - e temos um déficit de 12 milhões de casas neste
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País e esses 20% significam recursos da ordem de um bilhão
e meio de dólares -, na medida em que 18% irão para a
educação, com o compromisso do Governo de investir parte
desses recursos nos meninos de rua, na infância carente, com
administração paritária de um Conselho onde partoicipam a .
·CNBB, a OAB, o Fórum DCA, enfim a sociedade civil, isso
significa que nós estaremos arrecadando de quem tem conta
no banco apenas 0,25% das operações, enqwlnto a inflação
está em 1% ao dia para 65 milhões de pessoas que não têm
conta no banco e sequer Carteira de Trabalho assinada. Ê
por isso que nós temos compromisso, nós, sim, com os desca
misados, os desvalidos, com essa multidão de despossuídos
que vivem nesta sociedade. Ê em nome dessa coerência, desse
programa e - por que não dizer? - do desenvolvimento,
da justiça e da distribuição de renda que estamos pedindo
à sociedade brasileira mais um sacrifício.

Com todas as limitações desta proposta, a bancada do
PT vota "sim", e fazemos isto porque queremos uma melhor
distribuição de renda, a retomada do investimento e o combate
à inflação. Temos responsabilidade com os interesses da socie
dade brasileira. (Palmas.)

O SR, LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido Socialista Brasileiro examinou detidamente, através
de seus Parlamentares e da sua assessoria, o projeto de ajuste
fiscal.

O PSB ~ncaminha o seu voto favorável, com uma refle
xão: o Presidente Itamar Franco recebeu o País com a econo
mia destruída, com a educação, a saúde e a habitação em
colapso. O PSB entende que o ajuste fiscal ora proposto não
é o ideal, mas o possível no momento.

O nosso voto favorável também representa um crédito
de confiança no Governo Itamar Franco, que tem preocu
pações com a crise social que assola o País.

Entendemos também que o ajuste fiscal deve destinar
parte da arrecadação do IPMF à habitação e à educação.
Fazer ajuste fiscal não é somente criar impostos. Temos de
modemizar a máquina do Estado, que o Governo anterior
destruiu, e restaurar sua credibilidade. Temos de partir para
uma política tributária onde o sonegadçr seja perseguido e
tudo resulte em benefício para a população brasileira.

Assim, com esta preocupação, ressalvando os destaques,
a Liderança do PSB encaminha o voto favorável à proposta
de ajuste fiscal.

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr.' e Srs.
Deputados, a bancada do Partido Liberal acha que há uma
distinção fundamental entre um ajuste fiscal de emergência
e uma reforma tributária. O nosso Partido esteve, desde o
primeiro instante, engajado na grande reforma tributária que
o País verá a curto prazo e que será caracterizada pelo imposto
único, preconizado pelo nosso companheiro de partido e de
bandeira, Deputado Flávio Rocha, que ainda hoje liberou
uma enorme comitiva que entregou ao Presidente da Repú
blica milhões de apelos em favor do imposto único.

Portanto, é preciso fazer uma distinção entre uma necessi
dade imediata de caixa do Governo, que caracteriza a reforma,
fiscal de emergência discutida neste momento, e a reforma
tributária que será objeto, depois, de lei complementar, inclu
sive com o compromisso da Liderança do Governo de seu
exame a curto prazo, a fim de que possamos levar este País
ao caminho do desenvolvimento.

Esse ajuste provisório deve ser, portanto, considerado
um prelúdio da reforma tributária, que será consubstanciada
na PEC-17.

E chamo a atenção dos Parlamentares para a importância
de revertermos a situação da nossa economia. Continuamos,
teimosamente, dentro do nosso partido, dizendo que não é
possível continuarmos em regime de inflação acelerada. Ê
preciso que essa nova situação econômica se converta em
desenvolvimento e geração de emprego.

O atual projeto teve um substitutivo, acordado por parte
dos partidos aqui presentes, que dá importância ao aspecto
s0cial, porque preserva 18% para aplicação na educação e
20% para a habitação, que são os dois maiores e mais graves
problemas nacionais.

Portanto, fazemos esta distinção, que nos parece funda-
mental: uma coisa é um ajuste de caixa, que não podemos

. negar ao atual Governo, para que ele comece realmente a
trabalhar, e outra é a reforma tributária que estaremos aqui,
muito brevemente, aprovando, com o apoio de todos os par
tidos.

Em função do exposto, o voto do partido Libera(é favorá
vel ao substitutivo, ressalvados os destaques.

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- sP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-" e Srs.
Deputados, o Partido Comunista do Brasil votará "sim", por
que entende que tem responsabilidade política e social diante
do momento e das circunstâncias que cercam o Governo e
o Estado.

Afirmaríamos ainda que isso que denominam proposta
de ajuste fiscal não é a proposta do sonhos do PC do B.
No entanto, votaremos "sim" também como contraponto
àqueles que, no Estado e no Governo, desempenharam todas
as funções, de Ministro de Planejamento a Embaixador, res
ponsáveis em grande parte pela situação em que nos encon
tramos hoje e que, neste momento, fogem à responsabilidade.
Alguns, Sr. Presidente, de tudo desfrutaram, receberam em
seus Estados de origem pólos petroquímicos, foram Ministros,
passaram por todos os partidos, dominaram a máquina do
Estado e levaram a situação fiscal do País a esse encalacra
mento. Se não assumem eles suas responsabilidades, um pe
queno partido, que, pelos seus princípios, luta pela destruição
desse tipo de Estado, assume diante do nosso povo e da socie
dade brasileira a responsabilidade de votar "sim", de dar
seu voto "sim", no momento em que a sociedade brasileira
e as circunstâncias do nosso País assim o exigem.

Sr. Presidente, por estas razões, o PC do B votará "sim".

O SR. JOSÉ CARtOS VASCONCELLOS (Bloco Parla
mentar - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a bancada do PRN, em reunião hoje à tarde com o Líder
do Governo, Deputado Roberto Freire, teve oportunidade
de debater o chamado projeto de ajuste fiscal. Através do
Deputado Elísio Curvo foram colocadas as divergências e os
reparos do PRN ao projeto ora em votação.

Sr. Presidente, ficou na nossa observação a necessidade
de se votar o projeto com destaques, porque ele contém toda
a parte institucional, como bem ressaltou o nobre Deputado
José Serra, que precisa de aprovação imediata, para que haja
o ordenamento da cobrança e do recolhimento dos impostos
no Brasil.

Por outro lado, a bancada do PRN, pela sua maioria,
sem que fechasse questão, considerou essencial a aprovação
do imposto provisório, para que o Governo tivesse condição
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de recolher os recursos necessários à superação do terrível
déficit em que se vê mergulhado.

Mas não entendo por que não se votar o projeto com
os destaques, para nele aprovar o que há de positivo e, poste
riormente, discutir a verdadeira' reforma fiscal, que resolva,
de forma definitiva, todos os problemas não contemplados
na proposta que vamos votar hoje.

Sr. Presidente, o PRN diz "sim" ao projeto, ressalvados
os destaques, e, nesses destaques, dirá "sim" também ao im
posto provisório.

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
com a derrubada do Governo Collor, acabaram-se as mágicas,
as farsas e os falsos milagres e começamos a viver uma fase
da política do senso comum, realista, voltada para as questões
concretas deste País. Entendemos também que nada é resol

, vido com uma simples e única medida. Não existe panacéia
universal ou uma solução que resolva de forma mágica os
problemas nacionais. O parlamentarismo, por exemplo, não
será uma fórmula mágica, mas um grande avanço nas questões
institucionais deste País. Da mesma forma, o que estamos
votando aqui não é a solução definitiva dos gravíssimos proble
mas que estamos enfrentando, mas, sem sombra de dúvida,
é um passo. Estamos vivendo um processo em que a cada'
dia há uma deliberação, um novo projeto. Não são soluções
mágicas, mas soluções concretas, vinculadas ao senso comum
realista. Ao se somarem, começam a abrir perspectivas para
a retomada do desenvolvimento do nosso País.

Por isso, o PPS vota a favor.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Antes de conce
der a palavra ao próxima orador, determino a prorrogação
da sessão pelo tempo necessário ao esgotamento da Ordem
do Dia.

Com a palavra o nobre Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, como autor da Proposta de Emenda à Constituição
n9 48, quero agradecer aos 186 Parlamentares que a subscre
veram e, ao mesmo tempo, pedir desculpas pelas transfor
mações que fizeram no meu projeto.

Do meu projeto original de reforma tributária, apoiado
por mais de uma centena de tributaristas renomados do País,
tais como Ives Gantra Martins e outros, não restou nada.
Não restou pedra sobre pedra. Por isso mesmo t"'-h'l sido
conclamado nos corredores a dizer se é o meu pr- J":W que
está sendo votado. Não! Do meu projeto original de emenda
constitucional não sobrou nenhuma linha, nenhum inciso, na
da. Foi feita uma emenda e mandada pelo Governo, através
de seu Líder, relatada pelo Deputado Benito Gama. É esta
emenda que está sendo apreciada e votada hoje. Ela é um
Quasímodo, uma deformação do meu projeto original.

Se' fôssemos analisar essa emenda sob o ponto de vista
econômico, ela teria o nosso repúdio, porque o que esta Casa,
a sociedade e os agentes econômicos almejam é uma reforma
tributária profunda, com dois objetivos básicos: a simplifi
cação dos tributos (a guestão dos tributos neste País, hoje,
é um inferno), e a diminuição da carga tributária, que é extor
siva, abusiva e induz a sonegação e a deformação da economia,
fazendo com que a e'conomia de mercado no Brasil seja uma
grande fraude. Todos fraudam o erário federal, estadual e
municipal e todos os agentes da economia se fraudam entre
si, porque o sistema tributário é iníquo e injusto.

Esta é a leitura que eu gostaria que o Governo Federal,
o Presidente Itamar Franco, seus Líderes e Ministros fizessem,
a de que não haverá avanços na economia brasileira se não
resolvermos esse entrave que é o sistema tributário brasileiro,
essa monstruosidade que foi sendo deformada ao longo desses
últimos vinte anos. Todo final de ano há um aumento de
carga tributária e a criação de um novo imposto. Deu no
que deu: a economia produz uma inflação de 25% ao mês,
uma recessão sem precedentes, achatamento salarial, desem
prego e tantas outras conseqüências. Milhões de brasileiros
nas periferias das cidades e no campo padecem pela injustiça
do sistema capitalista que temos e que não corresponde aoS
anseios deste P~ís ou de qualquer nação civilizada no m':ludó:

Sr. Presidente, um sistema tributário tem que ser simples,
objetivo, concebido no sistema clássico universal: rendas e
proventos, propriedade patrimonial e consumo. Não há o que
inventar, e no Brasil inventou-se uma monstruosidade. O que
se busca - e esta é a esperança que tenho - é a revisão
constitucional. Vou produzir novamente uma outra peça igual
a essa que apresentei, para dizer que a luta, pela reforma
tributária continua.

Mas, nesse momento, trata-se de um problema político.
Criamos o Governo Itamar Franco, com a destituiçãô do cor
rupto Presidente Collor de Mello. Nesse sentido, há uma co
responsabilidade nossa. O nosso bloco reuniu-se e deliberou.
Num primeiro momento, decidimos votar contra, mas,vendo
a aflição do Líder do Governo aqui nesta Casa, nossos partidos
chegaram à conclusão de que, mesmo tendo nenhum Ministro,
são co-responsáveis por este Governo. Foi nesse sentido que
decidimos votar pelo acordo, expurgando o que há de pior
nessa emenda, tentando aproveitar alguma coisa para dar'go
vernabilidade ao Governo. Mas chamamos a atenção do Go
verno para a necessidade de uma reforma profun'da; reforma
que esta Casa e a Nação exigem.

O nosso voto, então, Sr. Presidente, é "sim", ressalvados
os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
o Líder do Governo, Deputado Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr~s e Srs. Deputados, venho a esta tribuna, e pela primeira
vez, em função da responsabilidade que assumi quando'aceitei
ser o Líder do Governo, para discutirqiléstão de furidamental
importância para o País. Não pretendo fazer nenhum primun
ciamento longo, mas não posso deixar de ressaltar alguns
aspectos nesta oportunidade.

O primeiro deles é que este Governo não propôs um
simples ajuste de caixa. Fez algo que este País há muito tempo
vem experimentando, vem definindo e nunca realizando a
reforma fiscal como algo essencial para enfrentara crise'do
Estado brasileiro. Havia uma concordância e um consenso
que pairavam acima das divergências ideológicas. Eram os
economistas conservadores de direita, eram os economistas
de esquerda, era o pensamento tributarista nacional, indepen
dente de posicionamentos partidários, era quase que uma una
nimidade nacional que· a reforma fiscal era algo essencial e
que sem ela não se poderia enfrentar a crise do Estado brasi.
leiro.

Os acertos internacionais, o Fundo Monetário Interna
cional, promovendo até a discussão do superávit primário;
tudo se encaminhava para uma reforma fiscal, a ponto de
nós, da oposição ao Governo Collor, termos votado favoravel-
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mente às propostas de ajuste fiscal feitas pelo Governo a
que nos opúnhamos. Tínhamos a clareza de que, independente
do Governo, o Estado brasileiro precisava enfrentar algo que
viabilizasse,sua reforma essencial, em face das mudanças que
oé;orreram rio mundo.

O Governo Itamar"Franco envia projeto de reforma fiscal
criando impostos, modificando sistemáticas, tentando moder
nizar, criar novo conceitos, como o CVA, impostos seletivos,
querendo discutir a questão concreta dos impostos em cascata
na seguridade social. Tem também preocupações institucio
nais com relação à atribuição do Poder Judiciário nas questões
tributárias e, numa tentativa de novo pacto federativo, busca
discutir o Orçamento ou aquilo que é a atividade típica de
estados e municípios, escoimando essas pequenas e pulveri
zadas obras, mesmo que essenciais, e faz uma discussão de
como ter uma receita novamente qualificada para poder fisca
lizar e ser um órgão e um instrumento importante no combate
à sonegação. Tudo isso dentro de um projeto que tem coerên
cia; que busca a discussão democrática, transparente e, mais
do que isso, que inicia uma parceria efetiva entre os Poderes
Executivo e Legislativo.

Gostaria de ressaltar que nesta matéria, como em todas
as outras que encaminhou ao Congresso Nacional, o Governo
Itamar Franco sempre pediu e teve a colaboração de todas
as forças políticas, sem distinção, mesmo daquelas de oposi
ção. Independente de qualquer relação com o Governo, todas
tiveram no diálogo o pressuposto básico. E o Congresso Nacio
nal, quando o diálogo é pressuposto, não tem nunca falhado
no aprimorar, no discutir e votar qualquer das propostas que
aqui são apresentadas. Esse é um exemplo de um poder demo
crático, pluralista, que, quando respeitado pelo Executivo,

-tem respostas também respeitáveis e responsáveis.
Por isso, esta proposta, em nenhum momento, foi colo

cada pelo Governo como imposição. Desde o primeiro mo
mento, ficou aberta a discussão, e o Deputado Benito Gama
foi um exemplo exato dessa perspectiva de diálogo, quando
formulou o substitutivo, depois da abertura de novos prazos,
um substitutivo que tinha um selo do consenso do Governo
com setores da Câmara e, depois, um consenso para que
viesse a ser votado na Comissáo Especial. Chegando ao mo
mento decisivo, temos uma segunda etapa de interstício de
cinco sessões para o segundo turno e, depois, o Senado. Mas

"este momento vai definir todo o encaminhamento futuro.

Por isso, o Governo agora assume compromissos claros
de que não vai encerrar a discussão da questão tributária
e transfere a discussão de novos conceitos, como, por exemplo,
do imposto único ou dos impostos que são propostos pelo
Deputado Luís Roberto Ponte. A posição de discutir seria
mente, embora possamos ter posições divergentes em relação
a essa proposta, muito tem de favorável, e o Governo vai
posicionar-se, de forma clara, em favor da continuação da
discussão da reforma tributária, que ainda não fizemos na
sua totalidade. Há outros compromissos claros de que o diálo
go continuará sendo a nossa tônica. Por isso, esperamos que
o acordo que foi feito parcialmente com alguns dos partidos
possa representar algo de concreto, uma resposta efetiva das
forças políticas que são responsáveis pela governabilidade.
Espero que essas forças políticas, independente dos partidos,
possam significar mais uma vez a afirmação da Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Governo_
orienta o voto "sim".

A Mesa solicita a todos os Srs. Deputados que ocupem
os seus lugares nas bancadas e faz um apelo aos Parlamentares
para que a primeira votação se realize, tanto quanto possível,
através do voto nas bancadas, uma vez que o voto nos postos
avulsos retarda o processo de deliberação.

Há um elevado número de destaques, e toda a matéria
constitucional precisa de votação nominal. Por isso, a Mesa
aguarda alguns segundos para que todos ocupem seus lugares
nas bancadas.

(Processo de votação)

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Moreira,
3" Suplente de Secretário.

A Sr' Célia Mendes - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

A SRA. CÉLIA MENDES (BI&o Parlamentar - AC.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu nome não
está computado no painel; por isso, gostaria de registrar meu
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Está registrado,
nobre Deputada.

O Sr. Luiz Moreira, 3" Suplente de Secretário, dei
xaza cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ibsen Pinheiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Srs. Deputados,
peço a atenção do Plenário.

O Presidente invoca o § 39 do art. 17 do Regimento Inter
no, que permite ao Presidente da Câmara, "em qualquer mo
mento, da sua cadeira, fazer ao Plenário comunicação de inte
resse da Câmara ou do País", e pede a atenção deste Plenário.

Quero deplorar, em nome da nossa Instituição, o compor
tamento do jornal Folha de S. Paulo na edição de domingo
passado. (Palmas.) Não há instituição mais afeita à crítica
do que esta. Preferimos a crítica injusta a nenhuma crítica,
mas não podemos conviver, sem o nosso protesto, com uma
conduta que, mediante comportamento de duvidosa ética jor
nalística, eventualmente configurando fraude ou falsidade
ideológica, produziu um resultado altamente danoso e injusto
para a imagem da Instituição. Não há nenhum dispositivo
que obrigue o Parlamentar, no apoiamento, à leitura. Muitas
vezes o apoiamento se faz em homenagem ao requerente;
lança-se a assinatura, proclamando-se a desnecessidade da
leitura, como homenagem e apoio ao seu caráter político.
(Palmas.) Projeto de lei ordinária não requer apoiamento.
Assinatura, do ponto de vista regimental, é dispensável, é
inócua, e o conteúdo político da matéria se assegura pela
ementa. Um suposto projeto de lei, com o nome de um suposto
Deputado, para produzir um resultado negativo para esta Ca
sa, certamente não constitui exercício da liberdade de impren
sa responsável. (Palmas). Quero lamentar, em nome da insti
tuição. E reitero que qualquer ameaça à liberdade de imprensa
terá esta Casa como primeira guardiã, como ocorreu, inclu
sive, quando foi invadida a Redação da Folha de S. Paulo.
Reafirmo a posição permanente desta Instituição e lembro,
mais uma vez, que a liberdade de imprensa é irmã necessária
do funcionamento livre do Parlamento. A liberdade de im
prensa jamais sobreviveu, por 24 horas sequer, à supressão
da liberdade parlamentar. Por· essa razão. em nome da nossa



Janeiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 21 1083

Instituição, informo à Casa que, juntamente com a Procura
doria Parlamentar, haveremos de estudar os meios ao alcance
da Câmara dos Deputados para proteção da sua imagem e
da sua representação.

A Câmara dos D.eputados faz esta manifestação para de
plorar o ocorrido, para manifestar sua inconformidade e se
dispor ao estudo das medidas necessárias à proteção da ima
gem da Casa do povo brasileiro.

Era esta a comunicação que queria fazer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
encerrar o processo de votação e pede ao Plenário que aguarde
o resultado.

O Sr. Antônio Morimoto - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ANTÓNIO MORIMOTO (Bloco Parlamentar 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tinha certeza
de que a Mesa tomaria as providências que V. Ex~ acaba
de anunciar. Ainda assim, acabo de coletar assinaturas para
um requerimento que vou passar às mãos de V. Ex' e cuja
ementa vou ler, com a sua permissão:

"Solicita providências a serem tomadas pela Mesa
da Câmara dos Deputados, em razão de publicação
da reportagem "Deputados assinam projeto sem ler.
Práticas viciadas marcam o Congresso Nacional", pu
blicada pelo jornal Folha de S. Paulo em 17 de janeiro
de 1993.

Invocando o art. 15 do Regimento Interno da Ca
sa, solicito sejam tomadas as devidas providências pela
Mesa da Câmara dos Deputados pelos fatos expostos
a seguir.

Há dezenas de assinaturas de apoio ao requerimento,
inclusive de Deputados que foram vítimas dessa chantagem.

O SR. PRESIDENTE (ILsen Pinheiro) - Encaminhe o
requerimento à Mesa..

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
encerrar o processo de votação.

Não havendo mais nenhum Sr. Deputado que queira vo
tar, declaro encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:

VOTARAM:

Sim 375
Não 87
Abstenção 4
Total 466

O Substitutivo da Comissão Especial foi aprovado, res
salvados os destaques.

Prejudicadas a proposição inicial (pEC n° 48-C/91) e
as Propostas de Emenda à Constituiçao nOS 49/91, 100/92 e
111/92, apensadas.

VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Sim
Avenir Rosa - Bloco - Sim

Francisco Rodrigues - Bloco - Não
João Fagundes - B. Democ. - Sim
Luciano de Castro - Bloco - Nao
Marcelo Luz - Bloco - B. PS1R - Sim
Ruben Bento - Bloco - Sim.

Amapá

Aroldo Góes - B. Democ. - Sim
Eraldo Trindade - Bloco - Não
Fátima Pelaes - Bloco - Sim
Gilvan Borges - B. Democ. - Sim
Lourival Freitas - B. Democ. - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - Abstenção
Sérgio Barcellos - Bloco - Sim
Valdcnor Guedes - B. PSTR - Não~

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Sim
Domingos Juvenil- B. Democ. - Sim
Éliel Rodrigues - B. Democ. - Sim
Gerson Peres - Bloco - Não
Giovanni Queiroz - B. Democ. -' Sim
Hermínio Calvinho - B. Democ. - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - Não
José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermont - B. PSTR - Sim
Mário Martins - B. Democ. - Sim
Nicias Ribeiro - B. Democ. - Sim
Osvaldo Melo - Bloco - Não
Paulo Rocha - B. Democ. - Sim
Paulo Titan - B. Democ. - Sim
Socorro Gomes - B. Democ. - Sim
Valdir Ganzer - B. Democ. - Sim.

Amazonas

Átila Lins - Bloco - Sim
Beth Azize - B. Democ. - Sim
Euler Ribeiro - B. Democ. - Sim
Ézio Ferreira - Bloco - Sim
João Thomé - B. Democ. - Sim
José Dutra - B. Democ. - Sini
Ricardo Moraes - B. Democ. - Sim.

Rondônia

Antônio Morimoto - Bloco - Sim
Carlos Camurça - B. PS1R - Sim
Edison Fidélis - Bloco - Sim
Maurício Calixto - Bloco - Não
Pascoal Novaes - Bloco - Sim
Raquel Cândido - Bloco - Sim
Reditário Cassai - Bloco - Abstenção.

Acre

Adelaide Neri - B. Democ. - Sim
Célia Mendes - Bloco - Não
Francisco Diógenes - Bloco - Não
João Maia - B. PSTR - Sim
Joao Tota - Bloco - Sim
Mauri Sérgio - B. Democ. - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - Sim
Zila Bezerra - B. Democ. - Sim.
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Tocantins

Darci Coelho - Bloco - Sim
Derval de Paiva - B. Demoe. - Sim
Edmundo Galdino - B. Democ. - Sim
Freire Júnior - Bloco - sím
Hagahús Araújo - B. Demoe. - Sim
Leomar Quintanilha - Bloco - Sim
Osvaldo Reis";' B. PSTR - Sim
Paulo Mourão - Bloco - Não.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Sim
Cid carvalho - B. Demoe. - Sim
Costa Ferreira - B. PSTR -.Sim,
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Sim
Francisco COelho - Bloco - Sim
Haroldo Sab6ia - B. Democ. - Sim
Jayme Santana - B. Democ. - Sim.
João Rodolfo - Bloco - Não
José Burnett - Bloco - Não
José Carlos Sabóia - B. Democ. - Sim
José Reinaldo - Bloco - Sim
Mauro Fecury - Bloco 7"" Sim
Nan Souza - B. PSTR - Sim
Pedro Novais - Bloco - Sim
Roseana Sarney - BloCo - Sim
Sarney Filho - Bloco - Sim.

Ceará

Aécio de Borba - Bloco;;.. Não'
Antônio dos Santos - Bloco - Sim
Ariosto Holanda - B. Democ.· - Sim
carlos Virgílio - Bloco ..; Não
Edson Silva - B. Demoe. - Sim
Etevaldo Nogueira- Bloco -:"Sim
Gonzaga Mota - B. D~moc. - Sim
Jackson Pereira - B. Democ.":' Sim
José Linhares:.:o. B. Dêmoc. - Sim
Luiz Girão - B. Demo'c..-Sim
Luiz Pontes - B. Demoe: - Sim
Marco Penaforte - B. Deriloé~ - Sim
Maria Lufza Fontenele ~.B. Demoe: - Sim
Mauro Sampaio - B. Democ. - Sim .
Moroni Torgan - B. Demóc. - Sim '
Pinheiro Landim - B. Democ. - Sim
Sérgio Machado - B.· Democ. - Sim
Ubiratan Aguiar - B. pemoc. - Sim
Vicente Fialho - Bloco ..;.Sim.

Piauí

B. Sá - Bloco - Sim .
Ciro Nogueira - Bloco "':Sim
Felipe Meooes - Bloco - Sim
Jesus Tajra - Bloco - Sim
João Henrique - B. Democ. - Sim
José Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Sim
Mussa Demes - Bloco - Não
Paes Landim - Bloeo - Sim
Paulo Silva - B. Democ. - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - B. Demoe. - Sim

Fernando Freire - Bloco - Não
Flávio Rocha - Bloco - Não
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - Sim .
João Faustino - B. Demoe. - Sim
Lafre Rosado - B. Democ. - Sim
Ney Lopes - Bloco - Sim.

Paralba

Adauto Pereira - Bloco - Sim
Efraim Morais - Bloco - Sim
Evaldo Gonçalves - Bloco - Sim'
Francisco Evangelista - S/p - Não
Ivan Burity - Bloco - Sim
Ivandro Cunha Lima - B. Demoe, - Sim
José Luiz Clerot - B. Democ. - Sim
José Maranhão - B. Democ. - Sim
Lúcia Braga - B. Democ. - Sim
Rivaldo Medeiros - Bloco - Sim
Vital do Rego - B. Democ. - Sim
Zuca Moreira - B. Democ. - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Sim
Fernando Lira - B. Democ. - Sim
Gilson Machado - Bloco - Não
Gustavo Krause - Bloco - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloeo - Sim
José carlos Vasconcellos - Bloco - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - Sim
José Moura - Bloco - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - Sim
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Sim
MaurJ1io Ferreira Lima - B. Democ. - Sim
Maviael cavalcanti - Bloco - Sim
Miguel Arraes - B. Demoe. - Sim
Nilson Gibson - B. Democ. - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - Sim
Pedro COrrea - Bloco - Sim
Renildo calheiros - B. Democ. - Sim
Ricardo Fiúza - Bloco - Não
Roberto Franca - B. Democ. - Sim
Roberto Freire - B. Demoe. - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - Sim
Salatiel Carvalho - B. PSTR - Sim
Sérgio Guerra - B. Demoe. - Sim
Tony Gel - Bloco - Sim
Wilson campos - B. Demoe. - Sim.

Magoa!}

Antônio Holanda - Bloco - Sim
Augusto Farias - Bloco - Sim
Cleto Falcão - S/p - Sim
José Thomaz Nonô - B. Demoe. - Sim
Luiz Dantas - Bloco - Sim
Olavo Calheiros - B. Democ. - Sim
Roberto Torres - Bloco - Sim
Vitório Malta ~ Bloco - Não.
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Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/P - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Sim
Djenal Gonçalves - Bloco - Sim
José Teles - Bloco - Sim
Messias Góis - Bloco - Sim
Pedro Valadares - B. PSTR - Sim.

Bahia.

Alcides Modesto - B. Democ. - Sim
Ângelo Magalhães - Bloco - Não
Aroldo cedraz - Bloco - Não
Benito Gama - Bloco - Sim
Beraldo Boaventura - B. Democ. - Sim
Clóvis Assis - B. Democ. - Sim
Eraldo Tinoco - )3loco - Não

Félix Mendonça - Bloco - Não
Geddel Vieira Lima - B. Democ. - Sim
Genebaldo Correia - B. Democ. - Sim
Haroldo Lima - B. Democ. - Sim
Jabes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - Não
Jaques Wagner - B. Democ. - Sim
João Almeida - B. Democ. - Sim
Jonival Lucas - Bloco - Não
Jorge Khoury - Bloco - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
José Falcão - Bloco - Não
Leur Lomanto - Bloco - Não
Luís Eduardo - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
Luiz Viana Neto - Bloco - Sim
Manoel Castro - Bloco - Não
Marcos Medrado - Bloco - Não
Nestor Duarte - B. Democ. - Sim
Pedro Irujo - Bloco - Sim
Prisco Viana - Bloco - Não
Ribeiro Tavares - Bloco - Sim
Sérgio Brito - Bloco - Não
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Sim
Tourinho Dantas - Bloco - Não
Ubaldo Dantas - B. Democ. - Sim
Uldurico Pinto - B. Democ. - Sim
Waldir Pires - B. Democ. - Sim.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Sim
Agostinho Valente - B. Democ. - Sim
Aloisio Vasconcelos - B. Democ. - Sim
Álvaro Pereira - B. Democ. - Sim
Annibal Teixeira - Bloco - Sim
Aracely de Paula - Bloco - Sim
Armando Costa - B. Democ. - Sim
Avelino Costa - Bloco - Sim
Camilo Machado - Bloco - Sim
Edmar Moreira - Bloco - Sim
Elias Murad - B. Democ. - Sim
Felipe Neri - B. Democ. - Sim
Fernando Diniz - B. Democ. - Sim
Genésio Bernardino - B. Democ. - Sim

. Getúlio Neiva - Bloco - Sim
Humberto Souto - Bloco - Sim

Ibrabim Abi-Ackel - Bloco - Não
Irani Barbosa - Bloco - Não
Israel Pinheiro - Bloco - Sim
João Paulo - B. Democ. - Sim
José Aldo - Bloco - Sim
José Belato - B. Democ. - Sim
José Geraldo - B. Democ. - Sim
José Santana de Vasconcelos - Bloco - Sim
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Sim
Lael Varella - Bloco - Não
Leopoldo Bessone - B. PSTR - Sim
Marcos Lima - B. Democ. - Não
Mário·de Oliveira - B. PSTR - Sim
Maurício Campos - Bloco - Sim
Neif Jabur - B. Democ. - Sim
Nilmário Miranda - B. Democ. - Sim
Odelmo Leão - Bloco - Sim
Osmânio Pereira - B. Democ. - Sim
Paulo Delgado - B. Democ. - Sim
Paulo Heslander - Bloco - Sim
Paulo Romano - Bloco - Sim
Pedro Tassis - B. Delmc. - Sim
Raul Belém - Bloco - Sim
Romel Anísio - Bloco - Sim
Ronaldo Perim - B. Democ. - Sim
Saulo Coelho - B. Democ. - Sim
Sérgio Ferrara - B. Democ. - Sim
Sérgio Miranda - B. Democ. - Sim
Sérgio Naya - B. Democ. - Sim
Tarcísio Delgado - B. Delmc. - Sim
Tilden Santiago - B. Democ. - Sim
Vittorio Medioli - B. Democ. - Sim
Wagner do Nascimento - Bloco - Sim
Wilson Cunha - Bloco - Sim
Zaire Rezende - B. Democ. - Sim.

Espftito Santo

Armando Viola - B. Democ. - Não
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco.". Sim
Helvécio Castello - B. DellX)C. - Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Sim
JÓfio de Barros - B. Democ. - Sim
Lézio Sathler - B. Democ. - Não
Nilton Baiano - B. Democ. - Sim
Rita Camata - B. Democ. - Sim
Roberto Valadão - B. Democ. - Sim
Rose de Freitas - B. Democ. - Sim.

Rio de Janciro

Aldir Cabral - Bloco - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - Sim
Artur da Távola - B. Democ. - Sim'
Benedita da Silva - B. Democ. -' Sim
Carlos Alberto Campista - B. Democ. - Sim
Carlos Lupi - B. Democ. - Sim .
Carlos Santana - B. Democ. - Sim
Cidinha Campos - B. Democ. - Sim
Ciro Garcia - B. Democ. - Não
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Sim
Fábio Raunheitti - Bloco - Sim
Feres Nader - Bloco - Sim
Flávio Palmier da Veiga - Bloco ..". Sim
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Francisco Dornelles - Bloco - Sim
Francisco Silva - B. PSTR - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - Sim·
Jandira Feghali - B. Democ. - Sim
José Egydio - Bloco - Sim
1unot Abi-Ramia - B. Democ. - Sim
Laerte Bastos - B. Democ. - Sim
Laprovita Vieira - B. Democ. - Sim
Luiz Salomão - B. Democ. - Sim
Márcia Cibilis Viana - B. Demoe. - Sim
Marino Clinger - B. Demoe. - Sim
Miro Teixeira - B. Democ. - Sim
Nelson Bornier - Bloco - Sim
Paulo de Almeida - Bloco - Sim
Paulo Portugal - B. Demoe. - Sim
Paulo Ramos - B. Democ. - Sim
Roberto Campos - Bloco - Não
Roberto Jefferson - Bloco - Não
Rubem Medina - Bloco - Sim
Sandra Cavalcanti - Bloco - Sim
Sérgio Arouca - B. Democ. - Sim
Sérgio Cury - B. Democ. - Sim
Sidney de Miguel - B. Demoe. - Sim
Simão Sessim - Bloco - Sim
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Sim
Vladimir Palmeira - B. Demoe.- Sim
Wanda Reis - S/p - Sim

São Paulo

Airton Sandonval - B. Democ. - Sim
Alberto Haddad - B. PSTR - Sim
Aldo Rebelo - B. Democ. - Sim
Aloízio Mercadante - B. Demoe. - Sim
Armando Pinheiro - Bloco - Não
Ary Kara - B. Democ. - Sim
Ayres Cunha - Bloco - Sim
Beta Mansur - B. Democ. - Sim
Cardoso Alves - Bloco - Sim
Carlos Nelson - B. Democ. - Sim
Chafic Wady Farhat - Bloco - Não
Chico Amaral - B. Democ. - Sim
Cunha Bueno - Bloco - Sim
Delfim Netto - Bloco - Não
Diogo Nomura - Bloco - Sim

Eduardo Jorge - B. Democ. - Sim
Ernesto Gradella - S/p - Não
Euclydes Mello - Bloco - Sim
Fábio Feldmann - B. Democ. - Sim
Fábio Meirelles - Bloco": Não
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - B. Democ. - Sim
Gastone Righi - Bloco - Sim
Geraldo Alekmin Filho - B. Demoe. - Sim
Heitor Franco - Bloco - Sim
Hélio Bicudo - B. Democ. - Sim
Hélio Rosas - B. Democ. - Sim
Irma Passoni - B. ))eij1oc. - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Sim
José Abrão - B. Democ. - Sim
José Anlbal - B. Democ. - Sim
José Cicote - B. Democ. - Sim
José Dirceu - B. Democ. - Sim

José Genoíno - B. Democ. - Sim
José Maria Eymael- Bloco - Não
José Serra - B. Democ. - Sim
Koyu Tha - B. Democ. - Sim
Liberato Caboclo - B. Democ. - Sim
Luiz Carlos Santos - B. Democ. - Sim
Luiz Gushik.en - B. Demoe. - Sim
Luiz Máximo - B. Demoe. - Sim
Marcelino Romano Machado - Bloco - Não
Marcelo Barbieri - B. Democ. - Sim
Maurici Mariano - B. Democ. - Sim
Mauricio Nagib Najar - Bloco - Não
Nelson Marquezelli - Bloço - Sim
Paulo Lima - Bloco - Sim
Paulo Novais - B. Democ. - Sim
Roberto Rollemberg - B. Demoe. - Sim
Robson Tuma - Bloco - Sim
Tadashi Kurik.i - Bloco - Sim
Tuga Angerami - B. Democ. - Sim
Valdemar Costa - Bloco - Sim
Walter Nory - B. Demoe. - Sim

. Mato Grosso

Augustinho Freitas - Bloco - Não
João Teixeira - Bloco - Sim
Joaquim Sucena - Bloco - Sim
Jonas Pinheiro - Bloco - Sim
José Augusto Curvo - Bloco - Sim.
Rodrigues Palma - Bloco - Sim
Wellington Fagundes - Bloco - Sim.

Distrito Federal

Augusto carvalho - B. Democ. - Sim
Benedito Domingos - B. PSTR - Sim
Chico Vigilante - B. Democ. - Sim
Maria Laura - B. Democ. - Sim
Osório Adriano - Bloco - Não
Paulo Octávio - Bloco - Não
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Sim

Goiás

AntOnio Jesus - B. Democ. - Sim
Antônio Faleiros - B. Democ. - Sim
Délio Braz - Bloco - Não
Haley Margon - B. Democ. - Sim
João Natal- B. Democ. - Sim
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim
Luiz Soyer - B. Demqc. - Sim
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Borges - Bloco - Sim
Mauro Miranda - B. Democ. - Sim
Paulo Mandarino - Bloco - Sim
Pedro Abrão - B. PSTR - Sim
Roberto Balestra - Bloco - Não
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Vilmar Rocha - Bloco - Sim
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Sim
~ Gomes da Rocha - Bloco - Sim.

Mato Grosso do Sul
Elísio Curvo - Bloco - Sim
Flávio Derzi - Bloco - Sim
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George Takimoto - Bloco - Sim
José Elias - Bloco - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - Sim
Valter Pereira - B. Democ. - Sim
Waldir Guerra - Bloco - Sim.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco - Não
Basfiio Villani - Bloco - Não
Carlos Roberto Massa - Blocü - Abstenção
Carlos Scarpelini - B. PSTR - Sim
Delcino Tavares - B. PSTR - Sim
Deni Schwartz - B. Democ. - Sim
Edésio Passos - B. Democ. - Sim
Élio Dalla-Vecchia - B. Demoe. - Sim
Flávio Arns - B. Democ. - Sim
Ivânio Guerra - Bloco - Sim
Joni Variseo - B. Democ. - Não
José Felinto - B. PSTR - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - Sim
Luiz Carlos Hauly - B. PSTR - Sim
Matheus Iensen - Bloco - Sim
Moacir Micheletto - B. Dell1Oc. .:. Sim
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Sim
Onaireves Moura - Bloco - Sim
Otto Cunha - Bloco - Não
Paulo Bernardo - B. Democ. - Sim
Pedro ToneJli - B. Demoe. - Sim
Pinga-Fogo de Oliveira - Bloco - Sim
Reinhold Stephanes - Bloco - Não
Renato Johnsson - B. PSTR - Não
Sérgio Spada - B. Dell1Oc. - Sim
Werner Wanderer - Bloco - Sim
Wilson Moreira - B. Demoe. - Sim.

Santa Catarina
Ângela Amín - Bloco - Nlo
César Souza - Bloco - Sim
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. -"- Sim
Dércio Knop - B. Democ. - Sim'
Edson Andrino - B. Democ. - Sim
Hugo Biehl - Bloco - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - Sim
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Ülnto - B. Derooc. - Sim
Orlando Pachedo - Bloco - Sim
Paulo Duarte - Bloco - Não
Ruberval Pilotto - Bloco - Sim
Valdir Colatto - B. Democ. - Sim
Vasco Furlan - Bloco - Não.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Sim
Adroaldo Streck - B. Deinoc. - Sim
Adylson Motta - Bloco - Nao
Aldo Pinto - B. Democ. - Sim
Amaury Müller - B. Democ. - Sim
Arno Magarinos - Bloco - Não
Carlos Azambuja - Bloco - Não
Carrion Júnior - B. Democ. - Sim
Celso Bernardi - Bloco - Não
Eden Pedroso - B. Democ. - Sim

Fernando Carrion - Bloco - Nao
Fetter Júnior - Bloco - Não
Germano Rigotto - B. Derooc. - Sin;t
Hilário Braun - B. Democ. - Sim
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Sim
João de Deus Antunes - Bloco - ·Sim .
Jorge Uequed - B. Dell1Oc. - Sim
José Fortunati - B. Democ. - Sim
Luís Roberto Ponte - B. Democ. - Sim

Mendes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Nelson Jobim - B. Democ. - Sim
Nelson Proença - B. Dell1Oc. - Sim
Odacir Klein - B. Democ. - Sim
Osvaldo Bender - Bloco - Não
Paulo Paim - B. Democ. - Sim
Telmo Kirst - Bloco - Nao
Valdomíro Lima - B. bemoc. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - Nao
Waldomíro Fioravante - B. Democ. - Sim
Wilson Müller - B. Democ. - Sim.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
sobre a mesa de cujo teor o Sr. Secretário dará conhecimento
ao plenário.

(É lido o seguinte requerimento:)

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen
tais, preferência para a votação dos seguintes desta
ques: n9 125, do Deputado Luís Eduardo; n9 126, do
Deputado Paes Landim; n!'" 30, 107, 91, 92, 52 e 5,
do Deputado Luís Eduardo; e n9 134, do Deputado
José Luiz Maia."

Assinam: Roberto Freire, Líder do Governo - Gene
baldo Correia, PMDB - Eden Pedroso, PDT - Sérgio Arou
ea, PPS - José Serra, PSDB - Paulo Mandarino, PDC
Jones Santos Neves, PL - Luiz PiauhyJino, PSB - José Fortu
nati, PT.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de Destaque n9 125. Trata-se de destaque para votação em
separado.

O Sr. Secretário dará conhecimento à Casa do texto do
destaque.

É lido o seguinte requerimento:
"Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161,

inciso I, do Regimento Interno, destaque para votação
em separado do art. 2" do Substitutivo da Comissão
Especial à Proposta de Emenda à Constituição n948-C,
de 1991:

"Ao art. 29A União poderá instituir nos termos
de lei complementar, com vigência até 31 de dezembro
de 1994, imposto sobre movimentação ou transmissão
de valores e de créditos e direitos de natureza finan
ceira.

§ 19 A alíquota do imposto de que trata este arti
go não excederá a vinte e cinco centésimos por cento,
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facultado ao Poder· Executivo reduzí-Ia ou restabele
cê-la total ou parcialmente, nas condições e limites
fixados em lei.

§ 29 Ao imposto de que trata este artigo não
se aplica o art. 150, IIl, b, e VI, nem o disposto no
§ 49 do art. 153 e no caput do art. 212 da Constituição.

§ 39 O produto da arrecadação do imposto de
que trata este artigo não se encontra sujeito a qualquer
modalidade de repartição com outra entidade federada.

§ 49 Do produto da arrecadação do imposto de
que trata este artigo serão destinados:

I - trinta por cento, para o resgate do prih'cipal
da dívida pública mobiliária federal;

11 - vinte por cento para custeio de programas
de habitação popular."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Depu
tado Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria en
contra-se publicada nos avulsos. Dispensa-se, portanto, a lei
tura. Trata-se do art. 29 do Substitutivo Benito Gama.

A matéria vai a votos.
Os Líderes terão oportunidade para orientação de .suas

bancadas. Vou pedir que o façam, respeitando a determinação
regimental de um minuto.

A Mesa foi tolerante no encaminhamento do substitutivo
pela evidente circunstância de ser um encaminhamento global
sobre toda a matéria. Agora se trata de orientação específica
sobre cada ponto. Peço aos Srs. Líderes que se conservem
dentro dos limites regimentais.

A matéria é que será votada. O requerimento é para
votação em separado.

Os líderes favoráveis à preservação do texto original do
substitutivo votarão "sim". Os que forem favoráveis à supres
são do texto original orientarão o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revi~ão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB deseja manter o texto e pede à sua bancada que
vote "sim".

O SR. EDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT deseja manter o texto e pede à sua bancada que vote
"sim".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB encaminha a manutenção do texto, votando "sim".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"sim".

O SR. PAULO MANDARINO (Bloco Parlamentar 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDC vota
"sim".

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do
B vota "sim".

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
_ ~SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, são bastante

.conhecidas as objeções de natureza técnica e econ6mica que
fixám esse imposto.

A bancada do PSDB se reuniu para examinar a questão,
inclusive em função do acordo de encaminhamento feito. A
grande maioria da bancada decidiu que o PSDB votará "sim".
São conhecidas as minhas posições a esse respeito.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, este destaque é para
retirar do texto justamente o que há de pior no projeto, que
é a criação do Imposto Provisório sobre Movimentação Finan
ceira-, Portanto, no Bloco Parlamentar, a questão é aberta.
O Líder vota "não".

O Slt.. JOSÉ FOR'tUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a bancada do PT, para cumprir o acordo, vota "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (Bloco Parla
mentar - PRN - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PRN vota "sim".

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
_revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando votamos o Subs
titutivo, nós o fizemos para aprovar o IPMF. Não há nenhum
sentido em votarmos diferentemente da maneira como vota
mos o Substitutivo. Se o Substitutivo contêm uma única coisa,
no acerto feito nas Lideranças, que é o IPMF, cabe a quem
votou "sim" no Substitutivo também votar "sim" ao IPMF.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar 
PSTR - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco 2 vota "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
quero encaminhar algo que ficou consubstanciado na votação
anterior. O prosseguimento do acordo é algo fundamental,
porque ~ignifica o cerne da questão.

O voto do PPS é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputado que tomem seus assentos nas bancadas, para
que se inicie a votação nominal pelo sistema eletrônico.

Em votação.
(Processo de votação)

O Sr. Florestàn Fernandes - Sr. Presidente, peço a V.
Ex· permissão para fazer uma declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' deverá
encaminhá-la por escrito à Mesa.

O sR.. FLORESTAN FERNANDES (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas declarar que escrevi um artigo contra esse impos
to, mas votei "sim", tendo em vista a decisão do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede:
a atenção do Plenário. A matéria constitucional exige pelo
menos 302 votos, para que se inicie qualquer procedimento
de votação. Os 302 votos são necessários para a aprovação
da matéria. Para o início e o prosseguimento da votação,
são necessários 302 Srs. Sr' Deputados presentes nesta Casa.
Por isso, reitero o apelo que fiz no início da votação. Se
tivermos condições de concluir a votação ainda hoje - e
esta é a intenção da Mesa, desde que possamos fazê-lo até
um a hora razoável - não teríamos Ordem do Dia amanhã

.à tarde, dedicando aquela sessão a trabalho de Comissões.
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VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

o artigo ']f' do Substitutivo foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Exª a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
está, aguardando, porque há efeitos administrativos. Na vota
ção anterior, votaram 466 Srs. Deputados; e nesta, 444. Contu
do, vai declarar encerrada a votação.

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:
. VOTARAM:

Roraima'

Alceste Almeida - Bloco - Sim
Avenir Rosa - Bloco - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - Sim
João Fagundes - B. Democ. - Sim
Luciano Castro - Bloco - Sim
Marcelo Luz - B. PSTR - SIM
Ruben Bento - Bloco - Sim.

A,mapâ
Eraldo Trindade - Bloco - Não
Fátima Pelaes - Bloco -.Sim
Gilvan Borges - B. Democ. ...: Sim
Lourival Freitas - B. Democ. - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - Sim
Valdenor Guedes- B. PSTR - Não.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Sim
Domingos Juvenil- B. Democ. - Sim
Eliel Rodrigues - B. Democ. - Sim
Gerson Peres - Bloco - 'Não
Giovanni Queiroz - B. Democ. - Sim
Hermínio Calvinho - B. Democ. - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - Não
José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermoftt - B. PSTR - Sim
Mário Martins - B. Democ. - Sim
Nicias Ribeiro - B. Democ. - Sim
Osvaldo Melo - Bloco - Não
Paulo Rocha - B. Democ. - Sim .
Paulo Titan - B. Democ. - Sim
Socorro Gomes - B. Democ. - Sim
Valdir Ganzer - B. Democ. - Não.

.An:1azonas

Átila Lins - Bloco ~ Sim
Beth Azize - B. Democ.·- Sim
Euler Ribeiro - B. Democ. - Sim

358
84
2,

444

SIM
Não
ABSTENÇÃO
TOTAL

Se, no entanto, a votação não se completar hoje, teremos
de convocar sessão extraordinária para amanhã e realizar ses
são ordinária à tarde. Suponho ser perfeitamente razoável
prolongarmos a sessão até uma hora razoável da noite de
hoje, desde que antevemos a possibilidade de concluirmos
a votação.

A Mesa apela, então, aos Srs. Deputados para que perma
neçam no plenário ou, pelo menos, na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa faz
um apelo aos Srs. Deputados que se encontram nos gabinetes
do Anexo IV ou demais dependências da Casa no sentido
de que acorram ao plenário, para que se complete a votação.
Da votação anterior participaram 475 Srs. Deputados. A Mesa
também adverte que a listagem, para efeitos administrativos,
será naturalmente a da última votação.

O Sr. Ronaldo Caiado - Sr. Presidente, peço a: palavra
, Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheir~) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Parlamentar - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exª
que encerre a discussão. Há mais de cinco minutos, o painel
eletrônico permanece com o mesmo número - 442; postos
eletrônicos avulsos estão vazias, ,e há mais 147 destaques a
serem votados ainda esta noite.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Ronaldo Caiado, a Mesa é a favor do quorum; não
tem posição neutra em face do quorum. Nunca teve.QÚere
mos propiciar aos Srs. Deputados que eventualmente se en
contrem em outras dependências da Casa oportunidade de
votar. No momento em que perceber que o fluxo se esgota,
decidirei.

Peço aos Srs. Deputados que se dirijam ao plenário para
votação nominal de matéria constitucinal.

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
'da presidência, que é ocupada pelo Sr. J"uiz Moreira,
3" suplente de secretário.

O Sr. José Maria Eymael- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira)- Tem V. Exª a
palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é evidente
que não há mais Deputados para votar. De acordo com a
linguagem utilizada pelo Presidente Ibsen Pinheiro, quando
cessasse o fluxo, o Presidente encerraria a votação. É evidente
que o fluxo cessou. Portanto, Sr. Presidente, o Regimento
determina que seja encerrada a votação neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - O Presidente
da Mesa retornará ao plenário dentro de minutos para encerrar
a votação.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Exª a
palavra.

O SR. AMAURY MÜLLER (Bloco parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não há razão para prorrogar esta votação.
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Ézio Ferreira - Bloco - Sim
João Thome Meetrinho - B. Democ. - Sim
Josê Dutra - B. Democ. - Sim
Ricardo Moraes- - B. Democ. - Sim.

RondOnia

AntOnio Morimoto - Bloco - Sim
Carlos Camurça - B. PSlR - Sim
Edison Fidêlis - Bloco.., Sim
Raquel Cândido - Bloco - Sim.

Aere

Adelaide Neri - B. Democ. - Sim
Cêlia Mendes - Bloco - Não
Francisco Di6gel1e$ - Bloco - Não
João Maia - B. 18TR - Sim
João Tota - Bloco - Sim
Mauri Sêrgio - B. Democ. - Sim
Zila Bezerra - B. Democ. - Sim.

Tocantina

Darei Coelho - Bloco - Sim
Derval de Paiva - B. Democ. - Sim
Edmundo Galdiao - B. Democ. - Sim
Hagahús Araújo - B. Demóc. - Sim
Leomar Quintanilha - Bloco:'" Não
Paulo Mourão - Bloco - Sim.

Maranhão

Cêsar Bandeira - Bloco - Sim
Cid Carvalho - B. Democ. - Sim
Costa Ferreira - B. PSTR - Sim
Daniel Silva - Boco - Não

Haroldo Sabóia - B. Democ. - Sim
Jayme Santana - B. Democ. - Sim
João Redolfo - Bloco - Não
Josê Burnett - Bloco - Não
Josê Carlas Sabóia - B. DéIOOC. - Sim
José Reinaldo - Bloco - Sim
Mauro Fecury - Bloco - Sim
Nan Souza - B. PSlR - Sim
Pedro Novais - Bloco - Sim
Roseana Sarney - Bloco - Sim
Sarney Filho - Bloco - Sim.

Ceará

Aécio de Borba - Bloco - Não
AntOnio dos Santos - Bloco - Sim
Ariosto Holanda - B. Democ. - Sim
Carlos Virgfiio - Bloco - Sim
Ed..'l()n Silva - B. Demae. - Sim
Etevaldo Nogueira - Bloeo - Sim
Gonzaga Mota _oB. Democ. - Sim
Jackson Pereira - B. Demoe. - Não
José Unhares - B. Demoe. - Sim
Luiz Girão - B. Democ. - Sim
Luiz Pontes - B. Democ. - Sim
Marco Penaforte - B. Demoe. - Sim
Maria Luíza Fontenele - B. Demoe. - Sim
Mauro Sampaio - B. Demoe. - Sim
Moroni Torg~n - B. Democ. - Sim

Pinheiro LandIm - H. Democ. - SIm
Sêrgio Machado - B. Democ. - Sim
Ubiratan Aguiar - B. Dempc. - Sim
Vicente Fialho - Bloco - Sim.

Piauí

B. Sá - Bloco - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - Sim
Felipe Mendes - Bloco - Sim
Jesus Tajra - Bloco - Abstenção
João Henrique - B. Democ. - Sim
José Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Sim
Mussa Demes - Bloco - Não
Paulo Silva - B. Demoe. - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - B. Democ. - Sim
Fernando Freire - Bloco - Não
Flávio Rocha - Bloco - Sim
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - Sim
João Faustino - B. Democ. - Sim
Lafre Rosado - B. Democ. - Sim
Ney Lopea - Bloco - Sim.

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - Sim
Efraim Morais - Bloco - Sim
Evaldo Gonçalves - Bloco :... Sim
Francisco Evangelista - S/p - Não
Ivan Burity - Bloco - Sim .
Ivandro Cunha Lima - B. Democ. - Sim
José Luiz Clerot - B. Democ. - Sim
José Maranhão - B. Democ. - Sim
Lúcia Braga - B. Democ. - Sim
Rivaldo Medeiros - Bloco - Sim
Vital do Rêgo - B. Demoe. - Sim
Zuca Moreira - Bo Democ. - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Sim
Fernando Lyra- B. Democ. - Sim
Gilson Machado - Bloco - Não
Gustavo Krause .:.. Bloco - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - Sim
Josê Carlos Vasconcellos - Bloco - Sim

José Mendonça Bezerra - Bloco - Sim
José Moura - Bloco - Sim
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Sim
Maurnio Ferreira Lima - B. Demac. - Sim
Maviael Cavalcanti - Bloco - Sim
Miguel Arraes - B. Democ. - Sim
Nilson Gibson - B. Democ. - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco·- Sim
Pedro Correa - Bloco - Sim o
Renildo Calheiros - BB. Democ. - Sim
Ricardo Fiúza - Bloco - Não
Roberto Franca - B. Demac. - Sim
Roberto Freire - B. Democ. - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - Sim
Salatiel Carvalho - B. PSlR - Sim



Janeiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) _9ui~ta-t~ira 21 1091

Tony Gel - Bloco - Sim ,
Wilson Campos - B. Democ. - Sim.

Alagoas
AntOnio Holanda - Bloco - Sim
Augusto Farias - Bloco - Sim
Cleto Falcão - s/p - Sim
José Thomaz NonO - B. Democ. - Sim
Luiz Dantas - Bloco - Sim
Olavo Calheiros - B. Democ. - Não
Roberto Torres - Bloco - Sim
Vitório Malta - Bloco - Não.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/p - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Sim
Djenal Gonçalves - Bloco - Não
José Teles - Bloco - Sim
Messias Góis - Bloco - Sim
Pedro Valadares - B. psm ..,. Sim.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Sim
Ângelo Magalhães - Bloco - Não
Aroldo cedraz - Bloco - Não
Benito Gama - Bloco - Sim
Beraldo Boaventura - B. Democ. - Sim
Clóvis Assis - B. Democ. - Sim'
Eraldo Tinoco - Bloco - Não
Félix Mendonça - Bloco - Não
Genebaldo Correia - B. Democ. - Sim
Har.oido Lima - B. Democ. - Sim

.Jabes Ribeiro - B. DeImc. :.. Sim
Jaques Wagner - B. Democ. - Sim
João Almeida - B. Democ. - Sim
Jonival Lucas - Bloco - Sim
Jorge Khoury - Bloco - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
José Falcão - Bloco - Não
Leur Lomanto - Bloco - Não
Luís Eduardo - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
Luiz Viana Neto - Bloco -,Sim
Manoel Castro - Bloco'- Não
Marcos Medrado - Bloco - Não
Prisco Viana - Bloco - Não
Ribeiro Tavares - Bloco - Sim
Sérgio Brito - Bloco - Não
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Sim
Tourinho Dantas - Bloco - Não
Ubaldo Dantas - B. Democ. - Sim
Uldurico Pinto - B. Democ. - Sim.

Minlú Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Sim
Agostinho Valente - B. Democ. - Sim
Aloisio Vasconcelos - B: Dembc. - Sim
Álvaro Pereira - B. Democ. - Sim
Annibal Teixeira - Bloco - Sim
Armando Costa - B. Democ. - Sim
Avelino Costa - Bloco - Sim
Camilo Machado - Bloco,.... Sim

Edmar Moreira - Bloco - Sim
Elias Murad - B. Democ. - Sim
Felipe Neri - B. Democ. - Sim
Fernando Diniz - B. Democ. - Sim
Genésio Bernardino - B. Democ. - Sim
Getúlio Neiva - Bloco - Sim
Humberto Souto - Bloco - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - Não
Irani Barbosa - Bloco - Não
Israel Pinheiro - Bloco - Sim
João Paulo - B. Democ. - Sim
José Aldo - Bloco - Sim
José Belato - B. Democ. - Sim
José Geraldo - B. Democ. - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - Sim
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Sim
Lael Varella - Bloco - Não
Leopoldo Bessone - B. PSTR - Sim
Marcos Lima - B. Democ. - Não
Mário de Oliveira - B. PSTR - Sim
Maurício Campos - Bloco - Sim
Neif Jabur - B. Democ. - Sim
Nilmârio Miranda - B. Democ. - Sim
Odelmo Leão - Bloco - Sim
Osmânio Pereira - B. Democ. - Sim
Paulo Delgado - B. Democ: - Sim
Paulo Heslander - Bloco - Não
Paulo Romano - Bloco - Sim
Pedro Tassis - B. Democ. - Sim
Raul Belém - Bloco - Sim
Ronaldo Perim - B. Democ. - Sim
Saulo Coelho - B. Democ. - Sim
Sérgio Ferra - B. Democ. - Sim
Sérgio Miranda - B. Democ. - Sim
Sérgio Naya - B. Democ. - Sim
Tarcísio Delgado - B. Democ. - Sim
Tilden Santiago - B. Democ. - Sim
Vittorio Medioli - B. Democ. - Sim
Wagner do Nascimento - Bloco - Sim
Wilson Cunha - Bloeo - Sim
zaire Rezende - B. Oemoc. - Sim.

Espírito Santo

Armando Viola - B. Democ. - Não
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Sim
Helvecio Castello - B. Democ. - Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Sim
Jório de Barros - B. Democ. - Sim
Lézio Sathler - B. Democ. - Não
Nilton Baiano - B. Democ. - Sim
Rita Camata - B. Democ. :.. Sim
Roberto Valadão - B. Democ. - Sim
Rose de Freitas - B. Demae. - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - Sim
Artur da Távola - B. Democ. - Sim
Benedita da Silva - B. Democ. - Sim
Carlos Alberto Campista - B. Democ. - Sim
Carlos Lupi - B. Democ. - Sim
Carlos Santana - B. Democ. - Sim
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Cidinha campos - B. Demoe. - Sim
Cyro Garcia - B. Democ. - Sim
Eduardo Mascarçnhas - B. Democ. - Sim
Fábio Raunheitti - Bloco - Sim
Feres Nader - Bloco - Sim
Flávio Palmier da Veiga - Bloco - Sim
Francisco Dornelles - Bloco - Sim
Francisco Silva - B. PSlR - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - Sim
Jandira Feghali - B. Democ. - Sim
José Egydio - Bloco - Sim
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Sim
aerteBãstos-'::'-B. Democ. - Sim
Laprovita Vieira - B. D~moc. - Sim
Luiz Salomao - B. Democ. - Sim
Márcia Cibilis Viana - B. Democ. - Sim
Marino Clinger - B. Demoe. - Sim
Miro Teixeira - B. Democ. - Sim
Nelson Bornier - Bloco - Sim
Paulo de Almeida - Bloco - Sim
Paulo Portugal - B. Demoe. - Sim
Paulo Ramos - B. Demóc. - Sim
Roberto Campos - Bloco - Não
Roberto Jefferson - Bloco - Não
Rubem Medina - Bloco.- Sim
Sandra Cavalcanti - Bloco - Sim
Sérgio Arouca - B. Democ. - Sim
Sérgio Cury - B. Democ. - Sim
Sidney de Miguel - B. Democ..- Sim
Simao Sessim - Bloco - Sim
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Sim
Vladimir Palmeira - B. Demoe.- Sim
Wanda Reis - S/p - Sim.

São Paulo

Airton Sandonval - B. Demoe. - Sim
Alberto Haddad - B. PSlR - Sim
Aldo Rebelo - B. Democ. ~ Sim
Alofzio Mercadante - B. Demoe. - Sim
Armando Pinheiro - Bloco - Não
Ary Kara - B. Democ. -- Sim
Ayres da Cunha - Bloco - Siin
Beto Mansur - B. Democ. - Sim
Cardoso Alves - Bloco - Sim
Carlos Nelson - B. Democ. - Sim
Chico Amaral - B. Democ. - Sim
Cunha Bueno - Bloco - Sim
Delfim Netto - Bloco - .Não
Eduardo Jorge - B. Democ. - Sim
Ernesto Gradella - S/p - Não
Euclydes Mello - Bloco - Sim
Fábio Feldmmn - B. Democ. ;.. Sim
Fábio Meirelles - Bloco - Não
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - B. Democ. - Sim
Gastone Righi - Bloco - Sim .
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Sim
Heitor Franco - Bloco - Sim
Hélio Bicudo - B. Democ. - Sim
Hélio Rosas - ]3, Demoe. ~ 3im

. Irma Passoní - B. Democ. ~ Sim
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Sim

Jose Abrão - B. Democ. - Sim
José Anfbal- B. Democ. - Sim
José Cicote - B. Democ. - ~im

José Dirceu - B. Demoe. - Sim
José Genoíno - B. Democ. - Sim
José Maria Eymael- Blocô - Não
José Serra - B. Demoe. - Sim
Koyu Iha - B. Democ. - Sim
Liberato Caboclo - B. Democ. - Sim
Luiz Carlos Santos - B. Democ. - Sim
Luiz Gushiken - B. Democ. - Sim
Luiz Máximo - B. Demoe. - Sim
Manoel Moreira - B. Democ. - Sim
Marcelino Romano Machado -. Bloco - Não
Marcelo Barbieri - B. Democ. - Sim
Maurici Mariano - B. Demoe. - Sim
Mauricio Nagib Najar - "Bloco - Não
Paulo Lima - Bloco - Sim
Paulo Novaes - B. Democ. - Sim
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Sim
Robson Tuma - Bloco - Sim .
Tadashi lCuriki - Bloco - Sim
Tuga Angerami - B. Demoe. - Sim
Valdemar Costa - Bloco - Sim
Walter Nory - B. Demoe. - Sim.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Bloco - Sim
João Teixeira - Bloco - Não
Joaquim Sucena - Bloco - SiM
Jonas Pinheiro - Bloco - Sim
José Augusto Curvo - Bloco - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Sim
Benedito Domingos - B. PSlR - Sim
Chico Vigilante - B. Demoe. - Sim
Maria Laura - B. Democ. - Sim
Osório Adriano - Bloco - Não
Paulo Octávio - Bloco - NIo
Sigmaringa Seixas - B. De1DOC. - Sim.

Go$As
Antônio Jesus - B. Democ. - Sim
Antônio Faleiros - B. Democ. - Sim
Délio Braz - Bloco - Não
Haley Margon - B. Demoe. - Sim
João Natal - B. Democ. - Sim
Lüeia Vânia - B. Democ. - Sim
Luiz Soyer - B. Democ. - Sim
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Borges - Bloco - Sim
Mauro Miranda - B. Democ. - Sim
Paulo Mandarino - BlQCO - Sim
Pedro Abrão - B. PS'I'R. - Sim
Ronaldo Caiado - Bloco - NEla
VHm~%~r }I~[;eha ~-" l:~()f;·:) .-".' :~~ln~l

Vírmondes Cruvinei - B. Democ. - Sim
Zb Gomes da Rocha - Bloco - Sim.
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Mato Grosso do Sul

Elísio Curvo - Bloco - Sim
Flávio Derzi - Bloco - Sim
George Takimoto - Bloco - Sim
José Elias - Bloco - Sim
Marilu Guimarãe. - Bloco - Sim
Valter Pereira - B. Democ. - Sim
Waldir Guerra - Bloco - Sim.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco - Não
Antônio Ueno - Bloco - Sitn
Basilio Villani - Bloco - Não
Carlos Roberto Massa - Bloco - Sim
Carlos Scarpelini - B. PSTR - Sim
Delcino Tavares - B. PSTR - Sim
Deni Schwartz - B. Democ. - Sim
Edésio Passos - B. Democ. - Sim
Élio Dalla-Vecchia - B. Democ. - Sim
Flávio Arns - B. Democ. - Sim
Ivânio Guerra - Bloco - Sim -- -
Joni Varisco - B. Democ. - Não
José Felinto - B. PSTR - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - Sim
Luiz Carlos Hauty - B. PSTR - Sim
Matheus Iensen - Bloco - Sim
Moacir Micheletto - B. Democ. - Sim
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Sim
Onaireves Moura - Bloco - Sim
OUo Cunha - Bloco - Não
Paulo Bernardo - B. Democ. - Sim
Pedro TonelIi - B. Democ. - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Bloco - Sim
Renato Johnsson - B. PSTR - Não
Sérgio Spada - B. Democ. - Sim
Werner Wanderer - Bloco - Sim
Wilson Moreira - B. Dem. - Não.

santa catarina

Ângela Amin - Bloco - Não
César Souza - Bloco - Sim
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Sim
Dércio Knop - B. Democ. - Sim
Edison Andrino - B. Democ. - Sim
Hugo Biehl - Bloco - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - Sim
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Conto - B. Democ. - Sim
Orlando Pachedo - Bloco - Sim
Paulo Duarte - Bloco - Não
Ruberval Pilotto - Bloco - Sim
Valdir Colatto - B. Democ. - Sim
Vasco Furlan - Bloco - Não.'

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Sim
Adroaldo Streck - B. Democ. - Sim
Adylson Motta - Bloco - Não
Aldo Pinto - B. Democ.. - Sim
Amaury Müller - B. Democ. - Sim
Arno Magarinos - Bloco - Não

Carlos Azambuja - Bloco - Não
Carrion Júnior - B. Democ. -'Sim
Celso Bernardi - Bloco - Não
Eden Pedroso - B. Democ. - Sim
Fernando Carrion - Bloco - Não
Fetter Júnior - Bloco - Não .
Germano Rigotto - B. Democ. - Sim
Hilârio Braun - B. Democ. - Sim
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Sim
João de Deus Antunes - Bloco - Sim
Jorge Uequed - B. Democ. - Sim
Jose Fortunati - B. Democ. - Sim
Luís Roberto Ponte - B. Democ. - Sim
Mendes Ribeiro - B. Demóc. - Sim
Nelson Jobim - B. Derrioc. - Sim
Nelson Proença - B. Democ. - Sim
Odacir Klein - B. Democ. =- Sim
Osvaldo Bender - Bloco - Nâo
Paulo Paim - B. Democ. - Sim
Valdomiro Lima - B. Democ. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - Não
Waldomiro Fioravante - B. Democ. - Sim
Wilson Müller - B. Democ. Siín

O Sr. Eraldo Tinoco - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
·palavra.

O SR. ERALDO TINOCO (Bloco Parlamentar - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no painel não
aparece o meu voto. Gostaria que a Mesa fizesse a devida
verificação.

Quero que fique registrado o meu voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Está registrado.

O Sr. Olavo Calheiros - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. OLAVO CALHEIROS (Bloco Democrático - AL.
·Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar
o meu voto. Meu voto é "sim" e saiu "não". Erro meu.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - A retificação
é difícil, mas está registrada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - O Destaque n?
127 está prejudicado.

O Sr. Celso Bernardi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. CELSO BERNARDI (Bloco Parlamentar PDS 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
não foi registrado. O voto é "não".

'O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Seu voto está
registrado, Deputado. -

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Sobre a mesa
o Destaque nQ 126, que será lido pelo Sr. Secretário.

É lido o seguinte destaque para votação em separa
do: Requeiro, nos {ermos regimentais, destc.(1'le para
votação em separado do art. 29 do Substi: .. ;0 da Co-
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missão Especial da Proposta de Emenda à Constituição
n~ 48/91.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Sobre a ill".:sa requeri
mento que será lido pelo Sr. Secretário.

É lido o seguinte:
Requeiro que o destaque de minha autoria para

votação em separado do art. 2~ do Substitutivo da Co
missão Especial à PEC n~ 48/91, seja apenas entendido
para votação em separado da expressão"... e no caput
do art. 212, da Constituição." Constante do § 29 do
mencionado artigo.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. - Paes
Landim.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - A Presidência
esclarece que o Destaque n~ 126 foi somente para a expressão
"e no caput do art. 212 da Constituição", constante do §
2~ do mencionado artigo.

O Sr. Luiz Moreira, 3~ suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa deter
mina a releitura do requerimento de destaque.

É lido o seguinte requerimento:
"Sr. Presidente, requeiro que o destaque de minha

autoria para votação em separado do art. 2~ do Substi
tutivo da Comissão Especial à PEC n~ 48/91 seja enten
dido apenas para votação em separado da expressão
'e no caput o art. 212 da Constituição', constante do
§ 2~ do mencionado artigo."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a expressão: " ... e no caput do art. 212 da Constituição",
constante do § 2~ do art. 2~ do Substitutivo da Comissão Espe
cial.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
este destaque visa suprimir parte do § 2~, do art. 29 e com
isso garantir a vinculação de 18% do IPMF para a educação.

Foi uma posição da bancada do nosso partido, acolhida
também pelos demais partidos, e vamos votar "não", justa
mente para suprimir essa expressão final e, com isso, garantir
os 18% para a educação.

O PMDB vota "não".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDS vota "não",
em se tratando de recursos que serão destinados à educação.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apenas para esclarecer que parte do acordo foi fruto também
do interesse da bancada do PT e que o Governo acolheu,
em função de esquemas de educação que possam estar vincu
lados especialmente aos menores de rua, ao menor carente
e a toda uma programação que o Governo venha a desen
volver. Neste sentido, o voto do Governo é "não".

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".

o SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT, pela importância do assunto, vota "não".

O SR. PAULO MANDARINO (Bloco Parlamentar 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDC vota
"não".

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PPS vota "não".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente o PL vota
"não".

O SR. EDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT vota "não".

O SR. LUIZ PIAULYINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE) - Sr. Presidente, o PSB vota "não".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PR) - Sr. Presidente, o PST e o PTR votam "não".

O SR. ADROALDO STRECK (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSDB vota "não".

O Sr. Paes Landim - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. PAES LANDIM (Bloco Parlamentar - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas dizer
que o destaque de minha autoria preserva a vinculação dos
recursos previstos na Constituição para a educação. Foi este
o objetivo do destaque.

O SR. ELÍSIO CURVO (Bloco Parlamentar - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRN' recomenda o
voto "não".

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB
orienta sua bancada para que vote "não". Trata-se da exclusão
do art. 99

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A orientação
das Lideranças é convergente no sentido do voto "não".

Solicito aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas
bancadas. Reitero o apelo para que todos votem, se possível,
nas bancadas, a fim de que aceleremos o processo de delibe
ração e possamos encerrar a votação da matéria constitucional
ainda nesta sessão.

Em votação.

(Processo de votação)

O Sr. Florestan Fernandes - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. FLORESTAN FERNANDES (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
peço desculpas, mas preciso fazer uma declaração: votei erra
do. Queria votar "não" e votei "sim". Peço a correção. Muito
obrigado.
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o SR. PRESIDENTE(Ibsem Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:

VOTARAM:

o Sr. Ricardo Moraes - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. RICARDO MORAES (Bloco Parlamentar Demo
crático - AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cometi o mesmo erro. Votei "sim", mas o meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Todos os Líde
res de partido e a Liderança do Governo recomendaram o
voto "não", pela rejeição da matéria destacada.

A Sr~ Márcia Cibilis Viana - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. MÁRCIA CIBILIS VIANA (Bloco Parlamentar
Democrático - RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, gostaria de retificar meu voto porque inadvertidamente
votei "sim" quando deveria votar "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
encerrar o processo de votação, antes reiterando o apelo ao
Plenário para que conservemos o quorum até a conclusão
do processo de votação, preferentemente nesta sessão.

Não havendo mais nenhum Deputado que pretenda vo
tar, está encerrada a votação.

Sim
Não
Abstençao
Total

14
398

1
413

Eliel Rodrigues - B. Demoç. - Não
Gerson Peres - Bloco..., Não
Giovanni Queiroz - B. Democ. - Não
HermCnio Calvinho - B. Democ. - Não
Hilário Coimbra - Bloco -'Não
José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermont -: B. PSTR - Não
Mário Martins - B. Democ. - Não
Nicias Ribeiro - B. Democ. - Não
Paulo Rocha - B. Democ. - Não
Paulo Titan - B. Democ. - Não
Valdir Ganzer - B. Democ. - Não

Amazonas

Átila Lins - Bloco - Não
Beth Azize - B. Democ. - Não
Euler Ribeiro - B. Democ. - Não
Ézio Ferreira - Bloco - Nllo
João Thome Mestrinho - B. Democ. - Não
Josê Dutra - B. Democ. - Não
Pauderney Avelino - Bloco - Não
Ricardo Moraes - B. Democ. - Sim.

RondOnia

Antônio Morimoto - Bloco - Não
Carlos Camurça - B. PSTR - Não
Edison Fidelis - Bloco - Não
Raquel Cândido - Bloco - Não.

Acre
Adelaide Neri - B. Dembc: - Não
Célia Mendes - Bloco - Não'
João Maia - B. PSTR - Não
João Tota - Bloco - Sim
Mauri Sêrgio - B. De~c. - Não
Zila Bezerra - B. Democ. - Não.

A expressão destacada foi rejeitada.

VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Nâo
Avenir Rosa - Bloco - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - Não
João Fagundes - B. Democ. - Não
Luciano Castro - Bloco - Não
Marcelo Luz - B. PSTR - Não
Ruben Bento - Bloco - Não.

Amapá

Aroldo Góes - B. Demdc. - Não
Eraldo Trindade - Bloco - Não
Fátima Pelaes - Bloco - Não
Gilvan Borges - B. Democ. - Não
Lourival Freitas - B. Democ. ...; Não
Murilo Pinheiro - Bloco - Não
Sêrgio Barcellos - Bloco - Não
Valdenor Guedes - B. PSTR - Não.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Não
Dominp;os Juvenil- B. Democ. - Não

T~antin8

Darci Coelho - Bloco - Não
Derval de Paiva - B. Democ. - Não
Edmundo Galdino - B. pemoc. - Não
Hagahús Araújo - B. Demoe. - Não
Leomar Quintanilha - Bloco - Não.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Não
Cid Carvalho - B. Democ. - Não
Costa Ferreira - B. PSTR - Não
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Sim
Haroldo Sabóia - B. Demoe. - Não
Jayme Santana - B. Democ. - Não
João Rodolfo - Bloco - Não
Josê Burnett - Bloco - Não
Josê Carlos Sabóia - B. Democ. - Não
Josê Reinaldo - Bloco - Sim
Mauro Fecury - Bloco - Não
Nan Souza - B. PSTR - Não
Pedro Novais - Bloco - Não
Roseana Sarney - Bloco - Não
Sarney Filho - Bloco - Não.
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ceará

Aécio de Borba - Bloco - Não
AntOnio dos Santos - Bloco - Não
Ariosto Holanda - B. Democ. - Não
Carlos Virgfiio - Bloco' - Não
Edson Silva - B. Democ. - Não
Etevaldo Nogueira - Bloco - Não
Gonzaga Mota - B. Democ. - Não
Jackson Pereira - B. Democ. - Não
José Linhares - Bloco - Não
Luiz Girão - B. Democ. -. Não
Luiz Pontes - B. Democ. - Não
Marco Penaforte - B. Democ. - Não
Maria Luíza Fontenele - B. Democ. - Não
Mauro Sampaio - B. Democ. - Não
Moroni Torgan - B. Democ. - Não
Pinheiro Landim - B. Democ. - Não
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Não
Vicente Fialho - Bloco - Não.

Piauf

B. Sá - Bloco - Não
Ciro Nogueira - Bloco - Não
Felipe Mendes - Bloco - Nlio
Jesus Tajra - Bloco - Não
João Henrique - B. Democ. - Não
José Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Não
Mussa Demes - Bloco - Não
Paes Landim - Bloco - Não.

. Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - B. Democ. - Não
Fernando Freire - Bloco - Não
Flávio Rocha - Bloco - Nâo
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Não
Iberê Ferreira - Bloco - Não
João Faustino - B. Democ. - Não
Laíre Rosado - B. Democ. - Não
Ney Lopes - Bloco - Não.

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - Não
Efraim Morais - Bloco - Não
Evaldo Gonçalves - Bloco - Não
Francisco Evangelista - S/p - Não
Ivan Burity - Bloco - Não
Ivandro Cunha Lima - B. Democ. - Não
José Luiz Clerot.- B. Democ. - Não
José Maranhão - B. Democ. - Não
Lúcia Braga - B. Democ. - Não
Rivaldo Medeiros - Bloco - Não
Vital do Rego - B. Democ. - Não
Zuca Moreira - B. Democ. - Não.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Não
Fernando Lil'a- B. Democ. - Não
Gilson Machado - Bloco - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - Não
J08é Carlos Vasconcellos - Bloco - Não
José Mendonça Be~erra - Bloco - Não

José Moura - Bloco - Não·
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Não.
Maurílio Ferreira Lima - B. Democ. - NAo
Maviacl Cavalcanti - Bloco - Não
Miguel Arraes - B. Democ. - Não
Nilson Gibson - B. Democ. - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - Não
Pedro Correa - Bloco - Não
Renildo Calheiros - B. Demoe. - Não
Ricardo Fiúza - Bloco - Não
Roberto Franca - B. Democ. - Não
Roberto Freire - B. Democ. - Não
Roberto Magalhães - Bloco - Não
Salatiel Carvalho - B. PSTR - Não
Tony Gel - Bloco - Não
Wilson Campos - B. Democ. - :N"ão.

Alagoas
Antônio Holanda - Bloco - Não
Augusto Farias - Bloco - Não
Cleto Falcão - S/p - Não .
José Thomaz NonO - B. Democ. - Não
Luiz Dantas - Bloco - Não
Olavo Calheiros - B. Democ. - Nlio
Roberto Torres - Bloco'- NSío
Vitória Malta - Bloco - Nlio.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - SfP - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Sim
Djenal Gonçalves - Bloco - NSío
José Teles - Bloco - N~o

Messias Góis - Bloco - Não
Pedro Valadares - B. PSTR - Não.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Não
Ângelo Magalhães - Bloco - Nlio
Benito Gama - Bloco - Não .
Beraldo Boaventura - B. Democ. - Não
Clóvis Assis - B. Democ. - NãO
Eraldo Tinoco - Bloco - Mio
Félix Mendonça .,,:, Bloco - Não
Genebaldo Corréia - B. Democ. - Não
Haroldo Lima - B. Democ. - Não
Jabes Ribeiro - B. DemOc,,~.Não
Jaques Wagner - B. Democ. ;';'Não
João Almeida - B. Democ.·- Não
Jonival Lucas - Bloco":' Não
Jorge Khoury - Bloco - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
José Falcão - Bloco - Não .
Leur Lomanto - Bloco - Não
Luís Eduardo - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
Manoel (',astro - Bloco - Não
Marcos Medrado - Bloco - Não
Prisco Viana - Bloco - Não
Ribeiro Tavares - Bloco - Não.
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Não
Tourinho Dantas - Bloco - Não
Ubaldo Dantas - B. Democ. - NAo
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UIdurico Pinto - B. Democ. - Não
Waldir Pires - B. Democ... Não.

.Minas Gerais

Aécio Neves - R. Democ. ...: Não
Agostinho Valente - B. Democ. - Não
~oisio Vasconcelos - B. Democ. - Não
Alvaro Pereira - B. Democ. - Não
Armando Costa - B. Democ. - Não
Avelino Costa -Bloco ,;.. Não
Edmar Moreira·:'" Bloco - Não
Elias Murad - B. Democ. - Não
Felipe Neri - B. Demoe. - Não
Fernando Diniz .:. B. Democ. - Não
Getúlio Neiva - Bloco - Não
Humberto Souto:'" Bloco - Não
Ibràhim Abi-Ackel - Bloco - Não
Israel Pinheiro - BlOco - Não
João Paulo - B. Democ. - Sim
José Belato - B. Democ. - Não
Josê Geraldo - B. Democ; - Não
Josê Santana de Vasconcelos - Bloco - Não
Lael Varella - Bloco - Náo
Marcos Lima -B. Democ: - Não
Mário de Oliveira - R PSTR - Não.
Maurício Campos - Bloco - Não
Neif Jabur - B. Democ. - Não
Odelmo Leão - Bloco,;.. Não
Paulo Delgado - B. Demoé. - Não
Paulo Romano -Bloco - Não
Raul Belém - Bloco - Não'
Romel Anísio - Bloco - Nao
Ronaldo Perim - B. Democ. - Não
Saulo Coelho - B. Democ... Não
Sérgio Ferrara - B. Democ. - Não
Sérgio Miranda - B. Democ. - Não
Sérgio Naya - B. Democ. - Não
Tarcísio Delgado - B. Democ. ;.. Não
Tilden Santiago..:. B: DeniOc. - Não
Vittorio Medioli - B. Democ~ .. Não
Wagner do Nascin1ento - Bloco;.. Não
Wilson Cunha - Bloco - Não
zaire Rezende - B. Democ. - Nào.

Espírito'Santo

Armando Viola - B. Democ. - Sim
Etevalda Grassi ge Menez~s ""'.Bloco- Não
Hélvecia Castello - B. Democ. - Não
Jones Santos Neves - Bloco - Não
J6rio de Barros - B. Democ. - Não
Lézio Sathler - B.Democ. - Não
Nilton Baiano .. B. Democ. - Não
Rita Camata - B. Democ. - Não
Roberto Valadão - B. Democ. - Não
Rose de Freitas - B. DemQc. - Não.

Rio de Janeiró

Aldir Cabral - Bloco - N~o

Artur da Távola - B. Democ. - Não·
Benedita da Silva - B. Democ. - Não
Carlos Alberto Campista - B. Democ. - Não
Carlos Lupi - B. Democ. - Não

Carlos Santana - B. Democ. - Não
adinha Campos - B. Democ. - Não
Cyro Garcia - B. Democ. - Não
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Não
Fábio Raunheitti - Bloco - Não
Feres Nader - Bloco - Não
Flávio Palmier da Vei!a - Bloco - Não
Francisco Dornelles - Bloco - Não
Francisco Silva - B. PSTR - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - Não
Jandira Feghali - B. Democ. - Não
Junot Abi-Ramia - B. Democ... Não
Laerte Bastos - B. Democ. - Não
Laprovita Vieira - B. Democ. - Não
Luiz Salomão - B. Democ - Não
Márcia abilis Viana - B. Democ. - Sim
Marino Clinger - B. Democ. - Não
Miro Teixeira - B. Democ. - Não
Paulo de Almeida - Bloco - Não
Paulo Ramos - B. Democ. '- Não
Roberto Campos - Bloco - Não
Roberto Jefferson - Bloco - Não
Rubem Medina - Bloco -.Não
Sandra Cavalcanti - Bloco - Não
Sérgio Arouca - B. Democ. - Não
Sérgio Cury - B. Democ. - Não
Sidney de Miguel .. B. Democ. - Não
Simão Sessim - Bloco - Não
Vivaldo Barbosa .. B. Democ. - Não
Vladimir Palmeira - B. Democ.- Não.

Sfto Paulo

Aírton Sandonval - B. Democ. - Não
Alberto Hadad- B. PSTR - Não
Alofzio Mercadante - B. Democ. - Não
Ary Kara - B. Democ. - Não
Ayres Cunha - Bloco - Não
Beto Mansur - B. Democ. - Não
Cardoso Alves - Bloco - Não
Carlos Nelson - B. Democ. - Não
Chico Amaral- B. Democ. - Não
Cunha Bueno - Bloco .. Não
Eduardo Jorge - B. Demoé. - Não
Ernesto Gradella - S/P'- Não
Euclydes Mello - Bloco - Não
Fábio Feldmann - B. Democ. - Não
Fábio Meirelles - Bloco .. Não
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - B. Democ. - Sim
Gastone Righi - Bloco - Não
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Não
Heitor Franco - Bloco - Não
Hélio Bicudo - B. Demec. - Não
Hélio Rosas - B. Democ. - Nãe
Irma Passoni - B. Democ. - Não
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Não
Jose Abrão - B. Democ: - Não
José Anfbal- B. Democ. - Não
José Cicote .. B. Democ. - Não
José Dirceu - B. Democ. - Não
José Genofno - B. Democ. - Não
José Maria Eymael- Bloco - Não
José Serra - B. Democ. - Não
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Koyu Iha-:::-n.l)emoc. - Nao
Uberato Caboclo - B. Democ. - Não
Luiz Carlos SalJtos - B. Democ. - Não
Luiz Gushiken - B. Democ. - Não
Luiz Máximo - B. Democ. - Não
Marcelino Romano Machaçlo - Bloco - Não
Marcelo Barbieri - B. Democ. - Não
Maurici Mariano - B. Democ. -.Não
Mauricio Nagib Najer - Bloco - Não
Nelson MarquezelIí - Blocá 7 Não
Paulo Uma - Bloco - Não
Paulo Novais - B. Democ. - Não
Roberto RoIlemberg - B. Democ. - Não
Robson Tuma - Bloco - Não
Tadashi Kuriki - Bloco - Não
Tuga Aogeramí - B. Democ. - Não
Valdemar Costa - Bloco - Não
Walter Nory - a. Democ. - Não.

Mato Grosso

João Teixeira - Bloco - Não
Joaquim Sucena - Bloco - Não
Jonas Pinheiro - Bloco - Não
José Augusto Curvo - Bloco -.Sim
Rodrigues Palma - Bloco - Não
Wellíngton Fagundes -' Bloco - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Não
Chico Vigilante - B. Democ. - Não
Maria Laura - B. Democ. - Não
Osório Adriano - Bloco - Não
Paulo Octâvio - Bloco - Não
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Não.

Goiás

Antônio Jesus - B. Democ. -'Não
AntOnio Faleiros - B. Democ. - Não
Délio Braz - Bloco - Não
Haley Margoo - B. Democ. - Não
João Natal- B. Democ. - Não.. .-
Lúcia Vânia - B. Democ. - Não
Luiz Soyer - B. Democ. - Não
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Borges - Bloco - Nlo
Mauro Miranda - B. Democ. - Não
Paulo Mandarino - Bloco - Não
Pedro Abrão - B. PSTR - Não
Ronaldo Caiado - Bloco -'Não
Wilmar Rocha - Bloco - Não
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Não
U Gomes da Rocha - Bloco - Não.

Mato Grosso do Sul

Elísio Curvo - Bloco - Não
George Takimoto - Bloco - Não
Josê Elias - Bloco - Não
Marilu Guimarães - Bloco - Não
Valter Pereira - B. Democ. - Não
Waldir Guerra - Bloco - Não.

Paranã

AntOnio Barbara - Bloco - Não
AntOnio Ueno - '.Bloco - Não
Basflío VilIani - Bloco - Não
Carlos Roberto Massa - Bloco - Não
Carlos ScarpeIíni - B. PSTR - Não
Delcino Tavares - B. PSTR - Não
Deni Schwartz - B. Democ. - Não
Edésio Passos - B. Democ. - Não
Élio Dalla-Vecchia - B. Democ. - Não
Flávio Arns - B. Democ. - Não
Ivânio Guerra - Bloco - Não
Joni Varisco - B. Democ. - Não
José Felinto - B. PSTR - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - Não
Luiz Carlos Hauly - B. PSrR - Não
Moacir Micheletto - B. Democ. - Não
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Não
Onaireves Moura - Bloco - Não
Otto Cunha - Bloco - Não
Paulo Bernardo - B. Democ. - Não
Pedro TonelIí - B. Democ. - Não
Reinhold Stephanes - Bloco - Não
Renato Johnsson - B. PSTR - Não

.Sérgio Spada - B. Democ. - Não
Werner Wanderer - Bloco - Não
Wilson Moreira - B. Democ. - Não.

Santa catarina

Ângela Amín - Bloco - Não
César Souza - Bloco - Não
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Não
Dércio Knop - B. Democ. - Não
Edson Andrino - B. Democ. - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - Não
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Conto - B. Democ. - Não
Orlando Pacaedo - Bloco - Não
Paulo Duarte - Bloco - Não
Ruberval Pilotto - Bloco - Não
Valdir Colatto - B. Democ. - Não.

Rio Grand~ do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Nlío
Adroaldo Streck - B. Democ. - Não
Adylson Motta - Bloco - Não
Aldo Pinto - B. Democ. - Não
Amaury Müller - B. Democ. - Não
Arno Magarinos - Bloco - Não
Carlos Azambuja - Bloco - Não
Carrion Júnior - B. Democ. - Nl!io
celso Bernardi - Bloco - Não
Eden Pedroso - B. Democ. - Não

. Fernando Carrion - Bloco - Não
Fetter Júnior - Bloco - Não
Germano Rígotto - B. Democ. - Não
Hilário Braun - B. Democ. - Não
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Não .
João de Deus Antunes - Bloco - SIm
Jorge Uequed - B. Democ. - Não



Janeiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 21 1099

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está encerrada
a votação.

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB recomenda o voto "não".

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado:

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nos termos do acordo, o Governo recomenda também o voto
"não".

28
370

4
402

VOTARAM:
Sim
Não
Abstenção
Total

A matéria destacada foi rejeitada

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa solicita
aos Srs. Deputados, enquanto se ajusta o painel eletrônico
para as votações, que ocupem seus lugares nas bancadas, para
que se inicie a votação nominal pelo processo eletrônico.

Se, eventualmente, não houver número para que se con
clua a votação hoje, a Mesa terá que convocar sessão e'·,; ~('ial,

amanhã, pela manhã, para continuação da votação da nWL"ria
constitucional. Se, no entanto, a votação se concluir, a Mesa
poderá destinar a tarde de amanhã para trabalho de Comis
sões.

A Mesa informa também que os efeitos administrativos
contemplam a última folha de votação.

Em votação.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas bancadas.

A S~ Socorro Gomes - Sr. Presidente, peça a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A S~ Socorro Gomes (Bloco Parlamentar Democrático
- PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu nome
não aparece no painel, e gostaria de registrar que meu voto
é "não.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Questão aberta, Sr. Presi
dente.

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o voto é "não".

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar - RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PPS vota '(não".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL orienta
a bancada a votar "não".

O SR. ELÍSIO CURVO (Bloco Parlamentar - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o orienta sua bancada
a votar "não".

o SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esse destaque visa suprimir dispositivo que assegurava a desti
nação de 30% da receita do IPMF para amortização da dívida
pública. Como houve um entendimento no sentido da apli<:a
ção desses recursos no setor social, precisamos suprimir essa
vinculação ao pagamento da dívida, a fim de que se possa
cumprir, inclusive, o acordo celebrado. Portanto, o PMDB
vota "não".

Jose Fortunati - B. Democ - Náo
Luís Roberto Ponte - B. Democ. - Não
Mendes Ribeiro - B. Democ. - Não
Nelson Jobim - B. Demàc. - Não
Nelson Proença - B. Democ. - Não
Odacir Klein - B. Democ. - Não
Osvaldo Bender - Bloco - Não
Paulo Paim - B. Democ. - Nãà
Valdorniro Uma - B. Democ. - Não
Victor Faccioni - Bloco - Não
Waldorniro Fioravante - B. Democ. - Não
Wilson Müller - B. Democ.- Não

O SR. LUIZ EDUARDO (Bloco Parlamentar-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, questão aberta.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pela importância da matéria e porque exclui a vinculação ao
pagamento da dívida, a bancada do PT vota "não".

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de destaque de que o Sr. Secretário dará conhecimento ao
Plenário.

É lido o seguinte requerimento de destaque nº
134: ..

"Na forma do disposto no artigo 161, inciso I,
do Regimento Interno, requeremos destaque para vo
tação em separado do seguinte dispositivo, constante
da PEC na 48/91, que dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional: item I do § 4° do art. 29 do Substitutivo.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993."

Assina o Deputado José Luiz Maia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação.
Solicito aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares..

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS pede à
sua bancada que vote "não".

O SR. MORONI TORGAN (Bloco Parlamentar Demo
crático-CE.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
razão do acordo e justamente por excluir a vinculação ao
pagamento da dívida, o.PSDB vota "não".

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PTB orienta a sua bancada para que vote "não".

O SR. LUIZ GIRÃO (Bloco Parlamentar Democrático
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "não".



1100 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO~AL~Se9.ãoI) Janeiro de 1993 .

VOTARAM OSSENHORES DEPUTA
DOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Não
Avenir Rosa .- Bloco - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - Não
João Fagundes - B. Democ. - Não
Luciano Castro - Bloco - Não
Marcelo Luz - B. PSlR - Não
Ruben Bento - Bloco - Não.

Amapá

Aroldo G6es - B. Democ. - Não
Fátima Pelaes - Bloco - Não
Gilvan Borges - B. Democ. - Não
Lourival Freitas - B. Democ. - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - Não
Sêrgio Barcellos - Bloco - Não
Valdenor Guedes - B. PSlR - Não.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Não
Eliel Rodrigues - B. Democ. - Não
Giovanni Queiroz - B. Democ. - Não
Hermínio Calvinho - B. Democ.·- Não
Hilário Coimbra - Bloco - Não
José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermont - B. PSTR - Não
Mário Martins - B. Democ. - Não
Nicias Ribeiro - B. Democ. - Não
Paulo Rocha - B. Democ. - Não
"Paulo Titan - B. Democ. - Não
Socorro Gomes - B. Democ. - Não
Valdir Ganzer - B. Democ.

Amazonas

Atila Lins - Bloco - Não
Beth Azize - B. Democ. - Não
Euler Ribeiro - B. Democ. - Não
Ézio Ferreira - Bloco - Não
João Thome - B. Democ. - Não
José Dutra - B. Democ. - Não
Ricardo Moraes - B. Democ. - Não.

Rondônia

AntOnio Morimoto - Bloco - Não
Carlos Camurça - B. PSlR - Não
Raquel Cândido - Bloco - Sim.

Acre

Adelaide Neri - B. Democ. - Não
Célia Mendes - Bloco - Sim
João Maia - B. PSTR - Não
João Tota - Bloco - Não
Mauri Sêrgio - B. Democ. - Não
Zila Bezerra - B. Democ. - Não.

Tocantins
Darci Coelho - Bloco ..:: Não
Edmundo Galdino - B. Democ. ..., Não
Leomar Quintanilha - Bloco - Não.

Maranhão
César Bandeira -:. Bloco - Não
Cid Carvalho - B. Democ. - Não
Costa Ferreira - B. PSlR - Não
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Não
Haroldo Sabóia - B. Democ. - Não
Jayme Santana - B. Democ. - Não.
João Rodolfo - Bloco - Não
José Burnett - Bloco - Não
Josê Carlos Sabóia - B.Denx>c. - Não
Josê Reinaldo - Bloco - Não
Mauro Fecury - Bloco - Não'
Nan Souza - B. PSlR - Não
Pedro .Novais - Bloco - Não
Roseana Sarney - Bloco - Não
Sarney Filho - Bloco - Não.

Ceará

Aêcio de Borba - Bloco ~ Sim
AntOnio dos Santos - Bloco -: Não
Ariosto Holanda - B. Democ. - Não
Carlos Virgflio - Bloco - Não
Edson Silva - B. Democ. - Não
Etevaldo Nogueira.,.. Bloco - Não
Gonzaga Mata - B. Democ. - Nãp
Jackson Pereira - B. Democ. - Não
Josê Linhares - B. PSlR - Não
Luiz Girão - B. Democ. - Não
Luiz Pontes - B. Democ. ..: Não
Marco Penaforte - B. Democ. - Não
Mauro Sampaio - B. Democ. - Não'
Moroni Torgan - B. Democ. - Nào .
Pinheiro Landim - B. Democ. - Não'
Sêrgio Machado - B. Democ. - Não'
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Não
Vicente Fialho - Bloco - Não.. "'

Piauf

B. Sá - Bloco - Nlío
Ciro Nogueira - Bloco - Não
Felipe' Mendes - Bloco - Não
Jesus Tajra - Bloco ~ Não
João Henrique - B. Democ. - Não
José Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. .:.. Não
Mussa Demes - B. Demo~.- Nao.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - B. Democ. - Não
Fernando Freire - Bloco -"' Não
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Nâo
Iberê Ferreira - Bloco - Não
João Faustino - B. Democ. - NãO
Ney Lopes - Bloco - Não.

Paraíba'

Adauto Pereira - Bloco - Não.
Efraim Morais - Bloco - Não
Evaldo Gonçalves - Bloco - Não
Francisco Evangelista - Bloco""" Nao
Ivan Burity - Bloco - Não
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Ivandro Cunba Lima .• B. Democ. - Não
J~ Luiz aerot - B. Democ. ..,. Não
U1cia Braga ..,. B. Democ. ..,. Não
Rivaldo Medeiros..,. Bloco ..,. Não
Vital do Rego - B. DelOOC. - Não
ZUca Moreira - B. Democ. ..,. Não.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Não
Fernando lira - B. Democ. - Não
Gilson Machado - Bloco .:. Sim
Io~ncio Oliveira - Bloco..,. Não'
JeiIt Carlos Vasconcellos..,. Bloco..,. Não
Jose Mendonça Beze-rra - Bloco..,. Sim
José Moura - Bloco - Não
Luiz Piauhylino ..,. B. Democ. ..,. Não
Maurtlio Ferreira Lima - B. Democ. - Sim
Maviael Cavalcanti - Bloco - Não
Miguel Arraes - B. Democ. - Não
Nilson Gibson..,. B. Democ. - Não
Osvaldo Coelho..,. Bloco ..,. Não
Pedro Correa ..,. Bloco..,. Não
Ricardo Fiúza - Bloco':"" Sim
Roberto Franca - B. Democ. - Não
Roberto Freire..,. B. Democ. - Nilo
Roberto Magalhães - Bloco - Não
S8latiel carvalho..,. B. PSlR ..,. Nao
Tony Gel ..,. Bloco..,. Não
Wilson Campos ..,. B. Derooc. - Não.

Alagoas
AntOnio Holanda - Bloco - Não·
Augusto Farias..,. Bloco - Não
aeto Falcão..,. S/P
J086Thomaz NonO - B. Democ. - Nao
Luiz Dantas..,. Bloco ..,. Não
Olavo Calheiros - B. Derooc. ..,. Não
Roberto Torres - Bloco- Não
Vitório Malta - Bloco - Não.

Sergipe

Benedito de Figueiredo..,. S/p ..,. Não
aeonAncio Fonseca - Bloco - Não
Djenal Gonçalves..,. Bloco - Não
Joaé Teles - Bloco ..,. Não
Messias Góis - Bloco ..,. Não
Jlçdro Valadares - B. PSlR - Não.

Babia

Alcides Modesto - B. Democ. ..,. Não
Ângelo Magalhães ..,. Bloco..,. Sim
Aroldo Cedraz - Bloco..,. Não
Benito Gama ..,. Bloco ..,. Sim
Beraldo Boaventura..,. B. Democ. - Não
ClOvis Assis..,. B. Democ. ..,. Não
Eraldo llnoco ..,. Bloco ..,. Não
Genebaldo Correia..,. B. Democ. ..,. Não
Haroldo lia ..,. B. Democ. ..,. Não
JabcsRibeiro ..,. B. Democ. ..,. Não
Jairo Carneiro"" Bloco - Não
Jaques Wagner..,. B. Democ. ..,. Não
JoAo Almeida ..,. B. Democ. ..,. Não

João Carlos Bacelar..,. Bloco - Não
Jonival Lucas - Bloco..,. Não
Jorge Khoury ..,. Bloco..,. Não
José ('-arlos Aleluia - Bloco..,. Sim
José Falcllo - Bloco - Não
Leur Lomanto - Bloco..,. Não
Luís Eduardo..,. Bloco..,. Sim
Luiz Moreira - Bloco - Não
Manoel Castro..,. Bloco..,. Não
Marcos Medrado - Bloco..,. Não.
Prisco Viana - Bloco - Sim
Ribeiro Tavares..,. Bloco..,. Não
Sérgio Brito..,. Bloco..,. Não
Sérgio Gaudenzi ..,. B. Democ. ..: Não
Tourinho Dantas ..,. Bloco..,. Sim
Ubaldo Dantas..,. B. Democ. ..,. Não
Uldurico Pinto..,. B. Democ. - Não
Waldir Pires..,. B. Democ. - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves..,. B. Democ. - Não
Agostinho Valente..,. B. Democ. ..,. Não
Aloisio Vasconcelos - B. Democ.·- Não
Álvaro Pereira..,. B. Democ. ..,. Não
Annibal Teixeira..,. Bloco ..,. Não
Armando Costa - B. Democ. - Não
Avelino 'Costa-=-Bloco ..,. Não
Edmar Moreira..,. Bloco - Não
Elias Murad - B. Democ. ..,. Não
Felipe Neri - B. Democ. - Não
Fernando Diniz - B. Democ. ..,. Não
Genésio Bernardino - B. Democ. ..,. Não
Getúlio Neiva - Bloco - Não
Humberto Souto - Bloco..,. Não
Ibrahim Abi-Ackel ..,. Bloco - Não
Irani Barbosa - Bloco ..,. Não
Israel Pinheiro - Bloco - Não
João Paulo - B. Democ. ..,. Não
José Aldo - Bloco..,. Não
José Belato..,. B. Democ.":" Não
José Geraldo - B. Democ. - Não
José Santana de Vasconcelos..,. Bloco..,. Não
José Ulisses de Oliveira..,. Bloco - Não
Lael Varella - Bloco - Não
Leopoldo Bessone..,. B. PSlR - Não
Marcos Lima ..,. B. Democ. ..,. Abstenção
Mário de Oliveira - B. PSlR - Não
Maurício Campos - Bloco - Não
Neif Jabur ..,. B. Democ. - Não
Nilmário Miranda - B. Democ. - Não
Odelmo Leão..,. Bloco..,. Não
Osmânio Pereira - B. Democ. ..,. Não
Paulo Delgado..,. B. Democ. ..,. Não
Paulo Heslander - Bloco - Não
Paulo.Romano ..,. Bloco - Não
Pedro Tassis - B. Democ. ..,. Não
Raul Belém - Bloco..,. Não
Romel Anísio - Bloco..,. Não
Ronaldo Perim - B. Democ. - Não
Saulo Coelho - B. Democ. ..,. Não
Sérgio Ferrara..,. B. Democ. - Não
Sérgio, Miranda - B. Democ. ..,. Nao
Sérgio Naya..,. B. Democ. ..,. Não
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Tarcísio Delgado - B. Democ. - Não
Tilden Santiago - B. Democ. - Não
Vittorio MedioU - B. Democ. - Não
Wagner do Nascimento - Bloco - Não
Wilson Cunha - Bloco - Não
bire Rezende - B. Democ. - Não.

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Não
Helvécio Castello - B. Democ. - Não
Jones Santos Neves - Bloco - Não
Jório de Barros - B. Democ. - Não
Lézio Sathler - B. Democ. - Não
Nilton Baiano - B. Democ. - Não
Rita Camata - B. Democ. - Não
Roberto Valadão - B. Democ. - Não.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - Não
Artur da Távola - B. Democ. - Não
Benedita da Silva - B. Democ. - Não
Carlos Alberto Campista - B. Democ. - Não
Carlos Lupi - B. Democ. - Não
Carlos Santana - B. Democ. - Não
Cidinha Campos - B. Democ. - Não
Ciro Garcia - B. Democ. - Não
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Não
Fábio Raunheitti - Bloco - Não
Feres Nader - Bloco - Não
Flávio Palmier da Veiga": Bloco - Não
Francisco Dornelles - Bloco - Sim
Francisco Silva - B. PSTR - Abstenção
Jair Bolsonaro - Bloco - Não
Jandira Feghali - B. Democ. - Não
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Não
Laerte Bastos - B. Democ. - Não
Laprovita Vieira - B. Democ. - Não
Luiz Salomão - B. Deploc. - Não
Marino Clinger - B. Democ. - Não
Miro Teixeira - B. Dcmoc. - Não
Paulo de Almeida - Bloco - Não.
Paulo Ramos - B. Democ. - Não
Roberto Campos - Bloco - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - Sim
Sandra Cavalcanti - Bloco - Não
Sérgio Arouca - B. Democ. - Não
Sérgio Cury - B. Democ. - Não
Sidney de Miguel - B. Democ. - Não
Simão Sessim - Bloco - Não .
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Não
Vladimir Palmeira - B. Democ.- Não.

São Paulo

Airton Sandoval - B. Democ. - Não
Aldo Rebelo - B. Democ. - Não
Aloízio Mercadante - B. Democ. - Não'
Ary Kara - B. Democ. - Não
Ayres Cunha - Bloco - Não
Beto Mansur - B. Democ. - Não
Cardoso Alves - Bloco - Não
Carlos Nelson - B. Democ. - Não

Chico Amaral - B. Democ. - Não
Eduardo Jorge - B. Democ. - Não
Ernesto Gradella - S/p - Não
Euclydes Mello - Bloco - Não _
Fábio Feldmann - B. Democ. - Não
Fábio Meirelles - Bloco - Não
Fausto Rocha - Bloco - Sim
Florestan Fernandes - B. Democ. - Não
Gastone Righi - Bloeo - Não
Geraldo Alckmin Filho - B. Demoe. - Não
Heitor Franco - Bloco - Não
Hélio Bicudo - B. Demoe. - Não
Hélio Rosas - B. Democ. - Sim
Irma Passoni - B. Democ. - Não-
Jorge Tadeu Mudalen - B. Demoe. - Não
Jose Abrão - B. Democ. - Não
José Aníbal - B. Democ. - Não
José Cicote - B. Demoe. - Não
José Dirceu - B. Democ. - Não
José Genoíno - B. Democ. - Não
José Maria Eymael- Bloco - Não
Koyu lha - B. Democ. - Não
Luiz C-arlos Santos - B. Democ. - Não
Luiz Gushiken - B. Democ. - Não
Luiz Máximo - B. Demoe. - Não
Marcelo Barbicri - B. Democ. - Não
Maurici Mariano - B. Democ. - Não
Mauricio Najer - Bloco - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - Não
Paulo Lima - Bloco - Não
Paulo Novais - B. Democ. - Não
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Não
Tuga Angerami - B. Democ. - Não
Valdemar Costa - Bloco - Não
Walter Nory - B. Democ. - Sim.

Mato Grosso

João Teixeira - Bloco - Não
Joaquim Sucena - Bloco - Não
Jonas Pinheiro - Bloco - Sim
José Augusto Curvo - Bloco - Não
Rodrigues Palma - Bloco - Sim
Wellington Fagundes - Bloco - Não.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Não
Benedito Domingos - B. PSTR - Não
Chico Vigilante - B. Democ. - Não
Maria Laura - B. Democ. - Não
Osório Adriano - Bloco - Não
Paulo Octávio - Bloco - Não
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Não.

Goiás

Antônio Jesus - B. Democ. - Não
Délio Braz - Bloco - Não
Haly Margon - B. Democ. - Não
João Natal - B. Democ. - Não
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim
Maria Valadão - Bloco - Sim
Mauro Miranda - B. Democ. - Não
Paulo Mandarino - Bloco'- Não
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Pedro Abrão - B. PSTR - Não
Ronaldo Caiado - Bloco - Sim
Wilmar Rocha - Bloco - Não
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Não
~ Gomes da Rocha - Bloco - Não.

Mato Grosso do Sul

Elísio Curvo - Bloco"':" Não
George Takimoto - Bloco - Não
José Elias - Bloco - Não
Marilu Guimarães - Bloco - Não
Valter Pereira - B. Democ. - Não
Waldir Guerra - Bloco - Não.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco - Não
Antônio Ueno - Bloco - Não
Basfiio ViIlani - Bloco - Não
Carlos Roberto Massa - Bloco - Não
Carlos Scarpelini - B. PSTR - Não
Delcino Tavares - B. PSTR - Não
Deni Schwartz - B. Democ. - Não
Edésio Passos - B. Democ. - Não
Élio Dalla-Vécchia - B. Democ. - Não
Flávio Arns - B. Democ. - Não
Ivânio Guerra - Bloco - Não
Joni Varisco - B. Democ. - Não
José Felinto - B. PSTR - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - Não
Luiz Carlos Hauly - B. PSTR - Sim
Moacir Micheletto - B. Democ. - Não
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Não
Onaireves Moura - Bloco - Não
Otto Cunha - Bloco - Não
Paulo Bernardo - B. Democ. - Não
Pedro Tonelli - B. Democ. - Não
Renato Johnsson - B. PSTR - Não
Sérgio Spada - B. Democ. - Não
Werner Wanderer - Bloco - Não
Wilson Moreira - B. Democ. - Não.

Santa Catarina

Ângela Amin - Bloco - Não
César Souza - Bloco - Não
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Não
Dércio Knop - B. Democ. - Não
Edison Andrino - B. Democ. - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - Não
Nelson Morro - Bloco - Abstenção
Neuto de Conto - B. Democ. - Não
Orlando Pacheco - Bloco - Não
Paulo Duarte - Bloco - Não
Ruberval Pilotto - Bloco;.. Não
Valdir Colatto - B. Democ. - Não.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Não
Adroaldo Streck - B. Democ. - Não
Adylson Motta - Bloco - Não
Aldo Pinto - B. Democ. - Não
Amaury Müller - B. Oemoc. - Não
Arno Magarinos - Bloco - Não

Carrion fúnior - 1:S. lJemoc. - Não
Celso Bernardi - Bloco - Não
Eden Pedroso - B. Democ. - Não
Fernando Carrion - Bloco - Sim
Fetter Júnior - Bloco - Sim
Germano Rigotto - B. Democ. - Não
Hilário Braun - B. Democ. - Não
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Não
João de Deus Antunes - Bloco - Não
José Fortunati - B. Democ. - Não
Jorge Uequed - B. Democ. - Não
Luís R('h~rto Ponte - B. Democ. - Não
Mend~s RIL ~iro - B. Democ. - Não'
Nelson Jobim - h. nmoc. - Não
Nelson Proeng - J:\. Democ. - Não
Odacir Kle\l, B. Democ. - Não'
Osvaldo Bender - B. Democ. - Não
Paulo Paim - B. Democ. - Não
Valdomiro Lima - B. Democ. - Não
Waldomiro Fioravante - B. Democ. - Não
Wilson Müller - B. Democ. - Não

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)- Sobre a mesa
Requerimento de Destaque n" 30 de cujo teor o Sr. Secretário
dará conhecimento ao Plenário.

É lido o seguinte requerimento:

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I,
do Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rada de parte do Substitutivo da Comissão especial
de Emenda a Constituição n" 48-C, de 1991:

..Ao art. 1" os dispositivos da Cosntituição Federal
abaixo enumerados passam a vigorar com as seguintes
alterações:"

Art. 153. . .
IV - produtos industrializados, neles compreen

didos derivados de petróleo e combustíveis;
VI - grandes fortunas, nos termos de lei comple

mentar.
§ 3" .

IV - poderá ser utilizado para atender objetivos
de política fiscal, inclusive para assegurar o equihbrio
sócio-econômico regional ou setorial, na forma da lei.

§ 4" O ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusiva
mente à incidência do imposto de que trata o inciso
V do caput deste artigo, devido na operação de origem;
a alíquota mínima será de um por cento, assegurada
a transferência do montante da arrecadação nos seguin
tes termos:

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Fe
deral ou o território, conforme a origem:

II - setenta por cento para o Município de ori
gem."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Depu
tado Luis Eduardo, Líder do Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria está
publicada no avulso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a matéria destacada.
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Solicito aos Srs. líderes que pretendam orientar suas ban
cadas que o façam.

O Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidente, por gentileza,
repita o número do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Destaque
é o de n" 30, do nobre Deputado Luís Eduardo. Refere-se
ao art. 153 da Constituição.

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar-SP. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar a
minha presença, porque o painel eletrônico não o fez.

O Sr. Mauro Borges - Sr. Presidente, peço a palavra"
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. MAURO BORGES (Bloco Parlamentar-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é apenas para registrar
meu voto "não".

O Sr. Edison Fidelis - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra a V. Ex"

O SR. EDISON FIDELIS (Bloco Parlamentar-RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar
o meu voto "não".

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático-BA. Sem "revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esse destaque visa a suprimir o dispositivo que criaria o Impos
to sobre Combustíveis. Vamos votar "não", a fim de que
possamos suprimir-lo. O Governo, pelo acordo, admitiu reti
rar esse imposto.

O Sr. Gerson Peres - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto foi "não"
na votação anterior. .

O SR. JOSÉ FORTUNATTI (Bloco Parlamentar Demo
crático-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido dos Trabalhadores vota "não".

O SR. VICTOR FACCIONI (Bloco Parlamentar-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de informar
que a minha presença não foi registrada no painel.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço aos Srs.
Deputados que eventualmente não tenham registrado pre
sença que o façam, na votação seguinte, porque não haverá
prejuízo de qualquer natureza.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, PFL vota "não".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. MORONI TORGAN (Bloco Parlamentar Demo
crático - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSDB vota "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
há unanimidade. O voto é "não".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"não~'.

O SR. ÉDEM PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT vota "não".

O SR: GASTONE RICHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB
vota "não".

O SR. LUIZ PIAUYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB vota "não".

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PPS vota "não".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar
PSTR-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PST
e o PTR votam "não".

O SR. ELÍSIO CURVO (Bloco Parlamentar - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRN vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A orientação
das Lideranças é pelo voto "não".

Solicito aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas
bancadas, a fim de que se inicie o processo de votação nominal
pelo sistema eletrônico.

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco Parlamentar Demo
crático - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de saber de V.Exa. se é possível votar os destaques
em que há unanimidade em contrário em bloco, porque agili
~aríamos o processo. Ouvi do Deputado Miro Teixeira que,

11a Constituinte, votaram-se capítulos inteiros em bloco.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Chi
co Vigilante, teremos grande dificuldade de compatibilizar
uma idéia dessa natureza, que tem a melhor das intenções,
com o processo de votação de conteúdos diversos. Sempre
temos determinado a votação de matérias de modo separado.
Se tratasse de requerimentos de destaque, poderíamos votá
los globalmente.

O SR. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V.Exa.
a palavra.
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o SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, já há até uma resolusão
da Mesa para o que deseja o Deputado Chico Vigilante. Mas
acontece que nessa matéria não há conteúdo semelhante, há
diversificação.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR: PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. essa pro
posta corresponde bem à criatividade , que conhecemos, do'
Deputado Miro Texeira. Realmente, acredito que, para o
próximo ano, deveremos fazer esse tIpo de regulamentação
quanto à votação de emendas. A proposta é corretíssima e
faz jus à criatividade do Deputado Miro Texeira e à iniciativa
do Deputado Chico Vigilante. Mas, realmente, no dia de
hoje, não será possível acatá-la, como disse V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que tomem assento em seus lugares para que
se inicie a votação.

O Srs. Deputados que se encontram nas bancadas quei
ram registrar os seus códigos de votação.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V.Exa.
a palavra pela ordem. ,

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, aproveitando e!>~e espa
ço, perm~tá-me levantar um<;l questão de ordem. V.Exa. já
decidiu sobre a matéria, mas desejo enfocá-la por outro ân
gulo.

Não há qualquer proibição regimental a que destaques
sejam somados, ou a que emendas sejam aglutinadas. Não
havendo proibição regimental, é possível procedermos à vota- .
ção em conjunto, quando houver acordo entre as Llderanç'as '
e se verificar que a vontade.manifesta da maioria é pela vota
ção em conjunto, para aprovação ou rejeição dos destaques
ou emendas. O Regimento não impede; ele é um instrumento
para viabilizar, para dinamizar, as votações e o processo legis
lativo, jamais para criar embaraços. Não há um único dispo
sitivo regimental que proíba a aglutinação, seja de destaques.
Por que não se pode juntar destaques todos os partidos e
todas as lideranças, desejam o mesmo resultado, ou seja, a
rejeição ou a aceitação? No caso, agora se todas as lideranças
são contrárias a esse IPI sobre combustível e à criação do
Imposto sobre o Valor Agregado, por que não juntar essas
matérias em uma única votação? Porque nos alongarmos nessa
votação infernal, quando, regimentalmente, é possível não
só aglutinarmos emendas, como DVS? Havendo acordo, é
possível a aglutinação. Volto a Insistir no assunto não para
polemizar com a Presidência, mas porque, neste ano, haverá
grandes mudanças constitucionais, e é preciso que a Presi
dência esteja dotada de instrumentos necessários para aglu
tinar emendas ou destaques.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordelJl.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero reforçar o argumento do Deputado Gastone Righi. A
decisão de V. Ex~ invoca a diversidade de matérias submetidas
à votação. Acontece que há três opções de voto: "sim", "não"
e "abstenção". Se há unanimidade em relação à opção de
voto, mesmo que as matérias sejam diversas, creio que não
há impedimento para que se reúnam diversas matérias na
mesma votação, para aprovação ou rejeição. Se no plenário
houver alguém, alguma corrente ou Liderança disposta a votar
de maneira divergente da orientação geral, é evidente que
as matérias serão destacadas e votadas separadamente. Mas,
não havendo discordância, deduz-se que há unanimidade do
Plenário. Creio que o que interessa é a unanimidade em rela
ção ~o resultado da votação. Não se deve levar em conside
ração que matérias diversas serão submetidas á votação.

Gostaria de submeter esta minha ponderação à aprecia
ção de V.Exa., não só para o futuro, mas, se possível, ainda
para esta noite, para o desenvolvimento dos trabalhos no
plenário.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) ,- Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ G 'OÍNO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, chamo
a atenção, quanto ao problema que ora abordamos, para o
fato de que, em se tratando de matéria constitucional, cada
DVS tem conteúdo diferente de outro, e a votação é indivi
duaI; cada Deputado tem que se manifestar, diferentemente
da votação do projeto de lei, em que se pode votar !oirribolica
mepte. A votação de cada parte destacada pode gerar uma
deformação na votação da matéria. Veja bem, Sr. Presidente,
existe um grande risco. Se fizermos maioria em uma matéria
constitucional e acoplarmos naquela maioria todos os desta
ques e os votos, como fIca a minoria? Até porque o destaque
para votação em separado, que é o que está ocorrendo, difere,
em efeito, do requerimento. Estaríamos correndo o risco de
comparar requerimento com destaque de votação em separa
do. Como a retirada do destaque não resolve o problema,
porque tem de ser retirada parte do projeto, não há como
sair da votação por partes diferentes, porque são conteúdos
diferentes, que se expressaram em votações diferentes.

Chamo a atenção para esse problema, até devido às impli
cações, aos precedentes que se podem criar, em se tratando
de matéria constitucional, diante da possibilidade de algum
questionamento sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vejam os Srs.
Deputados que todas as votações realizadas, mesmo aquelas
que tiveram orientação convergente, registraram votos minori
tariamente significativos. Por exemplo, na última votação.
todas as Lideranças indicaram o voto "não", e houve 28 votos
"sim".

Além de ter o dever de proteger a minoria, porque o
Regimento não se destina às maiorias, e sim às minorias,
além de dever a Mesa proteger o direito das minorias, a vota
ção conjunta potencializa os votos contrários à orientação
convergente. E provável que haja, se não a soma aritmética,
pelo menos a soma política, parcial, dos votos divergentes
das Lideranças: 28 votos na última votação; 15 votos na penúl
tima, e nas votações em que a orientação foi divergente o
número cresceu.
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A Mesa encontra razões regimentais e políticas para man
ter o processo de votação. O que podemos fazer é, por acordo
de todos os partidos, encerrar a votação com 302 votos, quan
do a orientação for convergente pela rejeição, porque com
302 votos a rejeição estará assegurada, e todos nós considera
ríamos, para todos os efeitos, especialmente o administrativo,
a lista de maior presença. Isto podemos fazer quando a votação
for pela rejeição; para aprovação, temos que favorecer o quo
rum mais alto.

Vamos encerrar o processo de votação, uma vez que
já votaram 384 Srs. Deputados. Não havendo mais Deputados
para votar, a Mesa vai encerrar a votação.

P SR. JOSÉ LUIZ MAIA - (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda há Deputados
votando nos postos.

O Sr. Nélson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a pal,avra.

O SR.~ NÉLSON JOBIM (Bloco Parlamentar Democrá
tico-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de fazer uma observação, enquanto se processa a votação.
Lembrando a V. Ex! que a emenda constitucional se compõe
de nove artigos, pergunto: e se nós tivéssemos apresentado
destaque para votação em separado do art. 19 da emenda,
que se compõe de diversos dispositivos da,Constituição Fede
ral? Veja V. Ex! que isso poderia ter ocorrido. Nesse caso,
não poderia a Mesa indeferir esse requerimento de destaque
do art. 19, assim como não indeferiu o requerimento do desta
que do art. 99

àra, o que tivemos, na verdade, foram diversos destaques
de partes do art. 19 da emenda constitucional, que se compõe
de diversos artigos do texto da Constituição. Isso não impediria
que os autores dos destaques, por vontade própria, resolves
sem reunir todos em um só destaque abrangente. Veja V.
Ex~ se é possível destacar todo o art. 19, é possível destacar
parte do art. 19 • E as partes do art. 19 a serem destacadas
são aquelas de opção dos destacantes, salvo se forem destaques
que invertam o sentido do texto, o que é proibido pelo Regi
mento Interno.

Veja V. Ex~ que, nessa hipótese, o que se está chamando
de reuniões ou de conjunções de destaques nada mais seria
do que pura e simplesmente a opção por um destaque maior
do que os formulados inicialmente, que seria a conjunção
desses destaques, por sua abrangência. Isso não é problema,
Sr. Presidente, e a verdade é que, para o texto do substitutivo,
ressalvados os destaques, fizemos uma votação só, que abran
geu todos aqueles textos não destacados, que não tinham
conteúdo diverso. Trata-se meramente de possibilitar que os
autores dos destaques os reúnam, se assim o desejarem. O
risco que correm - os autores do destaque, e não a Mesa
- é o de que os seus destaques não sejam aprovados, porque
se pode reunir a maioria para a sua rejeição.

Creio que é por aí o caminho para se tentar resolver
este impasse. Lembro à Mesa que, ao votar o art. 19 e o
substitutivo, estamos seguramente atribuindo efeitos ao voto
primeiro, dado a conteúdos diversos, não destacados. Claro
que, se o destaque abrangesse diversos artigos da emenda,
teríamos um sério problema, mas abrange apenas o art. 19,

que, por sua vez, reúne vários dispositivos constitucionais.
De resto, foi essa a nossa conduta na Assembléia Nacional

Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se encerrar
o processo de votação.

Está encerrada a votação.

O SR PRESIDEN1E (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:

VOTARAM:
SIM 2
NÃlO 391
ABSTENÇÃlO 4
TOTAL 397

A Matéria destacada foi rejeitada.
Prejudicados os Destaques de numeros 31 e 47.

VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Nao
Francisco Rodrigues - Bloco - Não
João Fagundes - B. Democ. - Não
Marcelo Luz - Bloco - B. PSTR - Nao
Ruben Bento - Bloco - .Nãó.

Amapâ

Aroldo Góes - B. Demoê. .:. Não
Fâtima Pelaes - Bloco - Não
Gilvan Borges - B. Democ. - Não
Lourival Freitas - B. Democ. - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - Não
Valdenor Guedes - B. PSTR - Nao.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Não
Eliel Rodrigues - B. Democ. - Não
Gerson Peres - Bloco - Não
Giovanni OueirOrl - B. Democ. - Não
Hermínio Calvinho - B. Democ. - Não
Hilário Coimbra - Bloco - Não.
José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermoot - B. PSTR - Não
Mário Martil1l - B. Democ. - Não
Nicias Ribeiro - B. Democ. - Não
Paulo Rocha - B. Democ. - Não
Paulo Titan - B. Democ. - Não
Socorro Gomes - B. Democ. - Não
Valdir Ganzer - B. Democ.

Amazonas

Átila Lins - Bloco - Não
Beth Azize - B. Democ. :... Não
Euler Ribeiro - B. Democ. - Não
Ézio Ferreira - Bloco - Não
João Thome Mestrinho - B. Democ. - Não
José Dutra - B. Democ. - Não
Ricardo Moraes - B. Democ. - Não.

RondODia

AntÔnio Morlmoto - Bloco - Não
Carlos Camurça' - B. PSTR - Não
Edison Fidélil - Bloco - Não
Raquel Cândido - Bloco '- Não.
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Acre

Adelaide Neri - B. Democ. - Não
Célia Mendes - Bloco - Não '
João Maia - B. PS1R - Não
João Tota - Bloco - Não
Mauri Sérgio - B. Democ. - Não
Zila Bezerra - B. Democ. - Não.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - Não
Edmundo Ga1dino - B. Democ. - Não
Hagahús Araújo - B. Democ. - Não
Leomar Quinlanilha - Bloco - Não.

Maranhão

C.ésar Bandeira - Bloco - Não
Cid Carvalho - B. Democ. - Não
Costa Ferreira - B. PSTR - Não
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Não
Haroldo Sabóia - B. Derooc. - Não
Jayme Santana - B. Democ. - Não
João Rodolfo - Bloco - Não
José Burnett - Bloco - Não
José Carlos Sabóia - B. Demoé. - Não
José Reinaldo - Bloco - Não
Mauro Fecury - Bloco - Não
Nan Souza - B. PSTR - Não
Pedro Novais - Bloco - Não
Roseana Sarney - Bloco - Não
Sarney Filho - Bloco - Não.

Ceará

AntOnio dos Santos - Bloco - Não
carlos Virgflio - Bloco - Não
Edson Silva - B. Democ. - Nlo
Gonzaga Mota - B. Democ. - Não
Jackson Pereira - B. Democ. - Não
José Linhares - B. Democ. - Não
Luiz Girão - B. Democ. - Nlo
Luiz Pontes - B. Democ. - Não
Marco Penaforte'- B. Democ. - Não
Mauro Sampaio - B. Democ. - Não
Moroni Torgan - B. Democ. - Não
Pinheiro Landim - B. DeImC. - Não
Sérgio Machado - B. Denmc. - Não
Ubiratan Aguiar - B. DeImC. - Não
Vicente FiaTho - B. Bloco - Não.

B. Sá - BlocO - Não
Ciro Nogueira:'" Bloco - NIo
Felipe Mendes - Bloco - Nlo
Jesus Tajra - Bloco - Não .
João Henrique - B. Democ. - Não
José Luiz Maia - Bloco - ICo
MuriJo Rezende - B. DembC. - Não
Mussa Demes - B. Democ. - Não
Paes Landim - Bloco - Nao.

Rio Grande do Norte

Alufzio Alves - B. Democ. - Não
Fernando Freire - Bloco - Não
Flávio Rocha - Bloco - Não
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Não
Iberê Ferreira - Bloco - Não
João Faustino - B. Democ. - Não
Ney Lopes - Bloço - Não.

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - Não
Efraim Morais - Bloco - Não
Evaldo Gonçalves - Bloco - Não
Francisco Evangelista - S/p - Não
Ivan Burity - Bloco - Não
Ivandro Cunha Uma - B. Democ. - Não
José Luiz Clerot - B. Democ. - Não
Lúcia Braga - B. Democ. - Não
Rivaldo Medeiros - Bloco - Não
Vital do Rego - B. Democ.'- Não.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Demoe. - Não
Fernando Ura- B. Democ. - Não
Gilson Machado - Bloco - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - Não
José Carlos Vasconcellos - Bloco - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - Não
José Moura - Bloco - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - Não
Luiz Piaubylino - B. Democ. - Não
Maurflio Ferreira Uma - B. Democ. - Não
Maviae1 cavalcanti - Bloco - Não
Mip1 Arraes - B. Democ. - Não
NiI80n Gibson - B. Democ. - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - Não
Pedro Correa - Bloco - Não
Renildo calheiros - B. Democ. - Não
Ricardo Fiúza - Bloco - Não
Roberto Franca - B. Democ. - Não
Roberto Freire - B. Democ. - Não
Roberto Magalhães - B1oco.- Não
Salalicl Carvalho - B. l'STR - Não
Tony Gel - Bloco - Não
Wilson campos - B. Derpoc. - Não.

Alagoas

AntOnio Holanda - Bloco - Não
Augusto Farias - Bloco - Não
José Thomaz NonO - B. Democ. - Não
Olavo calheiros - B. Democ. - Não
Roberto Torres - Bloco - Não
Vitório Malta - Bloco - Não.

sergipe

Benedito de Figueiredo.:. S/p ....: Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Não
Djenal Gonçalves - Bloco - Não
José Teles - Bloco - Não
Messias Góis - Bloco - Não
Pedro Valadares - B. PSTR - Não.
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Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Não
Ângelo Magalhães - Bloco - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - Não
Benito Gama - Bloco - Não
Beraldo Boaventura - B. Dymoc. - NãO
Clóvis Assis - B. Demo<;. - Não
Eraldo Tinoco - Bloco - Não
Félix Mendonça - Bloco - Não
Genebaldo Correia - B. De·moc. - Não
Jabes Ribeiro - B. Democ. - Não
Jairo Carneiro - Bloco - Não
João Almeida - B. Democ. - Não,
João Carlos Bacelar - Bloco - Não
Jonival Lucas - Bloco - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
José Falcão - Bloco - Não
Leur Lomanto - Bloco - Não
Lufs Eduardo - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
Manoel Castro - Bloco ~ :Não
Marcos Medrado - Bloco - Não
Ribeiro Tavares - Bloco - Não
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Não
Tourinho Dantas - Bloco - Nãà
Ulbado Dantas - B. Idemoc. Não
Uldurico Pinto - B. Democ. - Não
Waldir Pires - B. Democ. - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Não
Agostinho Valente - B. Democ. ....: Não
Aloisio Vasconcelos - B. Democ. - Não
Álvaro Pereira - B. Democ. - Não
Annibal Teixeira - Bloco - Não
Avelino C.osta - Bloco - Não
Edmar Moreira - Bloco - Nãe
Elias Murad - B. Democ. - Abstençãb
Felipe Neri - B. Democ. - Não ..
Fernando Diniz - B. Democ. - Não
Genésio Bernardino - B. Oemoc. - NIo
Getúlio Neiva - Bloco - NIo
Humberto Souto - Bloco - NIo
Ibrahim Abi-Ackel - BloCo - Nao
Israel Pinheiro - Bloco - Não .
João Paulo - B. Democ. - Não
José Belato - B. Dernoc.·- NIo
José Geraldo - B. Democ. - NIo
José Santana de VasconcelDl- Bloco - ..,
José Ulisses de Oliveira - BDco - NIÓ' ,
Lael Varella - Bloco - NIo
Leopoldo .BeSsone - B. PSTR - Não
Marcos Uma - B. Democ. - Abstenção
Mário de Oliveira - B. PSTR - Não
Maurfcio Campos - Bloco - Não
Neif Jabur - B. Democ. - Não
Nilmário Miranda .... B. Democ. - Não
Odelmo Leão - Bloco - Não
Osmânio Pereira - B. Democ. - Não
Paulo Delgado - B. Democ. - Não
Paulo Heslander - Bloco - Não
Paulo ROOl/ino - Bloco - Não

Pedro Tassis - B. Democ. - Não
Raul Belém - BIQCO - Não
Romel Anfsio - Blbco - Não
Ronaldo Perim - B. Democ. - Não
Saulo Coelho - B. Democ. - Não
Sérgio Ferrara - B. Democ. - Não
Sérgio Miranda - B. Democ. - Não
Sérgio Naya - B. Democ. - Não
Tarcfsio Delgado - B. Democ. - Não
TIlden Santiago - B. Democ. - Não
Vittorio Medioli - B. Democ. - Não
Wagner do Nascimento - Bloco - Não
Wilson Cunha - Bloco - Não
Zaire Rezende - B. Democ. - Não.

E8pfrito ~anto

Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Não
Hélvécio Castello - B. t>Cmoc. - Não
Jones Santos Neves - Bloco - Nãb
J6rio de Barros - B. Democ. - Não
Lézio Sathler - B. Democ. - Não
Nilton Baiano:"" B. Democ. - Não
Rita Camata - B. Democ. - Não
Roberto Valadão - B. Democ. - Não
Rose de Freitas - B. Democ. - Não.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - Não
Artur da Távola - B. Democ. - Não
Benedita da Silva - B. Democ. - Não
Carlos Alberto CampÍsta' -:- n. pemoc. - Não
Carlos Lupi - B. Democ. - ,Não .
Carlos Santana - B. Democ. - Não
Cidinha Campos - B. Democ. - Não
Ciro Garcia - B. Democ. - Não
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Não
Fábio Raunhéitti."'7 Bloco:- Não·
Feres Nader - Bloco - Não . ,
Francisco Dornelles- - Bloco _ Não
Francisco Silva - B. PS1R ..:.. Não
Jair Bolsonaro - Bloco - Não
Jandira Feghali.,.. B. Dempc:- Não.
José Egydio - Bloco - Não.
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Não
Laerte Bastos - B. Democ. - Não
Laprovita Vieira"': B. DernOc. - Não
Luiz Salomão - B. De1l\oc. - JlJão
Marino Clinger - B. Democ. - Não
Miro Teixeira - B. Democ. '- Não
Nelson Bornier - Bloco - Nilo
Paulo de Almeida - Bloco - Não
Paulo It-. - B. Democ. - Nao
RI:ám e-pos - Blooo - N!o
Robeno Jdenao -1Ioco - Sim
RMban .... ...: aoco - NAo
Sandra Cllvalcanti ...: Bloco - NIo
SérIlD ÃIOUCII- .. DIID:. - MIo
...c.y-B.~-Nao
~ ele~ - B. DImec. - MIo
SiIIID SeIIim - 8Io&lO - Mio
VMIdD Barbosa - B. Del'DDC. - Não
Vllllmír Palmeira ~ •• Dcaoc - Não.
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sao Paulo

Airton Sandonval - B. Democ. - Não
Aldo Rebelo - B. Democ. .., Não
Alofzio Mercadante - B. Democ. - Não
Ary Kara - B. Democ. - Não
Ayres da Cunha - Bloco - Não
Beto Mansur - B. Democ. - Não
Cardoso Alves - Bloco - Não
Carlos Nelson - B. Democ. - Não
Chico Amaral - B. Democ. - Não
Cunha Bueno ~ Bloco - Não
Diogo Nomura - Bloco - Não
Eduardo Jorge - B. Democ. - Não
Ernesto Gradella - S/p - Não
Euclydes Mello - Bloco - Não
Fábio Feldmann - B. Democ. - Não
Fábio Meirelles - Bloco - Não
Fausto Rocha - Bloco - Não .
Horestan Fernandes - B. Democ. - Não
Gastone Righi - Bloco - Não
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Não
Heitor Franco - Bloco - Não
Hélio Bicudo - B. Democ. - Não
Irma Passoni - B. Democ. - Não
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Não
José Abrão - B. Democ. - Não
José Aníbal - B. Democ. - Não
José Cicote - B. Democ. - Não
José Dirceu - B. Democ. -Não
José Genoíno - B. Demàc. - Não
José Maria Eymael - Bloco - Não
José Serra';' B. Democ. - Não
Koyu lha - B. Democ. - Não
Luiz Carlos Santos - B. Democ. - Não
Luiz Gushiken - B. Democ. - Não
Luiz Máximo - B. Democ. - Não
Marcelo Barbieri - B. Dêmoc. - Não
Maurici Mariano - B. Democ. -' Não·
Mauricio Najer - Bloco - Não
Nelson Marquezelli- Bloco - Não
Paulo Lima - Bloco - Não
Paulo Novais - B. Democ. - Não
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Não
Robson Tuma - Blocà - Não
Tadashi Kuriki - Bloco - Não
Tuga Angerami - B. Democ. - Não
Valdeno Costa - Bloco - Não
Walter Nory - B. D~mbc. -: Não. .

Mato GrOlllO

João Teixeira - Bloco - Não
Joaquim Sucena - Bloco - Não
Jonas Pinheiro - BloCo - Não
José Augusto Curvo - Bloco - Não
Rodrigues Palma - Bloco - Não
Wellington Fagundes - Bloco - NAo.

Diltrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Não
Benedito Domingos - B. PSlR - Não
Chico Vigilante - B.~. - NA<>
Maria Laura - B. Democ. - Não

Osório Adriano - Bloco - Não
Paulo Octávio - Bloco - Não .
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Não.

Goiás

Antônio Jesus - B. Democ. - Não
Antônio Faleiros - B. Democ. - Não
Délio Braz - Bloco - Não
Haly Margon - B. Democ. - Não
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim
Luiz Soyer - B. Democ. - Não
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Borges - Bloco - Não
Mauro Miranda - B. Democ. - Não
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Wilmar Rocha - Bloco - Não
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Não
~ Gomes da Rocha - Bloco - Não.

Mato GraMo do Sul

Elfsio Curvo - Bloco - Não
George Takimoto - Bloco - Não
José Elias - Blooo - Não
Marilu Guimarães - Bloco - Não
Valter Pereira - B. Democ. - Não
Waldir Guerra - Bloco - Não.

ParaDá

AntOnio Barbara - Bloco - Não
Basflio Villani - Bloco - Não
Carlos Scarpelini - B. PSlR - Não
Deleino Tavares - B. PSlR - Não
Deni Sehwartz - B. Democ. - Não
Edésio Passos - B. Democ. - Não
Élio Dalla-Vecchia - B. Deinoc. - Não
Flávio Arns - B. Democ. - Não
!vânia Guerra - Bloco - NãO
Joni Varisco - B. Democ.... Não
José Felinto - B. PSlR - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - Não
Luiz Carlos Hauly - B. PSlR - Não
Moacir Mieheletto - B. Democ. - Não
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Não
Onaireves Moura - Bloco - Não
Otto Cunha - Bloco - Não
Paulo Bernardo - B. Democ. - Não
Pedro Tonelli - B. Demoe. - Não
Renato Johnsson - B. PSlR - Não
Sérgio Spada - B. Democ. - Não
Werner Wanderer - Bloco - Não
Wilson Moreira - B. Democ. - Não.

santa Catarina

Ângela Amin - Bloco - Não
C6sar Souza - Bloco - Não
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Não
Dércio Knop - B. Democ. - Não
Edson AndriQo - B. Democ. - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - Não
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de COnto - B. Democ. - Não
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Orlando Pachedo - Bloco - Não
Paulo Duarte - Bloco - Não.
Ruberval Pílotto - Bloco - Não
Valdir Colatto - B. Demoé. - Não.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Abstenção
Adroaldo Streck - B. Democ. - Não
Adylson Motta - Bloco - Não
Arno Magarinos - Bloco - Não
Carlos Azambuja - Bloco - Não
Carrion Júnior - B. Democ. - Não
Celso ,Bernardi - Bloco - Não
Eden Pedroso - B. Democ. - Não
Fernando Carrion - Bloco - Não
Fetter Júnior - Bloco - Não
Hilário Braun - B. Democ. - Não
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Não
João de Deus Antunes - Bloco - Não
Jorge Uequéd - B. Democ. - Não
Josê Fortunati - B. Democ. - Não
Lufs Roberto Ponte - B. Democ. - Não
Mendes Ribeiro - B. Democ. - Não
Nelson Jobim - B. Democ. - Não
Nelson Proença - B. Democ. - Não
Odacir Klein - B. Democ. ...;. Não
Paulo Paim - B. Democ. - Não
Valdomiro Lima - B. Demoe. - Não
Victor Faccioni - Bloco - Não
Waldomiro Fioravante - B. Democ. - Não
Wilson Müller - B. Democ. - Não.

o SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exº
a palavra.

o SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA (Bloco Parla
mentar - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votamos "não" , e o voto não foi identificado no painel.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa,
requerimento de destaque n~ 107 que será lido pelo Sr. Secre
tário.

É lido o seguinte:
Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I,

do Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado parte do Substitutivo da Comissão especial à Pro
posta de Emenda à Constit~!ção n~ 48-C, .de.l?91:

"Ao art. 1~ Os dispOSitivos da ConstitUlçao Fede
ral abaixo enumerados passam a vigorar com as seguin
tes alterações:"

Art. 195. . .

i'~'d~~' ~~p~~g~d~~~~: ·i·~~id~~t~~ '~;b;~;""""'"
a) a folha de salários~ . .
b) o faturamento, rendas, receitas ~peraclOnal:,

patrimoniais e orçamentárias, conforme dispuser a lei;
11 - dos trabalhadores, incidentes sobre remune

ração.

§ 9" A contribuição referida no inciso I, b, deste
artigo poderá, alternativa e cumulativamente:

I - ter alíquotas diferenciadas inclusive em função
da atividade explorada;

11 - ser estruturada de forma a incidir sobre o
valor adicionado, conforme dispuser lei complementar.

§ 10. A contribuição referida no inciso I, b, deste
artigo, devida pela União, Estado, Distrito Federal
e Municípios, e incidente sobre sua respectivas receitas
orçamentárias, será instituída mediante lei complemen
tar."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlaplentar.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a matéria destacada. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. - Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, com esse destaque se quer suprimir o dispositivo que
criaria a CVA - Contribuição Sobre Valor Agregado. O
PMDB vota "não", para que se suprima o dispositivo e, conse
quentemente, para impedir a criação da CVA.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não",

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em função do acordo, o Governo também encaminha o voto
"não".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
votará ·'não". Quero esclarecer que tecnicamente o CVA
representaria um avanço no País. Acreditamos, no entanto,
que será melhor examinar o assunto no contexto da reforma,
da revisão constitucional, mesmo porque, como proposto, de
penderia de lei complementar. Para evitar problemas que le
vem inclusive a contestações judiciais ou a descontinuidades
abruptas na Receita Federal, na área das contribuições, nós
votaremos pela supressão do dispositivo, ressalvando que,
na revisão constitucional, quando voltarmos a tratar desse
assunto, de nossa parte vamos fazê-lo positivamente.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB
orienta a sua bancada "não", para a supressão do artigo que
cria o Imposto sobre Valor Agregado.

O SR. LUIZ GIRÃO (Bloco Parlamentar Democrático
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
orienta sua bancada a votar "não".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PL recomenda o voto "não".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
com os mesmos argumentos empregados pelo Deputado José
Serra, o PT vota "não".

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB vota "não".
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VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

A matéria destacada foi rejeitada.
Ficam prejudicados os destaques de nOs 108 a 115.

o SR PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - Não
João Fagundes - B. Democ. - Não
Marcelo Luz - B. PSTR.

o
317

1
318

VOTARAM:

Sim
Não
Abstenção
Total

Amapá
Fátima Pelaes - Bloco - Não
Lourival :Freitas - B. Democ. - Não
Murilo Pinheiro - Bloco· - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - Não
Valdenor Guedes - B. PSTR - Não.

Paro

Alaçid Nunes - Bloco - Não
Eliel Rodrigues - B. Democ. - Não
Gerson Peres - Bloco - Não
Giovanni Oueiroz - B. Democ. - Não
Hermfnio Calvinho - B. Democ. - Não
Hilário Coimbra - Bloco - Não'
José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermont - B. PS1R - Não
Mário Martins - B. Democ. - Não
Paulo Rocha - B. Democ. - Não
Paulo Titan - B. Democ. - Não
Socorro Gomes - B. Democ. - Não
Valdir Ganzer - B. Democ.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Mesa está encerrando a votação com 302 votos porque se
trata de supressão, mas é conveniente alertar os Srs. Parlamen
tares para o fato de que pode haver necessidade de sc obter
302 votos "sim". E, nesse caso, será preciso um quorum maior.
Portanto, peço que ninguém se ausente, pois, com a agilidade
com que estamos votando, talvez possamos encerrar a votação
no primeiro turno ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ihsen Pinheiro) - Esta é a inten
ção da Mesa e suponho que a do Plenário. Ohviamente, só
se pode fazer o encerramento antecipado da votação na cir
cunstância de haver orientação unânime pela rejeição da ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria está
em votação. Se os Srs. Líderes concordarem que o encerra
mento da votação se dê no momento em que se alcançar
o número de 302 Srs. Deputados, a Mesa compromete-se
a considerar a lista de maior presença para os demais efeitos
políticos ~ administrativos. (Palmas.)

Solicito aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas
bancadas, para tentarmos alcançar o quorum já na primeira
manifestação do Plenário, o que nos possibilitará encerrar
a votação, uma vez que a orientação unânime é pela rejeição.
Bastará atingirmos o quorum para que a matéria seja rejei
tada. (Pausa.)

(Processo de votação)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa poderá
encerrar a votação assim que se alcance o quorum, assegu
rando que a lista de maior presença será considerada para
todos os efeitos, mas, ao mesmo tempo, reitera o apelo aos
Srs. Deputados que eventualmente não tenham participado
desta votação no sentido de que permaneçam no plenário,
porque a condição para que se processe toda a votação é
a presença de pelo menos 302 Deputados.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
somente para alertar V. Ex~ e talvez a Secretaria para o fato
de que, na lista de maior presença, pode não estar incluído
algum Deputado que participou de praticamente todas as ou
tras votações.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa conju
gará todas as listas de votação e fará a interpretação mais
benévola para o interesse público. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
encerrar o processo de votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação. (Palmas.)

(Manifestações do Plenário.)

A Mesa, ao encerrar a votação, supôs que havia a concor
dância do Plenário, e assegura a todos aqueles que não tenham
participado da votação que a sua presença será considerada,
se tiverem participado de votações anteriores.

A Mesa, mais uma vez, solicita aos Srs. Deputados que
permaneçam no plenário, para que se mantenha o quorum
de 302 Deputados. (Palmas.)

Repetindo: todas as listas serão conjugadas para efeito
de presença, desde que se complete o processo de votação.

A Mesa assegura aos Srs. Deputados que todas as presen
ças, em qualquer das votações, serão consignadas.

o SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PPS vota "não".

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco Parlamentar Demo
crático - PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
o PC do B vota "não".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSTR
vota "não".
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Amazonas

Átila Uns - Bloco - Não
Beth Azize - B. Democ. - Não
Euler Ribeiro - B. Democ. - Não
Ézio Ferreira - Bloco - Não
João Thome - B. Democ. - Não
José Dutra - B. Democ. - Não
Ricardo Moraes - B. Democ. - Não.

RondOnia

Antônio Morimoto - Bloco - Não
Carlos Camurça - B. PSTR - Não
Edison Fidélis - Bloco - Não
Raquel Cândido - Bloco - Não.

Acre

Adelaide Neri - B. Dcmoc. - Não
João Maia - B. PSTR - Não
Zila Bezerra - B. Democ. - Não.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - Não
Edmundo Galdino - B. Democ. - Não
Hagahús Araújo - B. Democ. - Não
Leomar Quinlanilha - Bloco - Nilo.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Não
Costa Ferreira - B. PSTR - Não
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Não
Haroldo Sabóia - B. Democ. - Não
Jayme Santana - B. Democ. - Não
João Rodolfo - Bloco - Não
José Carlos Sabóia - B. Democ. - Não
José Reinaldo - Bloco - Não
Mauro Fecury - Bloco - Não
Nan Souza - B. P.STR - Não
Pedro Novais - Bloco - Não
Roseana Sarney - Bloco - Não
Sarney Filho - Bloco - Não.

Ceará

Antônio dos Santos - Bloco - Não
Ariosto Holanda - B. Democ. - Não
Edson Silva - B. Democ. - Não
Gonzaga Mota - B. Democ. - Não
Jackson Pereira - B. Democ. - Não
José Linhares - B. PSlR - Não
Luiz Girão - B. Democ. - Não
Luiz Pontes - B. Democ. - Não
Marco Penaforte - B. Dcmoc. - Não
Mauro Sampaio - B. Dcmoc. - Não
Moroni Torgan - B. Democ. - Não
Sérgio Machado - B. Democ. - Não
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Não
Vicente Fialho - B. Democ. - Não.

PIauí
B. Sá - Bloco - Não
Ciro Nogueira - Bloco - Não

Felipe Mendes - Bloco - Não
Jesus Tajra - Bloco - Não
João Henrique - B. Democ. - N~o
José Luiz Maia -'Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Não
Paes Landim - Bloco - Não.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - B. Democ. - Não
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Não
Iberê Ferreira - Bloco - Não
João Faustinq - B. Democ. - Não.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - Não
Efraim Morais - Bloco - Não
Evaldo Gonçalves - Bloco -.Não
Francisco Evangelista - s/P. - Não
Ivan Burity - Bloco - Não
Ivandro Cunha Uma - B. Democ. - Não
José Luiz Clerot - B. Democ. - Não
Rivaldo Medeiros - Bloco - Não
Vital do Rego - B. Democ. - Não.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Não
Fernando Ura- B. Democ. - Não
Inocêncio Oliveira - BÍoco - Não
José Carlos Vasconcellos - Bloco - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - Não
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Não
Maunlio Ferreira Uma - B. Democ. - Não
Maviael Cavalcanti - Bloco - Não
Nilson Gibson - B. Democ. - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - Não
Renildo Calheiros - B. Democ. - Não
Roberto Freire - B. Democ. - Não
Roberto Magalhães - Bloco - Não
Salatiel Carvalho - B. PSTR - Não
Wilson Campos - B. Democ. - Não.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco - Não
Augusto Farias - Bloco - Não
José Thomaz NonO - B. Democ. - Não
Vitório Malta - Bloco - Não.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/p - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Não
Djenal Gonçalves - Bloco - Não
José Teles - Bloco - Não
Messias Góis - Bloco - Não
Pedro Valadares - B. PSTR - Não.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Não
Clóvis Assis - B. Democ. - Não
Eraldo Tinoco - Bloco - Não
Félix Mendonça - Bloco - Não
Genebaldo Correia - B. Democ. - Não
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Jabes Ribeiro - B. Democ. - Não
Jairo Carneiro - Bloco - Não
Jaques Wagner - B. Democ. - Não
João Almeida - B. Den1oe. - Não
Jonival Lucas - Bloco - Não
Jorge Khoury - Bloco - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
José Falcão - Bloco - Não
Leur l..omanto - Bloco - Não
Lufs Eduardo - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
Manoel Castro - Bloco - Não
Ribeiro Tavares - Bloco.- Não
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - ,Não
Tourinho Dantas - Bloco - Não
Ubaldo Dantas - B. Democ. - Não
Uldurico Pinto - B. Democ. - Não
Waldir Pires - B. Democ. - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Não
Agostinho Valente - B. Democ. - Não
Álvaro Pereira - B. Democ. - Não
Annibal Teixeira - Bloco - Não
Avelino Costa - Bloco - Não
Edmar Moreira - Bloco - Não
Elias Murad - B. Democ. - Não
Genésio Bernardino - B. Democ. - Não
Humberto Souto - Bloco - Não
Irani Barbosa - Bloco -,Nãó
Israel Pinheiro - Bloco - Não
João Paulo - B. Democ. - Não
José Santana de VasconceIlOs - Bloco - Não
José Ulisses de Oliveira - BloCo - Não
Lael VareIla - Bloco - Não
Leopoldo Bessone - B. PSTR - Não
Marcos Uma - B. Democ. - Não
Mário de Oliveira - B. PSTR - Não
Maurício Campos - Bloco - Não
Odelmo Leão - Bloco - Não
Romel Anfsio - Bloco - Não
Ronaldo Perim - B. Democ. - Não
Saulo Coelho - B. Democ. - Não
Sérgio Ferrara - B. Demac. - Não
Sérgio Miranda - B. Democ. - Não
Sérgio Naya - B. Democ. - Não
Tarcfsio Delgado - B. Democ. - Não
TIlden Santiago - B. Democ. - Não
Vittorio Medioli - B. Democ. - Não
Wagner do Nascimento - Bloco - Não
Wilson Cunha - Bloco - Não.

Espfrito santo

Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Não
Hélvecio Castello - Bloco - Não
Jones Santos Neves - Bloco·- Não
J6rio de Barros - B. Democ. - Não
Nilton Baiano - B. Democ. - Não
Rita Camata - B. Demo<:• ..., Não
Roberto Valadão.- B. Democ. - Não.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - Não
Artur da Távola - B. Democ. - Não
Carlos Alberto Campista - B. Democ. - Não
Carlos Santana - B. Democ. - Não
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Não
Fábio Raunheitti - Bloco - Não
Feres Nader - Bloco - Não
Flávio Palmier da Veiga - Bloco - Não
Francisco Dornelles - Bloco - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - Não
Jandira Feghali - B. Democ, - Não
José Egydio - Bloco - Nãq
Laerte Bastos - B. Democ. - Não
Laprovita Vieira - B. Democ. - Não
Luiz Salomão - B. Democ. - Não
Miro Teixeira - B. Democ. - Não
Nelson Bornier - Bloco - Não
Paulo de Almeida - Bloco - Não
Paulo Ramos - B. Democ. - Não
Roberto Campos - Bloco - Não
Roberto Jefferson - Bloco - Não
Rubem Medina - Bloco - Não
Sandra Cavalcanti - Bloco - Não
Sérgio Arouca - B. Democ. - Não
Sérgio Cury - B. Democ. - Não
Simão Sessim - Bloco - Não
VIValdo Barbosa - B. Democ. - Não
Vladimir Palmeira - B. Democ. - Não.

sao Paulo

Airton Sandonval - B. Democ. - Não
Aldo Rebelo - B. Democ. - Não
Alofzio Mercadante - B. Democ. - Não
Ary Kara - B. Democ. - Não
Ayres Cunha - Bloco - Não
Beto Mansur - B. Democ. ..:. Não
Cardoso Alves - Bloco - Não
Carlos Nelson - B. Democ. -'- Não
Chico Amaral - B. Democ. - Não
Diogo Nomura - Bloco - Não
Eduardo Jorge - B. Democ. - Não
Ernesto Gradella - S{P - Não
Euclydes Mello - Bloco - Não
Fábio Feldmann - B. Democ. - Não
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - B. Democ. - Não
Gastone Righi - Bloco - Não
Heitor Franco - Bloco - Não
Hélio Bicudo - B. Democ. - Não
Irma Passoni - B. Democ. - Não
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Não
José Cicote - B. Democ. - Não
José Dirceu - B. Democ. - Não
José Genofno - B. Democ. - Não
José Maria Eymael- Bloco - Não
José Serra - B. Democ. - Não
Koyu llla - B. Democ. - Não
Luiz Maximo - B. Democ. - Não
Manoel Moreira - B. Democ. - Não
Marcelo Bar1:Sieri - B. Democ. - Não
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Maurici Mariano - B. Democ. - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - Não
Paulo Lima - Bloco - Não .
Paulo Novais - B. Democ. - Não
Roberto Rollemberg - B. Démoc. - Não
Robson Tuma - Bloco - Não
Tadashi Kuriki - Bloco - Não
Tuga Angerami - B. Democ. - Não
Valdemar Costa - Bloco - Não
Walter Nory - B. Democ. - Não.

Mato GroIsO
João Teixeira - Bloco - Não .
Joaquim Sucena - Bloco - Não
Jonas Pinheiro - Bloco - Não
José Augusto Curvo - Bloco - Não
Rodrigues Palma - Bloco - Nãd.
Wellington Fagundes - Bloco - Não.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. ~ Não
Benedito Domingos - B. PSlR - Não
Chico Vigilante - B. Democ. - Não
Maria Laura - B. Democ. - Não
Paulo Octávio - Bloco - Não
Sigmaringa Seixas - B. Oemoc. - Não.

Goiás
Antônio de Jesus - B. Democ: - Não
Délio Braz - Bloco - Não
Haley Margon - B. Democ. - Não
Luiz Soyer - B. Democ. - Não
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Miranda - B. Democ. - Não
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Wilmar Rocha - Bloco": Não
Virmondes Cruvinel - B. Demoe. - Não
~ Gomes da Rocha - Bloco - Não.

Mato GraMo do Sul

Elísio Curvo - Bloco - Não
George Takimoto - Bloco - Não
José Elias - Bloco - Não
Valter Pereira - B. Democ. - Não
Waldir Guerra - Bloco - Nao.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco - Não
Basllio ViIlani - Bloco - Nao
Carlos Scarpelini - B. PSlR - Não
Delcino Tavares - B. PSlR - Não
Deni Schwartz - B. Democ.·- Não
Edésio Passos - B. Democ. - Não
Flávio Aros - B. Democ. - Não
Ivânio Guerra - Bloco - Náo .
Joni Varisco - B. Democ. - Não
José Felinto - B. PSTR - Não
Luciano PiZ1.atto - Bloco - Não
Luiz Carlos Hauly - B. PSTR - Não
Moacir Micheletto - B. Democ. - Não
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Não
Onaireves Moura - Bloco - Não

OUo Cunha - Bloco - Não
Paulo Berr( -do - B. Democ. - Não
Pedro 1'r,,,...ti - B. Democ. - Não
Sérgio Spada - B. Demoe. - Não
Werner Wanderer - Bloco - Não
Wilson Moreira - B. Democ. - Não.

Santa Catarina

Ângela Amin - Bloco - Não
Dejandir Dalpaaquale - B. Democ. - Não
Dércio Knop - B. Democ. - Não
Edson Andrino - B. Democ. - Não
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Conto - B. Democ. - Não
Orlando Pachedo - Bloco - Não
Paulo Duarte - Bloco - Não
Valdir ColaUo - B. Democ. - Não.

Rio Gra!ld~ do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Nâo
Adylson Motta - Bloco - Não
Amo Magarinos - Bloco - Não
Carlos Azambuja - Bloco - Não
Camon Júnior - B. Democ. - Não
celso Bernardi - Bloco - Não
Fernando Camon - Bloco - Nilo
Fetter Júnior - Bloco - Não
Hilário Braun - B. Democ. - Não
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
J~ Fortunau - B. Oemoc. - Não
Lufs Roberto Ponte - B. Democ. - Não
Mendes Ribeiro - B. Democ. - Não
NelJon Jobim - B. Democ. :.- Não
NeIaon Proença - B. Democ. - Não
Paulo Paim - B. Democ. - Não
VaIdomiro Lima - B. Democ. - Não
Wi1llon MOller - B. Democ. - Não

o Sr. Sidney de Miguel- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. SIDNEY DE MIGUEL (Bloco Parlamentar Demo
crático - RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o meu voto é "nã,o".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
que se dispense a consignação de votos, do contrário não
alcançaremos nosso objetivo, que é a agilização.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de destaque de cujo teor o Sr. Secretário dará
conhecimento ao Plenário.

É lido o seguinte:

Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161, I,
do Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado parte do Substitutivo da Comissão especial à pro
posta de Emenda à Constituição n9 48-C, de 1991:

"Ao art. 19 Os dispositivos da Constituição Fede
.ral abaixo enumerados passam a vigorar com as seguin
tes alterações:"
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o SR. PRESIDEN1E (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:

A matéria destacaçla foi rejeitada
Ficam prejudicados destaques de nOS 92

a 106

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Trata-se do
art. 192.

O SR. NÉLSON JOBIM - Agradeço a V. Ex" a infor
mação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há orientação
unânime para o voto "não".

Em votação a materia. (Pausa.)

(Processo de votação)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está encerrada
a votação.

oSR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB
recomenda à sua bancada que vote "não".

O Sr. Nels~n Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra. .

O SR. NÉLSON JOBIM (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Sr. Secretário, quando leu o texto do destaque, não indicou
o dispositivo que se quer destacar. Como é possível votarmos,
se não tomamos conhecimento da parte a que se destina o
destaque?

2
317

2
321

VOTARAM:

Sim
Não
Abstenção
Total

Roraima

Francisco Rodrigues - Bloco - Não
Marcelo Luz - B. PSlR - Não
Ruben Bento - Bloco - Não.

Amapl'i

Aroldo Góes - B. Democ. - Não
Lourival Freitas - B. Democ. - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - Não
S~rgio Barcellos - Bloco - Não
Valdenor Guedes - B. PS'f.B. - Nao.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - :r:-rãO
Eliel Rodrigues - H. Democ. _ Não
Gerson Peres - Bloco - Não
Giovanni Queiroz - B. Democ. - Não
Hilário Coimbra - Bloco - Não

§ 49 Independentemente de lei complementar' e
mediante requisição do Ministro de Estado da Fazenda,
no interesse da administração de tributos de contribui·
ções, as entidades mencionadas neste artigo e as admi
nistradoras de cartão de crédito prestam informações
sobre a identificação e o fluxo financeiro de pessoa
que com elas opere.

§ 59 Os servidores encarregados da fiscalização
e controle da receita de tributos e contribuições somen
te poderão ter acesso a informações pormenorizadas
sobre quaisquer operações realizadas pessoa, quando
decorrente de ação fiscal especifica, autorização judi
cial, ficando, em qualquer caso responsáveis civil e
criminalmente pela quebra do sigilo de dados.

§ 69 O Ministro de Estado e Fazenda ou os fun
cionários públicos, que no exercício de suas funções
tiverem acesso às informações requisitamos nos termos
do § 49, serão civil e criminalmente responsáveis pela
divulgação indevida, que tiverem dado causa, do con
teúdo dos documentos sob sua guarda."

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Deputado
Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"não".

Art. 192.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PST
- PTR vota "não".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT vota "não".

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo·
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PPS vota "não".

O SR. MORONI TORGAN (Bloco Parlamentar Demo·
crático. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "não".

o SR. PRESIDENTE (Ibsen P.inheiro) - Em votação
a matéria destacada. Como votam os Srs. Líderes?

o SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esse destaque é para suprimir o dispositivo que trata do sigilo
bancário. Como desejamos suprimi-lo do texto, recomenda
mos à bancada do PMDB o voto "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Liderança do Governo, partindo do acordo, em função dos
vários desencontros em torno do dispositivo, considera que

, o melhor é suprimi-lo. Portanto, ,o voto é "não".

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente,o PFL vota "não".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. LUIZ GIRÃO (Bloco Parlamentar Democrático
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "não".
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José Diogo -. Bloco - Não
Mário Chermont - B. PSlR - Não
Mário Martins - B. Democ. - Não
Nicias Ribeiro - B. Dembc. - Não
Paulo Rocha - B. Democ. - Não
Paulo Titan - B. Democ. - Não
Socorro Gomes - B. Democ. -Não
Valdir Ganzer - B. Democ.

Amazonas

Átila Uns - Bloco - Não
Beth Azize - B. Democ. - Não
Ézio f'erreira - Bloco - Não
José Dutra - B. Democ. - Não.

Rondônia

C.arlos Camurça - B. PSlR - Não
Raquel Cândido - Bloco - Não.

Acre

Adelaide Neri - B. Democ. - Não
João Maia - B. PS'lR - Não
Zila Bezerra - B. Democ~ .:. N.ão.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - Não
Edmundo Galdino - B. Democ. - Não
Hagahús Araújo - B. Democ. - Não.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Não
Costa Ferreira - B. PSlR - Não
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Não
Haroldo Sabóia - B. Democ. - Não
Jayme Santana - B. Democ. - Não
João Rodolfo - Bloco - Não
José Carlos Sabóia - B. Democ. - Não
José Reinaldo - Bloco - Não
Mauro Fecury - Bloco - Não
José Thomé Mestrinho - B. Democ. - Não
Nan Souza - B. PSlR - Não
Pedro Novais - Bloco - Não
Sarney Filho - Bloco - Não.

Ceará

Aécio de Borba - Bloco - Não
Antônio dos Santos - Bloco - Não
Edson Silva - B. Democ. - Não
Gonzaga Mota - B. Democ. - Não
Jackson Pereira": B. Democ. - Não
José Linhares - B. Democ. - Não
Luiz Pontes - B. Democ. - Não
Marco Penaforte - B. Democ. - Não
Moroni Torgan - B. Democ. - Não
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Não
Vicente Fialho - B. Democ. - Não.

Piam

B. Sá - Bloco - Não
Ciro Nogueira - Bloco - Não

Felipe Mendes - Bloco - Mio
Jesus Tajra - Bloco - Não
João Henrique - B. Democ. ,- Não
José Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. DemOc. - Não
Mussa Demes - Bloco - Não.

Rio Grande do Norte

Alufzio Alves - B. Democ. - Não
Fernando Freire - Bloco - Não'
Flávio Rocha - Bloco - Não
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Não
Iberê Ferreira - Bloco - Não
João Faustino - B. Democ. - Não
Ney Lopes - Bloco - Não.

Pamfba

Adauto Pereira - Bloco - Não
Efraim Morais - Bloco - Não
Evaldo Gonçalves - Bloco - Não
Francisco Evangelista - s/p - Não
Ivan Burity - Bloco - Não
Ivandro Cunha lima - B. Democ. - Não
José Luiz Clerot - B. Democ. - Não
Lúcia Braga.:. B. Democ. - Não
Vital do Rego - B. Democ. - Não.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Não
Fernando üra- B. Democ. .:.. Não
Gilson Machado - Bloco -'Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - Não
José Carlos Vasconcellos - Bloco - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - Não
José Moura - Bloco - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - Não
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Não
Maviael Cavalcanti - Bloco - Não
Miguel Arraes - B. Democ. - Não
Nilson Gibson - B. Democ. - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - Não
Pedro Correa - Bloco - Não
Roberto Franca .:. B. Democ. - Não
Roberto Freire - B. Democ. - Não
Roberto Magalhães - Bloco - Não
Salatiel Carvalho - B. PSlR - Não
Tony Gel - Bloco - Não
Wilson Campos - B. Democ. - Não.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco - Não
Augusto Farias - Bloco - Não
José Thomaz Nonõ - B. Democ. - Não
Rohcrto Torrcs - Bloco - Nãô
Vitória Malta - Bloco - Nac.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - SjP - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Não
Djenal Gonçalves - Bloco - Não
José Teles - Bloco - Não
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Messias Góis - Bloco - Não
Pedro Valadares - B. PSTR - Não.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Não
Ângelo Magalhães - Bloco - N~o
Aroldo Cedraz - Bloco - Não
Benito Gama - Bloco - Não
Clóvis Assis - B. Democ. - Não
Eraldo Tinoco - Bloco - Não
Félix Mendonça - Bloco - Não
Genebaldo Correia - B. Democ. - Não
Jabes Ribeiro - B. Democ. - Não
Jairo Carneiro - Bloco - Não
João Almeida - B. Democ..... Não
Jonival Lucas - Bloco -.Não
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
Luiz Eduardo - Bloco - Não
José Falcão - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
Manoel ('.astro - Bloco - Não
Marcos Medrado - Bloco - Não
Ribeiro Tavares - Bloco - Não
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Não
Ubaldo Dantas - B. Democ. - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Não
Agostinho Valente - B. Democ. - Não
Aloisio Vasconcelos - B. Democ. - Não
Álvaro Pereira - B. Democ. - Não
Annibal Teixeira - Bloco - Não
Armando C'.osta - B. Democ. - Não
Avelino Costa - Bloco - Não
Edmar Moreira - Bloco - Não
Elias Murad - B. Democ. - Não
Felipe Neri - B. Democ. - Não
Genésio Bernardino - B. Democ. - Não
Humberto Souto - Bloco - Não
Israel Pinheiro - Bloco - Não
José Santana de Vasconcelos - Bloco - Não
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Não
Lael Varella - Bloco - Não
Leopoldo Bessone - B. PSTR - Sim
Mário de Oliveira - B. PSTR - Não
Maurício Campos - Bloco - Não
Neif Jabur - B. Democ. - Não
Odelmo Leão - Bloco - Não
Paulo Heslander - Bloco - Não
Pedro Tassis - B. Democ. - Não
Romel Anísio - Bloco - Não
Saulo Coelho - B. DemQC. - Não
Sérgio Ferra - B. Democ. - Não
Sérgio Miranda - B. Democ. - Não
Sérgio Naya - B. Democ. - Não
Tarcísio Delgado - B. Democ. :.... Não
Tilden Santiago - B. Democ. - Abstenção
Vittorio Medioli - B. Democ. - Não
Zaire Rezende - B. Democ. ~ Não.

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Não
Helvécio CasteUo - B. Democ. - Não

Jones Santos Neves - Bloco - Não
Jório de Barros - B. Democ. - Não
Nilton Baiano - B. Democ. - Não
Rita Camata - B. Democ. - Não
Roberto Valadão - B. Democ. - Não.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - Não
Benedita da Silva· - B. Democ. - Não
Carlos Lupi - B. Democ. - Não
Carlos Santana - B. Democ. - Não
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Não
Fábio Raunheitti - Bloco - Não
Feres Nader - Bloco - Não
Flávio Palmier da Veiga - Bloco - Não
Francisco Dornelles - Bloco - Não
Francisco Silva - B. PSTR - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - Não
Jandira Feghali - B. Democ. - Não
Laerte Bastos - B. Democ. - Não
Laprovita Vieira - B. DemDc. - Não
Luiz Salomão - B. Democ. - Não
Marino Clinger - B. Democ: - Não
Miro Teixeira - B. Democ: - Não
Nelson Bornier - Bloco - Não
Paulo de Almeida - Bloco - Não
Paulo Ramos - B. Democ. - Não
Roberto Campos - Bloco - Não
Roberto Jefferson - Bloco - Nao
Rubem Medina - Bloco - Não
Sandra Cavalcanti - Bloco - Não
Sérgio Arouca - B. Democ. - Não
Sérgio Cury - B. Democ. - Não
Sidney de Miguel - B. Democ. - Não
Simão Sessim - Bloco - Não
Vladimir Palmeirâ - B. Democ.- Não.

sao Paulo

Airton Sandonval - B. Democ. - Não
Alofzio Mercadante - B. Democ. - Não
Ary Kara - B. Democ. - Não
Ayres Cunha - Bloco - Não
Cardoso Alves - Bloco - Não
Carlos Nelson - B. Democ. - Não
Chico Amaral - B. Democ. - Não
Diogo Nomura - Bloco - Não
Eduardo Jorge - B. Democ. - Não
Ernesto Gradella - SrP - Não
Fábio Feldmann - B. Democ. - Não
Fausto Rocha - Bloco - N~o

Florestan Fernandes - B. Democ. - Não
Gastone Righi - Bloco - Não
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Não
Heitor Franco - Bloco - Não
Hélio Bicudo - B. Democ. - Não
Irma Passoni - B. Democ. - Não
Jorge Tadeu MudaJen - B. Democ. - Não
Jose Abrão - B. Democ. - Não
José Cícote - B. Democ. - Não
José Dirceu - B. Democ. - Não
José Genoíno - B. Democ. - Não
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José Maria Eymael - Bloco - Não
José Serra - B. Democ. - Não
Koyu Iha - B. Democ. - Não
Luiz Carlos Santos - B. Democ. - Não
Luiz Gushiken - B. Democ. - Não
Luiz Máximo - B. Democ. - Não
Marcelino Romano Machado - Bloco - Não
Marcelo Barbieri - B. Democ. - Não
Maurici Mariano - B. Democ. - Não
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Não
Robson Tuma - Bloco - Não
Tadashi Kuriki - Bloco - Não
Tuga Angerami - B. Democ. - Não
Valdemar Costa - Bloco - Não
Walter NOlY - B. Democ. - Não.

MatoGn.o

Joaquim Sucena - Bloco - Não
Jonas Pinheiro - Bloco - Não
José Augusto CUNO - Bloco - Não
Rodrigues Palma - Bloco - Não.
Wellington Fagundes - Bloco - Não.

Distrito Federal

Augusto CaNalho - B. Democ. - Não
Chico Vigilante - B. Democ. - Não
Maria Laura - B. Democ. - Não
Paulo Octávio - Bloco - Não .
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Não.

Goiás

Antônio Jesus - B. Democ. - Não
Antônio Faleiros - B. Democ. - Não
Délio Braz - Bloco - Não
Haly Margon - B. Democ. - Não
Luiz Soyer - B. Democ. - Não
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Borges - Bloco - Não
Mauro Miranda - B. Democ. - Não
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Wilmar Rocha - Bloco - Não
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco - Não.

Mato Grosso do Sul

Elísio CUNO - Bloco - Não
George Takimoto - Bloco - Nãç
José Elias - Bloco - Não
Valter Pereira - B. Democ. - Não.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco - Não
Basílio Villani - Bloco - Não
Carlos Scarpelini - B. PSTR - Não
Delcino Tavares - B. PSTR - Não
Deni Schwartz - B. Democ. - Não
Edésio Passos - B. Democ. - Não
Hávio Arns - B. Democ. - Não
Ivânio Guerra - Bloco - Não
Joni Varisco - B. Democ. - Não
José Felinto - B. PSTR - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - Não

Luiz Carlos Hauly - B. ~STR - Não
Moacir Micheletto - B. Democ. - Não
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Não
Onaireves Moura - BlocO"': NãO
Otto Cunha - Bloco - Não .
Paulo Bernardo - B. Democ. - Não
Pedro Tonelli - B. Democ. - Não
Renato Johns.'lon - B. PSTR - Não
Sérgio Spada - B. Democ. - Não
Werner Wanderer - Bloco - Não
Wilson Moreira - B. Democ. - Não.

Santa Catarina

Ângela Amin - Bloco - ~ão .
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Não
Dércio Knop - B. Democ. - Não
Edson Andrino - B. Democ. - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - N:ão
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Conto - B. Democ. - Não
Orlando Pachedo - Bloco - Não
Paulo Duarte - Bloco - Não
Valdir Colatto - B. Democ. - Não.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Não
Adroaldo Streck - B. Democ. - Não
Adylson Motta - Bloco.:.. Não
Aldo Pinto - B. Democ. - Não
Ámo Magarinos - Bloco,.. Não
Carlos Azambuja - Bloco - Não
Carrion Júnior - B. Democ. - Não
Celso Bernardi - Bloco - Não
Fernando Carrion - Bloco - Não
Fetter Júnior - Bloco - Não
Hilário Braun - B. Democ. - Não
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Não
Jorge Uequed - B. Democ. - Não
Luís Roberto Ponte - B. Democ. - Não
Mendes Ribeiro - B. Democ. - Não
Nelson Jobim - B. Democ. - Não
Nelson Proença - B. Democ. - Não
Odacir Klein - B. Democ. ..:. Não
Paulo Paim - B. Democ. - Não
Valdomiro Lima - B. Democ. - Não
Victor Faccioni - Bloco - Não

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
Requerimento de Destaque n" 52 que será lido pelo Sr. Secre
tário.

É lido o seguinte requerimento:

··Sr. Presidente, nos termos do Regimento Interno
da Càmara dos Deputados, requeremos destaque do
inciso IV do art. 155, constante do art. 19 do Substi
tutivo ao Projeto de Emenda Constitucional n9 48-A,
com vistas às sua supressão:'.

Assina Vladimir Palmeira - Líder do PT

O Sr. Genebaldo Correa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamen, 'lr De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
há uma questão a ser suscitada quanto ao Destaque na 5l.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece que se trata do Destaque na 52.

O SR. GENEBALDO CORREIA - Acho que houve um
equívoco na hora do entendimento entre os partidos, ao colo
cá-lo na preferência. Queremos a votação do Destaque n"
51, que é DVS, e não destaque simples.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem o mesmo
objetivo, nobre Deputado?

O SR. GENEBALDO CORREIA - Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se V. Ex" rejei
tar esse requerimento de destaque pelo voto simbólico do
Plenário, a Mesa poderá considerar prejudicado o outro desta
que com o mesmo objetivo.

O SR. GENEBALDO CORREIA - Está bem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa indaga
aos demais partidos se a orientação é unânime em relação
ao destaque para votação em separado. Se houver DVS sobre
Q mesmo sentido, votar-se o Destaque n" 5i.

Vai se votar o Destaque n" 51, do Deputado José Luiz
Maia.

É lido o seguinte:

"Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do
Regimento Interno, requeremos a V. Ex' destaque para
votação em separado do seguinte dispositivo, constante
da PEC no 48/91, que Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional:

Incio IV, art. 155 (Art. 1" do Substitutivo da Co
missão Especial).

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, Vice-Líder do Bloco PFLlPDS/PLlPSC/PRSI
PST/PDC/PRN/PTB/PRONA.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esse destaque visa suprimir o dispositivo que transfere o Im
posto Territorial Rural para os Estados. Queremos, pelo me
nos provisoriamente - e esse foi o acordo - que permaneça
na União. Portanto, votaremos "não" para suprimir o texto.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra a V. Ex" pela ordem.

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - O PSDB votará "não",
apesar de ser justo o fato de o ITR ir para os Estados. Não
havendo alterado o princípio da anualidade, essa transferência
sequer se materializaria neste ano. Vamos fazer a revisão
constitucional, onde, sem dúvida, questão do ITR dos Estados
será reconsiderada. No nosso entendimento, isso é positivo.
Mas, como esse aspecto não tem implicação este ano, em
função deste acordo, vamos votar "não".

O SR. LUíS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - A questão fica aberta. O Líder pessoal
mente vota "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
voto "não", pelo acordo.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PST
e o PTR votam "sim". Deveriam passar para o Município
e não s6 para o Estado.

O SR. LUIZ PIAUYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB, mantendo o acordo, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A mesa percebe
divergência na orientação das Lideranças. Vamos levar essa
votação até o final. Essu votação, naturalmente, não se inter
romperá.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, gostaria
simplesmente de chamar a atenção dos companheiros...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro.) - Nobre Depu
tado, a matéria não está em discussão. Não posso conceder
a palavra a V. Ex'

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, é rápido.
É sobre a questão do Imposto Territorial Rural que deveria
ser mantido no Estado e no Município e não na União...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro.) - Não posso
conceder a palavra a V. Ex", nobre Deputado. A matéria
não está em discussão.

O Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
examinar a matéria.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
há um acordo em relação a isso. É uma questão muito simples.
A questão do Imposto Territorial Rural não vai modificar
em nada, se continuar na União. E vou explicar por quê.
Essa discussão envolve problema político, e seria mais aconse
lhável, se não gera nenhuma mudança em termos de incidência
do imposto, que fosse deixada para a revisão constitucional.
Se fosse para mudar algo agora, caberia uma discussão, em
termos de mérito. Mas, como é algo que só poderia gerar
dúvida em relação à incidência do imposto, em 1994, pode
ficar para a revisão constitucional, uma vez que envolve discus
são política da competência da União, dos Estados ou dos
Municípios.

Por isso, o Governo fez o acordo e encaminha o voto
"não".
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o SR. LUIZ SALOMÃO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RJ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a banca-
da do PDT votará "não". .

O Sr. Ronaldo Caiado - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sr. Deputado,
se V. Ex' quer discutir a matéria, não posso conceder-lhe
a palavra. Admitiria que V. Ex' proclamasse o seu voto.

O Sr. Ronaldo Caiado - Então, V. Ex' me autoriza
a proclamar o voto?

O SR. PRESIDENTE(Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, não posso conceder a palavra para discussão da matéria.

O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Parlamentar - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
lembrando que também este destaque faz parte do acordo
no conjunto, a bancada do PT vota "não".

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB
torna esta questão aberta para sua bancada.

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do
B vota "não".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mantendo
o acordo, o PL vota "não".

O Sr. Luís Roberto Ponte-Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' tem
a palavra.

O SR. LUÍS ROBERTO PONTE (Bloco Parlamentar De
mocrático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esse Imposto Territorial Rural estava na competência da
União, no art. 153. Tinha sido suprimido. Já votamos essa
supressão. Portanto, está prejudicado. Já está introduzido no
art. 153 da União, porque foi aqui suprimida a renumeração
desse artigo. Ele não pode estar simultaneamente na compe
tência da União e dos Estados. De forma que já foi votado. -

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' afirma
que a matéria foi votada?

. , O SR. LUÍS ROBERTO PONTE - Exatamente, porque
Ja se o manteve no art. 153.

O SR. PAULO DELGADO (Bloco Parlamentar Demo·
crático - GM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, o meu voto é "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acredito que o nobre Deputado Luiz Roberto Ponte tem razão.
Quando se votou pela supressão do art. 153, na criação do
IPI sobre combustíveis, manteve-se a atual redação da Consti
tuição. Portanto, ela está mantida.

Está prejudicado o destaque, mas é bom que o retire,
não custa nada.

O Sr. José Maria Eymael- Pelo a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex' .
a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos o
art. 29 da PEC n9 48 como um todo, e, em seguida, a Mesa
admitiu a discussão de uma expressão contida em um pará
grafo do art. 29• Portanto, é regimental a votação do destaque
em separado de parte de um artigo anteriormente mantido
como um todo. Aliás, a Mesa já conduziu os trabalhos nesse
sentido.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Veja vem, se
a matéria não for votada, poderá permanecer no texto uma
incongruência. A prejudicialidade proclamada não permitirá
à Mesa suprimir o item relativo ao Imposto sobre a Proprie
dade Territorial Rural. É preciso que haja deliberação para
mantê-lo ou suporimi-Io.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador). Sr. Presidente, lembro
a Ex' que, colocando a questão nos seus devidos termos,
o àrt. 153 da Constituição de 1988, no inciso VI, estabelece
que "compete à União instituir imposto sobre a propriedade
territorial rural".

A emenda previa duas alterações ao art. 153 da Consti
tuição. A primeira delas é com relação ao inciso IV, produtos
industrializados, neles compreendidos os derivados de petró
leo e combustível. E, no inciso VII "grandes fortunas, nos
termos de lei complementar" introduzimos alterações; ouseja,
o inciso VI do artigo original, que falava em propriedade
territorial rural, passava a ser, pelo art. 153, relativo a grande
fortuna, nos termos da Lei Complementar. E desaparecia
da competência da União, pela aprovação eventual do art.
153, a propriedade territorial rural.

Veja V. Ex' que o art. 153 está mantido íntegro, com
a competência da União para tributar a propriedade territorial
rural.

Se V. Ex' colocar em votação o destaque em separado
do inciso IV, mesmo tanto poderá ser aprovado, como rejei
tado. Se for aprovado, teremos duas competêcias por votos
separados. Logo, no momento em que ficou mantido na ínte
gra o art. 153, há uma prejudicialidade à manutenção do
inciso IV do art. 153. Este desaparece. Por quê? Porque,
se V. Ex' colocar a matéria em votação e a deliberação for
positiva, estaríamos aprovando o inciso IV do art. 155, que
diz que "compete aoS Estados e ao Distrito Federal instituir
imposto sobre a propriedade territorial rural", e, ao mesmo
tempo, estaríamos alterando algo que já está mantido, que
é o texto íntegro da Constituição de 1988. Está prejudicado,
portanto, o destaque porque está prejudicado o texto, em
face da deliberação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Presidente
pondera muito bem as razões trazidas pelo Depütado Nelson
Jobim, especialmente quanto alerta para a possibilidade da
aprovação da matéria. A aprovação produziria o efeito indese
jável de uma contradição no próprio texto constitucional.
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A matêria destacada foi rejeitada.
Prejudicados os Destaques nOS 6 a 9.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Partido dos
Trabalhadores é pela supressão do dispositivo?

O SR. HÉLIO BICUDO - Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os demais Líderes?

O SR. LUIZ SALOMÃO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
votará "não".

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por entender
que o fortalecimentO da estrutura do Judiciário hoje existente
é o melhor caminho, o PDC vota "não".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PST
e o PTR votam "não".

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - O PSB, em face
do acordo, vota "não".

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PFL vota "não".

O SR. ALDO RElmÜ> (Bloco Parlamentar Democrático
- SP: Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do
B, em função do acordo, vota "não".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há orientação
unânime das bancadas pelo voto "não".

Peço aos Srs.· Deputados que ocupem os seus lugares
nas bancadas, para que se inicie a votação nominal pelo siste
ma eletrônico.

Em face da orientação convergente, poderemos antecipar
o encerramento da votação.

AMesa aguardará alguns segundos, para que todos pos
samacomodar-se e votar.

(Proces$o de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está encerrada
a votação.

O Sr. Victor Faccioni - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Permite-me
V. Ex' proclamar o resultado primeiro?

O SR. VICTOR FACCIONI (Bloco Parlamentar - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria apenas
de uma informação da Mesa, se for oportuno. Os postos de
votaçã'o estão com o sistema estragado?

Em face do exposto, a Mesa proclama a prejudicialidade
da redaçãb final e determinará a exclusão do dispositivo, que
seria contraditório com a decisão da Mesa. (Palmas.)

Prejudicados igualmente os Destaques n9' 51,52 e 53.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de destaque de cujo teor o Sr. Secretário daíá l:onhecimento
ao plenário. .

É lide;> o seguinte:

"Requeiro, na forma <;lo que dispõe o ar!. 161,
I, do Regimento Interno, destaque para votação em
separado de parte do Substitutivo da Comissão especial
à Proposta de Emenda a Constituição n9 ~8-c', de 1991:

"Ao Art. 19 Os dispositivos da Constituição Fe
deral abaixo enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:"

Art. 92. . .
.......................................................... : .

VIII - Os Tribunais e Juízes Tributários.
i'ala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. ~ Depu

tado Luis Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar." .

O SR~: PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) ,~IEm votação.
a matéria destacada. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco, Par,lamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
este destaque visa suprimir o dispositivo que cria a justiça
tributária. Faz parte do acordo, e. o voto do P~DBé "não".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar ~ .PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS·vota "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlame'ntar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) -Sr. President'e~
em face do acordo,o Governo encaminha p,ela retirada. Vota
"não". .. " >..

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não",. I

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o' PSDB
vota "não".

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar bemo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente,
o PPS vota "não".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"não" .

O SR. HÉLIO BICUDO (Bloco ParlamentarDemoctático'
-SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, pela reIevâh
cia da matéria, peço permissão para esclarecef à Câmara dos
Deputados o motivo do voto do Partido dos Trabalhadores:
Atualmente, os processos de natureza tributária envolvendo
impostos e contribuições devidas à União tramitam na Justiça
Federal.

É verdade que a Justiça Federal está em débito, mas
não é por aí que se corrige essa distorção. Só o faremos com
uma alteração no Código de Proceso Civil, que poderá agilizar
os procedimentos judiciais, e não com a criação de novos
tribunais de justiça especializados. . ....

Entendemos que o Judiciário estácrescerido desordena
damente, sem a contrapartida de uma melhor prestação juris-
dicional. .
. De maneira que o Partido dos Trabalhadores vota "não"

VOTARAM:

SIM
NÃO
ABSTENÇÃO
TOTAL

2
335

1
338
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VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Francisco Rodrigues - Bloco - Não
João Fagundes - B. Democ. -·Não
Luciano Castro - Bloco - Não
Marcelo Luz - B. PSTR - Não
Ruben Bento - Bloco - Não..

Amapá

Gilvan Borges - B. Democ. - Não
Lourival Freitas - B. Democ. - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - Não
Valdenor Guedes - B. PS'I:R - Não.

Paré
Alacid Nunes - Bloco - Não
Eliel Rodrigues - B. Democ. - Não
Gerson Peres - Bloco - Não
Giovanni Queiroz - B. Democ. - Não
Hermínio Calvinho - B. Democ. - Não
Hilário Coimbra - Bloco - Não
José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermont - B. PSTR - Não
Mário Martins - B. Democ. - Não
Nicias Ribeiro - B. Democ. - Não
Paulo Rocha - B. Democ. - Não
Paulo Titan - B. Democ. - Não
Socorro Gomes - B. Democ. - Não
Valdir Ganzer - B. Democ. - Não.

Amazona.

Átila Lins - Bloco - Não
Ezio Ferreira - Bloco - Não
João Thome Mestrinho - B. Democ. - Não
José Dutra - B. Democ. - Não.

Rondônia

Antônio Morimoto - Bloco - Não
Carlos Camurça - B. PSTR - Não
Raquel Cândido - Bloco - ·Não.

Acre

Adelaide Neri - B. Democ.·- Não
Célia Mendes - Bloco - Não
João Maia - B. PSTR - Não
Zila Bezerra - B. Democ. - Não.

Tocantins

Darci CoelhO - Bloco - Não
Edmundo Galdino - B. Democ. - Não
Leomar Quintanilha - Bloco - Não.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Não
Cid Carvalho - B. Democ. - Não
Costa Ferreira - B. PSTR.- Não
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Não

.Haroldo Saboia - B. Demoé. .:.. Não

Jayme Santana - B. .Democ. - Não
João RodoIfo - Bloco - Não
José Burnett - Bloco - Não
José Carlos Sabóia - B. Democ. - Não
José Reinaldo - Bloco - Não
Mauro Fecury - Bloco - Não
Nan Souza - B. PSTR - Não
Pedro Novais - Bloco - Não
Sarney Filho - Bloco - Não.

ceará

Aécio de Borba - Bloco - Não
Antônio dos Santos - Bloco - Não
Ariosto Holanda - B. Democ. - Não
Carlos Virgflio - Bloco - Não.
Edson Silva - B. Democ. - Não
Etevaldo Nogueira - Bloco - Não
Gonzaga Mota - B. Democ. - Não
Jackson Pereira - B. Democ. - Não
José Linhares - B. Democ. - Não
Luiz Pontes - B. Democ. - Não
Marco Penaforte - B. Democ. - Não
Moroni Torgan - B. Democ. - Não
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Não
Vicente Fialho - Bloco - Não.

PiauÍ

B. Sá - Bloco - Não
Ciro Nogueira - Bloco - Não
Felipe Mendes - Bloco - Não
Jesus Tajra - Bloco - Não
João Henrique - B. Democ. - Não
José Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Não
Mussa Demes - Bloco - Não.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - B. Democ. - Não
Fernando Freire - Bloco - Não
Flávio Rocha - Bloco - Não .
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Não
Iberê Ferreira - Bloco - Não .
Ney Lopes - Bloco - Não.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - Não
Efraim Morais - Bloco - Não
Evaldo Gonçalves - Bloco - Não
Francisco Evangelista - S/P - Não
Ivan Burity - Bloco - Não
Ivandro Cunha Lima - B. Democ. - Não
José Luiz Clerot - B. Democ. - Não
Lúcia Braga - B. Democ. - Não
Rivaldo Medeiros - Bloco - Não
Vital do Rego - B. Democ. - Não

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Não
Fernando Lira - B. Democ. - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - Não
J086 Carlos Vasconcellos - Bloco - Não
JOIt Mendonça Bezerra - Bloco - Não
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José Moura - Hloco - Mio
José Múcio Monteiro - Bloco - Não
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Não
Maurílio Ferreira Lima - B. Democ. - Sim
Maviael cavalcanti - Bloco - Não
Nilson Gibson - B. Democ. - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - Não
Pedro Correa - Bloco..;. Não
Ricardo Fiúza - Bloco - Não
Roberto Franca - B. Democ. - Não
Roberto Freire - B. Democ. - Não
Roberto Magalhães - Bloco - Não
Salatiel carvalho - B. PSlR - Não

Tony Gel - Bloco - Não
Wilson campos - B. Democ. - Não.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco - Não
Augusto Farias - Bloco - Não
José Thomaz Noné) - B. Democ. - Não
Olavo C..alheiros - B. Democ. - Não
Roberto Torres - Bloco - Não
Vitória Malta - Bloco - Não.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - Bloco - Não
Djenal Gonçalves - Bloco .- Não
José Teles - Bloco - Não.

Bahia

Alcides Modesto- B. Democ. --Não
Aroldo Cedraz - Bloco - Não
Benito Gama - Bloco - Não
Clóvis Assis - B. Democ. - Não
Félix Mendonça - Bloco - Não
Genebaldo Correia - B. Democ. - Não
Jabes Ribeiro - B. Democ. - Não
João Almeida - B. Democ.'- Não
Jonival Lucas - Bloco - Não
Jorge Khoury - Bloco - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
José Falcão - Bloco - Não
Leur Lomanto - Bloco - Não
Luís Eduardo - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
Manoel castro - Bloco - Não
Marcos Medrado - Bloco - Não
Ribeiro Tavares - Bloco - Não
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Não
Ubaldo Dantas - B. Democ. - Não
Uldurico Pinto - B. Democ. - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Não
Agostinho Valente - B. Dêmoc. - Não
Aloisio Vasconcelos - B. Democ. - Não
Álvaro Pereira - B. Democ: -'Não
Avelino Costa - Bloco - Não
Edmar Moreira - Bloco - Não
Elias Murad - B. Democ. - Não
Felipe Neri - B. Democ. - Não
Fernando Diniz - B. Democ. - Não

Genésio Bernardino - B. Democ. - Não
Humberto Souto - Bloco -. Não
Israel Pinheiro - Bloco - Não
João Paulo - B. Democ. - Não
José Belato - B. Democ. - Não
José Santana de VasconcelOs - Bloco - Não
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Não
Lael Varella - Bloco - Não
Leopoldo Bessone - B. PSTR - Sim
Marcos Lima - B. Democ. - Não .
Mário de Oliveira - B. PSTR - Não
Maurício campos - Bloco - Não
Neif Jabur - B. Democ. - Não
Nilmário Miranda - B. Democ. - Não
Odelmo Leão - Bloco - Não
Osmânio Pereira - B. Democ. - Não
Paulo Heslander - Bloco - Não
Pedro Tassis - B. Democ. - Não
Raul Belém - Bloco - Não .
Romel Anísio - Bloco - Não
Ronaldo Perim - B. Democ. - Não
Saulo Coelho - B. Democ. :. Não
Sérgio Ferra - B. Democ. - Nãó
Sérgio Miranda - B. Democ. - Não
Tarcísio Delgado - B. Democ. - Não
Tilden Santiago - B. Democ. - Não
Vittorio Medioli - B. Democ. - Não
Wagner do Nascimento - Bloco - Não
Wilson Cunha - Bloco - Não
Zaire Rezende - B. Democ. - Não.

Eó\pfrito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Não
Helvécio Castello - Bloco - Não
Jório de Barros - B. Democ.';" Não
Lézio Sathler - B. Democ. - Não
Nilton Baiano - B. Democ. - Não
Rita camata - B. Democ. - Não
Roberto Valadão - B. Democ. - Não.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Não
Artur da Távola - B. Democ. - Não
Benedita da Silva - B. Democ. - Não
carlos Alberto Campista - B. Democ. - Não
carlos Lupi - B. Democ. - Não
carlos Santana - B. Democ. - Não
Cidinha campos - B. Democ. - Não
Ciro Garcia - B. Democ. - Não
Eduardo Mascarenl1as - B. Democ. - Não
Fábio Raunheitti - Bloco - Não
Feres Nader - Bloco - Não
Flávio Palmier da Veiga - Bloco - Não
Francisco Dornelles - Bloco - Não
Francisco Silva - B. PSlR - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - Não
Jandira Feghali - B. Democ. - Não
José Egydio - Bloco - Não
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Não
Laerte Bastos - B. Democ. - Não
Laprovita Vieira - B. Democ. - Não
Luiz Salomão - B. Democ. - Não
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Marino Clinger - B. Democ. - Não
Miro Teixeira - B. Democ. - Não
Nelson Bornier - Bloco - NãO
Paulo de Almeida - Bloco - Não
Paulo Ramos - B. Democ. - Não
Roberto Campos - Bloco - Não
Roberto Jefferson - Bloco - Não
Rubem Medina - Bloco - Não
Sandra Cavalcanti - Bloco - Não
Sêrgio Cury - B. Democ. - Não
Sidney de Miguel - B. Democ. - Não
Simão Sessim - Bloco - Não
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Não
Vladimir Palmeira - B. Democ.- Não.

São Paulo

Airton Sandoval - B. Democ. - Não
Aldo Rebelo - B. Democ. - Não
Ary Kara - B. Democ. - Não
Ayres Cunha - Bloco - Não
Cardoso Alves - Bloco - Não
Carlos Nelson - B. Democ. - Não
Chico Amaral-.B. Democ. - Não
Diogo Nomura - Bloco - Não
Eduardo Jorge - B. Democ. - Não
Ernesto Gradella - S/p - Não.
Fábio Feldmann - B. Democ. - Não
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - B. Deploc. - Não
Gastone Righi - Bloco - Não
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Não
Heitor Franco - Bloco - Não
Hêlio Bicudo - B. Democ. - Não
Irma Passoni - B. Democ. - Não
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Não
Jose Abrão - B. Democ. - Não
iosê Anfbal - B. Democ. - Não
Josê Cicote - B. Democ. - Não
José Dirceu - B. Democ. - Não
José Genofno - B. Democ. - Não
José Maria Eymael,... Bloco - Não
José Serra - B. Democ. - Não
Koyu Iha - B. Democ. - Não
Luiz Carlos Santos - B. Democ. - Não
Luiz Gushiken - B. Dernoc. - Não
Luiz Máximo - B. Democ. - Não
Marcelo Barbieri - B. Democ. - Não
Maurici Mariano - B. Democ. - Não
Paulo Lima - Bloco - Não
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Não
Robson Tuma - Bloco - Não
Tadashi Kuriki - Bloco - Não
Tuga Angerami - B. Demoé. .:. Não
Valdemar Costa - Bloco - Não
Walter Nory - B. Democ. - Não.

Mato Grosso

João Teixeira - Bloco - Não
Joaquim Sucena - Bloco - Não
Jonas Pinh~iro ~. Bloco - Não
Rodrigues Palma - Bloco - Não
Wellington Fagundes - Bloco - Não.

Distrito 'Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Não
Chico Vigilante - B. Democ. - Não
Maria Laura - B. Democ. - Não
Osório Adriano - Bloco - Não
Paulo Octávio - Bloco - Não
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Não.

Goias

Antônio de Jesus - B. Democ. - Não
AntÔnio Faleiros - B. Democ. - Não
Délio Braz - Bloco - Não
Baley Margon - B. Demoç. - Não
Lúcia Vânia - B. Democ. - Não
Luiz Soyer - B. Democ. - Não
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Borges - Bloco - Não
Mauro Miranda - B. Democ. - Não
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Wilmar Rocha - Bloco - Não
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco - Não.

Mato Grosao do Sul

Elfsio Curvo - Bloco - Não
George Takimoto - Bloco -:' Não
José Elias - Bloco - Não
Marilu Guimarães - Bloco - Não
Valter Pereira - B. Democ. - Não
Waldir Guerra - Bloco - Não.

Paraná

AntÔnio Barbara - Bloco - Não
Basílio VilIani - Bloco - Não
Delcino Tavares - B. PSTR - Não
Deni Schwartz - B. Democ. - Não
Edésio Passos - B. Democ. - Não
Élio Dalla-Vecchia - B. Democ. - Não
Flávio Arns - B. Democ. - Não
Ivânio Guerra - Bloco - Não
Joni Varisco - B. Democ. - Não
José Felinto - B. PSTR - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - Não'
Luiz Carlos Hauly - B. PSTR - Não
Moacir Mieheletto - B. Democ. - Não
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Não
Paulo Bernardo - B. Democ. - Não
Pedro Tonelli - B. Democ. - Não
Sérgio Spada - B. Democ. :- Não
Werner Wanderer - Bloco - Não
Wilson Moreira - B. Democ. - Não.

Santa Catarina

Ângela Amin - Bloco - Não
Dejandir Dalpasquale - B. D~moc. - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - Não
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Conto - B. Democ. ...: Não
Orlando Pachedo - Bloco - Não
PaulO Duarte - Bloco - Não
Valdir Colatto - B. Democ. - Não.
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"Art. 9~ As diferenças existentes entre quais
quer índices de preço e as utilizados para a atualização
de tributos e contribuições federais somente poderão
produzir, nos termos da fei, efeitos contábeis ou socie
tários desde as datas em que ocorrentes, não se admi
tindo, neste caso, a invocação do direito ou a sua utiliza
ção para efeitos fiscais."

Ocorre, Sr. Presidente, que isso tem uma destinação espe
cífica que precisa estar nítida para a Casa. Os artigos 3° e
49 da Lei n9 8.200 foram votados nesta Casa sem a necessária
transparência. A disciplina legislativa, Sr. Presidente, concer
nente à correção monetária das demonstrações financeiras
das pessoas jurídicas para o ano de 1990, consubstanciada
na Lei n~ 7.799, em seu art. 10, dispunha que a correção
monetária deveria proceder-se com uma variação do BTN
Fiscal, cujo valor nominal seria reajustado em função do IPC.
" Com a edição do Plano Collor, em "março de 1990, o
valor do BTNF foi desvinculado do indexador legal, do IPC.
Disso resultou, no final do exercício, no ano de 1990, uma
variação verificada no IPe, na ordem de 1.794%, sensivel
lJlente maior do que a variação do BTNF.
. O que ocorre, Sr. Presidente, é que o Governo enviou

um projeto para que o ano de 1991 passassem as empresas
a ter os seus passivos financeiros corrigidos com base no IPe.
Houve uma emenda nesta Casa que retroagiu para o ano
de 1990, portanto deu retroatividade por algo que estava defi·
nitivamente consubstanciado, que era o pagamento do impos
to, o fato gerador e o recolhimento do tributo com base na
legislação vigente no ano de 1990. E o que ocorreu, Sr. Presi
dente? Todas as empresas, principalmente as do setor finan
ceiro, passaram a ter um imenso benefício, em detrimento
absoluto de todos os contribuintes que constavam desse texto.

Veja, Sr. Presidente, que a tabela progressiva do Imposto
de Renda, as restituições, os incentivos fiscais do Finam, do
Finor, do Programa de Alimentação dos Trabalhadores, do
vale-transporte, os ressarcimentos do IPI e os créditos-prêmio
de exportação foram corrigidos pelo BTNF, enquanto os ba
lanços, e somente estes, foram corrigidos pelo IPC, com efeito
retroativo na Lei n9 8.200, que aqui foi votada.

O que se quer, Sr. Presidente, com esse texto - e aqui
me revolto com a manifestação do Deputado Francisco Dorne
lles, quando diz que isso não honra a tradição jurídica brasi
leira - é honrar isto sim, e recompor essa tradição, o que
faz a Lei n9 8.200 perder a sua ultra-atividade na lesão do
direito líquido e certo e ao ato jurídico perfeito, consubstan
ciados no ano de 1990 e alterados nesta Casa de junho de
1991.

Portanto, Sr. Presidente, façamos com que todos tenham
o mesmo tipo de indexador e não um setor privilegiado desta
população ou deste País, que são exatamente as instituições
financeiras. (Palmas.)

O Sr. Francisco Dornelles - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra pela ordem.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Parlamentar
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui citado
nominalmente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Kão é proibida
a menção nominal, Deputado. É da natureza do debate parla
mentar.

O Sr. José Maria EymaeJ -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero orientar
a bancada nas mesmas condições do Deputado Nelson Jobim.

O SR. PRFiSIDENTE (Ibsen 'Pinheiro) - V. Ex~ fique
tranqüilo. Agora, nas mesmas condições, a matéria compete
a V. Ex' e ao Deputado Nelson Jobim, e não à Mesa.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr. Presidente, é evi
dente que V. Ex~ bem entendeu as minhas augumentações.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr. Presidente, o De
putado Nelson Jobim, ao tecer as suas considerações, na ver
dade, verte uma interpretação toda pessoal, porque b texto
não corresponde, em momento algum, às observações feitas
por S. Ex~ O texto é uma coisa; a interpr.etação que está
sendo dada é completamente diferente. O que há realmente
de profundo nesse texto, que, aliás, vai produzir efeitos para
o futuro, é a negativa de votação de direito adquirido. O
que o Governo deseja com a inclusão desse dispositivo é impe
dir que o cidadão, o contribuinte, na defesa dos seus direitos,
invoque o instituto do direito adquirido. E, o mais grave,
Sr. Presidente: existe a cláusula pétrea da Constituição 
art. 60, § 49 , inciso IV - que afirma, com todas as letras,
que não será objeto de emenda à Constituição dispositivo
tendente a abolir direitos e garantias individuais. Ora, no
seu art. 59, em duas vezes, a Constituição estabelece, de forma
clara, que não se impedirá a invocação de direito adquirido.
Portanto, o dispositivo além de inoportuno, é flagrantemente
inconstitucional. Se inserirmos o mesmo na Constituição, esta
remos colocando na Carta Magna do nosso País uma nódoa,
cuja conseqüência será transformar a nossa doutrina constitu
cional em motivo de chacota internacionalmente. Por isso,
o PDC vota contrariamente ao dispositivo, para que fique
afastado do texto.

O Sr. Luiz Salomáo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. LUIZ SALOMÃO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a banca
da do PDT não reconhece nenhum direito adquirido, quando
o mesmo se corporifica mediante a garantia de um privilégio
a um setor já privilegiado da sociedade. Por isso, vota "sim".

O Sr. Luís Eduardo (Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Mussa
Demes vai encaminhar a votação da bancada, e a questão
é aberta no âmbito do partido.

O SR. MUSSA DEMES (Bloco Parlamentar - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, diferentemente do que
assegurou o Deputado Nelson Jobim, o dispositivo visa tão-so-
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mente impedir que as empresas do setor produtivo tenham
assegurada a reparação de uma brutal injustiça contra elas
cometida quando assumiu a Presidência da República o Sr.
Fernando Collor de Mello. Naquela época, ao adotar como
'índice de correção monetária o BTN, e mantendo apenas
como outro indexador o IPC, as empresas ficaram de optar
por um ou por outro. Acontece que o BTN não absorveu
a brutal inflação que se' verificou nos dois últimos meses da
administração do Presidente Sarney, inflação esta que chegou
a quase 100%. Em razão disso, à falta de manifestação da
Secretaria de Receita Federal ante as inúmeras consultas que
a ela foram formuladas, as empresas acabaram optando por
corrigir os seus balanços, tendo como contrapartida, na conta
de correção monetária de despesas, virtualmente a metade
do valor que lhes fora assegurado. Elas pagaram, portanto,
em 1991, o dobro de Imposto de Renda que seria devido,
ficando prejudicadas com o silêncio da administração fazen
d~ria. Só co~ o advento da Lei n9 8.200 puderam ter a oportu
mdade de em quatro exercícios subseqüentes, a partir do ano
ç1~ 1993, reparar essa injustiça contra elas praticada.

Por esse motivo, endosso a opinião dos Deputados Fran
cisco Dornelles e José Maria Eymael. Vemos, neste dispo
sitivo, tão-somente mais uma violência, mais uma forma de
fazer caixa, exatamente em cima do setor mais prejudicado
na comunidade brasileira, o setor empresarial, que já anteci
pou esse imposto e' tem agora a oportunidade, através da
Lei n9 8.200, para esta Casa encaminhada pelo próprio Poder
Executivq, reconhecendo a injustiça que cometeu, de se res
sarcir do prejuízo sofrido naquele exercício.

Somos, portanto, Sr. Presidente, pelo voto "não".'

. PSR..PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o Sr,_ Deputado Aloízio Mercadante.

O SR. ALOíZIO MERCADANTE (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
se fôssemos corrigir- de forma retroativa os danos impostos
pelo Plano Collor à sociedade brasileira, teríamos que começar
pelos pequenos poupadores, que não puderam ver liberados
seus cruzados novos e que tiveram perdas substanciais. Tería
mos também que nos lembrar dos assalariados, que não tive
ram índice de correção da inflação durante esse período. Tería
mos ainda que nos lembrar aqui dos aposentados, que têm
reajuste quadrimestral com uma inflação de mais de 20%
ao mês. Teríamos, portanto, que incluir a ampla maioria da
população brasileira.

Esta Casa cometeu um gravíssimo erro quando da elabo
raçã9 da Lei n9 8.200, ao privilegiar, na correção das perdas
aGl.\muladas nesse período, exatamente o setor mais poderoso
e privilegiado da sociedade brasileira, o financeiro, que tem
hoJe o peso d,e 13% do PIE e uma taxa de juros que chega
a 30% real. E inadmissível que as receitas públicas tenham
tido uma correção de 850% ao ano e que se tenha dado a
esse setor a correção do balanço de 1.700%.

Por isso, votamos "sim", e espero que esta Casa honre
o compromisso geral que tem com a sociedade e repare o
gravíssimo erro cometido, que levou não só à perda na arreca
dação, mas a uma discriminação com respeito às perdas impos
tas pelo PlaI)o Collor à generalidade do povo brasileiro.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

_. a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Mussa
Demes tem opinião contrária pessoalmente. Mas, para a Ban
cada do PFL, a questão é aberta.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A questão é
aberta no PFL. .

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB
deseja deixar manifesta a sua posição. Somos contrários, ou
seja, votaremos ':não", porque não podemos admitir o desres
peito ao direito adquirido. Não é possível admitir-se qualquer
punição com efeito retroativo. Isso é totalitarismo, é negar
todos os princípios de Direitos, desde o Direito Romano aos
nossos dias. O direito adquirido não pode ser afrontado.

Por outro lado, Sr. Presidente, somos pelo voto "não"
porque ninguém poderá entender o texto que vai ser votado.
Se alguém compreender o que vou ler, vote "sim". Os que
não compreenderem votem "não". Veja V. Ex~ a aberração
que se contém nessaredação:

"Art. 99 As diferenças existentes entre quais
quer índices de preço e os utilizados para a atualização
de tributos e contribuiçõesfederais somente poderão
produzir, nos termos da lei, efeitos contábeis ou socie
tários, desde as datas em que ocorrentes, não se admi
tindo, neste caso, a invocação de direito ou a sua utiliza
ção para efeitos fiscais."

Isso não quer dizer nada. Temos que votar "não" porque
aquilo que não se cómpreende não se pode aprovar.

O PTB vota "não".

O SR. MORONI TORGAN (Bloco Parlamentar Demo"
crático - CE. Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
quem entender que favorecemos a população votando "sim"
deve votar desta maneira e acompanhar a orientação das ban
cadas que apóiam o Governo e as explicações dadas pelo
Deputado Nélson Jobim. O PSDB vota "sim".

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) -SI. Presidente, vou encaminhar a vota
ção nas mesmas condições dos Líderes.

Aqui não vai nenhuma crítica ou nenhum demérito a
quem redigiu essa excrescência contra o direito do cidadão.
Aqui ninguém vê senão um cheque em branco para que o
Presidente da República, através da Receita Federal, pratique
o mesmo confisco que o Presidente Collor, de maneira arbitrá
ria, levou a efeito" quando tomou indisponíveis nossas pou
panças. (Palmas.) E um artigo em que nós delegamos poderes
constitucionais à Receita Federal. Portanto, é um absurdo
querer colocar na Constituição brasileira uma regra de delega
ção de poderes amplos ao Poder Executivo.

Sr. Presidente, aqui não vai absolutamente nenhuma cen
sura aos que me antecederam e invocaram os aposentados
e o confisco da poupança no Governo Collor, que nada têm
a ver com isso. O que se tem aqui é uma regra constitucional,
que não poderá merecer censura do Poder Judiciário de manei
ra alguma, porque ela anula, inclusive para esses casos, o
direit,:? adquirido, princípio fundamental que protege o cida
dão. E um cheque em branco à Receita Federal.

Portanto, faço apelo aos meus colegas p1!nt qlive, se quise
rem ajudar o povo, as empresas, as entidad.;~ e o dóado}o
brasileiros, votem "não", porque isso não é para ser con~ig
nado numa ConstituiçãO. Primeiro, está muito mal redigido"
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro). - A Mesa vai
proclamar o resultado:

VOTARAM:

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Está feito o regis
tro de V. Ex', embora o voto não possa ser mudado.

(Processo de votação.)

O Sr. Sérgio Spada - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex. a
palavra.

O SR. SÉRGIO SPADA (Bloco Parlamentar Democrático
- PRo Sem revisão do oradoL) - Sr. Presidente, o painel
está com defeito. Eu votei "sim", e nele já aparece antecipa
damente "não".

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco Parlamentar Demo
crático - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero ponderar a V. Ex· que aquela manchinha vermelha
que o Deputado do Paraná diz ser um defeito já está ali
há várias votações. Portanto, o erro não é dele, mas da máqui
na. Está ali, ninguém a apaga.

Esse voto precisa ser considerado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Está feito o regis
tro, nobre Deputado Chico Vigilante.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, a questão
não .é de re~istro, mas, sim, da validade do voto, porque
o pamel efetIvamente está com defeito.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Segundo infor
mações, o voto está correto, e a placa errada.

O Sr. Luiz Moreira, 3° Suplente de Secretário deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está en
cerrada a votação.

ninguém entende, e os fiscais da Receita vão interpretar a
seu modo para atingir aqueles que lhes interessam.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ PIAUYHLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB acompanha as razões expostas pelo Deputado Nélson
Jobim e vota '·sim".

O SR. ELÍSIO CURVO (Bloco Parlamentar - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje à tarde, reunimos
todos os membros do PRN, que são vinte, discutimos ponto
por ponto, e nossa orientação à bancada é "não".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"sim" porque entende que o tratamento dado deve ser o
mesmo para os setores financeiro e produtivo, e obviamente
havia um descompasso que favorecia todo esse tempo o setor
financeiro.

Por isso, o PL vai acompanhar as razões do Deputado
Nelson Jobim e votar "sim".

O SR.. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, banco não
produz leite, arroz ou feijão, mas reconheço que produz alguns
hábeis advogados. O PC do B vota "sim", sem privilégios
para os banqueiros.

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apesar de estar extremamente preocupado com essa classe
tão pouco privilegiada no Brasil constituída pelos donos de
banco, o PPS vota "sim", seguindo a argumentação do nobre
Deputado Nelson Jobim.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar 
PRo Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, pela harmoni
zação dos índices indexadores, o PST vota "sim".

O SR, LUIZ GIRÃO (Bloco Parlamentar Democrático
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
também prefere o setor produtivo e por isso vota "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco ParlamentarDe
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Deputado Nélson Jobim, almentavelmente, não encami
nhou o voto do PMDB. Como V. EX" percebe, esta matéria
é latamente polêmica, e temos divergências nas nossas banca
das, liderapas pelo Deputado Luís Roberto Ponte.

A Liderança encaminha o voto "sim" e respeita os votos
divergentes da bancada.

SIM
NÃO
ABSTENÇÃO
TOTOAL

251
100

5
356

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. D~p?t.ados que _tomem. assento em suas bancadas, para
que se mlCle a votaçao nommal pelo sistema eletrônico.

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da presid~ncia, que é ocupada pelo Sr. Luiz Moreira,
3~ Suplente de Secretário.

A SI'" Cidinha Campos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex. a
palavra.

A SR· CIDINHA CAMPOS (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero declarar que votei erradamente; meu voto é "sim".

Por não se haver alcançado o quorum constitucional
de aprovação, a matéria foi rejeitada. .

VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - Sim
Luciano Castro - Bloco - Não
Marcelo Luz - B. PS1R - Sim
Ruben Bento - Bloco - Não.

Amapá

Araido Góes - B. Oemoc. - Sim
Gilvan Borges - B. Democ. - Sim
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Lourival Freitas - B. Democ. - Sim
Sêrgio Barcellos - Bloco - Não
Valdenor Guedes - B. :RSTR - Sim.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Não
Gerson Peres - Bloco -'Não
Giovanni Queiroz - B. Democ. - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - Sim
Josê Diogo - Bloco - Não
Mário Chermont - B. PSTR - Não
Mário Martins - B. Democ. - Não
Niciu Ribeiro - B. Democ. - Sim
Paulo Rocha - B. Democ. - Sim
Paulo TItan - B. Democ. - Sim
Socorro Gomes - B. Democ. - Sim
Valdir Ganzer - B. Democ. - sim

Amazonas

Átila Lins - Bloco - Sim
Beth Azize - B. Democ. - Sim
Euler Ribeiro - B. Democ. - Sim
Ézio Ferreira - Bloco - Não.
João Thome Mestrinho - B. Demoe. - Sim
Ricardo Moraes - B. Democ. - Sim.

RondOnia
AntOnio Morimoto - Bloco - Não
Raquel Cândido - Bloco - Sim.

Acre

Célia Mendes - Bloco -·Nlo
João Maia - B. PSTR - Sim
Zila Bezerra - B. Democ. - Sim.

Tocantins.

Edmundo Galdino - B. Democ. - Sim
Freire Júnior - Bloco - NIo
Leomar Quintanilha - Bloco - Não.

MaraDhAo
César Bandeira - Bloco - Sim
Cid carvalho - B. Democ. - Sim
Costa Ferreira - B. PSTR - Sim
Daniel Silva - Bloco - Nlo'
Eduardo Matias - Bloco - Sim
Haroldo Sabóia - B. Democ. - Sim
Jayme Santana - B. Denioé. "':'" Sim
João Rodolfo - Bloco - Não
Josê Burnett - Bloco - Não
Jose carlos Sa,b6ia - B. Demoe. - Sim

.José Reinaldo - Bloco - Sim
Mauro Fecury - Bloco - Sim
Nan Souza - B. PSTR - Sim
Pedro Novais - Bloco -"Não
Roseana Sarney - 810Q0 - Sim'
sarney Filho - Bloco - Sim.

Ctará .

Aécio de Borba - Bloco - Nao
AntOnio dos Sank>s - Bloco - Não
Ariosto Holanda - B. Democ, ":" Sim

carlos Virgllio - Bloco - Não
Edson Silva - B. Democ. ~ Sim
Gonzaga Mota - B. Democ. - Sim
Jackson Pereira - B. Democ. - Não
Josê Linhares - B. Democ. - Sim
Luiz Girão - B. Democ. - Sim
Luiz Pontes - B. Democ. - Sim
Marco Penaforte - B. Democ. - sim
Moroni Torgan - B. Democ. - Sim
Pinheiro Landim - B. Democ. - Sim
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Sim
Vicente Fialho - Bloco - Sim.

Piauí

B. Sá - Bloco - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - Sim
Felipe Mendes - Bloco - Não
Jesus Tajra - Bloco - Não
João Henrique - B. Democ. - Sim
Josê Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Abstençâo
Mussa Demes - B. Democ. - Não.

Rio Graride do Norte

Aluízio Alves - B. Democ..- Sim
Fernando Freire - Bloco - NAo
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - Sim
João Faustino - B. Democ. - Sim
Ney Lopes - Bloco - Nao.

Paralba
Adauto Pereira - Bloco - Sim
Efraim Morais - Bloco - Sim
Evaldo Gonçalves - Bloco - Sim
Francisco EvanJdista - S/p - Não
Ivan Burity - Bloco - Sim
lvandro Cunha Lima - B. Democ. - Sim
Josê Luiz Cerot - B. Democ. - Não
José Maraabão - B. Democ. - Sim
Vital do Rego - B. Democ. - Nao.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Sim
Fernando Lira- B. Democ. - Sim
Gilson Machado - Bloco - Não
Gustavo Krause - Bloco - Sim
José carlos Vasconcellos - Bloco - Não
José MendOIiça Bezerra - Bloco - Não
Josê Moura - Bloco - Sim
Josê M1ício Monteiro - Bloco - Sim
Luiz Piauhylino - B. Demóc. - Sim
Maurftio Ferreira Lima - B. Democ. - Sim
Maviael cavalcanti - Bloco'- Abstenção
Nil8Dl1 Gibson - B. Democ. - Nao
OSVllklo Coelho - Bloco - Sim
Pe~ Correa - Bloco - Não
Reaildo calheiros - B. Democ. - Sim
RiClrdo Fi1íza - Bloco - Nao
Roberto Franca - B. Democ. - Sim
Roberto Freire - B. Democ. - Sim
Silàtiel carvalho - B. PSTR - Sim
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Tooy Gel - Bloco - :SIm
Wilson Campos - B. Democ. - Sim.

Alagoas

AntOnio Holanda - Bloco - Sim
JOIé Thomaz NonO - B. Democ. - Sim
Olavo Calheiros - B. Democ. - Sim
Roberto Torres - Bloco - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/p - Sim
aeonâncio Fonseca - Bloco - Sim
JOIé Teles - Bloco - Sim
Messias Góis - Bloco - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - Sim
Benito Gama - Bloco - Sim
Beraldo Boaventura - B. Democ. - Sim
Clóvis Assis - B. Democ. - Sim
Eraldo Tinoco - Bloco ~ Sim
Félix Mendonça - Bloco - Não'
Genebaldo Correia - B. Democ. - Sim
Haroldo Lima - B. Democ. - Sim
Jabes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - Sim
Jaques Wagner - B. Democ. - Sim
João Almeida - B. Democ. - Sim
Jonival Lucas - Bloco - Não .
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
José Falcão - Bloco - Não
Luís Eduardo - Bloco - Sim
Luiz Moreira - Bloco - Não
Manoel Castro - Bloco - Sim
Marcos Medrado - Bloco - Não
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Sim
Ubaldo Dantas - B. Democ. - Sim
Uldurico Pinto - B. Democ. - Sim
Waldir Pires - B. Democ. - Sim.

Minas GeJ;'ais

Agostinho Valente - B. Democ. - Sim
Aloísio Vasconcelos - B. Democ. - Sim
Álvaro Pereira - B. Democ. - Sim
Annibal Teixeira - Bloco - Não
Armando Costa - B. Democ. - Sim
Avelino Costa - Bloco - Não
Edmar Moreira - Bloco' - Sim
Elias Murad - B. Democ. - Sim
Felipe Neri - B. Democ. - Sim
Fernando Diniz - B. Democ. - Sim
Genésio Bernardino - B. Democ. - Sim
Getúlio Neiva - Bloco - Sim
Humberto Souto - Bloco - Sim
Israel Pinheiro - Bloco - Não .
João Paulo - B. Democ. - Sim
José Belato - B. Democ. -' Sim
José Geraldo - B. Democ. - Não
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Sim
Lael Varella - Bloco - Não

. Leopoldo Bessone - B. PSlR - Sim

Mário de Oliveira - B. PSlR - Sim
Maurício Campos - Bloco - Sim
Neif Jabur - B. Democ. - Não
Nilmário Miranda - B. Democ. - Sim
Odelmo Leão - Bloco - Sim
Osmânio Pereira - B. Democ. - Sim
Paulo Delgado - B. Democ. ..:. Sim
Paulo Heslander - Bloco - Sim
Paulo Romano - Bloco - Sim
Pedro Tassis - B. Democ. - Sim
Raul Belém - Bloco - Sim
Romel Anísio - Bloco - Sim
Ronaldo Perim - B. Democ. - Sim
Saulo Coelho - B. Democ. - Sim
Sérgio Ferrara - B. Democ. - Sim
Sérgio Miranda - B. Democ. - Sim
Sérgio Naya - B. Democ. - Sim
Tarcísio Delgado - B. Democ. - Sim
Tilden Santiago - B. Democ. - Sim
Wagner do Nascimento - Bloco - Sim
Wilson Cunha - Bloco - Sim .
zaire Rezende - B. Democ. - Sim.

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Não
Helvécio Castello - Bloco - Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Sim
J6rio de Barros - B. Democ. - Abstenção
Lézio Sathler - B. Democ. - Sim
Nilton Baiano - B. Democ. - Sim
Rita Camata - B. Democ. - Sim
Roberto Valadão - B. Democ. - Sim
Rose de Freitas - B. Democ. - Sim.

. Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - Não
Artur da Távola - B. Democ. - Sim
Benedita da Silva - B. Democ. - Sim
Carlos Alberto Campista - B. Democ. - Sim
Carlos Lupi - B. Democ. - Sim
Carlos Santana - B. Democ. - Sim
Cidinha Campos - B. Democ. - Não
Ciro Garcia - B. Democ. - Sim
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Sim
Fábio Raunheitti - Bloco "7 Não
Feres Nader - Bloco - Não
Flávio Palmier da Veiaa - ~loco - Não
Francisco Dornelles - Bloco - Não
Francisco Silva - B. PSTR - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - Abstenção
Jandira Feghali - B. Democ. - Sim
José Egydio - Bloco - Não
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Sim
Laerte Bastos - B. Democ. - Sim
Laprovita Vieira - B. Democ. - Não
Luiz Salomão - B. Democ - Sim
Márcia Cibilis Viana - B. Democ. - Sim
Marino Clinger - B. Democ. - Sim
Miro Teixeira - B. Democ. - Sim
Nelson Bornier -: Bloco - Não
Paulo de Almeida - Bloco - Não
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Paulo RamdS - B. Democ. - Sim
Roberto campos - Bloco - Não
Roberto Jefferson - Bloco - Não
Rubem Medina - Bloco - Não
Sandra cavalcanti - Bloco - Não
'sérgio Arouca - B. Democ. - Sim
Sérgio Cury - B. Democ. - Sim
Sidney de Miguel - B. Democ. - Sim
Simão Sessim - Bloco - Não
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Sim
Vladimir Palmeira - B. Democ.- Sim.

Silo Paulo

'Airton Sandoval - B. Democ. - Sim
Aldo Rebelo - B. Democ. - Sim
Alofzio Mercadante - B. Democ. - Sim
Ary Kara - B. Democ. - Não
Ayres Cunha - Bloco - Sim
Beto Mansur - B. Democ. - Sim
cardoso AlWls - Bloco - Não
Carlo~' NeltOn - B. Democ. - Não
Chico Amaral - B. Democ. - Sim
Diogo Nomura - Bloco - Sim
Eduardo Jorge - B. Democ. - Sim
Ernesto Gradella - S{P - Sim
Fábio Feldmann - B. Democ. - Sim
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - B. Democ. - Sim
Gastone Righi - Bloco - Não
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Sim
~itor Franco - Bloco - Não
H~lIo Bicudo - B. Democ. - Sim
Irma Passoni - B. Democ. - Sim
J'rge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Não
José Abrão -" B. Democ. - Sim
José Anlbal- B. Democ. - Sim
José Cicote - B. Democ. - Sim
José Dirceu - B. Democ.": Sim
José Genofno - B. Democ. - Sim
José Maria Eymael- Bloco'- Não
José Serra - B. Democ. - Sim
Koyu lha - B. Democ. - Sim
Luiz carlos Santos - B. Democ. - Sim
Luiz Gushiken - B. DefTlOc. - Sim
Luiz Máximo - B. Democ. - Sim
Marcelino Romano Machado - Bloco - Não
Marcelo Barbieri - B. Democ. - Sim
Maurici Mariano - B. Democ.'- Não
Mauricio Nagib Najar - Bloco - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - Não
Paulo Lima - Bloco - Sim
Paulo Novais - B. Democ. - Sim
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Sim
Tuga Angerami - B. Democ. - Sim
Valdemar Costa - Bloco - Sim
Walter Nory - B. Democ. - Não.

Mato Grosso

João Teixeira - Bloco - Não
Joaquim Sucena - Bloco - ;Não
Jonas Pinheiro - Bloco - Não
Wellington Fagundes - 'Bloco - Sim.

Distrite Federal

Augusto carvalho - B. Democ. - Sim
Chico Vigilante - B. Democ. - Sim
Maria Laura - B. Democ. - Sim
Os6rio Adriano - Bloco - Não
Paulo Octávio - Bloco - Não
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Sim.

Goiés

AntOnio de Jesus - B. Democ. - Não
AntOnio Faleiros - B. Democ.- Sim
Délio Braz - Bloco - Não
Haley Margon - B. Democ. - Sim
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim
Luiz Soyer - B. Democ. - Sim,
Maria Vala'dão - Bloco - Não
Mauro Borges - Bloco - Sim
Mauro Miranda - B. Democ. - Não
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Wilmar Rocha - Bloco - Sim
Virmondes Cruvinel - B. Oemoc. - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - Não.

Mato Grono do Sul

Elfsio Curvo - Bloco - Não
George Takimoto - Bloco - Sim
José Elias - Bloco - Sim .
Marilu Guimarães - Bloco - Sim
Valter Pereira - B. Democ. - Sim
Waldir Guerra - Bloco - Sim.

Paraná

AntOnio Barbara - Bloco - Não
BasOio Villani - Bloco - Não
carlos Scarpelini - B. PSTR - Sim
Delcino Tavares - B. PSTR - Sim
Deni Schwartz - B. Democ. - Sim
Edésio Passos - B. Democ. - Sim
Élio DalIa-Vecchia - B. Democ. - Sim
Flávio Arns - B. Democ. - Sim
Ivânio Guerra - Bloco - Sim
Joni Varisco - B. Democ. - Sim
José Felinto - B. PSTR - Sim
Luiz carlos Hauly - B. PSlR - Sim
Moacir Micheletto - B. Democ. - Sim
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Sim
Onaireves Moura - Bloco - Sim
Paulo Bernardo - B. Democ. - Sim
Pedro Tonelli - B. Democ. - Sim
Renato Johnsson - B. PS~ - Não
Sérgio Spada - B. Democ. - Sim
Werner Wanderer - Bloco - Sim
Wilson Moreira - B. De!TIqc. - Não.

Santa Catarina

Ângela Amin - Bloco - Não
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Sim
Luiz Henrique - B. Democ. - Sim
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Conto - B. Democ. - Sim
Paulo Duarte - Bloco - Sim
Valdir Colatto - B. Democ. - Sim.
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Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Sim
Adroaldo Streck - B. Democ. - Sim
Adylson Motta - Bloco - Não
Arno Magarinos - Bloco - Não
Carlos Azambuja - Bloco -.Não
Carrion Júnior - B. Demo.c. - Sim
Eden Pedroso - B. Democ. - Sim
Fernando Carrion - Bloco - Não
Germano Rigotto - B. Democ. - Sim
Hilário Braun - B. Democ. - Sim
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - AbstenÇlío
Ivo Mainardi - B. Democ. - Sim
João de Deus Antunes - Bloco - Sim
Jorge Uequed - B. Democ. - Sim
José Fortunati - B. Democ - Sim
Luís Roberto Ponte - B. Democ. - Não
Mendes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Nelson Jobim - B. Democ. - Sim
Nelson Proença - B. Democ. - Sim
Odacir Klein - B. Democ. - Sim
Paulo Paim - B. Democ. - Sim
Valdomiro Lima - B. Democ. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - Não
Waldomiro Fioravante - B. Democ. - Sim
Wilson Müller - B. Democ. - Sim.

O Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, havia ainda dois
destaques que gostaria que fossem discutidos. Recebemos um
apelo da Liderança do Governo e de outros Líderes que estão
dispostos a reabrir a discussão no segundo turno. Conside
rando que é possível esse entendimento, retiro, então, os
destaques que se encontram sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' retira
todos os destaques de sua autoria?

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA - Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Estão retirados
todos os destaques do PDS.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, também retiro os desta
ques de minha autoria, justamente para facilitar esse término
de votação. Se constatarmos algum erro que esses destaques
porventura não tenham corrigido neste instante, no segundo
turno os reapresentaremos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Retirados os
destaques de autoria do Deputado Luís Eduardo.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro).- Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esperamos que outros também retirem seus destaques, salvo
aqueles polêmicos, que ainda precisam ser apresentados.
Acho que os partidos que têm destaques, ou os Parlamentares,
poderiam definir um ou outro que queiram discutir, por ser
polêmico. Parece-me que há um questionamento pelo PDT
em relação à falência das estatais. Acho interessante se dar
direito a isso, e não creio que exista outro contencioso que
não possa ser resolvido, tal como propôs, num acordo, a Lide
rança do Governo com o Deputado José Luiz Maia: que possa
mos discutir aqueles destaques porventura polêmicos quando
das discussões e negociações na rodada do segundo turno;
que discutamos apenas a falência das estatais, remetendo qual
quer dúvida para o segundo turno, cujo contencioso será,
evidentemente, bem menor.

O Sr. José Maria Eymael- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas um
pedido de esclarecimento à Mesa: para a votação do segundo
turno serão admitidos novamente destaques a matérias apro
vadas no primeiro turno?

O Sr. Mussa Demes - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra a V. Ex' pela ordem.

O SR. MUSSA DEMES (Bloco Parlamentar - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para registrar
meu voto, que não saiu no painel. Meu voto é "nãO".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece aos Srs. Líderes que o segundo turno não é um novo
primeiro turno. O segundo turno é de confirmação. Se a maté
ria for confirmada, estará aprovada. O que não for confirmado
estará rejeitado. Não se trata de um novo primeiro turno,
o que conseqüentemente admitiria matéria nova.

O Sr. José Maria Eymael- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem~

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra a V. Ex' pela ordem.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, alguns Líderes retiraram
destaques, porque no segundo turno haverá oportunidade de
um tratamento mais adequado para a matéria. Pergunto, en
tão, a V. Ex': qual será o instrumental para esse aprimora
mento? Será novamente a oportunidade para se apresentar
DVS?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, serão permitidos destaques simples e Destaques para
Votação em Separado de texto que for aprovado.

iO Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra a V. Ex' pela ordem.

O~R. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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gostaria de ohter um esclarecimento para um acerto com a
Liderança do PT. Se o PT retirar o destaque para supressão
de ação declalatória de constitucionalidade e de interpretação
de lei federal, poderá reapresentá-lo no segundo turno?

O SR. PRESIDENTE (Ihsen Pinheiro) - Se se tratar
de Destaque para Votação em Separado ou de destaque sim
ples de texto, poderá ser admitido no segundo turno.

O SR. ROBERTO FREIRE - Não é de emenda?

O SR. PRESIDENTE (Ihsen Pinheiro) - Será admitido
no segundo turno.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, acredito
que, com o dehate, nesse interstício de cinco sessões, podere
mos chegar a um acordo com o PT sohre essa questão.

O SR. JOSÉ FORTUNATI - (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
pela ordem. Nesse caso, retiramos todos os destaques.

O SR. GENEBALDO CORREIA - (Bloco Parlamentar
Democrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, pela ordem. O PMDB também retira todos os seus
destaques

O SR. PAES LANDIM (Bloco Parlamentar - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela ordem. Também
retiro todos os destaques.

O SR. ALDO REBELO - (Bloco Parlamentar Demo
crático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pela ordem. Retiro todos os Destaques, com exceção do de
n° 87, que diz respeito à falência das estatais.

O SR. ELÍSIO CURVO - (Bloco Parlamentar - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela ordem. O
PRN retira todos os seus destaques.

O SR. ROBERTO FREIRE - (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peJa ordem. Alguns dispositivos que tratam de impostos foram
rejeitados por voto desta Câmara. No caso do IPI, há artigos
posteriores que tratam da sua regulamentação, da sua aplica
ção. Gostaria que ficasse esclarecido, da mesma forma como
V. Ex' decidiu a respeito da prejudicialidade do Imposto Terri
torial por conta a afirmação do art. 153, que, com a revogação
do IPI sobre combustíveis por voto hoje, aquele artigo que
trata do IPI sobre combustível, como conseqüência, estará
prejudicado.

Seria interessante que disséssemos quais os artigos, para
que V. Ex" os anunciasse como prejudicados, porque é o
mesmo caso do Imposto Territorial Rural.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço a V. Ex"
que informe à Mesa os números dos dispositivos.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, é o § 3°
do art. 1·55. Com a interpretação de que está prejudicado,
não há necessidade...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' entende
que está prejudicado pela votação?

O SR. ROBERTO FREIRE - Pela votação que exclui
o IPI sobre combustíveis. O § 3° do art. 155 trata desse imposto
e de sua implementação. Portanto, está prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Poderia V. Ex'
informar o número do destaque referido, para auxiliar o traba
lho da Secretaria?

O SR. ROBERTO FREIRE - Há vários destaques. Se
riam os Destaques n''- 56, 57, 58, 51}. Basta um desses para
se saber da prejudicalidade. São todos os destaques que se
referem ao art. 155, *3" e ao art. I" do suhstitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
estudar a matéria e decidirá oportunamente.

O SR. ELÍSIO CURVO - (Bloco Parlamentar - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRN retira todos
os seus destaques.

O SR. JOSÉ SERRA - (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer
que também retiro todos os meus destaques, ressalvadas ou
tendo presentes as observações do Deputado Roherto Freire.
até porque temos destaques que visam corrigir o texto em
função de impostos que agora foram derrubados. Vamos ter
que fazer um acerto de redação e, eventualmente, na próxima
votação completar a limpeza, para não chegarmos a situações
equívocas. Por isso, feita esta ressalva, retiro os destaques
apresentados em meu nome.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O PSDB retira
seus destaques.

Deputado Eden Pedroso, a Mesa consulta a bancada do
PDT sobre o assunto.

O SR. EDEN PEDROSO - (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nós retiramos os nossos Destaques, com exceção do de n"
87.

. O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Destaque
n" 87 está mantido por V. Ex'

O Sr. Jos~ Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA - (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Queria pedir a V. Ex'
que advertisse os Parlamentares para o fato de que a votação
não está sendo encerrada, e nós precisamos de número para
votar, inclusive, o Destaque do PCdoB. É muito importante
que os Parlamentares permaneçam na Casa. No caso especí
fico, há um destaque para suprimir o texto, e o PSDB, por
exemplo, deseja manter esse texto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa acres
centa mais uma razão. Se a votação não se concluir hoje,
será necessária a convocação de sessões para amanhã, de ma
nhã e de tarde. Ao contrário, se a votação se concluir, não
restará para amanhã nenhum~ matéria constitucional.

O Sr. Luís Eduardo' - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO - (Bloco Parlamentar - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um
apelo à bancada do Bloco Parlamentar para que permaneça
em plenário, porque são necessários 302 votos para manter
o texto e derrotar o Destaque para Votação em Separado
do PCdoB, que visa excluir a possibilidade da decretação
de falências das' empresas estatais.
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o Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidente. peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA - (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. apelo para os
Parlamentares do PDS no sentido de que não se ausentem
do plenário. Essa matéria é da maior importância.

O Sr. Aldo Rebelo - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. ALDO REBELO - (Bloco Parlamentar Demo
crático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
também quero partilhar do apelo feito a todos os Deputado~
do PFL e do PDS. Com certeza. há patriotas que votarão
favoravelmente ao DVS do PCdoB.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, à Liderança do PTB
pede a todos os integrantes de sua bancada para que perma
neçam em plenário para a votação desse item. Trata-se de
artigo que possibilita a decretação de falência das empresas
estatais - não sujeitas hoje ao processo falimentar ou de
concordata - que devem ser tratadas como as empresas co
muns. Para se garantir isso, são necessários 302 votos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa con
sulta o Deputado Luiz Carlos Hauly sobre a manutenção ou
não dos destaques do Bloco Parlamentar PSTR.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, mante
nho os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Destaque nQ

6L de autoria do Deputado Luiz Carlos Hauly.
O Sr. Secretário dará conhecimento ao Plenário do teor

do destaque, a fim de que possamos iniciar o processo de
votação, que deverá ser bastante acelerado, em virtude de
um gr~nde número de Deputados ter retirado seus destaques.

(E lido o seguinte requerimento.)

"Destaque nQ 61. Requeiro destaque das expres
sões "e IV" e "derivados de petróleo, combustíveis",
referentes ao § 3Q do art. 155 da Constituição, constan
tes do art. 1° do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial à PEC nQ 48/91."

"Art.l° .
.................................................................
Art. 155 .
§ 3\' À exceção dos impostos de que tratam o

inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I, II e
IV, nenhum outro tributo poderá incidir sobre opera
ções relativas a energia elétrica, serviços de telecomu
nicações, derivados de petróleo, combustíveis e mine
rais do País."

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI- (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retificando a posi
ção da nossa Liderança. percebe-se pela votação anterior.
com um pouco mais de 340 Deputados presentes. que o núme
ro agora deverá cair mais ainda. É fundamental para nós
que esse dispositivo. seja aprovado. Portanto. peço que aque
les que são favoráveis ao dispositivo que possibilita a decre
tação da falência das estatais. para dar a elas tratamento idên
tico às empresas privadas, se retirem do plenário. para que
não haja número. A Liderança do PTB passará a fazer obstru
ção e fará com que a matéria seja votada com número sufi
ciente para apreciação.

Se votarmos com o número atual, não haverá possibi
lidade de atingirmos o quorum de 302. Portanto. apelo a
todos que quiserem d manutenção desse dispositivo. que dá
às estatais o mesmo tratamento dispensado às empresas priva
das. que se ausentem e não votem.

Nós. do PTB. nos declaramos em obstrução.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE - (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pelo fato de essa matéria merecer uma discussão política,
até porque me parece que os que defendem as empresas esta
tais poderiam analisar uma melhor gestão para elas, acho
que essa discussão deve realizar-se. Como agora há o risco
de não haver discussão, pelo baixo quorum em plenário, solici
taria às bancadas que apóiam o projeto do Governo que se
declarassem em obstrução. provocando para amanhã uma ses
são, na qual possa haver um número maior de presentes para
debater o assunto.

O Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidente. peço a palavra.
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA - (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS se declara
em obstrução e pede aos seus parlamentares que se retirem
do plenário.

O Sr. Aldo Rebelo - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ALDO REBELO - (Bloco Parlamentar Demo
crático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PC do B lamenta profundamente a atitude das Lideranças
que se declararam em obstrução, porque há poucos instantes
votamos matérias contrárias às opiniões do PC do B e de
outros partidos progressistas e mantivemos o quorum nesta
Casa. É uma atitude no mínimo deselegante induzir a redução
do quorum, a pretexto de que o debate não pode ser realizado.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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Deixam de comparecer os Senhores:

BIDCO

B.PSTR

B.DEMJC
B.DEMJC
BIOCO
B.~

B.DEMX:
BliXD
B!DEMJC
B.DE:MX:
B.DE:f.re
B.DE:f.re
B.DEMX::
B.DE:MX:
B.DEHX::
BliXD
B.DEM)C
BliXD
B.DEMX::
BIlXD
B.DEMJC

PARA'

JULIO CABRAL

RORAIMA

PAUDERNEY AVELDD

CARRION JUNIOR
EDEN PEDROSO
FERNANOO CARRIOO
GERMANO RIGOPro
IVO MAINARDI
JOAO DE DEUS ANlUNES
JORGE tmJJED
JOSE JroRTUNATI
wrs ROBER'ro PCmE
MENDES RIBEIRO
NE:.I:SOO JOBIM
NE:LSCN PROENCA
ooz.v:::m KLEm
OSVALOO BENDER
PAUID PAIM
mr.M) KIRST
VAI.iDCMIRO LIMA
VICIOR. FACCICM
WILSOO MULLER

RIO GRANDE DO SULo SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA - (Bloco Parlamentar De
mocrático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
lamento que os Líderes, especialmente o do Governo, orien
tem suas bancadas para que se retirem do plenário na hora
de uma votação tão importante como essa. Infelizmente isso
não aconteceu na matéria anterior, que favoreceu. pelo baixo
quorum, os banqueiros. Agora, quando o haixo quorum favo
receria o setor estatal, o setor púhlico, representado aqui
pelo Líder do Governo, S. Ex'" propõem que suas bancadas
se retirem.

Quero ainda deixar uma advertência. Haverá um inter
regno, próprio e necessário, entre o primeiro e o segundo
turnos de votação. Não se encerrando hoje o primeiro turno,
há o risco de essa matéria não ser votada em segundo turno
nesta convocação extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sendo visível
a falta de quorum qualificado - 302 Deputados - para delibe
rar sobre matéria constitucional, vou proclamar a inexistência
do quorum constitucional exigido.

O SR. PRESIDENTE (Ihsen Pinheiro) - Há sobre à
Mesa.e vai à puhlicação a seguinte:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Encaminhei, como líder do PSDB, o voto sim, à manu
tenção da criação do IPMF no substitutivo do relator Benito
Gama à PEC do Deputado Luiz Carlos Hauly. No caso, segui
a posição amplamente majoritária da bancada do meu partido,
que entendeu que esse imposto deveria ser aprovado em fun
ção de um acordo que implicou retirar o ICMS, a incidência
do IPI sobre comhustíveis e aprovou dispositivos importantes,
como o que permite a chamada declaratória e o que permite
vincular receitas próprias de estados e municípios ao paga
mento de déhitos dessa esfera de governo à União. Não obs
tante meu voto, seguindo a bancada, reitero que o IPMF
é um imposto ruim do ponto de vista da eficiência econômica
e que não "'renderá" o que muitos esperam em matéria de
receita. Mais ainda, estou convencido que o caminho para
melhorar a receita federal não é o da criação de novos impos
tos, mas o de melhorar a arrecadação dos existentes. Por outro
lado, não haverá melhora sustentada da receita nem um míni
mo de estabilidade de preços e de recuperação da atividade
econômica. O tempo mostrará com quem está a razão.

Plenário da Câmara, 20 de janeiro de 1993. - Deputado
José Serra.

VIII - ENCERRAMENTO
RICARDO MURAD

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

CARlOS BENEVIDES
ERNANI VIANA
ORLANOO BEZERRA

B.DEMX:
B.DEMX
BIOCO

B.DEH:C
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SERGIPE

EVERALOO DE OLIVEIRA

sitivos da Constituiçáo Fcdl:ral (Sistema Trihutário Nacional);
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissihilidade (Relator: Sr. Nilson Gibson);
e da Comissão Especial, pela aprovação, com substitutivo
(Relator: Sr. Benito Gama),

JAIRO AZI
JOSE IlXJREKX)

MINAS GERAIS·

AVISOS
PROPOSlçCES EM FASE DE EMENDAS OU

RECURSOS
I . E.::ec.aas

PrC'":~ c,e Lei
?'\~ '::.003 s() (SENADO FEDERAL) - Estabelece os casos

e:::l que acontecerá a identificaçAo criminal, para
os fins do disposto no artigo 5°, item LVIII da Cons·
~tuição.

Prm:l: 3C dia: 21·1·93
ÍJ1nmo d1a: 25·1·93
N= :.3-4.9'9: (SENADO FEDERAL) - DispC>e sobre a nome

ação de Adidos Culturais junto às Representaçoes
cio Brasil no Exterior..

Prz:z::: 3Cl dia: 21·1-93
Úlm:lo dia: 25-1·93

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A ARQUIVAMENTO,
~ ::rc::lS do art. 133 do RI. Prazo para recurso artigo 132,
§ ::'-5 Se:ssOes):
~-e"-c c:: Lei

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° In, DE 1992

(Do Sr. Josê Maria Eymael)
A.:era a redação do parágrafo único do artigo 105 do

Rer;:nento Interno da Câmara dos Deputados.
?razo de 5 sessões para apresentação de emendas 

arup 216: § 1° do Regimento Interno.
Prazo: 30 dia: 21-1·93
Último dia: 26-1·93

II . RECL"'RSOS
PROPOSIÇÕES SUJEITAS A ARQUIVAMENTO,

n~ :erens do art. 58, § 4° do R.I. Prazo para recurso arti·
ge S~, ~ :2': :5 SessCleS):
PrCJ;Xl5ta de Emenda ~ Constituição
N: ::992 rMAGALHAES TEIXEIRA) - Dá nova redação

e acrescenta capftulos'ao TItulo VIU da Constitui
~a Federal que dispoe sobre a Ordem Social.

Przz::;: 3C dia: 21-1·93
Úl=o àla: 25·1·93
Pr~~:o ~ R~lução
~: ~:~: 'lOAO PAULO) - Susta. com base no artigo 71,

;:arágrafo 1°, da ConstituiçAo Federal, o acordo de
acionistas firmado entre ,a empresa Siderúrgica Bra·
soleira S/A - SIDERBRAS, e a Siderúrgica Mendes
JÚDior, bem como os contratos dele resultantes.

Pr2:z=: 3C dia: 21-1-93
Úlo:.=o dia: 25-1·93
~to de Lei Complementar .
NC :3: 92 (JOSÉ FORTIJNATI) - Define COIm crime a prá-

oca de atos resultantes de preconceitos de origem,
raça: sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas
:,;: discriminação, e dá outras providencias.

Pr'tt:: 3C dia: 21-1·93
ÚL:='O dia: 25-1-93

mDCO
B.OEMX:

PARA'NA

MA'IO GROSSO 00 SUL

S1\D PAUID

ORDEM DO DIA

RIO DE JANEIRO

RITO ESPECIAL

Votação

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

No' 48-C, DE 1991

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nU 48-A, de 1991, que altera dispo-

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerro a ses
são, designando para a sessão extraordinária de amanhã, quin
ta-feira, dia 21, às 10 horas, a seguinte

ALVARO VALLE
JOSE. VICENm BRIZOIA
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Ernc;sto Gradella
Maurici Mariano

Ronaldo caiado
Adroaldo Streck

Lourival Freitas
Paulo Rocha

Valdir Colatto

Gerson Peres
Josê Carlos Aleluia
Josê Falcão
Ubalçlo Dantas

Nome
Jorge Khoury
liberato Cacboclo
Clóvis Assis

18:10
18:35

18:10
18:35

18:10
18:35

Hora'

18:10
18:35

18:10
18:35
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

S--feira

S--feira

28-feira
Dia

-6--feira

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE - FEVEREIRO -1993

25

24

16

19

Data
15

I',: 348.9: (Carlos Cardinal) - Autoriza o parcelamento de
débitos das empresas com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.

Prc:z::: 3= dia: 21-1-93
t:==o d.l.a; 25-1-93
~~ :.539: (JARVIS GAIDZINSKI) - Regula a locação dos

~'eis que menciona, e dá outras providências.
Pn:ro: 3C dia: 21-1-93
Út=o dla: 25-1-93

Prazo: Y' dia: 21-1-93
Último dia: 25·1·93
N° 2.063/91 (MAVIAm.. CAVALCANTI) - Isenta de identi

ficação criminal e civilmente identificado, regulamen
tado o artigo 5°, inciso LVIII, da Constituição Federal.

Prazo: 30 dia: 21-1-93
Último dia: 25-1-93
Projeto de ResoluçAo
N°67/91 (ANTONIO CARLOS MENDES TIIAME) - Acres

centa dispositivo ao Regimento Interno para incluir,
N0 1.053/91 (LAIRE ROSADO) - Dispõe sobre o exercfcio no elenco das proposiçOes com tramitação em regi-

da profissão dI.': Técniro l'm Reabilitação Ffsica de me de urgência, os projetos de decreto legislativo
nfvel mêdio e determina outras proVidencias. que menciona.

Prazo: 30 dia: 21-1-93 Prazo: 3° dia: 21-1-93
Último dia: 25-1-93 Último dia: 25-1-93 ,
N° 1.268/91 (OSCAR TRAVASSOS) - DispC>e sobre a publi- N° 87/91 (pRISCO VIANA) - Altera o artigo 157 do Regi-

cidade do valor da mercadona entorpecente apreen- mento Interno.
dida em poder de traficantes. Prazo: 30 dia: 21-1-93

Prazo: 30 dia: 21-1-93 Último dia: 25-1-93
Último dia: 25-1-93 Proposta de Fiscalização e Controle
N° 1.928/91 (JACKSON PEREIRA) - Conceàe anistia fiscal' N° 42/92 (DELCINO TAVARES) - Solicita que a Comissão

a pessoas ffsicas ou jurfdicas que regularizarem, pe- de Seguridade Social e Fall1l1ia, requeira ao Tribu-
rante o fisco, eventuais patrimônios ou receitas nao nal de Contas da União inspeção extraordinária no
declaradas. Ministêrio da Previdência Social.

Prazo: 30 dia: 21-1-93 Prazo: 30 dia: 21-1-93
Último dia: 25-1-93 Último dia: 25-1-93
N° 2.514/92 (DÉRCIO KNOP) - Institui contribuiÇÕes desti-

nadas a promover o desenvolvimento de atividades
turfsticas prioritárias, e dá outras providências.

Prazo: 30 dia: 21-1-93
Último dia: 25-1-93
N° 2.995/92 (NILSON GIBSON) - Altera o artigo nO 133 do

Código de Processo Civil.
Prazo: 30 dia: 21-1-93
Último dia: 25-1-93
N° 4.082/89 (PAULO ZARZUR) - Dá nova redação ao inci

so VIII do artigo 6° do Código de Processo Penal,
que trata da identificaçao datiloscópica do indiciado.

Prazo: Y' dia: 21-1-93 ' ,
Último dia: 25-1-93
N° 4.288/89 (ÁLVARO ANTÔNIO) - Define o cabimento

da identificaçao criminal, nos termos do artigo 5°,
inciso LVIII, da Constituição Federal.

Prazo: 30 dia: 21-1-93
Último dia: 25-1-93
N° 659/91 (CHICO VIGILANlE) - Dá nova redação ao ca· 17

put dos artigos 134 e 136 da CLT, para assegurar
'ao empregado o direito de escolha do seu pei"fodo 18
de ferias.

Prazo: ~dia: 21-1-93
Último dia: 25-1-93
N° 375/91 (JAMIL HADDAD) - Altera a redação do artigo

136 da Consolidaçao das Leis do Trabalho.
Prazo: 30 dia: 21·1-93
Último dia: 25-1-93
N° 800191 (FREIRE JúNIOR) - Disciplina a identificação

criminal do civilmente identificado.
Prazo: 30 dia: 21-1-93
Último dia: 25-1·93
NO 1524/91 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) -Acrescenta pa

rágrafo único ao artigo 6° do Código de Processo
Penal.
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AVISO N° 1193

PRIMEIRA SECRETARIA
18-1-93

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

pesas com hotéis e diárias. nos anos de 1990 e 1991, solicitando
complementação do item 3 e resposta dos itens 4 e 5. Encami
nhado pelo Of. PS/RI n'- 1.291192, de 2-7-92,

1.298/92-DEP. JACKSON PEREIRA-Solicita infor
mações ao Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento
sobre a movimentação. no Banco do Brasil S.A .. de recursos
transferidos. mediante convênio do Governo Federal. para
municípios do Estado do Ceará. Encaminhado pelo Of. PS/RI
n" 555/92. de 28-4-92. Reiterado pelo Of. PS/RI n~ 22/93.
de 6-1-93.

1.428/92-DEP. CHICO VIGILANTE -Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobré devedores
para com a Previdência Social no Estado do Amapá. Encami
nhado pelo ar. RS/RI n° 813/92. de 26-5-92.

1.429/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado do Amapá. Encami
nhado pelo OI'. PS/RI no 814/92. de 26-5-92.

1.430/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado da Paraíba. Encami
nhado pelo Of. PS/RI n~ 815/92. de 26-5-92.

1.431/92-DEP. CHICO VIGILANTE-Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social devedores para
com a Previdência Social no Estado do Espírito Santo. Enca
minhado pelo Of. PS/RI n~ 816/92, de 26-5-92.

1.432/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Distrito Federal. Encami
nhado pelo OI'. PS/RI n~ 820/92. de 26-5-92.

1.433/92- DEP. CHICO VIGILANTE-Solicita infor
máções ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado de Goiás. Encami
nhado pelo Of. PS/RI n~ 817/92. de 26-5.92.

1.434/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro.
Encaminhado pelo OI'. PS/RI n~ 818/92. de 26-5-92.

1.435/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado do Mato Grosso.
Encaminhado pelo Of. PS/RI no 819/92, de 26-5-92.

1.436/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - Solicita infor
mações ao Ministéno da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado de São Paulo. Enca
minhado pelo Of. PS/RI n~ 821192, de 26-5-92.

1.437/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado do Mato Grosso
Jo Sul. Encaminhado pelo Of. PS/RI n~ 822/92, de 26-5-92.

1438/92 - DEP. CHICO VIGILANTE -solicita informa
ções ao Ministério da Previdência Social no Estado de Tocan
tins. Encaminhado pelo of. PSIRI N? 823/92,de 26-5-92

1439/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdênciz-Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado da Bahia. Encami
nhado pela of. PS/RI N9 824/92, de 26-5-92.

1440/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social no Estado do
Maranhão. Encaminhado pelo of. PS/RI N~ 825/92, de 26-5-92.

1441/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
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REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Aguardando resposta

142/91- DEP. LUIZ TADEU LEITE - Solicita infor
maçõe~ à Secretaria-Geral da Presidência da República sobre
apuração de denúncia de irregularidades na exploração de
garimpo de diamante e ouro no rio Jequitinhonha. promovida
supostamente por empresas estrangeiras. Encaminhado pelo
OI'. PS/RI n~ 244/91. de 7-5-91.

186/91- DEP. CARLOS LUPI - Solicita informações
à Secretaria-Geral da Presidência da República sobre recolhi
mento da taxa de licença para pesca amadora e profissional
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA. Enca
minhado pelo Of. PS/RI n~ 346/91. de 5-6-91.

375/91 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Tribunal de Contas da União sobre a posição de
cruzados novos de prefeituras e órgãos públicos. bloqueados
em conta de seus administradores. Encaminhado pelo Of.
PS/RI n~ 980/91, de 14-8-91.

595/91- DEP. SIDNEY DE MIGUEL - Solicita infor
mações ao Secre,tário do Meio Ambiente, através da Secreta
ria-Geral da Presidência da República sobre a caça de jacarés
em Nhamundá e a sua criação em cativeiro. Encaminhado
pelo Of. PS/RI n~ 1.219/91, de 2-10-91.

682/91- DEP. VALDIR GANZER - Solicita informa
ções à Secretaria-Geral da Presidência da República sobre
a Operação Amaz6nia. Encaminhado pelo Of. PS/RI n~

1.296/91, de 2-10-91.
1117/92 - DEP. JACKSON PERIURA - Reitera infor

mações ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária sobre
aquisição de passagens aérea&,Jlacionais e internacionais, des-

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 19-1-93 - Término - 25-1-93
Local: Sala 21, Anexo 11 - Horário: 9h às 12h e 14h

às 18h
Projeto de Lei n" 3.497/93 - do Poder Executivo (Mensa

gem n~ 23/93) - que "dispõe sobre a fixação dos níveis das
tarifas para o serviço público de energia elétrica, extingue
o regime de remuneração garantida e dá outras providências".

Relator: Deputado Marcelo Barbieri (Avocado)
(Encerra-se a Sessão às 23 horas e 20 minutos.)
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para com a Previdência Sacial no Estado do Piauí. Encami
nhado pelo of. PS/RI N9 826/92, de 26-5-92.

1442/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado de Alagoas. Encami
nhado pelo of. PS/RI W 827/92, de 26-5-92.

1443/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado do Ceará. Encami
nhado pelo of. PS/RI N9 828/92, de 26-5-92.

1444/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita info
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado de Pernambuco.
Encaminhado pelo of. PS/RI N9 829, de 26-5-92.

1445/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado de Minas Gerais.
Encaminhado pelo of. PS/RI N9 830/92, de 26-5-92.

1446/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado do Rio Grande do
Sul. Encaminhado pelo of. PS/RI N9 831/92,de 26-5-92.

1447/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
macões ao Ministério da Previdência Social sobre devedores

, para com a Previdência Social no Estado do Rio Grande do
Norte. Encaminhado pelo of. PS/RI N9 832/92, de 26-5-92.

1448/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado de Santa Catarina.
Encaminhado pelo of. PS/RI n9833/92, de 26-5-92.

1449/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado do Paraná. Encami
nhado pelo of. PS/RI N9 834/92, de 26.5.92.

1450/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado do Acre. Encami
nhado pelo of. PS/RI N9 835/92, de 26.5.92.

1451/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado de Rondônia. Enca
minhado pelo of. PS/RI N9 836/92, de 26.5.92.

1452/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre devedores
para com a Previdência Social no Estado de Roraima. Encami
nhadopelo of. PS/RI N9 837/92, de 26.5.92.

1472/92 - DEP. PAULO BERNARDO e TILDEN
SANTIAGO - solicitam ao Ministério da Previdência Social
o fornecimento da lista de empresas concessionárias e permis
sionárias de serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, devedoras do FGTS. Encaminhado pelo of. PS/RI N9
1088/92, de 16.6.92.

1477/92 - DEP. PEDRO TONELLI - solicita informa:
ções à Secretaria-Geral da Presidência da Pepública sobre
agrotóxicos registrados no IBAMA. Encaminhado pelo of.
PS/RI N9 882/92, de 29.5.92.

1506/92 - DEP. SANDRA STARLING - solicita infor
mações ao Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presi
dência da República sobre o organograma da nova estrutura'
da a~ministraçãofederal ~ quais as finalidades e competência ,
do antigo SNI. Encaminhado pelo of. PS/RI N9 903/92, de •
29.5.92. -

1510/92 - DEP. FÁBIO FELDMANN - solicita infor
mações à Secretaria-Geral da Presidência da República sobre
informes institucionais do GTN - Grupo de Trabalho Nacio
nal, publicados periodicamente no Jornal doBrasil. Encami
nhado pelo of. PS/RI W 904/92, de 29.5.92.

1569/92 - DEP. CHICO VIGILANTE - solicita infor
mações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre empresas locadoras de mão-de-obra que prestam servi
ços ao Banco do Brasil em todo o País. Encaminhado pelo
of. PS/RI W 1198/92, de 29-5-92.

1594/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - solicita infor
mações ao Ministério dos Transportes e das Coomunicações
sobre recursos governamentais aplicados nos trechos rodoviá
rios Sobral-Acaraú e Quixadá-Banabuiú, no período de 1985,
para resposta da primeira parte do Requerimento. Encami
nhado pelo of. PS/RI W 1711/92, de 27.8.92. Reiterado pelo
of.PS/RI W 023/93, de 06.1.93 - Min.dos Transportes.

1637/92 - DEP. ANTONIO BRITTO - solicita infor
mações ao Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presi
dência da República sobre os g'astos governamentais em publi
cidade no ano de 1991. Encaminhado pelooL PS/RI W
1397/92, de 15.7.92.

1669/92 - DEP. PAULO RAMOS - solicita informa
ções ao Ministério da Educação sobre contratações feitas pelo
Governo Federal com a Empreiteira O~A.S. Encaminhado
pelos ofícios N\" 1976, 1977 e 1979/92, de 21.10.92.

1718/92 - DEP. CUNHA BUENO - solicita informa
ções ao Ministério dos Transportes e das Comunicações sobre
a concorrência pública J.\T9 003/SRI/91, da Superintendência
Regional da Rede Ferroviária Federal, em Recife. Encami-
nhado pelo of. PS/RI 1667/92, de 19.8.92.' ,

1722/92-DEP. VALDIR GANZER-solicitainforma
ções ao Ministério da Previdência Sqcial sobre negociações
de dívidas com a Previdência Social durante a administração
do ex-Ministro Jader Barbalho. of. PS/RI N9 2199/92, de
7.12.92, ,de encaminhando a concordância do Deputado com
a prorrogação do prazo por 30 dias.

1733/~2 - DEP. MENDONÇA NETO - solicita infor
mações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre o montante da dívida contraída pelas empresas produ
toras de açúcar e álcool, dp Estado de Alagoas, junto à Receita
Federal. Encaminhado pelo of. PS/RI N91902/92, de 13.10.92.

1736/92 - DEP. ERNESTO GRADELLA - solicita
informações ao Ministério do Exército sobre a situação finan
ceira e patrimonial da ENGESA - Engenheiros Especia
lizados S.A. Encaminhado pelo of. PS/RI N9 1810/92, de
22.9.92.

1740/92- DEP. FÁBIO FELDMANN -solicita infor
mações à Secretaria-Geral da Presidência da República sobre
providências tomadas, no âmbito da Secretaria do Meio Am
biente, em relação à construção das hidrelétricas de Caiabis
e Juína, de propriedade das Centrais Elétricas Matogrossenses
- CEMAT. Encaminhado pelo of. PS/RI W 1814/92, de
22.9.92. _

1749/92 - DEP. ULDURICO PINTO - solicita infor
mações ao Ministério da Educação sobre contratos ou opera

, ções realizadas entre o Ministério e a Construtora OAS. Enca
minhado pelo of. PS/RI N9 1823/92, de 22-9-92.

1752/92 - DEP. ULDURICO PINTO - solicita infor
mações ao Ministério da Aeronáutica sobre contratos ou ope
rações realizadas entre o Ministério e a construtora OAS.
Encaminhado pelo of. PS/RI N9 1826/92, de 22.9.92.
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1754/92 - DEP. ULDURICO PINTO - solicita infor
mações ao Ministério dos Transportes e das Comunicações
sobre contratos ou operações realit:adas entre o Ministério
e a Construtora OAS. Encaminhado pelo of. PS/RI N"
1828/92, de 22.9.92.

1757!lJ2 - DEP. HÉLIO BICUDO - solicita informa
ções ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre queda nos recolhimentos tributários decorrente da con
pensação autorizada pelas Medidas Provisórias n'" 46 e 55,
da Lei n" 7.772, de 1989. Encaminhado pelo Of. PS/RI n~

1831!lJ2, de 22-9-92.
1762!lJ2 - DEP. HÉlio BICUQO - solicita informações

ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre'
o montante global dos depósitos ao portador que foram conge
lados em 15 de março de 1990. Encaminhado pelo 01'. PS/RI
n" 1904/92, de 13-10-92.

1765/92 - DEP. WALDIR GutRRA - solicita infor
mações ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária sobre
obras contratos pelo INCRA, no Estado do Mato Grosso
do Sul. Encaminhado' pelo Of. PS/RI n° 1957/92, de 16-10-92..

1766!lJ2 - DEP. ADÃO PRETTO":"- solicita informa'
ções ao Ministério da Ação Social s6bre verbas da Legião
Brasileira e Assistência destinadas ao Município de Porto Lu
cena,' Rio Grande do Sul. Encaminhado pelo Of. PS/RIn"
1835/92, de 22-9-92.

1768/92 - DEP. ANTONIO FALEIROS - solicita in
formações ao Ministério da Ação Social sobre obras e serviços
no Estado de Goiás. Encaminhado pelo Of. PS/RI n9 18371.92,
de 22-9-92.

1773/92 - DEP. IRMA PASSONI - solicita informa
ções ao Ministério da. Economia, Fazenda e Planejamento
sobre o resultado dos esforços feitos no combate ao contra
bando de bens de informática. Encaminhado pelo Of. PS/RI
n') 1841/92, de 22-9-92.

, 1774/92 - DEP. IRMA PASSONI - solicita informa
ções à Secretaria-Geral da Presidência da República sobre
a situação do CONIN- Conselho Nacional de Informática
e Automação. Encaminhado pelo Of. PS/RI n~ 1860/92, de
24-9-92.

1777/92 - DEP. OSVALDO MELO - Solicita informa"
ções ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejam'entd.
sobre a abertura de contas de pessoas 'físicas e jurídicas, no
Banco do Estado do Pará, 110 período de 1983 a 1987. Encami-
nhando pelo Of. PS/RI n" 1906/92, de 13c 10-92. .

1783/92 - DEP. ARTUR DA TÁVOLA - Solicita in
formações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento sobre a situação econômica e financeira das empresas
estatais federais. Encaminhado pelo OF. PS/RI n9 1910/92,
de 13-10-92.

1784/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita iilforc

mações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre o Programa Nacional de Desestatização, relativamente
ao Fundo Nacional de Desestatização. Encaminhado pelo Of.
PS/RI n° 1911/92, de 13-10-92. Reiterado pelo Of. PS/RI n"
2203/92, de 8-12-92.

1789/92 - DEP. PAULO PAIM - Solicita informações
ao Ministério da Educação sobre a distribuição e utilização
de estoques reguladores no Programa de Merenda Escolar.
Encaminhado pelo Of. PS/RI n" 1915/92, de 13-10-92.

1793/92 - DEP. EDÉSIO PASSOS - Solicita informa
ções ao Ministério dos Transportes sobre Pensão Especial
de que trata a Lei n" 6782/80. Encaminhado pelo Of. PS/RI
n" .?160!lJ2, de 2-12-92.

1810/92 - DEP. ULDURICO PINTO - Solicita infor
mações ao Ministério da Agricultura, Abastecimento e da
Reforma Agrária sobre contratações ou operações realizadas
entre o órgão e as empresas que especifica. Encaminhado
pelo OF. PS/RI n" 2225/92, de 8-12-92.

1811192 - DEP. ULDURICO PINTO - Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre contratações
ou operações realizadas entre o órgão e as empresas que espe
cifica. Encaminhado pelo Of. PS/RI n" 2226/92, de 8-12-92.

1812/92 - DEP. ULDURICO PINTO - Solicita infor
mações ao Ministério de Minas e Energia sobre contratações
ou operações realizadas entre o órgão e as empresas que espe
cifica. Encaminhado pelo Of. PS/RI n" 2227/92, de 8-12-92.

1814/92 - DEP. ULDURICO PINTO - Solicita infor
mações ao Ministério da Integração Regional sobre contra
tações ou operações realizadas entre o órgão c as empresas
que especifica. Encaminhado pelo Of. PS/RI n" 222lJ!92, de
8-12-92.

1815/92 - DEP. ULDURICO PINTO - Solicita infor
mações ao Ministério da Educação e Desportos sobre contra
tações ou operações realizadas entre o órgão e as empresas
queespecifíca. Encaminhado pelo Of. PS/RI n" 2230/92, de
8-12-92.

1816/92 - DEP. ULDURICO PINTO - Solicita infor
mações ao Ministéiio da Aeronáutica sobre contratações ou
operações realizadas entre o órgão e as empresas que especi
fica. Encaminhado pelo Of. PS/RI n" 2231192, de 8-12-92.

1819!lJ2 - DEP. HILÁRIO COIMBRA -Solicita infor
mações à Secretaria-Geral da Presidência da República sobre
a derrubada de castanheira-da-Pará, no Estado do Pará. Enca
minhado pelo Of. RS/PI ri"1950/92, de 13-10-92.

1828192 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre os partidos polítícos que, nos últimos quatro anos, im
portaram bens, valendo-se do art. 150, inciso VI, alínea c,
da Constituição Federal. Encaminhado pelo Of. PS/RI n"
1934/92, de 13-10-92. Reiterado pelo 01'. PS/RI n" 2206/92,
de 8-12-92.

1829/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre as Instituições de Assistência' Sócial que, nos últimos
quatro anos; importaram bens valendo-se do artigo 150, inciso
VI, alínea c, da Constituição Federal. Encaminhado pelo Of.
PS/RI n" 1936!lJ2, de 13-10-92. Reiterado pelo 01'. PS/RI n"
2207/92, de 8-12-92.

1831192 - DEP. RUBERVAL PILOTTO - Solicita
informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento sobre aplicação de penas de suspensão ou inabilitação
temporária' para o exercício de cargos de direção em socie
dades seguradoras ou de capitalização e de entidades de previ
dência' pr,ivada. Enca'minhado pelo Of. PS/RI no' 1935/92, de
13-10-92.

1843/92 ----' DEP. PAULO RAMOS - Solicita informa·
ções ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre empregados contratados pela Caixa Econômica Federal.
Encaminhado pelo Of. PS/RI n" 1935/92, de 13-10-92.

1843/92 - DEP. PAULO RAMOS - Solicita informa
ções ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre empregados contratados pela Caixa Econômica Federal.
Encaminhado peJo Of. PS/RIn\' 1967/92, de 16-10-92.

1845/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Educação e Desporto sobre as provi
dências adotadas em relação à denúncia formulada em 22-8-92.



Janeiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 21 1141

Encaminhado pelo Of. PS/RI n'.' 1986/92, de 21-10-92. Reite
rado pelo Of. PS/RI n" 2208192, de 8-12-92.

18517/92 - DEP. NEY LOPES - Solicita informações
ao Ministério da Fazenda sobre a adesão do Brasil ao MIGA.
Encaminhado pelo Of.. PS/RI n~ 2053/92, de 12-11-92.

1863/92 - DEP. VALDENOR GUEDES - Solicita in
formações ao Ministério do Trabalho e da Administração so
bre inclusão dos servidores do ex-Territólio do Amapá na
folha de pagamento dos demais servidores da União. Encami
nhado Relo Of. PS/RI n" 2058/92, de 12-11-92.

1867/92 - DEP. JOÃO PAULO -Solicita informações
ao Ministério do Trabalho e da Administração sobre o pro
cesso n" 10.168.000.207/90-37, sujeito a despacho da Secretaria
da Administração Federal. Encaminhado pelo Of. PS/RI n~

2061/92, de 12-11-92.
1879/92 - DEP. LUIZ CARLOS HAULY - Solicita

informações ao Ministério da Fazenda sobre a publicação de
halanços de instituições financeiras oficiais. Encaminhado pelo
Of. PS/RI n" 2161/92, de 02-12-92.

1885/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre as atividades da BB
Tur. Encaminhado pelo Of. PS/RI n9 2117/92, de 26-11-92.
Reiterado pelo Of. PS/RI n" 025/93, de 6-1-93.

1887/92 - DEP. FÁBIO FELDMANN -Solicita infor
mações ao Ministério de Minas e Energia sobre o' aproveita
mento hidrelétrico de Caiabis e Juína, Estado do Mato Grosso.
Encaminhado pelo Of. PS/RI n9 2119/92, de 26-11-92.

1890/92 - DEP. FÁBIO FELDMANN -Solicita infor
mações ao Ministério do Meio Ambiente sobre o Plano Nacio
nal de Gerenciamento Costeiro - PNGC. Encaminhado pelo
Of. PS/RI n~ 2122/92, de 26-11-92.

1891/92 - DEP. FÁBIO FELDMANN -Solicita infor
mações ao Ministério do Meio Ambiente sobre a execução
do PNMA - Programa Nacional de Meio Ambiente. Encami
nhado pelo Of. PS/RI n9 2123/92, de 26-11-92.

189.4/92 - DEP. FÁBIO FELDMANN - Solicita infor
mações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre problemas
relativos a bolsas de estudo do Conselho Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico - CNPQ. Encaminhado
Of. PS/RI n9 2132/92, de 26-11-92.

1895/92 - DEP. FÁBIO FELDMANN - Solicita infor
mações ao Ministério do Meio Ambiente sobre licenciamento
para exploração da Jazida de Urânio de Lagoa Real, localizada
em Caetité, no sudoeste da Bahia. Encaminhado pelo Qf.
PS/RI n' 2133/92, de 26-11-92.

1899/92 - DEP. GIOVANNI QUEIROZ - Solicita in
formações ao Ministério da Integração Regional sobre convê
nios celebrados com o Governo do Estado do Pará. Encami
nhado pelo Of. PS/RI n° 2136/92, de 26-11-92.

1904/92- DEP. VALDENOR GUEDES - Solicita in
formações ao Ministério da Fazenda sobre procedimento se
guido pelo Banco do Brasil, Agência de Macapá, no paga
mento dos servidores públicos da União lotados no Estado
do Amapá. Encaminhado pelo Of. PS/RI n9 2140/92, de
26-11-92.

1908/92 - DEP. FÁBIO FELDMANN - Solicita infor
mações ao Ministério do Meio Ambiente sobre a elaboração
anual do RQMA - Relatório de Qualidade do Meio Am
biente. Encaminhado pelo Of. PS/RI n9 2144/92, de 26-11-92.

1915/92 - DEP. JOSÉ FORTUNATI - Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre o Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS. Encaminhado pelo Of.
PS/RI n9 2153/92, de 1-12-92.

1918/92 - DEP. JACKSON PEREIRA -Solicita infor
mações à Secretaria-Geral da Presidência da República sobre
a posição do mobiliário do Palácio da Alvorada. Encaminhado
pelo Of. PS/RI n" 2156192, de 1-12-92.

1920/92 - DEP. LUCI CHOINACKI - Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre montante
arrecadado no campo, pela Previdência Social, nas categorias
que menciona. Encaminhado pelo Of. PS/RI n~ 2158/92, de
1-12-92.

1921192 - DEP. PEDRO TONELLI -Solicita informa
ções ao Ministério da Integração Regional sobre a construção
da Ferrovia Leste-Oesié. Encaminhado 'pelo Of. PS/RI n9

2235/92, de 8-12-92.
1922/92 - DEP. pAULO RAMOS - Solicita informa

ções ao Ministério dá Fazenda sobre a Holding Globo Par.
Encaminhado pelo Of. PS/RI n9 027/92, de 6-1-93.

1923/92 - DEP. EDUARDO JORGE - Solicita infor
. mações ao Ministério da Fazenda sobre obras contratadas

pelo Governo Federal com a Empreiteira OAS e suas contro
ladas. Encaminhado pelo Of. PS/RI n9 2219/92, de 8-12-92.

1924/92 - DEP. EDUARDO JORGE - Solicita infor
mações ao Ministério do Meio Ambiente. sobre gastos com
consultores contratados através do PNUD. Encaminhado pelo
Qf. PS/RI n9 2220/92, de 8-12-92.

1926/92 - DEP. NILSON GIBSON - Solicita informa
ções ao Ministério da Justiça sobre desfalques cometidos em
detrimento da União. Encaminhado pelo Of. PS/RI n" 28/92,
de 6-1-93.

1928/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Integração Regional sobre o repasse
de recursos, pelo DNOCS, às prefeituras cearenses, em 1992.
Encaminhado pelo Of. PS/RI nQ 2222/92, de 8-12-92.

1929/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre doação feita pelo
Banco do Nordeste do Brasil S/A à Confederação Brasileira
de Futebol de Salão. Encaminhado pelo Of. PS/RI n9 2223/92,
de 8-12-92.

1931/92 - DEP. IRANI BARBOSA - Solicita informa
ções ao Ministério da Fazenda sobre as propriedades rurais
da Caixa Econômica Federat. Encaminhado pelo Of. PS/RI
n9 2237/92, de 10-12-92.

1932/92 - DEP. IRANI BARBOSA - Solicita informa
ções ao Ministério da Fazenda sobre as propriedades runlis
do Banco do Brasil. Encaminhado pelo Of. PS/RI n° 2238/92,
de 10-12-92.

1933/92-DEP. CARLOS LUPI -Solicita informações
aos Ministros da Aeronáutica e do Exército sobre os recursos
provenientes da venda ou permuta dos bens imóveis da União
sob jurisdição daqueles Ministérios. Encaminhado pelo Of.
PS/RI n9s 2239 e 2240/92, de 10-12-92.

1934/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Aeronáutica sobre a posição contrária
ao Projeto de Lei n9 3.334/92, de 11-11-92. Encaminhado pelo
Of. PS/RI n9 2264/92, de 15-12-92.

1936/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Integração Regional sobre relatório
da Ciset acerca das atividades do DNOCS. Encaminhado pelo
Of. PS/RI n9 2243/92, de 10-12-92.

1938/92 - DEP. ALCIDES MODESTO - Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre empréstimos agrícolas
concedidos pela Agência do Banco do Brasil de Bom Jesus
da Lapa, Estado da Bahia. Encaminhado pelo Of. PS/RI n9

29/93, de 6-1-93.
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1939192 - DEP. JOSÉ CICOTE - Solicita informações
ao Ministério do Trabalho e da Administração sobre imple
mentação das normas da Convenção n" 155, da Organização
Internacional do Trabalho. Encaminhado pelo Of. PS/RI n~

30/93, de 6-1-93.
1940/92 - DEP. CIDINHACAMPOS - Solicita infor

mações ao Ministério da Fazenda sobre o Processo Adminis
trativo n" 9200136297, do Banco Central do Brasil. Encami
nhado pelo Of. PS/RI n" 31193, de 6-1-93.

1942192 - DEP. JORIO DE BARROS - Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre operação de venda
do Conjunto Columbia, no Município de Colatina - ES,
em convênio com aquela Prefeitura. Encaminhado pelo Of.
PS/RI n" 32/\)3, de 6-1-93.

1943/92 - DEP. ADYLSON MOTTA - Solicita infor
mações ao Ministério da Justiça sobre nomes e endereços
extraídos do microcomputador apreendido no escritório do
empresário Paulo César Cavalcanti Farias, em São Paulo/SP.
Encaminhado pelo Of. PS/RI n9 33/93, de 6-1-93.

1944/92 - DEP. HILÁRIO COIMBRA -Solicita infor
mações ao Ministério de Minas e Energia sobre a Mineração
Taboca SIA. Encaminhado pelo m. PS/RI n9 34/93, de 6-1-93.

1945/92 - OEP. JOSÉ VICENTE BRIZOLA - Solicita
informações ao Ministério da Fazenda sobre aplicações que
menciona, realizadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Esta
do do Rio de Janeiro. Encaminhado pelo Of. PS/RI no 35/93,
de 6-1-93.

1946/92 - DEP. JOSÉ DIRCEU - Solicita informações
ao Ministério da Fazenda sobre estudos resultantes das audito
rias promovidas pelo BNDES, relacionadas ao processo de
privatização da Embraer. Encaminhado pelo Of. PS/RI n9

36}93, de 6-1-93.
1947/92 - DEP. JOSÉ DIRCEU -Solicita informações

ao Ministério da Fazenda sobre prestações de serviços pela
Upsi Informática Uspicard Ltda à Caixa Econômica Federal.
Encaminhado pelo m. PS/RI n" 37/93, de 6-1-93.

1948/92 - DEP. CIDINHA CAMPOS - Solicita infor
mações ao Ministério da Saúde sobre pagamentos efetuados
às entidades que menciona pela Patronal/Inamps, no exercício
de 1992. Encaminhado pelo Of. PS/RI n° 38/93, de 6-1-93.

1950/92-DEP. MARIA LUIZAFONTENELE-Soli
cita informações ao Ministério da Fazenda sobre liberação
de recursos para moradia. Encaminhado pelo Of. PS/RI n9

39/93, de 6-1-93.
1951192 - DEP. ROBERTO VALADÃO - Solicita

informações ao Ministério da Aeronáutica sobre o Aeroporto
de Cachoeiro de Itapemirim. Encaminhado pelo Of. PS/RI
n9 40/93, de 6-1-93.

1952/92 - DEP. CARLOS ALBERTO CAMPISTA
Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre o
Instituto de Pesquisas Hidrográficas - INPH, da Companhia
Docas do Rio de Janeiro - CDRJ. Encaminhado pelo Of.
PS/RI n9 41193, de 6-\-93.

1953/92 - DEP. SANDRA STARLING - Solicita infor
mações ao Ministério da Aeronáutica sobre critérios de indica
ção de militares da Aeronáutica para missões no exterior.
Encaminhado pelo Of. PS/RI n9 42/93, de 6-1-93.

1955/92 - DEP. ERALDO TRINDADE - Solicita in
formações aos Ministérios da Justiça e da Fazenda sobre ações
que estão sendo desenvolvidas no Estado do Amapá para
coibir o contrabando e o descaminho, após a criação da Arca
de Livre Comércio de Macapá e Santana. Encaminhado pelos
Ofs. PS/RI ng; 81 e 82/93, de 14-1-93.

1956192 - DEP. EDMUNDO GALDINO - Solicita
informações ao Ministério da Integração Regional sobre o
contrato para canalização e controle de enchentes do Córrego
Neblina, em Araguaína, Estado do Tocantins. Encaminhado
pelo Of. PS/RI n9 43/93, de 6-1-93.

1957/92 - DEP. NILSON GIBSON - Solicita informa
ções aos Ministérios das Comunicações, da Justiça e dos Trans
portes sobre abuso do poder econômico, concorrência desleal
e eliminação da concorrência, praticado pela Empresa Brasi
leira de Correios e Telégrafos (ECT) nos transportes de car
gas. Encaminhado pelos Of. PS/RI nos 44, 45 e 46, de 6-1-93.

1958/92 - DEP. PAULO ROCHA - Solicita informa
ções ao Ministério da Fazenda sobre financiamentos conce
didos pelo Banco da Amazônia SIA - BASA. Encaminhado
pelo Of. PS/RI n~ 47§93, de 6-1-93.

1959/92 -DEP. EDSON SILVA-Solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre recursos destinados ao Estado
do Ceará, pelo Inamps. Encaminhado pelo Of. PS/RI n° 48/93,
de 6-1-93.

1960/92 - DEP. PAULO ROCHA - Solicita informa
ções ao Ministério de Minas e Energia sobre danos ocorridos
no "Laboratório de Rochas". Encaminhado pelo Of. PS/RI
no 49/93, de 6-1-93.

1961192 - DEP. JOSÉ DIRCEU E HAROLDO SA
BÓIA - Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre
contratos de patrocínio esportivo firmados pelo Banco do Nor
deste com a Confederação Brasileira e Federação Estadual
de Futebol de Salão. Encaminhado pelo Of. PS/RI n° 50/93,
de 6-1-93.

1962/92 - DEP. ERNESTO GRADELLA - Solicita
informações ao Ministério da Aeronáutica sobre relatório con
clusivo da investigação realizada a respeito da queda do avião
PPSND, da Vasp, no Município de Cruzeiro do Sul, Estado
do Acre. Encaminhado pelo Of. PS/RI n° 51193, de 6-1-93.

19($3/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério das Comunicações sobre processos licita
tórios de telefonia celular. Encaminhado pelo Of. PS/RI n~

52/93, de 6-\-93.
1964/92-DEP. HILÁRIO COIMBRA-Solicita infor

mações ao Ministério de Minas e Energia sobre Mibrel Mine
ração Brasil de Estanho Ltda. Encaminhado pelo Of. PS/RI
no 53/93, de 6-1-93.

1965/92 - DEP. TARCÍSIO DELGADO - Solicita in
formações ao Ministério da Fazenda sobre ação fiscal promo
vida pela Delegacia da Receita Federal, em Juiz de Fora 
MG, contra o Prefeito daquele município. Encaminhado pelo
m. PS/RI n" 54/93, de 6-1-93.

1966/92 - DEP. TARCÍSIO DELGADO - Solicita in
formações ao Ministério da Justiça sobre inquérito da Polícia
Federal em Juiz de Fora-MG, contra o Prefeito daquele Muni
cípio. Encaminhado pelo Of. PS/RI n° 55/93, de 6-1-93.

1967/92 - DEP. FERNANDO CARRION - Solicita
informações aos Ministérios da Fazenda, de Minas e Energia
e dos Transportes sobre o resgate ao DNERele "recursos·prove
nientes do Imposto de Importação de Petróleo recolhido pela
Petrobrás. Encaminhados pelos Ofs. PS/RI n'" 83 a 85/93,
de 14-1-93.

1968/92 - DEP. FERNANDO CARRION - Solicita
informações à Casa Civil da Presidência da Repúblic<l e ao
Ministério dos Transportes sobre a elaboração do decreto
que regulamenta o transporte coletivo interestadual de passa
geiros. Encaminhados pelos Ofs. PS/RI n'" 86 e 87/93, de
14-1-93.
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1969/92 - DEP. GILVAM BORGES - Solicita infor
mações à Casa Civil da Presidência da República sobre a
nomeação do Sr. Luis Octávio de Castro Souza para a Presi
dência da Radiobrás. Encaminhado pelo Of. PS/RI n" 88/93,
de 14-1-93.

1970/92 - DEP. FÁBIO FELMANN - Solicita informa
ções ao Ministério do Meio Ambiente sobre o controle da
exploração de mogno da Amazônia Brasileira. Encaminhado
pelo Of. PS/RI n" 89/93, de 14-1-93.

1971/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Integração Regional sobre o projeto
de construção do Açude Castanhão, obra do DNOCS. Enca
minhado pelo Df. PS/RI n" 90/93, de 14-1-93.

1972/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre aplicações obrigatórias
dos recursos captados em caderneta de poupança. ,Encami
nhado pelo Df. PS/RI n" 91193, de 14-1-93.

1973/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Integração Regional sobre reunião
do Conselho de Administração do DNOCS. Encaminhado
pelo Df. PS/RI n" 92/93, de 14-1-93.

1974/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre ç processo de liquida
ção do IAA - Instituto do Açúcar e do Alcool. Encaminhado
pelo Of. PS/RI n" 93, de 14-1-93.

1975/92 - DEP. JACKSON PEREIRA - Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre financiamento, pelo
BNDES, de processos de privatização. Encaminhado pelo
Of. PS/RI n" 94/93, de 14-1-93.

1976/92 - DEP. NILMÁRIO MIRANDA - Solicita
informações ao Ministério da Integração Regional sobre a
situação do patrimônio do extinto DNOCS. Encaminhado
pelo Df. PS/RI n" 95193, de 14-1-93.



PÁGINA ORIGINAL EM BRANCO'



MESA --,

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (PMDB)

1° Vice-Presidente:

GENÉSIO BERNARDINO (PMDB)

2° Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

1° Secretário:
INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco Par
lamentar)
i O Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (Bloco Par
lamentar)
3° Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)
4° Secretário:
MAX ROSENMANN (Bloco Parla
mentar)

Suplentes:

JAIRO AZI (pDC)

ROBSON TUMA (PL)

LUIZ MOREIRA' (PTB)

JOÃO PAULO (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECfIVAS LIDERANÇAS
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
(PMDB/PDT/PSDB/PT/PSB/pC do B/PPS/PV)

BLOCO PARLAMENTAR

(pFL~DS~TB~RN~DC~L~SC~RS~ST~RONA)

Líder
Luís EDUARDO

Vice-Líderes

Roberto Jefferson
Rodrigues Palma
Ronaldo Caiado
Tony Gel

Roberto Magalhães
Romel Anfsio

Sandra Cavalcanti
Victor Faccioni

Líder: .

Vice-Líderes:

BLOCO PARLAMAMENTAR PSTR
(PTR/PS1)

Líder: Eurides Brito

José Luiz Maia
José Carlos Vasconcellos
Jonival Lucas
Aécio de Borba
Antonio dos Santos
Átila Lins
CéSar Bandeira
Eraldo Trindade
Gastoni Righi
Hugo Biehl
José Carlos Aleluia
José Múcio Monteiro
Marcelino Romano Machado
Maviael C"avalcanti

Nelson Trad
Odelmo Leao

Nels~n Marquezelli
Waldemar Costa

Antônio Holanda
Amaral Netto

Armando Pinheiro
Cardoso Alves

Efraim Moraes
Euclydes Mello

Gerson Peres
Jesus Tajra

José Lourenço
Maluly Netto

Maurfcio Calixto
Messias Góis

Ney Lopes
Paes Landim

Luiz Carlos Hauly
Salatiel Carvalho

Ubiratan Aguiar
Raul Belém

Vice-Líderes:

GOVERNO

Líder: Roberto Freire

Vice-Líderes

Mário Chermont
Pedro Valadares

Nan Souza

Roseana Sarney



PARTIDO DOS TRABALHADORES

-PT-

Liler

EDUARDO JORGE

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-

L10er

CÉLIO DE CASTRO

Vice-Líderes

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-

José Fortunati
Chico Vigilante
Hélio Bicudo
I)edro ToncIli

Vice-Líderes

S"andra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

Luiz Piauhylino
Maria Luiza Fontenele

Roberto Franca

BLOCO N°2

(PTR/PST)

Líder

EURIDES BRITO

Vice-Líderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

PDC

Líder

JONIVAL LUCAS

Vice-Líderes

Paulo Mandarino " Avenir Rosa
José Maria Eymael Francisco Coelho

PARTIDO LIBERAL

PL

Líder

RICARDO IZAR

Vice-Líderes

Liler

ALDO REBELO

Vice-Líder

Jandira Feghali

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

-PRS

PARTIDO POPULAR

SOCIALISTA

-PPS-

PARTIDO VERDE

-PV

PARTIDO REPUBLICANO

PROGRESSISTA

-PRP

PARTIDOSOOALDEMOCRÁTICO

Jones Santos Neves
Getúlio Neiva

João Teixeira
Diogo Nomura -PSD-





PTB PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
José Elias Carlos Virgílio Pinheiro Landim (PMDB)

PDC
Josê Diogo Roberto Campos
Marcelino Romano

Mauro Borges Roberto Balestra PSDB
PL

Álvaro Pereira
Jarvis Gaidzinski Wellington Fagundes

Koyu Iha
João Faustino Paulo Silva

PTR PT

Osvaldo Reis Reditário C.assol Irma Passoni Paulo Bernardo
Lourival Freitas Tilden Santiago

PSB
PTB

Sérgio Guerra Josê Elias Matheus Iensen

PST Luiz Moreira

PDC
Delcino Tavares Jonival Lucas

PC do B PL
Ribeiro Tavares Valdemar Costa

Maria Valadão (POS) PTR

PRS Nobel Moura Valdenor Guedes

Israel Pinheiro PSB

Ariosto Holanda
Secretário: José Maria~de Andrade Córdova
Ramal: 6978/6979/6981/6933 Mesa dele PST
Rcuniõ~s: 4"8 e SUs feiras, 10:00 - Sala 212 (Bloco das Lide Francisco Silva
ranças)

COMISSÃO DE CI~CIAE TECNOLOGIA,
PCdoB

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Walter Nory (PMDB)

PPS
Presidente: Dep. Irma Pas.'lOni (PT-SP) Roberto FreirelU Vice-Presidente: Dep. Lourival Freitas (PT-AP)
2P Vice-Presidente: Dep. Fausto Rocha (Bloco-SP) Suplentes
3° Vice-Presidente: Dep. Pinheiro Landim (PSDB-CE)

Bloco
Titulares

Aroldo Cedraz Luciano Pizzato
Bloco César Bandeira Lufs Eduardo

César Souza Pedro Irujo
Angelo Magalhães .Jerõnimo Reis Dêlio Braz Renato Johnsson
Arolde de Oliveira Josê Mendonça Bezerra Gilson Machado Ruben Bento
Carlos Roberto Massa Maluly Netto Humberto Souto 1 vaga
Eraldo Trindade Maurício Calixto PMDBFausto Rocha Paulo Lima
George Takimoto Pinga Fogo de Oliveira Jol1o Almeida Marcelo Barbieri

Luiz Henrique Olavo Calheiros
PMDB Manoel Moreira 5 vagas

PDT
Aluizio Alves I.aprovita Vieira Aldo Pinto Edson Silva
Domingos Juvenal Nelson Proença Edi Siliprandi MatJ1eus Iensen
Eliel Rodrigues Roberto Valadão PDS
Hagahús Araujo 2 vagas Daniel Silva José Teles
Henrique Eduardo Alves Gerson Peres Ruberval Pilotto

PDT Ibrahim Abi-Ackel
Beta Mansur Josê Vicente Brizola
Cidinha C.ampos 1 vaga



PSDB PMDB
Artur da Távola Geraldo Alckmin Filho João Natal Luiz Soyer
Flávio Arns Jaclcson Pereira João Rosa Mendes Ribeiro

PT Josê Dutra Nelson Jobim
Josê Luiz Clerot Nilson Gibson

Florestan Fernandes Nilmário Miranda Josê Thomaz NonO 3 vagas
José Genofno 1 vaga Luiz Carlos Santos

PTB
PDT

Aldir Cabral Paulo de Almeida
Dêrcio Knop Vital do Rego
Luiz Salomão Vivaldo Barbosa

Gastone Righi Edi Silipraudi
PDC PDS

Samir Tannús Adylson Motta Ibrahim Abi-Ackel

PL
Gerson Peres Prisco Viana

1 vaga
Flávio Rocha Robson Tuma PSDB

PTR L'lrael Pinheiro Filho (PRS) Osvaldo Melo (PDS)

C',osta Ferreira Mário de Oliveira
Moroni Torgan Sigma~inga Seixas

Ubaldo Dantas

PSB PT

Roberto Franca Edêsio Passos José Genofno

PST Hélio Bicudo 1 vaga

José Felinto PTB

Carlos Kayath Mendes Botelho
pedo B Gastone Righi Nelson Trad

1 vaga: PDC

PPS
José Maria Eymael Rodrigues Palma (pTB)

PL
Sêrgio Arouca

Irani Barbosa Wilson MUl1er (pDT)
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo Robson Tuma
Ramal: 6906/6907/6908/6910

PTRReunião: 4"8 feiras, às 10:00. Plenário, sala 10

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Benedito Domingos Reditário Cassol

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO PSB

Presidente: Dep. Josê Luiz Clerot (PMDB-PB) Luiz Piauhylino

1" Vice-Presidente: vago PST
Z' Vice-Presidente: Dep. Vital do Rego (PDT-PB) Pedro Valadares
3" Vice·Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-PI)

PC do B
Titulares Haroldo Lima

Bloco Suplentes

Antonio dos Santos Paes Landim
Bloco

Átila Lins Raul Belêm Everaldo de Oliveira Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Ricardo Murad Fernando Freire Nelson Morro
Ciro Nogueira Roberto Magalhães Flávio Palmier da Veiga Ney Lopes
Cleonâncio Fonseca Tony Gel Freire Júnior Paulo Duarte
Jesus Tajra Tourinho Dantas José Burnett Rubem Medina
Messias Góis 1 vaga José Falcão 3 vagas



PMDB Titulares
Antonio de Jesus Neif Jabur Bloco
Armando ('..asta Nestor Duarte
Ary Kara Ubiratan Aguiar Flâvio Derzi Luciano Pizzatto
Felipe Neri Valter Pereira Freire Júnior Marilu Guimarães
João Henrique 3 vagas João Maia Nelson Marquezelli

PDT José Carlos Vasconcelos Orlando Bezerra

PMDB·
Aroldo Goes Liberato Caboclo
Carlos Lupi Mendonça Neto Antonio de Jesus Rita Camata
Eden Pedroso Genebaldo Correia Socorro Gomes (pC do B)

PDS Ivandro Cunha Lima Zila Bezerra
Delfim Netto R,oberto Campos J6rio de Barros
João de Deus Antunes Vasco Furlan

PDTMarcelino Romano Machado

PSDB Beth Azize Regina Gordilho
Edson Silva

Aécio Neves Osmânio Pereira PDS
Edmundo Galdino Paulo Silva Amaral Netto 2 vagas
Fábio Feldmann PSDB

1'1' Fâbio Feldmann Marco Penaforte

Agostinho Valente José Dirceu
Tuga Angerami

JoâoPauJo Pedro Tonelli 1'1'

José Cicote Valdir Ganzer
PTB

PTB
C.ardoso Alves Roberto Jefferson

Hilârio CoimbraEdison Fidelis Roberto Torres Aldir Cabral

PDC
PDC

Francisco Coelho Jair Bolsonaro
Nan Souza (pST)

PL
PL Wellington Fagundes

Getúlio Neiva José Augusto Curvo PTR
1 vaga

Mário Chermont
PTR PSB

Mário Chermont 1 vaga Uldurico Pinto

PSB PV

Miguel Arraes Sidney de Miguel

PST Suplentes

Luiz Carlos Hauly Bloco

PC do B Amo Magarinos Tadashi Kuriki
Fátima Pelaes Sarney Filho

Renildo (',alheiros Paulo Octâvio 'li Gomes da Rocha

Secretário: l.uiz Henrique Cascelli de Azevedo. Pedro Corrêa 1 vaga

Ramal: 6922 a 6925 Ricardo Murad

Reuniões: 33s, 4as e 5as feiras, às 10:00. Plenârio, sala 1. PMDB

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Luiz Soyer 6 vagas
MEIO AMBIENTE E MINO~IAS PDT

Presidente: Dep. Tuga Angerami (PSDB-SP) José Vicente Brizola Paulo Portugal
1° Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (PSDB-CE) Laerte Bastos
L:> Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS)
3" Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (pV-RJ)



PDS
C.élia Mendes Teresa Jucâ PTBGerson Peres

PSDB
Raquel Cândido 1 vaga

Adroaldo Streck Elias Murad PDC

1 vaga Roberto Balestra 1 vaga
PT PL

Benedita da Silva Josê Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves
PTB PTR

Raquel Cândido Wilson Cunha Alberto Haddad
PDC PSB

Avenir Rosa 1 vaga
PL PST

Diogo Nomura Mauro Borges (PDC)
PTR Suplentes

Benedito Domingos Bloco
PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra

Álvaro Ribeiro Angelo Magalhães Renato Johnsson

PV
Átila Lins Vadao Gomes
José Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel Castro 1 vaga
Sccretârio: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 Aluízio Alves Pedro AbraoReuniao: 4"8 feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Lideranças) Luís Roberto Ponte 4 vagas

COMISSÁO DE ECONOMIA, PDT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO Luiz Gira0 Paulo Ramos

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) 1 vaga
10 Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF) PDS
ZO Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) Basilio Villani Francisco Diógenes30 Vice-Presidente: Dep. Alberto Haddad (PTR-SP) Fâbio Meirel1es

Titulares
PSDB

Bloco José Serra Saulo Coelho
Antonio Holanda Maviael C.avalcanti 1 vaga
Úzio Ferreira Osório Adriano PT
Gilson Machado Roseana Sarney Luiz Gushiken Paulo DelgadoJosé Carlos Aleluia Rubem Medina 1 vagaJosé Múcio Monteiro Wag"er do Nascimento

PTB
PMDB

Felix Mendonça Nelson Marquezel1i
Felipe Neri José Belato
Gonzaga Mota José Geraldo PDC
João Almeida Lúcia Vânia Pauderney Avelint;> Paulo Mandarino

2 vagas PL
PDT Álvaro Valle Nelson Bornier

Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira PTR
Marino Clinger 1 vaga

PDS PSB
Fetter Júnior Victor Faccioni Ariosto Holanda
Pedro Pavão PST

PSDB Pedro Valadares
Ernani Viana Vittorio Medioli Secretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo
Sérgio Machado Ramal: 7024 a 7026

PT Reuniao: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 209. (Bloco das

Jaques Wagner Vladimir Palmeira Lideranças)

José Fo,wnati



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS) .
1° Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (PDS - GO)
'Z' Vice-Presidente: Dep. Adelaide Neri (PMDB - AC)
3° Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (PTR - MA)

Titulares
Bloeo

Antônio Barbara
('amito Machado
Euclydes Mello
Oriundo Pacheco

Adelaide Neri
Aécio de Borba (PDS)
Hermínio Calvinho

CArlos Lupi
Eduardo Mascarenhas

Ângela Amin
Celso Bernardi

Artur da Távola
Flávio Arns

Florestan Fernandes

Fábio Raunheiti

Ricardo Heráclio
·Ronivon Santiago
Sandrf\ Cavalcanti

2 vagas
PMDB

João Henrique
Renildo C.alheiros (PC do B)

Ubiratan Aguiar
1 vaga

PDT
Liícia Braga

PDS
Maria Valadão

PSDB

Osrnânio Pereira

PT
Paulo Delgado

1 vaga
PTB

1 vaga

PDC

PDT
Carrion Junior Vital do Rego

1 vaga
PDS

Fernando Carrion Telmo Kirst
1 vaga

PSDB
Brnani Viana Rose de Freitas

1 vaga

PT
Hêlio Bicudo Maria Laura
Lourival Freitas

PTB
Nelson Trad Onaireves Moura

PDC
Jairo Azi

PL
Jarvis Gaidzinski

PTR
1 vaga

PSB
1 vaga

PST
Nan Souza

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/6905/7010/7013
Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 15.

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRmUTAçÃO

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)
'].O Vice-Presidente: Dep. Basfiio Villani (pDS - PR)
3° Vice-Presidente: vago

PMDB

Benedito de Figueiredo
Cleonâncio Fonseca
Edmar Moreira
José Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

José Unhares (PSDB)

Álvaro Valle

Costa Ferreira

Maria Luiza Fontenele

João Teixeira (PI.)

Derval de Paiva
José Luiz Clerot

PL

PTR

PSB

PST

Suplentes

Bloco

Titulares
Bloco

Benito Gama Júlio Cabral
César Souza Luiz Dantas
Flávio Palmier da Veiga Manoel Castro
Francisco Dornelles Mussa Demes
José Falcão Ricardo Fiuza

PMDB
Germano Rigotto Manoel Moreira
João Carlos Bacelar Sergio Naya
Luís Roberto Ponte Wilson Campos

2 vagas

PDT
Marilu Guimarães Carrion Júnior Sérgio Gaudenzi

Murilo Pinheiro Élio DaIla-Vecchia
Paulo Lima PDS

Paulo Romano Basfiio ViIlani José Lourenço
Delfim Neto

PSDB
zaire Rezende Jackson Pereira Josê Serra

4 vagas 1 vaga



PT
Alofzio Mercadante José Dirceu COMISSÃO DE MINAS E ENERGIAGeliLlcl Vieira Lima (PMDB)

PTB Presidente: vago
Félix Mendonça Matheus Iensen 1° Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)

PDC
2° Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)

Paulo Mandarino Pedro Novais
3°Vice-Presidente: Dep. José Ulisses de Oliveira (PRS-MG)

PL Titulares
Flávio Rocha Nelon Bornier

PTR Bloco
carlos Camurça Abelardo Lupion José Santana de Vasconcelos

Aracely de Paula Murilo Pinheiro
PSB Aroido Cedraz Ruben Bento

Sérgio Guerra Elfsio Curvo Sérgio Barcellos
PST

Luiz carlos Hauly PMDB
Suplentes Gilvan Borges Olavo Calheiros

Bloco Marcos Uma Pedro Tassis

Augusto Farias JerõnimoReis Marcelo Barbiere 1 vaga

Clcto Falcão José Carlos Vasconcellos PDT

Ézio Ferreira Roberto Magalhães Francisco Evangelista Paulo Ramos

Fernando Freire (PDS) Simão Sessim 1 vagas

George Takimoto Tourinho Dantas PDS

PMDB
Carlos Azambuja Ruberval Pilotto

Gonzaga Mata .Nelson Jobim PSDB
Hélio Rosas Pinheiro Landim Adroaldo Streck Oswaldo Stellca
Ivandro Cunha Lima ZUca Moreira
Lúcia Vânia 1 vaga PT

PDT Agostinho Valente Alcides Modesto
Junot Abi-Ramia ' Miro Teixeira
Valdomiro Lima PTB

PDS Alceste Almeida Sérgio Britto (PDC)
João Tota Roberto Campos
Osvaldo Melo PDC

PSDB
Rose de Freitas Wilson Moreira, Avenir Rosa
Sérgio Machado

PL
PT Getúlio Neiva

Lafre Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira
Paulo Bernardo PTR

PTB Marcelo Luz Pascoal Novais
Anibal Teixeira Paulo Heslander

PDC PRS
José Maria Eymael José Ulisses de Oliveira

PL PPS

João Teixeira 1 vaga
João Fagundes (PMDB)

PTR
Suplentes

Marcelo Luz Bloco

PSB Alacid Nunes Maviael. Cavalcanti
Jonas Pinheiro DUo Cunha

Luiz Piauhylino José Carlos Aleluia Vicente Fialho
PST José Reinaldo Werner 'Wanderer

1 vaga PMDB
Secretária: Maria Linc;la Magalhães Aloisio Vasconcellos Jorge Tadeu Mudalen
Ramal: 6959/6%0/6989 Herminio Calvinho Mauro Miranda
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 Plenário 5. 1 vaga Nicias Ribeiro





Uldurico Pinto
PSB

PC do B

Aldo Rabelo

Secretâria: Andréia Maura Versiani de Miranda
'Ramal: 6993 a 6996
Reunires: 3OS, 40S e 5& feiras, 10:00. Plenário, sala 2

COMISSÁO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Ciro Nogueira
Ibere Ferreira
Ivan Burity
Jairo Carneiro

I
L

Suplentes
Bloco

JoBo Maia I

Pinga Fogo de Oliveira ;
Ricardo Heráclio 1

Vitório Malta:
1 vaga'

PMDB

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
10 Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (PSDB - CE
')}> Vice-Presidente: Dep. Elias Murad (PSDB - MA)
30 Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (Bloco-PR)

Titulares
Cidinha Campos Marino ainger
Lúcia Braga

PDS
ÂngelaAmin Osvaldo Bender

J6rio de Barros (p,MDB)
PSDB

Jorge Uequed Marco Penaforte
José Linhares

PT
Chico Vigilante Luci Choinacki

PTB
Fâbio Raunheitti Luiz Moreira

Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Heitor Franco
Ivânio Guerra
José Egydio

Armando Costa
Euler Ribeiro '
Jorge Tadeu Mudalen
Maurflio Ferreira Lima

Clóvis Assis
Liberato Cabloco

Célia Mendes

Bloco

PMDB

PDT

PDS

PSDB

Nelson Pl.'oença
Rita Camata

Paulo Duarte
Pedro Correa

Renato Johnsson
Rivaldo Medeiros

Nilton Baiano
Sérgio Arouca (PCB)

Valter Pereira
2 vagas

Paulo Portugal Avelino Costa

B. Sá
João Rodolfo

1 vaga U1durico Pinto

Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra

3 vagas
PDT

PDC

PL

PTR

PSB

PST

Carlos Scarpelini

Secretária: Maria Ines de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 9.

COMISSÁO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO PÚ8UCO

Presidente: Dep. Carlos Aberto Campista (pOT-RJ)·
10 Vice-Presidente: Dep. Amaury MUller (PDT-RS)
'}}> Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloco-GO)
3° Vice-Presidente: Dep. José Carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

AntOnio Faleiros
Elias Murad

Eduardo Jorge

Joaquim Sucena

Eduardo Matias

José Augusto Curvo

salatiel Carvalho

Delcino Tavares

Geraldo Alckmin Filho

PT
João Paulo

PTB
Roberto Jefferson

PDC

Jandira Feghati (pC do B)

PL

PTR

PSB
1 vaga

PST

Aldo Rebelo (pC do B)
Délio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

José Burnett
Luis Eduardo

~ Gomes da Rocha
1 vaga



PMDB PL
Chico Vigilante (P1) Maurici Mariano
Mauri Sérgio zaire Rezende Irani Barbosa

3 vagas PTR
PDT

Amaury MUller Carlos Alberto Campista Wanda Reis (Bloco)
Beraldo Boaventura PSB

PDS

Hugo Biehl Maria Laura (P1) Maria Luiza Fontenelle
João de Deus Antunes PRS

PSDB
Jos~ U1~s de OÍiveira

Edmundo Galdino Mauro Sampaio
Jabes Ribeiro Secretário: Antonio Lufs de Souza Santana

PT Ramal: 6887/6990(7004(7007
Paulo Paim Paulo Rocha Reunião: 3"8,4"8 e 5a!! feiras, 10:00. Plenário, sala 11.

PTB COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,

Caldas Rodrigues Edison Fidélis DESENVOLVIMENTO URBANO
PDC E INTERIOR

Jair Bolsonaro
PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (PTBIRJ)

1 vaga 10 Vice-Presidente: Dep. Onaireyes Moura (pTB/PR)
PTR 2P Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDB/PA)

Mário de Oliveira 30 Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (pCB/DF)

PSB

José Carlos Sabóia Titulares
PRS Bloco

Rose de Freitas (PSDB)
Suplentes

Alacid Nunes José Moura
Bloco Augusto Farias José Reinaldo

Eraldo Trindade Messias Góis
César Bandeira Lael Varella
Efraim Morais Pedro Irujo

Euclydes MelIo Mussa Demes Ivan Burity Romel Anfsio
Flávio Derzi Sérgio Barcellos Jairo Carneiro Simão Sessim
Júlio Olbral 1 vaga

PMDB PMDB

Augusto Carvalho (PPS) Nilson Gibson Carlos Benevides Mauro Miranda
Jaques Wagner (PT) 4 vagas Carlos Nelson Mário Martins

PDT Fernando Diniz Murilo Rezende

Haroldo Sabóia Sérgio Gaudenzi José Maranhão Nicias Ribeiro

Paulo Ramos Lafre Rosado Paulo 11tan

PDS PDT

Carlos Santana (PT) Pedro Pavão Francisco Rodrigues(pTB) Valdomiro lima
Paulo Mouriio Junot Abi-Ramia 1 vaga

PSDB
Jayme Santana Sigmaringa Seixas PDS
Tuga Angerami

PT .Daniel Silva Francisco Diógenes
Ed~sio Passos Ernesto GradelIa Fernando Carrion Telmo Kirst

PTB
Joaquim Sucena 1 vaga PSDB

PDC
Saulo CoelhoEduardo Matias Luiz Pontes

Munhoz da Rocha 1 vaga



PT PDC
Carlos Santana Nilmário Miranda Jonival Lucas Sérgio Brito
Ernesto GradcIla Ricardo Moraes PL

PTB Mauricio campos 1 vaga

Antonio Morimoto Paulo de Almeida PTR

Onaireves Moura
Alberto Haddad carlos camurça

PSB

PDC José Carlos Sabóia
Jairo Azi Marcos Medrado PST

PL Francisco Silva
José Felinto (PS1) 1 vaga PCdoB

1 vaga
PTR PPS

Osvaldo Reis 1 vaga Roberto Freire
PSB Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

Roberto Franca
PST Ramal: 6973 a 6976

Carlos Scarpelini Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 14.
PC do B

Leopoldo Bessone (PMDB) COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
PPS

Augusto C-arvalho Presidente: José Augusto Curvo (PL - M1)
1° Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PLIRJ)

Suplentes 2° Vice-Presidente: Dep. AIdir Cabral (PTB - RJ)

Bloco 3° Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (PSB - PE)

Antonio Barhara José Múcio Titulares
Aracely de Paula José Santana de Vasconcellos Bloco
Carlos Roberto Massa Osório Adriano Abelardo Lupion Odelmo Leão
Elfsio Curvo Ronaldo C-aiado AIacid Nunes Orlando Bezerra
Jorge Khoury Sandra cavalcanti Átila Lins Paes Landim
José Egydio 1 vaga Edmar Moreira Roberto Magalhães

PMDB
PMDB Antônio de Jesus Marcelo Barbieri

Eliel Rodrigues Mauri Sérgio Etevalda Grassi de Menezes Mário Martins
Etevalda Grassi de Menesses Nilton Baiano João Fagundes Maurflio Ferreira Lima

6 vagas PDT

PDT Mauricio campos (PL) Wilson Müller
Beth Azize Dércio Knop Paulo Ramos
nelo Mansur Mendonça Neto

PDS PDS

('-arlos Virgfiio Maria Valadão carlos Virgílio Fernando carrion
João Rodolfo Prisco Viana Fábio Meirelles

PSDB PSDB

Álvaro Pereira Ubaldo Dantas Moroni Torgan Rose de Freitas

Koyu Iha Vitório MedioU PT

PT Hélio Bicudo José Dirceu

PTB
Eduardo Jorge Paulo Paim

Aldir Cabral Francisco RodriguesJosé Cicote Paulo Rocha

PTB PDC

Augustinho Freitas Mendes Botelho Mauro Borges

carlos Kayath



PL COMISSÁO ESPECIAL CONsTITU1DA, NOS

José Augusto Curvo Nelson Bornier
TERMOS DO ART. 34, INCISO 11, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
PTR E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETO

EM TRÂMITE NA CASA, RELATIVOS À
Valdcnor Guedes REGULAMENTA~O DO ART. 192

PSB
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL_

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Álvaro Ribeiro

Suplentes Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço

Bloeo
Relator: vago

Titulares Suplentes
Arolde de Oliveira Luciano Pizzatto
Evaldo Gonçalves Raul Belém BLOCO PARLAMENTAR
Heitor Franco 3 vagas

PMDB
Benito Gama Basilio Villani
Elísio Curvo Daniel Silva

Cid Carvalho Ivo Mainardi Ézio Ferreira Gilson Machado

Euler Ribeiro Luiz Henrique Francisco Dornelles Paes Landim

Hermínio Calvinho Pinheiro Landim José Múcio Monteiro Roberto Magalhães

PDT PMDB

Carrion Júnior 1 Vaga vago pejandir Dalpasquale
Giovanni Queiroz José Dutra Etevalda Menezes

José Luiz Clerot vago
PDS Luís Roberto Ponte Odacir Klein

Carlos Azambuja Telmo Kirst PDT
Osvaldo Bender

Beraldo Boaventura Márcia Cibilis Viana
PSDB Carrion Júnior Valdomiro Lima

Paulo Silva (PL) 1 vaga PDS

PT José Lourenço Fetter Júnior

José Genoíno Paulo Delgado Marcelino Romano Machado Robúto Campos

PTB PSDB

Annibal Teixeira Fábio Raunheitti Jackson Pereira vago
José Serra vago

PDC
PTB

Jair Bolsonaro

PL
Gastone Righi Rodrigues Palma

Avelino Costa
PT

Ribeiro Tavares

PTR José Fortunatti Paulo Bernardo

Salatiel C'..arvalho PDC

PSB Paulo Mandarino Pauderney Avelino

Roberto Franca PL

Secretária: Marci Bernardes Ferreira Ricardo Izar Jones Santos Neves

Ramal: 6998/7001/7002/69lJ9/7000 Mesa dela



Serviçó de Comissões F..'lpeciais
Local: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066/7067(l052
Secretário: Silvio Sousa da Silva

COMISSÃO ESPECIAL PARA PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N°S24, DE 1991..l QUE

"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES
RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PREVISTO NA MENSAGEM N° 192/91
DO PODER EXECUTIVO

BLOCO PARLAMENTAR

José Dirceu

Suplentes

Heitor Franco
Lael Varella

Orlando Pacheco
Sirnl'io Sessim

PMDB

vago
Mauri Sérgio

Nilson Gibson
Vago

PDT

Cl.óvis Assis
Mendonça Neto

PDS

José Lourenço
Telmo Kirst

PSDB

vago

PTB

Carlos Kayath

PT

Paulo Delgado

PDC

Leomar Quintanilha

PL

vago

BLOCO PARLAMENTAR

Ângelo Magalhães
Flávio Derzi
Maluly Netto
Romel Anísio

Titulares

Pedro Novais

Miro Teixeira
Sérgio Gaudenzi

Felipe Neri
João Henrique
José Thomaz Nonõ
Luiz Henrique

Presidente: Deputado José Thomaz Nonô
1° Vice-Presidente: Deputado Osmânio Pereira
Relator: Deputado Maluly Netto

João Teixeira

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO NO~E1991, QUE "INSTITUI O
SISTEMA DE ELEI DISTRITAL MISTA NOS

MUNICÍPIOS MAIS D CEM Mll.. ELEITORES"

Suplentes

Clóvis Assis
Paulo Ramos Adylson Motta

Prisco Viana

vago

Jaques Wagner

Vitt6rio Medioli Cardoso Alves
Paulo Silva

José Maria Eymael

Francisco Di6genes
José Teles Osmânio Pereira

vago
João Almeida

José Luiz Clerot
vago

César Bandeira
Paes Landim
Elísio Curvo

José Santana de Vasconcellos
Wagner do Nascimento

PDS

PT

PTB

PDT

PDC

PSDB

PMDB

Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

Presidente: (Vago)
1° Vice-Presidente: vago
20 Vice-Presidente: vago
Relator: Ney Lopes

Titulares

Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
Duo Cunha

Ibrahim Abi-Ackel
Roberto Campos

Cardoso Alves

Carrion Júnior
Liberato Caboclo

Roberto Balestra

vago
vago

vago

Valdemar Costa

PL

Flávio Rocha

Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: José Maria A.guiar d(~ C3';Jxe
Ramais: 7066/7067/7052



Serviço de CbmissOes Especiais: Anexo II - Sala 10- Mezanino
Secretário: Sílvio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITNOS DA CONSTITuIÇÁO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurflio Ferreira Lima
1° Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles
'l:" Vice-Presidente: vago
3° Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÁO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2.057,

nlJ '1191, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
'lf' Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa J ucá

Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes

Paes Landim Evaldo Gonçalves Elfsio Curvo Alacid NunesRenato Johnsson Flávio Derzi Luciano Pizzato Átila LinsNey Lopes Nelson Morro Ruben Bento George Takimotovago Wagner Nascimento Sérgio Barcellos Heitor Franco
PMDB Tadashi Kuriki Tony Gel

vago vago PMDB

Maurílio Ferreira Limá Hermfnio Calvinho Domingos Juvenil Armando Costa
Nelson Proença Luiz Soyer João Fagundes Euler Ribeiro
WaIter Nory Tidei de Lima Valter Pereira Hermfnio Calvinho

zaire Rezende Mauri Sérgio
PDT PDT

Márcia Cibilis Viana Aroldo Góes Beth Azize Aroldo Góes
Valdomiro Lima Beth Azize Sidney de Miguel (PV) Haroldo Sabóia

PDS PDS

Fábio Meirelles Carlos Azambuja Maria Valadão Ângela Amin

Roberto Campos Marcelino Romano Machado vago Célia Mendes

PSDB
PSDB Fábio Feldmann Edmundo Galdino

Adroaldo Streck Vitt6rio Medioli Tuga Angerami Osmânio Pereira

PTB
PTB

Francisco Rodrigues Alceste Almeida
Cardoso Alves Paulo Heslander PT

PT Lourival Freitas Ricardo Morias
PDC

Vladimir Palmeira Paulo Bernardo Avenir Rosa Pauderney Avelino
PL

PDC
José Augusto Curvovago

José Maria Eymael Roberto Balestra PSB
José Carlos Sabóia Uldurico Pinto

PL

Jarvis Gaidzinski Ribeiro Tavares
Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me-
sanino.
Secretário: EdU Calheiros Bispo
Ramal: 7069



Suplentes

João Henrique
Luiz Henrique

Pinbeiro Landim
Valter Pereira

Virmondes Cruvinel
1 vaga

Antonio Holanda
Átila Lins

Evaldo Gonçalves
Wagner do Nascimento

Jesus Tajra
José Burmett

Josê Lourenço

PMDB

BLOCO PARLAMENTAR

TItulares

Armando Costa
Cid Carvalho
João Almeida
Nelson Jobim
Nicias Ribeiro
Tidei de Lima

Suplcntcs

Elísio Curvo
Murilo Pinheiro

.Rubem Bento

Bloco Parlamentar

Cêsar Bandeira
Freire Júnior
George Takimoto

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~ITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

CRIMES DE "PISTOLAGEM·NAS REGIÕES
CENTRO-OESTE E NORTE, ESPECIALMENTE

NA CHAMADA ÁREA DO "BICQ DO PAPAGAIO" Josê Carlos Vasconcellos
Requerimento nO 09/91 Prazo: '1JJ/11/92 a 19m193 Josê Santana de V.asconcellos

Ney Lopes
Raul Belém
Roberto Magalhães
Ronivon Santiago
Sandra Cavalcanti

Presidente: Deputado Freire J'1inior
10 Vice-Presidente: Deputado Roberto Torres
'}J> Vice-Presidente: Deputado Laerte Bastos
Relator: Deputado Edmundo Galdino

Titularcl

PMDB PDT

Miro Teixeira Wilson Müller
Cid Carvalho vago Vital do Rego 1 vaga
Ubiratan Aguiar vago

PSDB
PDT

Geraldo Alckimin Filho Álvaro Pereira
Laerte Bastos Aroldo Góes Aêcio Neves Sérgio Machado

PSDB PDS
Edmundo Galdino Moroni Torgan Adylson Motta Vitório Malta

PDS Prisco Viana 1 vaga

PTB
Paulo Mourao Daniel Silva Cardoso Alves Carlos Kayath

PT Rodrigues Palma Gastone Righi

Valdir Ganzer Alcides Modesto PT

Reuniões:
Local: Anexo n, Plenário nO
Secretário: Mário Coutinho - 318·7060

Presidente: Deputado Roberto Magalhães
1° Vice-Presidente: Deputado Cardoso Alves
'J.P Vice-Presidente: Deputado Prisco Viana
3° Vice-Presidente: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Relator: Deputado Joao Almeida

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFEREN'fES A
LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA, .

ESPECIFICAMENTE AS QUE DISPÕEM SOBRE
INELEGIBILIDADE, LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS

POLITICOS, CÓDIGO ELEITORAL E SISTEMA
ELEITORAL

Roberto Torres

PTB

Augustinbo Freitas

Edésio Passos Hêlio Bicudo
Josê Dirceu Paulo Bernardo

PDC

Josê Maria Eymael Francisco Coelho

PL

Álvaro Valle Valdemar Costa

PTR

Benedito Domingos Mârio ·Chermont

PSB

Roberto França Luiz Piauhylino

PST
Pedro Valadares Nan Souza

PCdoB

Haroldo Lima Renildo Calheiros

Serviços de ComissOCs Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Ramais: 7066(1067(1052



Suplentes

PMDB O

Maurfcio Campos Welintdn Fagundes
Serviços de Comissões Especiais
Anexo n - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Ramais 7067, 7066

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 17, DE 1991, QUE "DISPÓE
SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRÍO NACIONAL."

Presidente: Deputado OsOrio Adriano
1° Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi
Z' Vice-Presidente: Deputado Jackson Pereira

. 30 Vicc-Presidente: Deputado João Henrique
Relator: Deputado Luf's Roberto Ponte

Titulares Suplentes

Onaireves Moura

Joni Varisco
José Belato

José" Maranhão
1 vaga

PDT
Aldo Pinto

Carlos Lupi
PSDB

1 vaga
PDS

Francisco Diógenes
PT

Paulo Bernardo
PTB

Annfbal Teixeira
PL

Jones Santos Neves
PDC

Puaderney Avelino
PTR

Carlos Camurça

PMDB
Mário Martins

Pedro Tassis
3 vagas

PDT
:Élio Dalla-Vecchia

vago
PDS

José Lourenço
Telmo Kirst

PSDB
1 vaga

PT
1 vaga

PTB
Carlos Kayath

PDC
1 vaga

PL

BLOCO PARLAMENTAR
Everaldo de Oliveira

José Burnett
Lael Varella

Orlando Bezerra

Mussa Demes
Osório Adriano
Renato Johnsson
Waldir Guerra

Alofzio Mercadante

Roberto Campos

Jackson Pereira

Sérgio Gaudenzi
Valdomiro Lima

Flávio Rocha

Armando Costa
João Henrique
Luis Roberto Ponte
Waiter Nory

Edésio Passos

Pedro Novais

José Diogo
Prisco Viana

Marcelo Luz

Rodrigues Palma

Samir Tannus

Aécio Neves

João Henrique
Jurandyr Paixão
Luiz Soyer

. Carrion Júnior
Valdomlro Lima

BLOCO PARLAMENTAR

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FISCALIZAR
E CONTROLAR DIRETAMENTE, E/OU POR

INTERM:ÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
uNIÃo, OS ATOS DO PODER EXECUTIVO

FEDERAL, DE SUA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
E INDIRETA, INCLuíDAS AS FUNDAçOES

ESOCIEDADESINSTITUIDAS
E MANTIDAS PELO PODER púBuCO FEDERAL

Coordenador: Deputado Waldir Pires

Titulares

Francisco Coelho Marcps Medrado

Serviços de Comissões Especiais
Anexo 11 - Sala 10 Mezanino
Ramais 7066(7067/7052
Secretário: Héris Medeiros Joffily

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO J,\O ART. 14,

ALTERA OS f§ 5°, 6° E 1"DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ART. 82,

TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
Presidente: Deputado Renato Vianna
l° Vice-Presidente: Deputado João Henrique
2° Vice-Presidente: Deputado João Magalhães Teixeira
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Maurfcio Campos

Titulares Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR

7~ Gomes da Rocha Leur Lomanto
Osvaldo [',oelho Sérgio Barcellos
Pedro Valadares Paulo Octávio
Antonio Ueno 1 vaga

Alacid Nunes . Délio Braz
Freire Júnior Jairo Carneiro
Jesus Tajra josé Burnett
Maurfcio Calixto TonyuGeI

PMDB

Armando Costa João Fagundes
Gilvan Borges Joao Natal
Hcrmfnio Calvinho Olavo Calheiros
Ivo Mainardi Robe,rto Rollemberg

PDT

Carlos Lupi Sérgio Gaudenzi
Carrion Junior Waldir Pires

PSDB

Flávio Arns Moroni Torgan
PDS

João de Deus Antunes José Diogo
PT

José Fortunati Paulo Bernardo
PTB

Felix Mendonça Luiz Moreira
PL

Javis Gaidzinski Wellington Fagundes
PDC



serviços de Comissoes Especiais
Anexo II Sala 10 Mezanino
Secretáriõ: Antonio-Fernando Borgçs Manzan
Ramais 7061

COMISSÁO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 46, DE 1991, QUE ~ODUZ
MODIFICAçõES NA ESTRUTURA POLICIAL

Presidente: Deputado Jol1o Fagundes
la Vice-Presidente: Deputado Wílson Müller
'2!' Vice-Presidente: Depu~do Moroni Torgan
30 Vice-Presidente: Depufádo Aldir Cabral

Relator: Deputl;}do: Deputado A1acid Nunes
Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR
Alacíd Nunes Ant6nio Dos Santos
Paulo llcslander .Arolde de Oliveira
Roberto Magalhaes Euclydes Mello
José Rumett 'Evaldo Gonçalves

Hermfnio Calvinho
Joao Fagundes
Marcelo Barbieri
Maurfiio Ferreira Lima

PMDB
Antônio de Jesus

Ivo Mainardi
Mário Martins

Pinheiro Landim

PDT
Paulo Ramos Laerte Bastos
Wílson Müller 1 vaga

PDS
Daniel Sílva José Teles

PSDB
Moroni Torgan Elias Murad

PT
Edésio Passos 1 vaga

PTB
A1dir Cabral Antonio Holanda

PDC
Jair Bolsanaro Roberto Balestra

PL
João Teixeira Robson Tuma

PTR
Pedro Abrão JOlio Cabral

Serviço de ComiSllOes Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretâria: Anamélia R. C. de Araújo
Ramais 7066/7067/7052
Alteração: 4-11-1992



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (CAmara dos Deputados)

Semestral........... Cr$ 286.706,00 até 1°/11/92

SEÇÃO TI (Senado Federal)

Semestral............. Cr$ 286.706,00 até 1°/11/92

J. avulso Cr$ 2.048,00 até 1°/11/92

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável
em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB-CEGRAF,
conta corrente nO 920001-2 e/ou pelo Banco do Brasil- Agên
cia 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4, a favor do

CENTRO GRÁFIco DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF

CEP: 70160-900

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Super
visão de Assinaturas e DistrIbuição de Publicações - Coordenação de Atendim.en~

to ao Usuário.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N° 107

(Julho a setembro de 1990)

Está circulando o n° 107 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa jurídica edita
do pela Subsecretaria de Ediçoes Técnicas do Senado Federal.

COLABORAÇÃO

Medidas provisórias - Raul Machado Horta
Os serviços de telecomunicaçOCs na Constituição Brasi

leira de 1988 - Gaspar Vianna
A Constituição de 1988 e o sistema financeiro nacional

- Arnoldo Wald
A autonomia universitária e seus limites jurídicos - Giu

seppi da Costa
A aposentadoria dos servidores na Constituição de 1988

- Palhares Moreira Reis
Direito urbanístico e IimitaçOCs administrativas urbanísti

cas - Diogo de Figueiredo Moreira Neto
Controle parlamentar da administração - Odete Medauar
Observaçoes sobre os Tribunais Regionais Federais 

Adhemar Ferreira Maciel
O recurso especial e o Supremo Tribunal de Justiça 

Sálvio de Figueiredo Teixeira
Tribunal de Contas e Poder Judiciário -Jarbas Maranhilo
Jurisdição e competência: nota sobre o sentido histOri

co-polftico da distinção - Nelson Saldanha

A atuação dos Procuradores da República no atual con
texto de competência jurisdicional federal em tema
de combate a entorpecentes - Vitor Fernandes Gon
çalves

À Venda na Subsecretaria
de Edições ncnicas - Senado
Federal - Anexo I, 2'1P andar
- Praça dos Três Poderes. CEP
70160-900 BrasOia. DF. Telefo
nes 311-3578 e 311-3579.

Conceito de "underselling ("dumping") dentro do Ante
projeto da nova Lei Antitruste - Mário Roberto
Villanova Nogueira

Os direitos de autor e os que lhes slio conexos sobre
obras intelectuais criadas ou interpretadas sob o re
gime de prestação de serviços - José Carlos Costa
Netto

Bem de famfiia - Zeno Veloso
Fundamentosda arbitragem no Direito brasileiro e estran-

geiro - Jorge Barrientos Parra
"Lobbies" e grupos de presslio como agentes de informa
. ção para o Poder Legislativo - Yamil e Souza Dutra
Desequilíbrios regionais no atendimento ~s demandas

de educação - Edivaldo M. Boaventura
A biblioteca legislativa e seus objetivos - Eduardo José

Wense Dias
Recepci6n de la sociedad unipersonal de responsabilidad

limitada en el Proyecto de Unificaci6n Civil y Co
merciaI en Argentina. ProtecciOn de los acreedores
- Dr. Daniel E. Moeremans

La influencia de la Jurisprudencia dei Tribunal Europeo
de los Derechos Humanos en la Jurisprudencia dei
Tribunal Constitucional Espanol - Antonio Ma Lo
ça Navarrete

PUBLICAÇÕES
Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas

PREÇO DO EXEMPLAR

Cr$ 1.000,00

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverlio ser acrescidos de 50% (cinqüenta por cento) de seu
valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque nominal ~ Subsecretaria de Edi
çoes Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido ~ Agência ECT do Senado - CGA 470775.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA

JANEIRO A MARÇO 1991,
ANO 28 - NUMERO 109

Em circulação com estas matérias:

HOMENAGEM
Luiz Viana Filho - Edivaldo M. Boaventura
Afonso Arinos - Jarbas Maranhão
COLABORAÇÃO
A reforma monetária cruzeiro - Letacio .Jansen
O planejamento na economia brasileira - Clovis

V; do Couto e Silva
Os valores e a Constituição de 1988 - Eduardo

Silva Costa
A Constituição Brasileira de 1988; subsídios pa

ra os comparatistas - Ana Lucia de Lyra
Thvares·

Inovações constitucionais - Silveira Neto
O pluralismo jurídico na Constituição de 1988 

Silvio Dobrowo1ski
A segurança pública na Constituição - Diogo

de Figueiredo Moreira Neto
A Constituição Federal de 1988 e o mandato

de segurança contra ato judicial - Alvaro
Lazzarini

A propósito da extradição: a impossibilidade do
STF apreciar o mérito do processo de ex
tradição, indisponibilidade do controle ju
risdicional na extradição - Negi Calixto

Cinco temas controvertidos do Direito Penal 
Edüson Pereira Nobre Júnior

O Direito Internacional e os Direitos dos Povos
- Pedro Pinto Leite

O "status" jurídico dos pa~es sem litoral e as re
gras da Convenção de Montego Bay

sobre o Direito do- Mar - Georgenor de Sou
sa Franco Filho

Sobre o Direito Natural na Revolução Francesa
- Marcela Varejão

"Ermãchtigung": proposta de leitura da hermenêu
tica na Teoria Pura do Direito - Gladston
Mamede

Direito Romano em Gramsci - Ronaldo Poletti .
A filiação ilegítima e a constituição de 1988 - Clay

ton Reis
Solidariedade e fiança - Arnoldo Wald
Proteção jurídica das embalagens - Carlos Alber

to Bittar
Contratos estipulados por computador: declara

ci6n de voluntad. Forma y momento de su
perfeccionamiento - Daniel li Moeremans
y Carlos E. Saltor

A Ação Civil Pública no Estatuto da Criança e
do Adolescente - Hugo Negro Mazzilli

Recurso adesivo e ordem constitucional: são com
patíveis? - José Pitas

A arte e o obsceno - Everardo da Cunha Lona
A PMCE, os servidores müítares e a Carta Esta

dual/89 -Adauto Rodrigues de Oliveira Leite
O Conselho Constitucional Francês: ator da lei,

mas nunca seu autor! -Paulo Rodrigues Vieira
Os Direitos Fundamentais na Lei Fundamental

de Bonn - Luis Afonso Heck

A venda na Subsecretaria de Ediç6es Técnicas - Senado Federal, Anexo I, 220 andar - Praça dos
'fies Poderes, CEP 70160 - Brasflia, DF - Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqDenta por cen
to) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque nomi
nal d Subsecretaria de Ediçoos Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido d Agência ECT
do Senado - CGA 470775.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N° 110

(abril a junho de 1991)
Rstá circulando o nO 110 da Revista de Informaçlo I.egislativa, peri.6dico trimestral de pesquisa jur(

dica, editada pela Subsecretaria de JldiC;()cs 'l'écnicas do Senado 'iederal.
"'.,te número com 398 ptJginas, contém as seguintes matérias:

Assinatura para 1991 (nO 109 a ~12).

Cr$ 4.500,00

COLABORAÇÃO
A primeira ('omnituição Republicana do Brasil -
Alcides de Mendonça l.ima .
Tarefa dos partidos poUticos no proces.~o de in
tegração da América Latina - André Franco
Montoro ..
Os actM legislativos no Direito Constitucional
Português - Jor~ Miranda .
Konrad Hc~~: Uma nova crença na Constitui-
ção - Ino('êncio Mártires Coelho .
Os Direitos Humano~ como limitações ao poder
constituinte - l..eomar Barm't Amorim de Sousa

Revisão constitucional - Geraldo Atalíba ..
Direito Constitu('jonal Brasileiro (RctlexClcs so
bre aspectos elementares) - Sebastião Bapti.'tta
Affonso .
Mandado de injunção - Marcelo Duarte ..
As Medidas Provis6rias no Sistema Jurrdico-Cons-
titucional Brasileiro - Fran Figueiredo .
A~pectos do Regime Constitucional da Desa-
propriação - Vitor Ro/f l..aubé .
A liberdade de expressão e a propaganda elei-
toral ilfcita - Geraldo Brindeiro .
Questões e direitos relativos à mulher nas
Constituições' do Brasil e de Minas Gerais -
Anamaria Vaz de A~sis Medina .
Fundações privadas institurdas pelo Poder PÚ-
blico - Adilson Abreu Dallari .

Auditoria e avaliação da execução - Ro.'tinethe
Monteiro Soares : ~ .
Soberania do 'Poder Judiciário - Antônio de Pá-
dua Ribeiro : ..
O Poder Normativo da Justiça do Trabalho -
Paulo RmOio Ribeiro de Vílhena ..
A g~ola Judicial - Sá/via de Figueiredo Teixeira

Da constitucionalidade do bloqueio de valores -
Adriano Perácio de Paula ..
O Programa Brasileiro de Pf.ivatização de' Em
presas Estatais - Marcos Juruena Villela Souto.
Tratamento jurrdico dispensado no Brasil ao
capital estrangeiro - Werter R. Faria .
Agricultura e innação sob o capitali~mo perifé-
rico - Mauro Márcio Oliveira .
A pau e pedra: notas sobre o vandalismo - José
Arthur Rios ..
Doi~ momentos deci~ivos na vida de Rui Barbo-
sa - Rubem Nogueira .

PF.SQUISA- Direito Comparado

Lei inglesa de proteção ao consumidor, 1961 .
Lei inglesa de segurança do consumidor, 1978 .

Emenda à lei inglesa de segurança do consumi-
dor, 1986 , ..
Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições
Técnicas .

À venda na Subsecretaria de F.diçõc~ Tl'cnicas - Senado Federal, Anexo I, 22° andar - Praça dos
Três Poderell, CRP 70160 - BrallOia, DF - Telefones: 311-3578 c 311-3579
Os pcdido~ d('Vcrão ser a('Ompanhado~de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do
Senado Federal ou de vale postal rcmrtido à Ag~nda RCT Senado Federal - COA 470775.



ESrATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

.Lei nO·8.069, de 13 de julho de 1990:
Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras
providências (D.O. de 16-7-90)

Legislação correlata

Convenção sobre os direitos da criança
(DCN, Seção 11, de 18-9-90)

índice temático

Lançamento
Cr$ 1.000,00

À venda na SUbsecretaria de EdiçOes
Técnkas - Senado Federal, Anexo I, 2'},0

andar - Praça dos~ Poderes, CEP 70160
- BrasOia, DF - Telefones 311-3578 e
311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da Ecr deverão ser acrescidos de 50% (cinq11enta por cento)
de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque nominal à Sub
secretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agencia Ecr do Senado
COA 470775.



CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

-·Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências

- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- Legislação correlata
- índice temático

Lançamento
Cr$ 800,00

À venda na Subsecretaria de Edi
çOes Técnicas - senado Federal, Anexo
I, 'J2O andar - Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasma, DF - Telefones
311-3578 e 311-3579.

08 pedidos a serem atendidos através da ECT deverlo ser acrescidos de 50% (cinq'Denta por
cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque
nominal k Subsecretaria de EdiçOes Técnicas do senado Federal ou de vale postal remetido k Agen
cia ECT do Senado COA 47C117S.



-Centro GráficQ do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

1 EDIÇÃO DE HOJE: 208 PÁGINAS
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